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INLEIDIN G G 

Ditt is niet de eerste beschrijving van leven en werk van Anton Philips. In 
dee loop der jaren zijn talloze publicaties aan hem gewijd, zowel anek-
dotischee als meer serieuze. Tot de laatste reken ik een serie artikelen 
waarinn de journalist M.J. Brusse van de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
inn 1916 terugblikte op de eerste vijfentwintig levensjaren van de NV Phi-
lips'' Gloeilampenfabrieken en de beide directeuren uitvoerig inter-
viewde.. Anton was toen tweeënveertig, zijn broer Gerard achtenvijftig. 
Ondankss de wat barokke stijl blinken deze stukken nog altijd uit door 
hunn knappe mix van feiten, observaties en citaten. Ook later, toen Ge-
rardd met pensioen was en Anton het bedrijf alleen leidde, bleef Brusse 
inn zijn befaamde rubriek Onder de Menschen regelmatig aandacht be-
stedenn aan diens activiteiten en - op prudente wijze - aan aspecten van 
zijnn privé-leven, zijn persoonlijkheid en zijn gemoedstoestanden. De 
tweee zijn goede bekenden van elkaar geworden. 

Brussee kreeg navolgers. In 1943, toen het bedrijf ruim een halve eeuw 
bestondd en Anton vanwege de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde 
Statenn verbleef, bracht hoofdredacteur A. Balink van de Knickerbocker 
WeeklyWeekly (een weekblad voor Nederlanders in New York) een levensver-
haall  in twee lange afleveringen, gebaseerd op gesprekken met de hoofd-
persoonn zelf, geschreven in een nogal heroïsche toonzetting en half se-
rieus,, half anekdotisch, maar ook met aardige herinneringen en ont-
boezemingen.. Na Antons overlijden in 1951 stonden de kranten vol met 
bespiegelingenn en nabeschouwingen. Ook daarna verdween de aan-
dachtt nooit helemaal. Vier decennia later - het bedrijf was inmiddels 
toee aan het eeuwfeest - bracht het weekblad Intermediair een lang arti-
kell  over Anton en Gerard, in zakelijke en geserreerde stijl, van de hand 
vann de journalist W. Wennekes.1 
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Tott een goede, omvattende biografie - rijk voorzien van details en 
leidendd tot breder en dieper inzicht in de persoon — is het niet geko-
men.. De door het concern zelf verzorgde geschiedschrijving, waarvan 
tussenn 1980 en 2002 vijf delen zijn verschenen, heeft niet die pretentie. 
Inn deze studies van de historici A. Heerding en I. Blanken figureren An-
tonn en Gerard logischerwijze ruim, maar is de onderneming de hoofd-
persoonn en blijf t het privé-leven vrijwel onbesproken. De socioloog 
prof.. dr. P. J. Bouman had in 1956 met Anton Philips, de mens/ de onder-
nemernemer wel een biografie voor ogen. Blijkens zijn 'Woord vooraf' las hij 
eenn aantal persoonlijke brieven en voerde hij tientallen gesprekken met 
familieledenn en anderen die Anton hadden gekend. Met name diens we-
duwee Anna Philips-de Jongh overhandigde hem daarbij 'sleutels tot het 
verleden,, die veel ontsloten wat voor archiefstudie verborgen zou zijn 
gebleven',, zo was hij overtuigd.2 Door zijn beperkte aanpak - die hem 
ookk bij een ander boek, van een paar jaar eerder, door vakhistorici al 
eenss was verweten - liet Bouman echter veel liggen.3 Voor de histori-
schee feiten leunde hij op aantekeningen van prof. dr. ing. N. A. Halberts-
ma,, die eerder verbonden was geweest aan de afdeling public relations 
enn in die tijd bezig was met de opbouw van het concernarchief. Volgens 
Philips'' eerste historicus A. Heerding, in een interview van 1980, had 
Boumann 'geen enkel idee' van de levensloop van Gerard Philips vóór 
dezee in 1891 samen met zijn vader de firma Philips & Co. oprichtte, en 
heeftt hij de rol van Anton op een aantal fronten sterk overdreven.4 Om-
datt hij zich bovendien te veel liet beïnvloeden door de verhalen van zijn 
gesprekspartners,, was het eindresultaat een hagiografie met veel leem-
tes,, die al meteen bij de verschijning niet onverdeeld gunstig werd ont-
vangen,, en later door een historicus als Ger Harmsen ronduit 'kritiek-
loos'' werd genoemd.5 

Hett initiatief tot déze studie komt van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds,, dat een aantal jaren geleden besloot tien biografieën te laten 
schrijvenn van belangrijke Nederlandse persoonlijkheden uit de periode 
1880-1960.. De keus viel uiteindelijk op D.G. van Beuningen, Menno ter 
Braak,, Hendrik Colijn, Willem Drees, Herman Gorter, Aletta Jacobs, 
Hendrikk Lorentz, Anton Philips, Henriette Roland Holst en koningin 
Wilhelmina:: drie literatoren, twee politici, twee ondernemers, een be-
roemdd natuurkundige, een internationaal bekend feministe, en een 
staatshoofd.. Voor hen allen geldt, aldus het fonds, dat zij het beeld en de 
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ontwikkelingg van Nederland in genoemde periode op een wezenlijke 
manierr hebben bepaald. 

Hett staat buiten kijf dat Anton Philips in dit gezelschap thuishoort. 
Toenn hij in 1895 - bijna eenentwintig jaar oud - naar Eindhoven trok 
omm zijn broer te helpen met het verkopen van gloeilampen, bestond 
Gerardss bedrijfje drieënhalf jaar en telde het zo'n veertig werknemers.6 

Dee gebroeders waren geen uitvinders als Thomas Edison, geen beden-
kerss van radicaal vernieuwende productiesystemen zoals Henry Ford 
mett zijn lopende band. Wel liepen zij direct in de voetsporen van deze 
enn andere grootheden van de Tweede Industriële Revolutie, bouwden 
zijj  voort op hun ideeën, en is het aan hen te danken dat Nederland een 
vooraanstaandee rol kon spelen in de technologische revolutie rond het 
verschijnsell  'elektriciteit', waaruit tal van producten voortsproten die 
thanss tot de standaarduitrusting van de ontwikkelde wereld behoren. 
Daarbijj  valt vooral op Antons conto te schrijven dat die rol uitgroeide 
tott één op wereldschaal. Toen zijn broer in 1922 met pensioen ging, telde 
hett bedrijf zo'n vijfduizend werknemers. Toen hij zelf in 1939 de dage-
lijksee leiding overdroeg aan zijn schoonzoon Frans Otten, was dat opge-
lopenn naar vijfenveertigduizend. Ook daarna bleef hij als (gedelegeerd) 
president-commissariss de zaken van zeer nabij volgen, en bij zijn dood 
inn 1951 liet hij een concern na met bijna honderdduizend werknemers 
(vann wie iets minder dan de helft in Nederland), een breed scala van ac-
tiviteitenn in tientallen landen en een omzet van ruim 1,2 miljard gulden 
(nuu 3,6 miljard euro waard).7 In zes decennia was het gloeilampenfa-
briekjee aan de Vest te Eindhoven, in het ooit zo donkere zuiden des 
lands,, uitgegroeid tot een hightech multinational, een wereldspeler op 
dee specialismen van het licht en de radio (na de Tweede Wereldoorlog 
ookk op het gebied van televisie, maar dat valt buiten Antons bewind), 
mett bovendien een stevige basisplaats in het Nederlandse imagoteam, 
naastt het koningshuis, de tulpen, de klompen en de windmolens. Een 
ondernemersprestatiee van die orde is in dit land, in diezelfde periode, 
alleenn neergezet door Henri Deterding van Koninklijke/Shell en de fa-
miliess Van den Bergh & Jurgens van Unilever, die dat echter met Britse 
fusiepartnerss deden. Het is niet te veel gezegd dat Anton Philips ertoe 
heeftt bijgedragen dat Nederland, dat in de negentiende eeuw begon te 
zakkenn op de ranglijst der meest welvarende landen, zich in de twintig-
stee eeuw toch in de hogere regionen van die lijst heeft kunnen hand-
haven.88 Ook de Nederlandse topmanagers van 1999, bijna een halve 
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eeuww na zijn dood, waren van dit alles nog zó onder de indruk dat zij 
hemm (samen met zijn broer) kozen als 'ondernemer van de twintigste 
eeuw'.9 9 

Opp grond van het voorgaande hoefde ik niet lang na te denken over het 
eervollee verzoek van het Prins Bernhard Cultuurfonds en uitgeverij Ba-
lanss de (nieuwe) biografie van Anton Philips te schrijven. Ik kende de 
geschiedeniss van het concern redelijk goed, maar in mijn twee eerdere 
boekenn over Philips had ik alleen over ontwikkelingen lang na hem ge-
schreven,, in de jaren zeventig, tachtig en negentig. Met Anton zelf had ik 
mee nog niet beziggehouden. Het tijdstip voor een biografie was beter 
dann ooit. Toen ik mijn onderzoek in 2001 startte, bleek een achterklein-
zoonn een klein familiearchief te hebben opgebouwd. Bij het concern 
troff  ik een prima ingericht bedrijfsarchief met een professionele staf. 
Sindss het verschijnen van deel iv (in 1997) bestreken de studies van 
Philips'' eigen historici inmiddels de gehele periode van Antons leven. 
Daarnaastt waren er twee externe geschiedenissen - Philips, geschiedenis 
enen praktijk van een wereldconcern (1975) van de linkse socioloog Ad 
Teulingss en 100 jaar Philips, de officieuze biografie (1991) van de kritische 
financieell  adviseur Pieter Lakeman - die ik vanwege hun specifieke 
invalshoekenn op enkele punten als aanvulling en commentaar op de 
officiëlee geschiedenis kon gebruiken. Op basis van dit alles zou het voor 
mijj  een stuk gemakkelijker zijn uitvoerig onderzoek te doen dan inder-
tijdd voor Bouman, viel te verwachten. Bovendien zou het - een halve 
eeuww later - beter mogelijk zijn een onafhankelijk en afgewogen beeld 
vann de hoofdpersoon te ontwikkelen. Overigens bleek Boumans boek 
opp een aantal onderdelen toch wel nuttig als bron, vooral vanwege de 
daarinn verwerkte reisbeschrijvingen en meer persoonlijke herinnerin-
genn van Anna Philips-de Jongh en de familie. 

Directt in de eerste fase - het inlezen en het schrijven van een onder-
zoeksplann - viel mij op dat weliswaar veel over Anton Philips was ge-
schreven,, maar dat desondanks van nogal wat aspecten van zijn leven 
enn werken alleen grote lijnen en verspreide fragmenten bekend waren. 
Steedss weer bleven verhalen in de lucht hangen, ontbraken onderlig-
gendee details en bekroop mij - ook bij het lezen van de bedrijfshistori-
schee studies - de gedachte: ja, maar hoe zit dit nu precies? Om een aan-
tall  in het oog springende onderwerpen te noemen: de bagage die hij 
meekreegg vanuit zijn ouderlijk huis te Zaltbommel (financieel vermo-
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gen,, normen en waarden, relatienetwerk); de invloed van zijn drie jaren 
aann de Openbare Handelsschool te Amsterdam en zijn stages aan de 
effectenbeurzenn van Amsterdam en Londen; zijn steeds weer aange-
haaldee verkoopreizen naar Rusland in de beginjaren; zijn stijl van ver-
kopen,, zakendoen, onderhandelen, lobbyen; zijn politieke standpunten 
enn zijn politieke relaties; de geleidelijke verschuiving van de concernlei-
dingg van Gerard naar dee vijftien jaar jongere Anton; de wijze waarop hij 
zijnn strategie bepaalde; zijn gedrag tijdens de crisis en de ontslaggolf 
vann 1930-1932. 

Dee lijst werd langer en langer, en telde uiteindelijk een honderdtal 
thema'ss en vragen. Hoe zag zijn zakelijke ethiek er in de praktijk uit? 
Hoee stond hij tegenover de opkomst van fascistische regimes en wat 
voorr invloed had dit op zijn keuzes? Hoe verliep de besluitvorming 
rondd zijn opvolging als president-directeur precies, wat was de invloed 
daaropp van zijn ziekte in 1936? Hoe stelde hij tijdens de Tweede Wereld-
oorlogg zijn vermogen en zijn collectie schilderijen en antiquiteiten vei-
lig?? Hoe was die collectie eigenlijk tot stand gekomen? Hoe verliep de 
besluitvormingg over de evacuatie naar Engeland en de Verenigde Staten 
inn mei 1940 en het achterblijven van zijn zoon Frits? Hoe communiceer-
denn Anton en zijn uitgeweken directieteam in New York tijdens de 
oorlogg met Frits in Eindhoven? Waarom was zijn verhouding met de 
Nederlandsee regering in die oorlogsjaren zo slecht? Waaruit bleek zijn 
'vervreemding'' na terugkeerr uit de Verenigde Staten in 1945, die eerdere 
auteurss signaleerden? Wat deed hij eigenlijk in zijn laatste levensjaren? 

Dee honderd onderwerpen overziend - waarvan hier slechts een 
kwartt opgesomd - vond ik de relevantie in vrijwel alle gevallen zó over-
duidelijk,, dat ik mij voornam er vooralsnog geen keuzes uit te maken, 
maarr bij alle nadere gegevens te verzamelen, lacunes in te vullen, vaag-
hedenn te verduidelijken en bestaande beelden te toetsen. Toen ik mij 
mett deze ambitie bij Philips Company Archives meldde, temperden 
historicuss Ivo Blanken en archivaris Jan Paulussen mijn enthousiasme: 
tijdenss de Tweede Wereldoorlog was een deel van het archief verloren 
gegaan,, Anton had niet veel brieven geschreven, voor zover er biogra-
fischh interessant materiaal was, zat dat verstopt tussen alle zakelijke cor-
respondentie.. Desondanks zegden ze hun volledige medewerking toe 
enn gaven die de jaren daarna ook - en met heel mooie resultaten, zo zou 
blijken. . 

Dee eerste ontmoeting met Paul Otten, achterkleinzoon van Anton 
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enn kleinzoon van diens schoonzoon/opvolger Frans Otten, opende di-
rectt fraaie perspectieven. Hij bleek tientallen brieven te bezitten van 
zijnn overgrootvader en diens echtgenote, en van zijn grootvader, alle uit 
dee periode 1895-1945, inclusief persoonlijke brieven van deze laatste aan 
prinss Bernhard, geschreven te Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Bovendienn trof ik in zijn verzameling documenten aan als paspoorten, 
stukkenn over de voorbereiding van de familie en het bedrijf op de Twee-
dee Wereldoorlog, en taxaties van Antons kunstbezit - alles bijeen hon-
derdenn pagina's grotendeels nog ongebruikt biografisch materiaal, dat 
hijhij  mij ruimhartig ter beschikking stelde. 

InIn de familie waren zelfs nog levende getuigen. Bij aanvang van mijn 
onderzoekk in 2001 was Antons zoon Frits zesennegentig jaar en niet 
meerr aanspreekbaar op zijn herinneringen, maar dochter Jetty van vijf-
ennegentigg heeft mij op enkele punten nog kunnen helpen aan nieuwe 
feitenn (over de zelfmoord van Antons broer Jacques) en nieuwe inzich-
tenn (met name over de evacuatie naar Engeland in mei 1940). Verder was 
kleinzoonn Diek Otten (zoon van Frans Otten, vader van familiearchiva-
riss Paul, en bij de start van mijn onderzoek vijfenzeventig jaar) een nut-
tigee bron waar het Antons verblijf in de Verenigde Staten tijdens de 
Tweedee Wereldoorlog betrof; hij heeft dit meegemaakt als jongen van 
veertienn tot negentien jaar. Diek sprak bovendien open over de ma-
nisch-depressievee stoornis van zijn vader. 

Hett onderzoek in het bedrijfsarchief deed mijn getemperde enthou-
siasmee snel weer oplopen. Het is op bedrijfsmatige ingangen georgani-
seerd,, maar toen archivaris Paulussen mij op basis van mijn 'lijst van 
honderd'' dossiers begon aan te reiken, bleken Antons zakelijke brieven 
enn telegrammen - inderdaad verstopt tussen allerlei andere documen-
tenn - tal van passages te bevatten die zijn opvattingen en stijl in veel 
kleurenrijkdomm zichtbaar maakten. Er waren persoonsdossiers van zijn 
naastee medewerkers met heel aardige interviews, begin jaren zestig ge-
houdenn door medewerkers van de archiefdienst, en soms ook memoi-
ress - meest summiere maar ook meer uitgebreide. Ook kwam een aan-
tall  belangrijke privé-documenten uit de archiefdozen, bijvoorbeeld 
overr het veiligstellen van het familievermogen tijdens de Tweede We-
reldoorlog.. Veel van dit materiaal was door Heerding en Blanken in de 
ondernemingsgeschiedeniss niet of hooguit zeer beperkt gebruikt van-
wegee het meer persoonlijke of subjectieve karakter. Precies om die re-
denn waren ze voor deze biografie juist wel een bron van aanvullende ge-
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gevens,, van nieuwe feiten, en van de kleinere illustratieve elementen 
waarr de biograaf zo op is gespitst. 

Dee bedrijfsarchivaris was achteraf gezien veel te bescheiden geweest 
overr de biografische waarde van zijn collectie. De correspondentiedos-
sierss van Anton en Frans Otten zoals die indertijd zijn teruggekomen 
uitt het Roosevelt Hotel in New York, waar zij tijdens de Tweede Wereld-
oorlogg kantoor hielden, bleken een bijzonder rijke bron van materiaal. 
Enn toen Paulussen ook nog een gerichte zoekactie organiseerde in de 
dossierss van de typekamer, waarin men zowel inkomende als uitgaande 
postt (in kopie of doorslag) had bewaard, was de verrassing helemaal 
compleet.. Daaruit kwamen nog eens honderden interessante brieven 
enn telegrammen te voorschijn, waarvan een deel privé-corresponden-
tie,, die via het bedrijf was verlopen - in het familiebedrijf zijn de gren-
zenn tussen het persoonlijke en het zakelijke gelukkig ook op dit vlak niet 
scherp.. De oogst was zo rijk dat het onderzoek maanden uitliep. Maar 
hett doorwerken van al deze brieven was bepaald een genoegen, moet ik 
meteenn toevoegen. Antons taalgebruik is levendig en komt door zijn 
neigingg tot oneliners en krachtige beelden nog altijd modern over. Zijn 
brievenn nodigen uit tot lezen, ze bieden op veel momenten een directe 
inkijkk in zijn denken, zijn handelen en zijn gevoelens. Mede door dat 
uitnodigendee karakter zijn veel citaten in deze biografie doorgedron-
gen. . 

Mett de vondsten in het familie- en het bedrijfsarchief kon ik niet bij alle 
onderwerpenn op de 'lijst van honderd' nadere details en antwoorden 
vinden,, en ook niet altijd voldoende om mijn nieuwsgierigheid hele-
maall  te bevredigen. Wel bij veel. Het aantal brieven en documenten van 
vóórr 1920 - de eerste helft van Antons volwassen leven - is ook na mijn 
onderzoekk nog beperkt. Maar van de tweede helft van zijn leven heb ik 
eenn veel completer en rijker geschakeerd beeld kunnen schetsen dan tot 
nuu toe bestond, inderdaad een aantal leemtes kunnen opvullen, oude 
beeldenn kunnen ontdoen van hun anekdotische karakter - soms in 
ontkennendee zin, door ze te ontmaskeren, soms in bevestigende zin, 
doorr ze te onderbouwen. Ik kan preciezer zijn, dankzij een bestand met 
velee honderden data, samengesteld op basis van reisafrekeningen en 
vann talloze briefjes en telegrammen over afspraken, hotelreserveringen, 
boekingenn van transatlantische overtochten en dergelijke. En ik kan 
ookk met veel nieuws komen. 
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Wiee over grote, verborgen schandalen zou willen lezen, moet ik te-
leurstellen.. Minnaressen of omvangrijke fraudes heb ik niet aangetrof-
fen.. Wel een flinke serie trucs die laten zien dat Anton Philips op het 
scherpp van de snede opereerde, waaronder het staaltje industriële ken-
nisontfutselingg meteen na deze inleiding, dat men ook 'spionage' zou 
kunnenn noemen.10 Sommige vergeeft men hem onmiddellijk, zoals de 
trucc waarmee hij zijn joodse collega William Meinhardt van de gloei-
lampenfabriekk Osram in de jaren dertig hielp met het wegsluizen van 
geldd uit nazi-Duitsland. Zijn vaardigheid in het hanteren van dubbele 
agenda'ss - ten opzichte van concurrenten, de regering en zelfs zaken-
partnerss - zal sommige lezers echter tegen de borst stuiten en cynisch 
stemmen.. Inderdaad kon Anton meedogenloos zijn, als hij dat in het 
belangg van zijn bedrijf achtte. De zakenmethodes die hij in de jaren 
twintigg en dertig van de twintigste eeuw hanteerde - in een aantal op-
zichtenn zeer cynische jaren -, vertonen soms wel gelijkenis met die van 
Billl  Gates, de zeer van zichzelf overtuigde oprichter/topman van soft-
waregigantt Microsoft, in de jaren negentig. Veel hedendaagse onderne-
merss en managers zullen van de betreffende passages smullen, schat ik 
zo,, en kunnen er misschien ook nog wat van leren. 

Eenn aanzienlijk deel van mijn nieuwe gegevens heeft betrekking op 
dee Tweede Wereldoorlog. De manier waarop Anton zijn collectie kost-
baree schilderijen - vooral zeventiende-eeuwse Hollandse en Vlaamse 
meesterss - en antiquiteiten daar goeddeels ongeschonden doorheen 
heeftt geloodst, is bij mijn weten niet eerder beschreven; en datzelfde 
geldtt voor het verhaal over zijn privé-vermogen in die periode, en voor 
dee al aangestipte psychische problemen van zijn schoonzoon Otten, die 
eenn belangrijke rol speelden in de relatie met de Nederlandse regering. 

Maarr laat ik mijn enthousiasme over mijn bevindingen verder in 
toomm houden en voor de details verwijzen naar het verhaal zelf. 

Halverwegee het onderzoek en met veel moois in handen werd het tijd 
naa te denken over de bredere en diepere vragen achter de 'lijst van hon-
derd'.. Eén kon niet ontbreken: de vraag naar de cruciale factoren achter 
Antonss ondernemersprestatie, die bestaat uit het uitbouwen van de 
gloeilampenfabriekk van zijn broer tot een multinational die crises en 
eenn oorlog wist te overleven, ook na zijn dood bleef voortbestaan en 
nogg altijd een symbool is van Nederlands kunnen. Tegenwoordig wordt 
ditt soort vraagstukken soms benaderd via de collectieve of comparatie-
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vee biografie, waarin meerdere ondernemers of ondernemingen worden 
beschrevenn en systematisch op bepaalde punten vergeleken. In het geval 
vann Anton Philips zou zo'n aanpak te overwegen zijn, maar wel stuiten 
opp het probleem dat in dezelfde branche in Nederland geen vergelijk-
baree ondernemer te vinden is, zodat men die buiten de landsgrenzen 
zouu moeten zoeken en snel te maken zou krijgen met verschillen in cul-
tuur,, wetgeving, omvang en structuur van de thuismarkt, die het berei-
kenn van algemene uitspraken toch weer zouden compliceren. Een ander 
probleemm is dat onder wetenschappers geen consensus bestaat over de 
beslissendee factoren achter het slagen en falen van ondernemers, terwijl 
ookk geen exclusieve 'ondernemers'-karaktertrekken zijn gevonden.11 

Loss van dit alles was een comparatieve studie voor mij toch al niet aan 
dee orde; mijn uitgangspunt was het schrijven van een biografie, en dat 
diendee ook zo te blijven. Daarmee was de vraag naar de factoren achter 
Antonss prestatie natuurlijk niet van tafel. Ik heb die echter gekoppeld 
aann wat ik de biografische 'kernvragen' noem - waarover verderop 
meer. . 

Denkendd en met anderen sprekend over dit onderwerp realiseerde ik 
mee wel dat het een het ander ook weer niet helemaal hoeft uit te sluiten. 
Ookk in een monografische studie als deze biografie van Anton Philips 
kann men comparatieve elementen introduceren, namelijk door relaties 
tee leggen met andere casestudy's en vergelijkende studies. Misschien 
heeftt dat niet veel zin als het gaat om slaag- en faalfactoren, maar er zijn 
meerr aspecten aan het ondernemerschap. In mijn oorspronkelijke op-
zett zaten al wat vergelijkende elementen. Toen gaandeweg het voorne-
menn ontstond deze studie te laten uitmonden in een proefschrift, heb ik 
dee comparatieve route nog een stuk verder geëxploreerd. Het recente 
historischh onderzoek rond ondernemingen en ondernemers in Neder-
landd leverde direct een lijstje potentiële thema's op.12 Om bij mijn keuze 
daaruitt niet alsnog, maar dan sluipenderwijs, verwijderd te raken van 
mijnn biografische uitgangspunt, heb ik als criteria gehanteerd 1) dat de 
betreffendee thema's al tot mijn 'honderdtal' moesten behoren (wat niet 
zoo moeilijk was), 2) dat ze een duidelijk en direct verband moesten heb-
benn met de persoon Anton Philips, en niet slecht met het bedrijf en 3) 
datt bruikbaar vergelijkingsmateriaal voorhanden moest zijn. Het leek 
mijj  bovendien verstandig de eenmaal gekozen verhaallijn niet te onder-
breken,, en de wat ruimer uitvallende vergelijkingen en conclusies op te 
nemenn in de epiloog. 
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Dee criteria werkten als volgt uit. Een thema dat ik heb overwogen, 
maarr is afgevallen, betreft de ontwikkeling van de research bij Philips en 
diee bij andere industriële ondernemingen in de eerste helft van de twin-
tigstee eeuw. Hoe interessant ook, en hoezeer ook een van de drijvende 
krachtenn achter het succes van het concern: andere studies (en ook mijn 
onderzoek)) laten zien dat Antons directe, persoonlijke betrokkenheid 
mett de research binnen Philips beperkt was.13 De verantwoordelijkheid 
voorr het beroemde Natuurkundig Laboratorium lag bij Gerard - een in 
Delftt opgeleid ingenieur. Bij de inrichting en uitbouw was een hoofdrol 
weggelegdd voor Natlab-directeur dr. Gilles Holst, die ook de contacten 
mett andere laboratoria, universiteiten en onderzoekers in binnen- en 
buitenlandd opbouwde, en verantwoordelijk was voor de wetenschappe-
lijk ee faam van het lab. Anton steunde de kostbare investeringen in eigen 
fundamenteell  en toegepast onderzoek vooral omdat die Philips' oc-
trooipositiee ten opzichte van de concurrenten versterkten - wat een 
goedee strategie is gebleken. Hij bleef dat onderzoek ook na Gerards 
pensioneringg voluit steunen, sloot octrooiovereenkomsten, bepaalde 
viaa zijn strategische keuzes de richting en de inhoud van de research-
programma's,, en volgde de vorderingen op de voet.14 Veel meer valt over 
zijnn rol echter niet te zeggen. Van directe bemoeienis van zijn kant was 
eigenlijkk alleen duidelijk sprake bij de ontwikkeling van de eerste eigen 
radioo toestellen in 1926-1927 —waarmee een groot commercieel belang 
gemoeidd was - en bij het stimuleren van het eigen röntgenonderzoek, 
datt zijn speciale belangstelling genoot.15 

Eenn thema waarin Anton onvermijdelijk zéér centraal staat en waar 
ikk een heel hoofdstuk aan heb gewijd, is dat van zijn relatienetwerken en 
zijnn positie in de nationale elite. Op dit vlak zijn heel goed vergelijkende 
analysess te maken. Anton blijkt in bepaalde opzichten verwant met de 
zogenoemdee 'Mannen van de Daad' als Henri Deterding, de bankier Ka-
rell  van Aalst en de politicus Hendrik Colijn, maar hoorde toch niet echt 
tott deze begin twintigste-eeuwse 'Bekende Nederlanders' en nouveaux 
riches.riches. Er zijn aanwijzingen dat hij zich ondanks zijn succes lange tijd 
enigszinss miskend heeft gevoeld, en meende dat dit te maken had met 
eenn lage waardering voor industriëlen in die tijd. Aan de hand van ander 
studiemateriaall  over de financieel-economische elite valt na te gaan in 
hoeverree er ook objectievere gronden voor deze gedachte waren. 

Eenn volgend punt is dat Philips na de omzetting in een naamloze 
vennootschapp in 1912 onder controle van de familie bleef, met Anton 
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tussenn 1922 en 1951 als centrale figuur. Dat geeft reden tot vergelijkingen 
mett andere familiebedrijven van eind negentiende en begin twintigste 
eeuww op thema's als de regeling van de opvolging, het verloop van de 
managerialmanagerial revolution (de omschakeling van familiebeheer naar gesala-
rieerdd management), het gedrag in tijden van crisis en de keuze tussen 
hogee dividenduitkeringen of investeringen in expansie en innovatie -
onderwerpenn die in deze biografie ruimschoots aan de orde komen, en 
waarr historici zich regelmatig in verdiepen. Wat de managerial revolu-
tiontion betreft: het was al bekend dat Gerard en Anton Philips zeer open 
stondenn voor Amerikaanse ideeën op het gebied van productie, ma-
nagementt en marketing (het trio van de bekende business-historicus 
Alfredd D. Chandler).16 In dit boek zal nog duidelijker zichtbaar worden 
welkee directe rol het Amerikaanse concern General Electric - dat in 
19200 een belang in Philips nam - begin jaren dertig heeft gespeeld bij 
hett professionaliseren van het financieel beheer van het Eindhovense 
bedrijf.. Bovendien was GE een drijvende kracht achter de keuze van 
schoonzoonn Frans Otten als tweede man naast Anton en daarmee als 
potentiëlee opvolger (en uiteindelijk de definitieve) naast zoon Frits. 

Hoewell  bedrijfs- en ondernemershistorici een - naar het lijk t zelfs 
groeiendee - belangstelling hebben voor het gedrag van Nederlandse 
ondernemingenn tijdens de Tweede Wereldoorlog, besteed ik geen bij-
zonderee aandacht aan het gedrag van Philips in bezet gebied en relatief 
veell  aan de activiteiten daarbuiten. Dit vanwege het simpele feit dat An-
tonn in deze periode niet in Nederland was, maar in New York, en weinig 
off  geen invloed had op Frits en zijn 'directorium' in Eindhoven. Ik maak 
duss ook geen uitvoerige en gedetailleerde vergelijkingen met het gedrag 
vann andere ondernemers en ondernemingen in bezet Nederland, maar 
houdd het bij algemene vergelijkingen in de tekst zelf, waarbij ik leun op 
recentee studies van H. Klemann over de Nederlandse economie in de ja-
renn 1938-1948 en van J. Meihuizen over de naoorlogse zuivering. Ik laat 
wéll  uitgebreid mijn licht schijnen over de (slechte) relatie van Anton en 
Franss Otten met de Nederlandse regering te Londen tijdens de oorlog, 
enn zal die op enkele punten kort vergelijken met die van Unilever en Ko-
ninklijke/Shell. . 

Terugg nu naar de vraag naar de belangrijkste factoren achter Anton Phi-
lips'' ondernemersprestatie. Die kan men als gezegd op meerdere ma-
nierenn benaderen, en daar is wat Anton betreft in het verleden al door 
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velenn iets over gezegd. In dit boek besteed ik vanzelfsprekend uitgebrei-
dee aandacht aan de omstandigheden die aan die prestatie ten grondslag 
lagen.. Zoals de titels van mijn eerste hoofdstukken - 'Een klaargemaakt 
bed'' en 'Een prima startschot' - aangeven, heeft Anton veel van huis 
(enn familie) uit meegekregen. Verder zal ik in de hoofdstukken en in de 
epiloogg duidelijk maken welke van zijn strategische beslissingen, welke 
aspectenn van zijn managementstijl en welke van zijn eigenschappen ik 
tijdenss het bestuderen van zijn leven als de meest relevante ben gaan be-
schouwen. . 

Ikk zal in deze inleiding niet verder ingaan op deze kwesties, behalve 
één.. Zodra ik ging nadenken over zijn eigenschappen, doemden na-
tuurlijkk ook de twee kernvragen van elke biograaf op: wat was het we-
zenn van deze persoon en welke waren zijn diepste drijfveren? De eerlijk-
heidd gebiedt mij toe te geven dat ik daar lange tijd niet goed raad mee 
wist.. Het onderzoek bevestigde keer op keer mijn indruk dat Anton niet 
werdd opgejaagd door grote trauma's, diepgaande frustraties of verbor-
genn neurosen, en in veel opzichten juist een zondagskind was. 

Watt drijft een traumaloos zondagskind tot grote hoogte? Soms kan 
hett de biograaf helpen zijn hoofdpersoon te raadplegen. Toen ik al een 
heell  eind met schrijven gevorderd was, vond ik in mijn documentatie 
hett tweede deel terug van het levensverhaal in de Knickerbocker Weekly 
vann juni 1943. Ik was dat een tijdje kwijt geweest. Anton, indertijd ne-
genenzestig,, had de auteur vier factoren achter zijn welslagen genoemd: 
eenn perfecte gezondheid; een genie als broer; een echtgenote die niet 
alleenn toegewijd is aan haar familie maar ook aan het bedrijf; en een 
onfeilbaarr vermogen eersteklas adviseurs en personeel te vinden.'7 Wel-
beschouwdd waren het er maar twee: zijn gezondheid en de mensen om 
hemm heen. 

Toenn ik dat herlas, besefte ik een sleutel te hebben teruggevonden die 
ikk zelf had weggegooid. Bij het schrijven van het eerste hoofdstuk had 
hett beeld van zijn jongensjaren me verleid tot de opmerking: 'Veel voer 
voorr psychologen is er al met al niet. De indruk die blijft , is die van een 
haantjee de voorste, een lefgozertje met een extravert karakter dat in 
minderr gunstige omstandigheden had kunnen uitgroeien tot een onge-
leidd projectiel.' In plaats van mijn eigen woorden te geloven, was ik als 
eenn psychoanalyticus op zoek gegaan naar diepere lagen die er niet wa-
renn en die ik dus ook niet had aangetroffen. Het artikel van 1943 maakte 
aann die vergeefse speurtocht een eind, en deed me beseffen dat mijn op-
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merkingg in dat eerste hoofdstuk - hoezeer ook uit de losse pols ge-
maakt,, als een eerste indruk - juist was geweest, dat Anton in essentie 
sindss zijn jeugd niet veranderd was, en dat de vraag eerder moest zijn: 
wiewie drijft/drijven een traumaloos zondagskind tot grote hoogte? 

Maarr hiermee ben ik al te ver gegaan in deze inleiding, want als goe-
dee verstaander heeft ook de lezer nu de sleutel in handen tot Anton Phi-
lips'' persoonlijkheid - althans tot mijn visie daarop. Ik hoop dus van 
hartee dat het voorgaande nog wat raadselachtig is gebleven. 

MarcelMarcel Metze 
Ooy,Ooy, ï juni 2004 
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KennismakingKennismaking - de man en zijn spel 

Opp zaterdag 11 november 1911 vaart de oceaanstomer'ss Kaiserin Au-
gustee Victoria', een van de grootste passagiersschepen ter wereld, de ha-
venn van Plymouth binnen.1 Aan boord is ook de Nederlandse industrieel 
Antonn Philips, zevenendertig jaar, een man vol ongeduld. De overtocht 
vanuitt New York heeft een week in beslag genomen. Hij zal doorvaren 
naarr Cherbourg, een paar dagen in Parijs verblijven en op donderdag 
166 november in Nederland terugkeren. Zo lang kan het bericht aan 
zijnn broer niet wachten. Dus laat hij in Plymouth een brief posten. 'Ik 
zall  blij zijn van die boot af te zijn,' schrijft hij.2 Onderweg heeft hij de tijd 
zóó hard gedood met turnen dat hij drie kilo is afgevallen. Zijn bliksem-
bezoekk aan de Verenigde Staten is hectisch geweest.'Van Amerika zag ik 
niett veel, dat trekken naar Providence, Waterbury, Torrington, Cleve-
landd neemt telkens een dag, Cleveland twee keer twee dagen.' Maar het 
heeftt resultaat gehad. 'Ik heb Eddy aan boord met vrouw, die gaat na Pa-
rijss woensdag of donderdag naar Berlijn, daar is een zekere Mr. Yunck 
vann de General Electric, die sedert anderhalve maand Osram instrueert.' 
Hett lijken onschuldige zinnen, maar thuis in Eindhoven zal Gerard heel 
goedd begrijpen wat ze betekenen. Anton is namelijk bezig met een bru-
taall  staaltje bedrijfsspionage dat misschien formeel-juridisch die naam 
niett mag hebben, maar er wel alle kenmerken van draagt. 

Hett jaar 1911. Het tijdperk van de grote ontdekkingsreizen, wetenschap-
pelijkee doorbraken en technische innovaties van eind negentiende, be-
ginn twintigste eeuw mag dan ten einde lopen, de slotakkoorden klinken 
nogg steeds imposant. Dit is het jaar waarin de Nederlander Kamerlingh 
Onness supergeleiding in metaal waarneemt, de Noor Roald Amundsen 
alss eerste de zuidpool bereikt en de Pools/Francaise Marie Curie, onder-
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zoeksterr van radioactiviteit, haar tweede Nobelprijs ontvangt. En het 
vliegtuigg is er! Nog maar kort geleden (1909) is Louis Blériot als eerste 
overr het Kanaal gevlogen. 

Intussenn is een van de belangrijkste uitvindingen van de negentien-
dee eeuw, de gloeilamp, de verlenger van het daglicht, alweer tweeënder-
tigg jaar oud. Philips & Co. maakt ze sinds 1891 en is uitgegroeid tot de 
derdee producent ter wereld. De grootste zijn General Electric (GE) in de 
Verenigdee Staten en Osram, een groep bedrijven in Duitsland.3 De 
gloeilampp is technologisch nog volop in ontwikkeling. Het probleem is: 
dee Amerikanen en Duitsers werken sinds een paar jaar nauw samen, en 
GG E heeft een extreem dunne gloeidraad van 'getrokken wolfram' ont-
wikkeld.44 Deze zal de kwaliteit van de gloeilamp sterk verbeteren en is, 
ookk bij de Osram-partners, bijna klaar voor de massaproductie. 

Gerardd - drieënvijftig jaar oud, oprichter van Philips & Co. en daar 
verantwoordelijkk voor de research - zit op hetzelfde spoor maar is min-
derr ver gevorderd. Dat kan de firma zich niet permitteren. De elektrifi-
catiee van de wereld vordert gestaag en de gloeilamp is booming business, 
maarr voor de fabrikanten is het ook een afvalrace. De voorgaande de-
cenniaa zijn heel wat kleintjes gefailleerd, opgekocht of gestopt. Alleen de 
sterkenn in technologie en in marketing hebben overleefd. Met de nieu-
wee gloeidraad kan het Amerikaans/Duitse blok de Nederlandse firma 
alsnogg in de tang nemen, naar de achterhoede dringen en misschien 
zelfss om zeep helpen. 'U kunt u voorstellen in wat voor crisis van span-
ningg je dan leeft,' zal Gerard jaren later in een interview vertellen. 'Je he-
lee bedrijf hangt er natuurlijk van af, of je bij zo'n omwenteling bij bent.'5 

Dee concurrentie heeft echter ook een probleem: ze heeft de ontdek-
kingg van het procédé niet voor de gebroeders verborgen weten te hou-
den,, een van hun internationale verkopers heeft het nieuws ergens in de 
marktt opgevangen.6 Enige tijd later is Anton naar de Verenigde Staten 
gevarenn 'om achter de nieuwe trucs te komen'.7 Het was op het nipper-
tje.. Terwijl hij nog aan het zoeken was, liet de Osram-groep de Duitse 
tussenhandell  al weten dat de nieuwe wolframlampen eraan kwamen.8 

Maarr hij heeft het geheim gevonden. 

Hett lot is hem goed gezind geweest. Het heeft hem kort na aankomst te 
Neww York tijdens een lunch of diner in de University Club de fabrikant 
latenn ontmoeten die GE en Osram hamermachines levert - cruciaal 
voorr het procédé. Deze had drie kleine machines klaarstaan voor ver-

22 2 



zendingg naar Duitsland. Hij heeft zich laten overhalen een daarvan aan 
Antonn te verkopen en de tip gegeven ook de firma Langelier in Provi-
dencee te bezoeken. Die had eveneens drie hamermachines voor Osram 
staan,, van een groter type. Helaas bleek Langelier niet gevoelig voor 
geldd en wees hij zelfs een toeslag van twintig procent op de prijs af. Uit 
hoffelijkheidd nodigde hij Anton wel bij hem thuis te eten. Dat was een 
tactischee fout. De Langeliers zijn van Frans-Canadese afkomst. Tijdens 
hett diner heeft Anton over Frankrijk gesproken, in zijn beste Frans, en 
zoo de sympathie van mevrouw verworven. Toen de stemming er een-
maall  in zat, heeft hij de aankoop van de machine nog maar eens aange-
sneden.. Dankzij haar steun en om eindelijk van het gezeur af te zijn, 
heeftt Langelier hem toen alsnog zijn zin moeten geven.9 

Hijj  heeft ook een trekmachine gekocht. Mr. Eddy van de Eddy Ma-
chineryy Company vroeg er eerst tienduizend dollar voor, een bedrag dat 
hijj  omlaag heeft weten te praten naar zesduizend (nu ruim honderd-
dertigduizendd euro).10 Dat is nog altijd veel, maar Eddy heeft hem in 
ruill  beloofd Philips & Co. te leren hoe zijn machine moet worden ge-
bruikt.. Vanuit de Verenigde Staten heeft hij Gerard al verslag gedaan van 
zijnn onderhandelingen, zijn aankopen, zijn speurtocht naar het nieuwe 
procédéé en zijn gesprekken over de details met een expert van een part-
nerbedrijff  van GE te Cleveland.11 

Dee machines zullen tegelijk met hem in Nederland arriveren. In de 
Plymouth-brieff  schrijft hij zijn broer welk plannetje Eddy en hij hebben 
gesmeedd voor de levering van de knowhow. Eddy is meegereisd naar 
Europaa om hen in contact te brengen met de ingenieur John Yunck, op 
datt moment in Berlijn om de Osram-bedrijven in opdracht van GE te le-
renn hoe ze getrokken wolframdraad moeten maken. Eddy, aldus Anton, 
'zall  Yunck vertellen, dat hij ons zijn machines heel duur verkocht en op 
zichh nam het ons te leren. Boete zesduizend dollar. Als Yunck meegaat 
omm ons te instrueren dan krijgt Yunck de halve boete die Eddy anders 
verspeelt.'122 Er zal geen directe zakelijke verbinding tussen de ingenieur 
enn Philips komen, benadrukt hij: 'We hebben dus wat de dubbeltjes aan-
gaatt niets met Yunck te maken.' 

Hett verhaal en het lokaas werken. Met het vooruitzicht op drieduizend 
dollar,, een zeer vorstelijk bedrag (nu ruim vijfenzestigduizend euro), 
haptt de Amerikaan toe.13 Direct de volgende zaterdag neemt hij in Ber-
lij nn een nachttrein naar Eindhoven. Op drie zondagen -19 en 26 no-
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vemberr en 10 december - brengt hij ingenieurs van Philips & Co. de ge-
heimenn van het nieuwe procédé bij, om vóór het weekend voorbij is 
naarr Berlijn terug te keren.14 In het kleine Eindhoven, met nog geen zes-
duizendd inwoners, ziet men de auto van Gerard van en naar het station 
rijden.. Het gonst van de geruchten. Al na Yuncks eerste bezoek bericht 
dee regionale Meierijsche Courant over proeven met getrokken draad 
'doorr vreemdelingen, die weet waar vandaan kwamen, Italië, Amerika, 
jaa zelfs Rusland'.15 

Ookk in de wereldstad Berlijn valt het bijklussen van de Amerikaan 
op.. Binnen de kortste keren krijgt hij een strafklacht van Osram aan zijn 
broekk wegens oneerlijke concurrentie en diefstal van wolframdraad en 
machineonderdelen.. Veel zin heeft die klacht niet. Nu ze over de juiste 
machiness beschikken en over Yuncks hulp, bereiken de ingenieurs van 
Philipss nog vóór het einde van 1911 het gewenste resultaat. Op 5 decem-
ber,, zo wil de legende, sturen ze als sinterklaasgeschenk telegrammen 
naarr Gerard en Anton, die voor zaken in Berlijn respectievelijk Moskou 
zijn:: de eerste lamp met gloeidraad van getrokken wolfram brandt!16 De 
achterstandd is tijdig ingelopen. De productie van de nieuwe lampen 
komtt rond de jaarwisseling op gang, vrijwel tegelijk met die bij de Duit-
see concurrentie. 

Weerr terug in de Verenigde Staten wil John Yunck zijn lucratieve 
roll  als leverancier van industriële geheimen wel bestendigen. In maart 
19122 stuurt hij de Philips Brothers brieven met een tip over nieuwe 
Amerikaansee machines en een waarschuwing voor een mogelijke Britse 
pogingg om via het Philips-personeel kennis van hen te stelen. De ge-
broederss willen ook achteraf geen direct contact en antwoorden niet.17 

Veiligheidshalvee informeert Gerard wel bij Yuncks advocaat te Berlijn 
hoee het staat met de strafklacht en of er misschien ook een tegen Philips 
iss ingediend. Daar ziet het niet naar uit, meldt de advocaat, en de Duitse 
justitiee heeft onvoldoende bewijs tegen Yunck kunnen vinden, zodat die 
proceduree inmiddels is gestaakt.18 

Diezelfdee maand wordt Anton achtendertig - op 14 maart 1912. Vier da-
genn later is hij alweer in Rusland, in Sint-Petersburg, om lampen te ver-
kopen.199 Hij is dan op de helft van zijn leven. Hij is gehuwd, heeft drie 
kinderenn van twaalf, zes en vijfjaar, een vierde kind is jong overleden. 
Hijj  is 1,75 meter en daarmee enkele centimeters langer dan gemiddeld. 
Hijj  is fors, zelfs welvarend gebouwd, heeft een groot hoofd met donker 
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haar,, bruine ogen, een rechte neus, een snor, een stevige ovalen kin. Zijn 
blikk is bij eerste indruk vriendelijk en ietwat verlegen, maar daarachter 
sluimertt ook iets uitdagends. Zijn temperament is grillig, meestal is hij 
opgewektt maar hij heeft ook korte, hevige driftbuien die zijn personeel 
angstt inboezemen.20 

Inn interviews noemt hij zichzelf graag een koopman en zakendoen 
eenn 'sport'. Daarin zijn timing en snelheid cruciaal. Bij voorkeur neemt 
hijj  initiatief, gaat hij in de aanval. Als een tegenstander hem onverhoopt 
tochh klem zet, zoekt hij een nog betere positie - en vindt die ook. In het 
duell  beschikt hij over een veelvoud aan wapens. Charmeoffensieven, 
schijnbewegingen,, geheime manoeuvres, het in slaap sussen en over-
rompelenn van de concurrent zijn toegestaan. Zakendoen is ook een 
'spel'.. Hij speelt met hartstocht, ziet overal kansen, maar zet nooit alles 
opp één kaart. Want uiteindelijk telt slechts het resultaat. Het gaat om het 
winnenn én de winst. 
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HOOFDSTUKK 1 

EenEen klaargemaakt bed' 

Inn juni 1943 publiceerde de Knickerbocker Weekly, een blad voor de Ne-
derlandsee gemeenschap in New York, een terugblik op Anton Philips' 
jeugdd en levenswerk.2 Hij was toen negenenzestig jaar. Het was een 
episch,, heroïsch verhaal. De auteur, hoofdredacteur Albert Balink zelf, 
hadd aan Antons lippen gehangen en kon zijn pen nauwelijks in bedwang 
houden.. Een belangrijke factor achter diens succes was de familiecul-
tuur,, schreef hij: 'Net als bij de Rockefeller-kinderen gold ook voor hen 
[dee Philips-kinderen, MM ] een tweede stel Tien Geboden, opgesteld 
doorr de Philips-familie zelf. Zij leerden onder andere altijd onafhan-
kelijkk te zijn, onophoudelijk naar verbetering te streven.'3 Hun opvoe-
dingg had in het teken gestaan van het adagium 'niet te veel tijd te ver-
spillenn aan tweederangs grootheid maar alleen te proberen in de voet-
sporenn van onsterfelijken te treden'. In hun geboortestadje Zaltbommel 
-- 's winters regelmatig bedreigd door de Waal, die dan opzwelt door re-
genstormenn en 'oncontroleerbare watermassa's uit de bergen van Duits-
landd en Zwitserland' - hadden zij tot de bovenlaag behoord. 'Ze werden 
geïmpregneerdd met de traditie dat een man met de naam Philips een lei-
derr van zijn stadgenoten moest worden. Maar het vooruitzicht een 
honkvastt leven te leiden in deze provinciestad leek Anton en Gerard af-
schuwelijk.. Ondanks hun gezonde, nuchtere "Philips-traditie" droom-
denn zij van groter dingen.' 

Diee aanleg tot dromen moeten zij hebben meegekregen van hun vader, 
diee meer dan een eeuw vóór de publicatie van bovenstaande teksten ter 
wereldd kwam. Frederik Philips (roepnaam Frits) werd geboren in 1830. 
Hijj  had joods bloed, maar zijn grootvader en vader waren kort voor zijn 
geboortee naar de Hervormde Kerk overgestapt, vermoedelijk niet zo-
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zeerr uit religieuze motieven als wel om beter in de Zaltbommelse ge-
meenschapp te passen.4 Zijn vader Lion (ook wel Léon) was mede-eige-
naarr van de firma Peletier & Philips, die handel dreef in tabak, koffie 
enn thee, en een kleine tabakskerverij en een koffiebranderij bezat. Een 
groott deel van de familie zat in deze branche; Peletier & Philips was on-
derdeell  van een netwerk van tabaksbedrijven van broers en neven in 
onderr andere Luik, Aken, Maastricht en Boedapest. In 1856 trok Lion 
zichh om gezondheidsredenen terug en nam Frederik het vaandel over. 
Zijnn dromen waren misschien niet heel groot, maar hij was er evenmin 
dee man naar om de zaak van zijn vader simpelweg voort te zetten en in 
hett rustige Zaltbommel in slaap te sukkelen. Kort nadat hij firmant was 
geworden,, verwierf hij in 1857 het exclusieve recht op invoer in Neder-
landd van een machine waarmee een werknemer vier a vijf keer zoveel si-
garenn kon maken als met de hand. Dat was goed gezien, want niet lang 
daarnaa kwam de mechanisatie van de tabaks- en sigarenindustrie in-
derdaadd op gang en kon hij de machines gaan verkopen.5 

Zijnn leven overziend, lijk t het of Frederik zo elke zeven jaar toe was 
aann iets nieuws, of daar in ieder geval tegenaan liep. Op zijn vierender-
tigstee vroeg De Nederlandsche Bank (DNB) h e m - op aanraden van 
dee Bossche bankier A. J. van Lanschot - als haar vertegenwoordiger te 
Zaltbommell  op te treden. Hij accepteerde deze eervolle functie, die hem 
inn contact bracht met bekende bankiers als Wertheim, Mees en Pierson. 
Laterr zou Anton nog profijt hebben van dat financiële netwerk van zijn 
vader.. Ook andere leden van de familie Philips ontplooiden in die twee-
dee helft van de negentiende eeuw trouwens bancaire activiteiten. Frede-
rikss broer mr. August Philips, die in Amsterdam woonde, was adviseur 
vann DNB.6 In Maastricht was de bank E. Philips & Co. te vinden, en ook 
dee Duitse Philipsen gingen in bankzaken.7 

InIn 1870-1871 zag Frederik opnieuw een paar kansen. Eerst kocht hij 
zijnn zakenpartner Ribbius Peletier uit, die oud was en wilde stoppen. 
Kortt daarop nam hij het lokale kassiersbedrijf over om dat uit te bou-
wenn tot een klein maar volwaardig bankbedrijf.8 Datzelfde jaar 1871 
kochtt hij de noodlijdende plaatselijke lichtgasfabriek, die hij vervolgens 
mett nieuwe investeringen en prijsverlagingen weer tot leven wist te 
wekken.99 Helaas was dit laatste succes van beperkte duur. In 1877 be-
sloott de gemeente Zaltbommel zelf een gasfabriek te bouwen en begon 
zee hem met nog grotere prijsverlagingen uit de markt te drukken.10 

Toenn kwam in oktober 1879 de elektrische gloeilamp ter wereld. Dat 
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gaff  de doorslag. Vrijwel meteen nadat Thomas Alva Edison zijn uitvin-
dingg bekend had gemaakt, daalden de aandelen van gasproducenten in 
koers,, vanuit de verwachting dat de gloeilamp het gaslicht snel zou ver-
dringen.. Frederik lijk t te hebben gedacht dat hij zich beter nu dan nooit 
uitt deze activiteit kon terugtrekken. Begin 1880 verkocht hij zijn gas-
belangg met zwaar verlies aan de gemeente - gelukkig was hij inmiddels 
eenn redelijk vermogend man. Na dit debacle stortte hij zich niet meer in 
nieuwee eigen avonturen. Misschien was zijn scala aan dromen uitgeput. 
InIn ieder geval liep hij na zijn vijftigste alleen nog warm voor de droom 
vann zijn zoon Gerard - waar uiteindelijk, en tegen wil en dank, ook zijn 
jongstee zoon Anton bij betrokken raakte. 

Voorr de geboorte van Gerard Philips - Frederiks eerstgeborene - moe-
tenn we terug naar 9 oktober 1858. De negentiende eeuw staat bekend als 
dee eeuw van het kolonialisme, de Industriële Revolutie en het harde ka-
pitalismee met zijn sociale misstanden. Gerard zal dit beeld in zijn direc-
tee omgeving niet hebben herkend. Zijn vader was geen slavendrijver 
maarr bouwer van een lokaal mini-imperium die zijn zieke werknemers 
doorbetaalde.. Ook de buitenbommelse wereld kan er in Gerards jonge 
ogenn best zonniger uit hebben gezien dan in de onze. De negentiende 
eeuww kende veel ellende, maar voor wie geen honger hoefde lijden, was 
dee tweede helft ook in veel opzichten opwindend en vervuld van opti-
mismee en geloof in vooruitgang. Toen Gerards leven van start ging, 
stondd die langgerekte eruptie van wetenschappelijke doorbraken en 
technischee innovaties - al aangestipt in de Kennismaking - pas aan het 
beginn en zou zij nog decennia lang aanzwellen. In zijn jeugdjaren gin-
genn Noord-Amerika en Australië op in een reeks goldrushes, beleefde 
Europaa de terugslag van de enerverende burgerlijk-liberale revolutie-
golff  van 1848 en was Nederland verwikkeld in een proces van politiek-
maatschappelijkee vernieuwing. 

Terwijll  hij opgroeide, drong die wereld ook wel tot zijn provinciale 
leventjee door. Letterlijk zelfs, want als vijfjarig kind maakte hij mee hoe 
zijnn erudiete en activistische achterneef Karl Marx in de winter van 
1863-18644 enkele maanden in Zaltbommel doorbracht, en daar met opa 
Lion,, familieleden en bezoekers discussieerde over politiek en econo-
mie,, en werkte aan de theorie van het 'wetenschappelijk communisme' 
inn zijn standaardwerk Das Kapital Lions vrouw was een zuster van 
Marx'' moeder. De ironie van de geschiedenis wil dat Marx regelmatig 
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werdd geteisterd door geldgebrek en gedurende zijn leven verschillende 
malenn een beroep heeft gedaan op zijn kapitaalkrachtige Bommelse fa-
milie,, en met name op zijn oom Lion.11 Decennia later zou Anton nog 
eenss proberen met dit gegeven indruk te maken op Lenin. 

Gerardd werd in afwijking van de familietraditie geen tabakshande-
laar,, maar koos na de middelbare school voor de techniek. In 1876 ver-
trokk hij als achttienjarige naar de Polytechnische School in Delft voor 
eenn opleiding tot civiel- en bouwkundig ingenieur. Toen zijn vader in 
18800 het lichtgas vaarwel zei, zat hij daar nog steeds. Mythes zijn verzot 
opp een soepele chronologie en die rond de Philips-familie beweren dat 
dee jonge Gerard na die stap van zijn vader prompt zijn belangstelling 
verschooff  naar het elektrisch licht. Een logische gedachte, want in 1881 
konn het grote publiek de gloeilamp van Edison voor het eerst zelf zien 
tijdenss een Elektriciteitstentoonstelling te Parijs en raakte heel Europa 
inn de ban van deze vinding. Zodra Gerard hoorde dat de uitvinder deels 
Nederlandsee voorouders had, 'zag hij de vinger van het Lot duidelijk op 
zichh gericht', zo beweert eerdergenoemd artikel in de Knickerbocker 
Weekly.Weekly. 'Nu zou hij zich gaan wijden aan de taak het fascinerende won-
derr van de elektrische gloeilamp opnieuw te laten plaatsvinden in 
zijnn eigen kleine werkplaats.' Het toeval zou hem zelfs een handje heb-
benn geholpen, want na zijn afstuderen in 1883 zou hij een baan hebben 
gevondenn in Glasgow, waar hij voor een Nederlands bedrijf toezicht 
moestt houden op de aanleg van elektrische installaties op nieuwe 
stoomschepenn als de 'ss Willem, Prins van Oranje' en na enige tijd in 
contactt kwam met de beroemde natuurkundige en elektriciteitsonder-
zoekerr sir William Thomson (lord Keivin).12 

Hett klinkt allemaal mooi, maar een paar van deze feiten en veel van 
dee kleuren moeten later aan de werkelijkheid zijn toegevoegd - door de 
KnickerbockerKnickerbocker Weekly, door de rasverteller Anton, door zijn familie, 
doorr verslaggevers en chroniqueurs - en een eigen leven zijn gaan lei-
den.. In ieder geval heeft Philips' bedrij fshistoricus Heerding na grondig 
onderzoekk voor een deel van de Gerard-story geen bewijzen kunnen 
vindenn en kwalificeert hij sommige episoden zelfs als ronduit 'fantasie'. 
Eenn daarvan is het Lorentz-verhaal. Mythes hebben ook de neiging be-
roemdhedenn achteraf te associëren met andere beroemdheden, die ze in 
werkelijkheidd nooit hebben ontmoet. Decennia later, toen Gerard in-
middelss een imago van topuitvinder en -onderzoeker had opgebouwd, 
viell  her en der te lezen dat hij in zijn middelbare-schooltijd in Arnhem 
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contactt had gehad met Hendrik Lorentz, winnaar van de Nobelprijs 
voorr natuurkunde in 1902 en ooit in Arnhem begonnen als leraar. Dit 
contactt zou hem de inspiratie voor de ingenieursprofessie hebben gele-
verd.. Het is echter aantoonbaar verzonnen, aldus Heerding.13 

Tochh resteren na het wegknippen van verdichtsels genoeg aanwijzingen 
voorr een kwalificatie van de jongvolwassen Gerard als nieuwsgierig, on-
dernemendd en behoorlijk ambitieus. Hij was wel degelijk een dromer, 
vann het stille, hardwerkende soort dat zijn plannen niet van de daken 
schreeuwt,, maar de tijd neemt en pas na meerdere nachten het ijs op 
gaat.. De feiten die Heerding kon controleren, zijn dat hij inderdaad in 
1883,, na zeven jaren, is afgestudeerd - niet als civiel- of bouwkundig in-
genieur,, niet als elektrotechnicus, maar als werktuigkundig ingenieur. 
Vervolgenss liep hij stage bij de pas opgerichte scheepswerf De Schelde te 
Vlissingen.. Toen deze in problemen raakte, is hij najaar 1884 inderdaad 
naarr Glasgow getrokken, toentertijd het belangrijkste scheepsbouwcen-
trumm ter wereld. Op welke werf hij terechtkwam, is niet bekend, wat 
voorr werk hij deed evenmin. Algemene belangstelling voor elektriciteit 
enn elektrotechniek had hij al, maar die voor elektrisch licht in het bij-
zonderr kwam pas in Schotland op gang. Er viel op dat terrein in Glas-
goww veel te beleven. In de stad werd al aardig wat elektrische verlichting 
toegepast,, zoals bij het Caledonian Railways Station, het Gaiety Thea-
tre,, in Buchanan Street en aan het havenfront. 

Gerardss technische snaren werden naar eigen zeggen vooral geraakt 
doorr een serie artikelen over de gloeilampenfabricage en de moeilijkhe-
denn waarmee die daarmee gepaard ging.14 Hij besloot in het najaar van 
18866 een avondcursus over elektrisch licht te volgen aan het Glasgow 
Collegee of Science and Arts, en schreef zich aan de Glasgow University 
inn voor een researchgroep van de natuurkundige sir William Thomson. 
Dezee was een van de grondleggers van de elektriciteitsleer en de theorie 
vann het magnetisme, en verwierf later als lord Keivin bekendheid met 
dee bepaling van het absolute nulpunt. Zo verdiepte Gerard zich een 
paarr jaar in het elektrisch licht. Hij liep al tegen de dertig toen hij in de 
tweedee helft van 1887 de scheepsbouw achter zich liet en de stap waagde 
naarr die bedrijfstak van de toekomst. Hij solliciteerde - en werd aange-
nomenn - bij de Anglo-American Brush Electric Light Corporation te 
Londen.15 5 
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Intussenn hadden Frederik Philips en zijn vrouw Elisabeth (Betsy) Heij-
ligerss na Gerard nog negen kinderen gekregen. Drie waren binnen en-
kelee jaren overleden, van wie twee met de voornamen Frederik Anton.16 

Hunn eennalaatste kind, geboren op 14 maart 1874, gaven ze deze namen 
inn omgekeerde volgorde. De derde maal was scheepsrecht, Anton Fre-
derikk bleef wel in leven. Door de sterfgevallen raakte de kinderreeks 
opgesplitstt in twee trio's van leeftijdgenoten: Gerard-Isabella-Henri en 
Jacques-Eduard-Anton.. Daartussen gaapten zeven jaren. Na Anton 
kwam,, in 1879, n°g een nakomertje, Elisabeth. 

Hett was geen verkeerde stad, geen verkeerd milieu, en geen verkeerd 
gezinn om ter wereld te komen. Zaltbommel telde in Tonny's geboorte-
jaarr 1874 een kleine vierduizend inwoners. Het van oorsprong middel-
eeuwsee stadje was ooit opgezet als vesting met bolwerken, wallen en een 
gracht,, en daarbinnen een patroon van smalle straatjes, een marktplein 
enn de veertiende-eeuwse Sint-Maartenskerk met haar stoere vierkante 
toren,, die daar nog wel een aantal eeuwen zal blijven staan. Vanwege de 
liggingg op het kruispunt van de Waal en de route Utrecht-Den Bosch, 
wass Zaltbommel van oudsher een regionaal marktcentrum. Het was 
welvarend,, mede door wat kleine industrie - leerlooierijen, een paar 
graan-- en oliemolens, een bierbrouwerij, een zeepfabriek, een knopen-
fabriek,, wat sigarenmakerijen, twee drukkerijen, een scheepswerfje 
enn de tabakskerverij van Peletier & Philips natuurlijk.'7 In de jaren 
1868-18700 was een spoorbrug over de rivier gelegd en een station ge-
bouwd. . 

Dee familie Philips bezat er meerdere huizen, waaronder een aaneen-
geslotenn groepje van drie, vermoedelijk zestiende-eeuwse, woningen 
mett pakhuis aan de noordwestzijde van de stad, in de Tolstraat, met aan 
dee achterkant uitzicht op het haventje. Daar woonden Frederik en Eli-
sabethh en daar zijn ook al hun kinderen geboren. In 1879, toen Tonny 
vij ff  was, verhuisde het gezin een straatje stadinwaarts naar het stamhuis 
vann de familie, een statig herenhuis aan de Markt nr. 9. Opa Lion had 
datt nog gekocht, tegelijk met nr. 11 voor de tabakswinkel annex koffie-
branderij.. In 1871 had Frederik zelf nr. 13 erbij gekocht om zijn bankje te 
huisvesten.'8 8 

Grootvaderr Lion was geëindigd als een financieel geslaagd handels-
man,, die zijn zeven kinderen bij zijn dood in 1866 in totaal een kleine 
tweehonderdduizendd gulden kon nalaten, in huidige termen ongeveer 
1,66 miljoen euro.19 Vader Frederik had het familiebedrijf verder uitge-
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bouwdd en was ruim driemaal zo vermogend.20 Ook sociaal kwam Ton-
nyy in een gespreid bed, met deze familie van goeddeels succesvolle han-
delaren,, juristen en bankiers, en een vader met een prima reputatie en 
eenn relatienetwerk dat zich uitstrekte tot ver buiten de stadswallen. 

Dee psychische en emotionele omstandigheden in het gezin lijken al 
evenn gunstig te zijn geweest. Naar verluidt kon zijn vader streng zijn en 
booss worden, maar zorgde zijn - te Batavia geboren - moeder voor te-
genwicht,, was zij mild en gunde zij haar kinderen een betrekkelijk grote 
vrijheid.211 Van een moreel of religieus keurslijf was geen sprake. Gods-
dienstt speelde een beperkte rol, misschien bleef het hervormde geloof 
voorr de ooit joodse familie toch te veel een aangenomen geloof. Het 
verliess van drie van de tien kinderen lijk t geen zware emotionele sporen 
tee hebben achtergelaten - dit sterftepercentage was in die tijd wel aan 
dee hoge kant, maar ook niet ongewoon.22 Het gezin kreeg niet te lijden 
vann andere schokkende gebeurtenissen of grote drama's. 

Alss kind moet Tonny een doodnormale Hollandse deugniet zijn ge-
weest,, die zich verwant voelde met Tom Sawyer van Mark Twain, en niet 
vann school hield maar liever ging schaatsen, roeien of zwemmen. Hij 
zongg graag - net als zijn vader, die lid was van een koor. Ook in andere 
karaktertrekkenn vertoonde hij meer overeenkomst met de als luidruch-
tigg en emotioneel omschreven Frederik dan met zijn rustige, stille moe-
derr Elisabeth. Uit zijn jeugd resteren verhalen over een zwemtocht over 
dee Waal, als eerste van alle Zaltbommelaars, over een spectaculaire wan-
delingg op de hoogste trans van de kerktoren.23 Van dat laatste heeft hij 
decenniaa later toegegeven dat het minder gevaarlijk was dan het leek, 
omdatt hij zijn gewicht licht naar binnen had laten leunen en bij een val 
duss op de omgang terecht zou zijn gekomen en niet tientallen meters la-
gerr op het kerkplein.24 Op grond hiervan kan men hem een neiging tot 
bluffenn toedichten, maar evengoed een zekere voorzichtigheid en be-
heersing.. Veel voer voor psychologen is er al met al niet. De indruk die 
blijft ,, is die van een haantje de voorste, een lefgozertje met een extravert 
karakterr dat in minder gunstige omstandigheden had kunnen uitgroei-
enn tot een ongeleid projectiel. In zijn opvoeding lag geen duidelijke in-
tellectuele,, artistieke of politieke traditie. Zijn familie was er een van 
doeners,, niet van denkers. Wat ze hem vooral bood, was een zorgeloze 
enn harmonieuze jeugd met voldoende structuur, een breed arsenaal van 
kansenn en een traditie van succes. Het is dat hij op een zaterdag is gebo-
ren,, anders was hij in alle opzichten een zondagskind geweest. 
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Terwijll  de dertienjarige Tonny in 1887 doorschoof naar de lokale hbs en 
zichh daar verder bekwaamde in de kwajongensstreek, verdiepte zijn 
oudstee broer zich te Glasgow serieus in de gloeilamp. Dat najaar vertrok 
Gerard,, na een verblijf van drie jaar in Schotland, naar Londen voor 
zijnn nieuwe baan bij de Anglo-American Brush Electric Light Corpora-
tion.. Nog voor het eind van het jaar stuurde zijn nieuwe werkgever hem 
doorr naar Duitsland. Daar was hij een tijdje betrokken bij verlichtings-
enn andere elektrificatieprojecten in Berlijn, Hamburg en Bremen. In 
diezelfdee periode besloten de grote elektrotechnische fabrikanten A EG 
(Allgemeinee Elektricitats-Gesellschaft) en Siemens & Halske hun on-
derlingee concurrentie te staken en de krachten te bundelen bij de ver-
overingg van de Duitse elektriciteits- en lichtmarkt (later zouden zij 
hunn lichtactiviteiten bundelen in Osram). Brush kon als buitenlandse 
nieuwkomerr niet op tegen dit machtsblok en slaagde er bijvoorbeeld 
niett in substantiële opdrachten te verwerven voor de aanleg van straat-
verlichtingg in Berlijn. Na een jaar gooide het bedrijf de handdoek in de 
(Duitse)) ring en was Gerard zijn baan weer kwijt.25 

Maarr hij was niet van plan op zijn schreden terug te keren. In het 
voorjaarr van 1889 ging hij opnieuw naar Londen, nu om een Brits ver-
koopkantoorr op te zetten voor Seel, een nieuwe gloeilampenfabrikant 
vann Duitse origine. Ook deze samenwerking duurde maar kort, mis-
schienn omdat Gerard doorkreeg dat Seel financieel slecht geleid werd en 
ondankss verkoopsucces richting afgrond gleed. Hij bleef wel in Londen 
hangen,, als agent van een aantal Duitse elektrotechnische firma's.26 

Vervolgenss kreeg zijn contact met Anglo-American Brush een nieu-
wee impuls. Na de terugtrekking uit de Duitse markt was dit bedrijf 
inn eigen land verzeild geraakt in een juridische patstelling over het Edi-
son-octrooii  - de uitvinder van de gloeilamp heeft talloze kapers op zijn 
kust,, in veel landen, voor de rechter gesleept. In de zomer van 1889 
kwamm een schikking tot stand. Als gevolg daarvan moest Brush de pro-
ductiee van gloeilampen in Engeland staken en concentreerde het bedrijf 
zichh verder op elektrotechnisch installatiewerk. Omdat de schikking al-
leenn betrekking had op Engeland, viel wel verplaatsing van de lampen-
productiee naar elders te overwegen. Nederland bood het belangrijke 
voordeell  dat hier twee decennia eerder de octrooiwet buiten werking 
wass gesteld, en geen gevaar van kostbare juridische gevechten dreigde.27 

Gerardd begon met de chef van de gloeilampenafdeling van Brush te 
filosoferenfilosoferen over een fabriek aan deze zijde van de Noordzee. Hij besprak 
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ditt ook met zijn vader, en toen die zich met zijn financiële gewicht ach-
terr het plan stelde, besloot de board van Brush in oktober 1889 dat het 
interessantt genoeg was voor serieuze onderhandelingen. 

Alss Gerard toen geen fout had gemaakt, was de Philips' gloeilampen-
fabriekk misschien begonnen als een Brits-Nederlandse joint venture. 
Dee onderhandelingen met de Britten moesten nog beginnen, toen hij 
hett verzoek kreeg AEG te vertegenwoordigen in onderhandelingen met 
Amsterdam.. Daar wilde de gemeente een concessie verlenen voor aan-
legg en exploitatie van een elektriciteitsnet voor vijftienduizend gloei-
lampen,, uit te breiden naar eenenveertigduizend - indertijd een aan-
zienlijkk project.28 Zodra Brush hoorde datt Gerard op dit verzoek'ja' had 
gezegd,, en dus voor een concurrent ging werken, beschouwde men de 
onderhandelingenn als beëindigd. Gerard probeerde de zaak nog te red-
den,, maar tevergeefs. In april 1890 besloot Brush zijn gloeilampen-
fabriekk in Wenen uit te breiden.29 De steeds-minder-jonge onderzoeker 
begonn nu toch een beetje op een verzamelaar te lijken. Zijn curriculum 
vitaee werd langer, zijn netwerk uitgebreider, zijn kennis dieper en bre-
der,, maar ook zijn lijstje mislukkingen groeide. In september kwam er 
zelfss nog een bij. De Amsterdamse elektriciteitsconcessie ging naar de 
Nederlandsee onderneming Electra - gevormd met Amsterdams kapi-
taall  - en niet naar AEG.30 

Gerardd moet hebben aangevoeld dat zijn (tijdelijke) opdracht voor 
AEGG geen vervolg zou krijgen. Nu hij zijn carrièrepogingen in zowel de 
Britsee als de Duitse gloeilampenbranche zag stranden, drong misschien 
datt adagium uit de Philips-geboden pas goed tot hem door: 'altijd on-
afhankelijkk te zijn'. Hij zocht geen nieuwe baan maar haalde het idee 
vann een eigen fabriek uit de kast. In Amsterdam had hij contact gekre-
genn met Jan Jacob Reesse, afkomstig uit een welgestelde familie van sui-
kerhandelaren,, opgeleid als chemisch ingenieur, een tijdlang actief als 
exploitantt van een cementfabriek en op zoek naar iets nieuws. In de zo-
merr van 1890 - toen het definitieve besluit over de Amsterdamse con-
cessiee nog niet was gevallen - begon dit duo in het woonhuis van de 
familiee Reesse aan de Herengracht 220 een reeks proeven voor het ma-
kenn van een nieuw type gloeidraad.31 Let wel, dit was het tijdperk vóór 
dee metaaldraadlamp, de gloeispiralen waren nog van koolstof. Edison 
maaktee ze door bewerking van bamboevezel; Gerard probeerde het nu 
doorr cellulose (watten) op te lossen in zinkchloride, deze stroopachtige 
vloeistoff  onder druk via een kleine opening tot een draad te spuiten, 
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enn die vervolgens met behulp van cokes te verkolen. Het principe had 
hijj  opgedaan bij Brush in Engeland, nu moest hij de exacte uitwerking 
vindenn en een methode ontwikkelen voor meer grootschalige produc-
tie. . 

Dee keuze voor cellulose als basismateriaal was mede ingegeven door 
hett gevaar van octrooiprocessen. In Nederland kon hij wegens het op-
schortenn van de Octrooiwet elke techniek kiezen die hij wilde, maar 
daarbuitenn - dus bij exporten - zou hij altijd te maken krijgen met de 
uitvinderss of de eigenaren van de onderliggende patenten. Er was op dit 
gebiedd in de wereld inmiddels al zoveel research gedaan dat het vrijwel 
onmogelijkk was een techniek te ontwikkelen die geen enkele verwant-
schapp had met al bestaande. Zoals beschreven beschouwde Brush het 
makenn van lampen niet langer als kernactiviteit. Blijkbaar verwachtte 
Gerardd weinig moeilijkheden van het gebruik van hun basisprocédé, 
watt een juiste inschatting bleek. 

Hett hele najaar van 1890 besteedde hij aan experimenten, het zoeken 
vann goede machines - zoals vacuümpompen voor het luchtledig ma-
kenn van glasballons - en het werven van een technisch bedrijfsleider. In 
decemberr kwam zijn vader annex geldschieter naar Amsterdam voor 
eenn indringend gesprek met de beide partners. Als gevolg hiervan be-
sloott Reesse af te haken. Dat was zeker geen onlogische stap. Nederland 
teldee inmiddels al vier gloeilampenfabrieken, waarvan twee het jaar 
daarvoorr van start waren gegaan.32 De concurrentie was groot, het aan-
tall  technische problemen nog talrijk en - door dalende prijzen - de 
kanss op winst beperkt.33 Gerard en Frederik hielden wel vertrouwen in 
dee zaak. Gerard bleef tot 28 februari 1891 in Amsterdam. Toen keerde hij 
terugg naar Zaltbommel. Op 28 maart kocht hij een stuk grond in Breda, 
datt geschikt was om een fabriek neer te zetten. De bouwplannen waren 
all  klaar, toen Frederiks neef Louis Redelé uit Eindhoven op bezoek 
kwamm en vertelde dat daar een leegstaande weverij te koop was.34 Weer 
eenn maand later, op 27 april, kocht Gerard dat fabriekje, met stoomma-
chinee en schoorsteen, tijdens een openbare veiling. 

Opp 15 mei 1891 richtte hij samen met zijn vader de firma Philips & 
Co.. op. Het bedrijfskapitaal was vijfenzeventigduizend gulden (circa ze-
venhonderdvijftigduizendd euro). Frederik bracht driekwart in, Gerard 
eenn kwart, maar dat bedrag had hij helemaal van zijn vader geleend. Het 
fabrieksgebouww kostte 12.150 gulden en aan inrichting, machines, ge-
reedschappen,, meetinstrumenten en voorraden ging nog eens zo'n 
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vierentwintigduizendd gulden op. Gerard had de rest van 1891 nodig om 
dee productie voor te bereiden. In oktober dat jaar werd hij drieëndertig. 
Kortt daarop ging hij echt van start.35 

Volgenss de overlevering wilde de jonge Ton nog altijd niet deugen en 
begreepp hij maar weinig van Gerards activiteiten. Deze deed ook proe-
venn in een schuurtje bij het ouderlijk huis. In een gedenkboek van de-
cenniaa later staat in dichtvorm beschreven hoe Ton zijn pijlen een keer 
opp zijn broer de uitvinder richtte: 'Hij klom met appels volgelaan, die 
err te rotten lagen, de trap op voor het open raam, om Gerard flink te 
plagen.. Hij gooit de appels een voor een, totdat aan scherven lagen, de 
glazenn apparaten, al het werk van nachten, dagen. In stukken lag het 
fundamentt van d'eerste Philips lamp. Voor Anton was het een plezier, 
voorr Gerard was het een ramp.'36 

Maarr de volwassenheid kwam, onontkoombaar, stap voor stap na-
derbij.. Aan het eind van de zomer van 1891, een halfjaar na Gerards te-
rugkeerr naar Zaltbommel, was het Antons beurt zijn geboortestadje te 
verlaten.. Hij was zeventien, had vier jaar met een minimum aan moti-
vatiee op de plaatselijke hbs doorgebracht, en was daar zeker één keer 
blijvenn zitten.37 Zijn vader besloot hem geen eindexamen te laten doen, 
maarr hem naar de Openbare Handelsschool in Amsterdam te sturen -
eenn driejarige hbs met een tweejarige kopstudie, die te zien is als een 
voorloperr van de hedendaagse HEAO- en MBA-managementopleidin-
gen.. Wie al een hbs-diploma had, kon meteen naar de kopstudie.38 Ton 
moestt toelatingsexamen doen, zakte, en kwam in het laatste hbs-jaar te-
recht. . 

Dee Openbare Handelsschool stond bekend als tamelijk chic en was 
gevestigdd aan de Keizersgracht, in het beroemde'Huis met de Hoofden', 
gebouwdd in 1624 en met in de gevel zes gebeeldhouwde hoofden van go-
denn uit de mythologie. Ton woonde in bij een van de docenten.39 Hij 
begonn slecht. In het eerste kwartaal had hij voor zeven van de dertien 
vakkenn een onvoldoende: Frans, Engels, rekenen, wiskunde, kennis der 
natuur,, staatsinrichting en schoonschrijven. Zijn beste cijfer was een 
achtt voor gymnastiek, het vak waarin hij ook de meeste vlij t aan den 
dagg legde. Later in het schooljaar verbeterden zijn prestaties en beland-
dee hij in de middenmoot van zijn klas. 

Inn de zomer van 1892 ging hij met onvoldoendes voor Duits, rekenen 
enn wiskunde door naar de kopstudie. Dat werd helemaal niets. Hij was 
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gemiddeldd een paar lessen per week afwezig en aan het eind van het 
schooljaarr 1892-1893 stond hij nog zwakker dan aan het begin. Hij was 
goedd in economie (acht) en handelsgeschiedenis (zeven) en had veel 
beterr leren schoonschrijven (acht). Maar nu had hij voor alledrie de 
modernee talen een onvoldoende en zakte hij bij het handelsrekenen te-
rugg naar een vijf en bij het boekhouden naar een vier. Van de twintig 
leerlingenn in zijn klas eindigde hij als op drie na slechtste.40 

Naastt gebrek aan studiezin en discipline zal ook de verhuizing van Zalt-
bommell  naar het avontuurlijke Amsterdam een rol hebben gespeeld. 
Watt een overgang! De hoofdstad was flink aan het groeien en bloeien. 
Naa driekwart eeuw stagnatie hadden beurswinsten, grote inkomsten uit 
dee handel in (Zuid-Afrikaanse) diamanten en de opening van het 
Noordzeekanaall  in 1876 een economische opleving op gang gebracht 
diee nog elke dag aan momentum won. Het inwonertal, een kwart mil-
joenn in het midden van de eeuw, was op weg naar verdubbeling. Aan-
vankelijkk had de opleving zich vooral geuit in een bouwmanie. Die had 
eerstt een zichzelf versterkend proces van stadsuitbreiding en immigra-
tiee op gang gebracht, en zich vervolgens gericht op grote gebouwen. In 
18811 was men begonnen met het Centraal Station en het American Ho-
tel,, in het decennium daarna gevolgd door het Rijksmuseum, theater 
Carré,, het Concertgebouw en het Victoria Hotel. Toen Ton Philips naar 
Amsterdamm kwam, waren die allemaal nog gloednieuw. Terwijl hij er 
'studeerde',, beleefde de stad in 1892 de start van de bouw van het Stede-
lij kk Museum. Intussen ondervonden ook industrieën als metaalnijver-
heid,, scheepsbouw, drukkerijen en sigarenmakerijen de invloed van de 
nieuwee energie. En eveneens in 1892 vond de opening plaats van het 
Merwedekanaal,, wat de transitohandel via de Rijn naar Duitsland een 
impulss gaf.41 

Ookk op politiek, maatschappelijk en cultureel terrein waren veel 
veranderingenn gaande. Dat was in heel Europa het geval, en logischer-
wijss stonden de grote steden in het middelpunt daarvan. Elders waren 
dee culturele elites in de greep van die eind-negentiende-eeuwse mix van 
modegrillenn en dynamiek, decadentie en onbehagen, die wel bekend-
staatt als het fin de siècle. In het Nederland van deze jaren overheerste 
hett optimisme maar was ook veel turbulentie. Vanuit Amsterdam ont-
stondd een beweging voor vrouwenkiesrecht, onder leiding van 's lands 
eerstee vrouwelijke arts Aletta Jacobs. Pieter JellesTroelstra scheidde zich 
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aff  van de antiparlementaire, antikoningsgezinde Sociaal-Democrati-
schee Bond en richtte met elf anderen de parlementaire Sociaal-Demo-
cratischee Arbeiderspartij (SDAP) op. De liberale en confessionele poli-
tiekee stromingen waren al evenzeer in beweging. Net als elders doken 
ookk hier in de beeldende kunst na het impressionisme alweer nieuwe 
stromingenn op, zoals het neo- en postimpressionisme en het symbolis-
me. . 

Dee student uit Zaltbommel belandde in Amsterdam midden in deze 
-- misschien voor een jongeman ook verwarrende - opwinding. Had 
diee invloed op hem? Als telg van een flexibel handelaren-en-doenersge-
slacht,, dat desgewenst van godsdienst veranderde, was hij niet het type 
omm zich door ideologieën te laten meeslepen, en eigenlijk niet eens om 
daarr veel gedachten aan te besteden. Hij had tot dan geen blijk gegeven 
vann een neiging tot filosofische, psychologische of mystieke bespiege-
lingen.. Hij was een kwajongen, lefgozer en grenzenzoeker in een stad 
voll  vernieuwingsdrift, expansiedrang en energie. Hij spijbelde en ver-
speeldee zijn tijd zo min mogelijk aan de studie. Het familieadagium 'on-
ophoudelijkk naar verbetering te streven' paste hij uitsluitend toe op zijn 
uitgaanslevenn - hij had met vrienden en enkele vriendinnen een dans-
clubje,, bezocht de American Bar aan het Rokin, ging eten bij Dikers aan 
dee Leidsegracht enzovoort.42 De conclusie is duidelijk: hij heeft vooral 
mett volle teugen van het leven genoten. Dat in diezelfde tijd ook de cul-
turelee tegenbeweging der 'tachtigers' door de stad zwierf- ze stonden 
ookk wel bekend als 'biernomaden' en trokken onder leiding van de jour-
nalistt Piet Tak van café naar café - was eerder een kwestie van toeval.43 

Natuurlijkk hebben deze Amsterdamse jaren ook opvoedende waarde 
gehad.. Ze hielpen hem zich niet alleen thuis te voelen in Zaltbommel en 
hett omringende rivierenlandschap, maar ook in een grote stad. Ze wa-
renn daarnaast van tastbaar belang. Op universiteiten dienen studenten-
corporaa als uitvalsbasis van vriendschappen en toekomstige relatienet-
werken.. Anton vond die aan de Amsterdamse Handelsschool, en het 
wass een prima basis. Talloze topfiguren begonnen hun loopbaan na een 
opleidingg op dit instituut. De lijst met afgestudeerden uit deze periode 
bevatt uiteenlopende namen als de bankier Karel van Aalst van de Ne-
derlandschee Handel-Maatschappij, de Amsterdamse wethouder Floor 
Wibaut,, de arts/dichter Frederik van Eeden en tal van directeuren en 
hogeree functionarissen uit handel, industrie en banken/verzekeringen, 
maarr ook uit het openbaar bestuur en de media.44 Toen hij zelf onder-
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nemerr was geworden, maakte Anton graag gebruik van de contacten uit 
dezee tijd. In zijn latere relatienetwerk komen studie- en schoolgenoten 
voorr als Peter Cochius van de glasfabriek Leerdam en directeur Ferdi-
nandd de Beaufort van De Nederlandsche Bank. Zijn beste vriend, de 
journalist-schrijver-striptekenaarr Jan Feith, ontmoette hij op de Han-
delsschool.. In zijn netwerk duiken later trouwens ook voormalige 'tach-
tigers'' op, of althans mensen die daarmee waren gelieerd, zoals de libe-
ralee politicus Wim Treub en de kunstschilder Jan Veth. 

Tonn Philips keerde na dat mislukte jaar kopstudie niet terug naar de 
Handelsschool.455 Maar zijn opleiding ging voort. Eind november 1893 
konn hij door bemiddeling van zijn vader terecht bij Burdet & Druyve-
steyn,, commissionairs in effecten, eveneens te Amsterdam. Hij mocht 
alss bediende meelopen op de beursvloer en daar na enige tijd zelf mee-
doenn met de aandelenhandel.46 De overlevering zegt er nog van dat hij 
opp de beurs meer inzet moet hebben getoond dan op school: 'Daar 
stondd hij tussen de oudere "collega's" die nog in pandjesjas en hoge hoed 
verschenenn en door zijn snel en fel reageren sleepte hij menige transactie 
inn de wacht, die de anderen zich zagen ontglippen en waarvan zij aller-
minstt gediend waren.'47 Dat men dit gedrag bij Burdet wel kon waarde-
ren,, wordt bevestigd door het feit dat hij lang daarna nog weleens con-
tactt had met David Rahusen, een van de firmanten.48 Ook een bewijs 
vann goed gedrag is dat de bank B.W. Blijdenstein & Co. in Londen hem 
inn de loop van 1894 aannam als stagiair.49 Zijn vader mag goede relaties 
inn de financiële wereld hebben gehad, het is de vraag of hij zoonlief daar 
inn geval van slechte referenties had kunnen onderbrengen. 

Dee route Handelsschool-effectenbeurs-Londen doet vermoeden dat 
Frederikk toch een plan had met zijn jongste zoon. In die tijd beschouw-
dee de hogere bourgeoisie een stage bij een zaken- of handelsbank (mer-
chantchant bank) in de Londense City als een goede voorbereiding op een 
carrièree als ondernemer of topmanager. En dat was het ook. De Amster-
damsee Handelsschool bood kennis en relaties voor nationaal zaken-
doen;; het financiële centrum van Londen was een praktijkleerschool 
voorr internationaal zakendoen, zo blijkt uit het dagboek van de reder 
enn bankier Ernst Heldring, die ook zo'n stageperiode heeft doorlopen.50 

Dee merchant banks in de Britse hoofdstad vormden in die dagen de spil 
vann het mondiale financiële stelsel en waren de belangrijkste financiers 
vann de internationale handel. Mede daarom hielden ook veel handels-
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firma'sfirma's kantoor in en rond de City. Zelf kreeg Heldring een stageplaatsje 
bijj  de grote zakenbank Frederick Huth & Co. Hij verbleef in Londen 
tussenn juli 1893 en november 1895; Anton was er precies midden in die 
periode,, namelijk de tweede helft van 1894. 

Omdatt Anton in dezelfde kringen verkeerde en soortgelijke ervarin-
genn opdeed, is het de moeite waard een paar passages uit Heldrings dag-
boekk te citeren.51 Deze schrijft over zijn stage: 'Ofschoon ik het er niet 
drukk had, heb ik aan mijn leertijd daar te danken, dat ik een goed in-
zichtt van de betekenis van Londen als de grote kredietmarkt der wereld 
opdeed.. Alle grote importen in Europa en Amerika uit andere wereld-
delenn werden door huizen als Fred. Huth & Co, die hun relaties in de 
overzeesee productielanden hadden, gefinancierd. Het personeel was 
ongeveerr 140 man sterk, over ettelijke afdelingen verspreid. De helft was 
Engels,, de andere helft Duits, met een klein aantal Fransen en Spanjaar-
denn en één Arabier, die in dat met de ganse wereld handelende kantoor 
dee correspondentie in zijn eigen taal met Bagdad voerde.'52 

Laterr kreeg Heldring een baantje bij het Londense filiaal van de 
Amsterdamsee koffiehandelaar Heybroek, dat werd geleid door een luie 
Schott met de naam Robertson. Hoewel hij deze ervaring wegwuift als 
tamelijkk onbelangrijk, blijkt hij ook daar heel wat te hebben opgepikt: 
'Ikk leerde van hem niet veel anders dan kennis van het artikel koffie en 
watt Engels, dat ik in Mincing Lane, waar de zaken veelal op straat ge-
daann worden, de ganse dag sprak. Op kantoor was de voornaamste cor-
respondentiee ook in die taal. Ware het niet, dat ik reeds in die jaren met 
vlij tt Engelse tijdschriften op economisch gebied, als The Economist en 
TheThe Statist las, dan zou ik onder Robertson mijn blik op zakengebied 
niett sterk verruimd hebben, doch voor mijn kijk op de Engelse handels-
mann waren die jaren zeer nuttig.'53 

Heldringss dagboek bevestigt dat tussen de Britse en Nederlandse 
financiëlefinanciële wereld nauwe contacten bestonden. Hijzelf kreeg zijn stage-
plaatss omdat Frederick Huth & Co. relaties onderhield met de Ne-
derlandschee Handel-Maatschappij, waar zijn vader directeur was. Hij 
woondee een tijd op kamers met John Blijdenstein, die weer de zoon was 
vann Benjamin Willem Blijdenstein. Deze was niet alleen oprichter van 
dee Londense bank waar Anton stage liep, maar ook van de Twentsche 
Bankk in Amsterdam. Heldring beschrijft hem aldus: 'Ook de oude heer 
Blijdensteinn zag ik in mijn Londense tijd nog al eens, als hij over was, 
omm het Londense kantoor te inspecteren. Hij was zeker geen beminne-
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lijk ee man, maar de eigenschappen die mij het meest troffen, waren zijn 
grotee intelligentie en zijn schuwheid in gezelschap. Als bijzonderheid 
verteldee men van hem, dat hij zes partijen schaak tegelijk kon spelen.'54 

Dee firma B.W. Blijdenstein & Co. was gevestigd in het hart van de 
City,, aan 54,55 & 56 Threadneedle Street, vlak bij de Bank of England en 
mett de Stock Exchange aan Old Broad Street om de hoek.55 Een presti-
gieuzerr plaats was niet denkbaar. Het is niet bekend waar de twintig-
jarigee Ton in Londen woonde, wel dat hij lid was van de Nederlandsche 
Vereeniging,, die een verdieping huurde in een pand aan 22 Regent 
Street,, vlak bij Piccadilly Circus. Heldring kwam daar ook, en ontmoet-
tee in de salon en biljartzaal niet alleen andere jonge stagiairs maar ook 
meerr permanent in Londen gevestigde Nederlandse bankiers, handels-
liedenn en diplomaten.56 Heldring schrijft er veel prettige uren te hebben 
doorgebracht.. Diens dagboek illustreert trouwens niet alleen wat Lon-
denn als live business school inhield, maar geeft ook een indruk van het le-
venn van de jonge Hollandse stagiairs en van de sfeer in en rond de stad. 
Hijj  beschrijft hoe op stille zondagen in de City de 'hoeven der omnibus-
paardenn klotsten met duidelijke klank op het houtplaveisel', en hoe de 
upperupper middle class dan in de zogenoemde Church Parade door Hyde 
Parkk en in de wijk Piccadilly paradeerde. Hij verhaalt van zijn wandelin-
genn in de bossen van Essex, en van zijn roeitochten op de Theems: 
'Heerlijkk is het dromerig roeien op die bijna overal mooie, soms idyl-
lischh schone rivier, het aanleggen aan de ouderwetse en veelal koket met 
bloemenn begroeide hotelletjes aan haar boorden.'57 Minder prettig was 
datt buiten de vriendenkring der Hollandse stagiairs niet gemakkelijk 
eenn sociaal leven op te bouwen viel. In de eerste plaats was het ontwik-
kelingspeill  van de Britse society in Heldrings ogen 'niet opwekkend'. 
Vann Nederland wist men bijvoorbeeld weinig. In de tweede plaats kostte 
hett reizen in deze uitgestrekte metropool veel tijd, en vormden de grote 
afstandenn 'een ernstig beletsel voor het maken van bezoeken, het dine-
ren,, het uitgaan in het algemeen in Londen'.58 Een derde reden was dat 
hijhij  de Britse party's bijzonder saai vond. Helaas hadden sommige ge-
goedee Nederlanders in Londen, zoals margarinefabrikant Henry van 
denn Bergh, de neiging die te imiteren.59 

Inn Eindhoven, in het toen nog donkere zuiden van Nederland, ploeter-
dee Gerard Philips intussen voort met zijn fabriek. In maart 1892 was 
hijj  met een twintigtal werknemers de eerste lampen gaan fabriceren.60 
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Zijnn doel was productie op grote, industriële schaal, maar daarvoor 
moestt hij nog heel wat problemen overwinnen. Zijn meetinstrumenten 
bijvoorbeeldd waren niet nauwkeurig genoeg. En omdat de chemische 
grondstoffenn niet steeds in precies dezelfde samenstelling werden gele-
verd,, viel het niet mee de gloeidraden van constante kwaliteit te maken. 
Zoo moest hij op allerlei details - het verkolen van de cellulosedraad, de 
bevestigingg van de uiteinden van de gloeidraad enzovoort - nog tijd-
rovendee experimenten uitvoeren voor het vinden van de beste produc-
tiemethoden.61 1 

Dee eerste bestelling van driehonderd lampen was afkomstig van de 
Stearinee Kaarsenfabriek in Gouda.62 De verkopen bleven aanvankelijk 
mondjesmaatt en Gerard liet dat bewust zo, omdat hij eerst het produc-
tieprocess goed onder de knie wilde hebben.63 Eind dat jaar had Philips 
&&  Co. niet meer dan elfduizend lampen gefabriceerd, veel minder dan 
dee honderdvijftigduizend die Gerard nodig achtte voor winst.64 In 1893 
gingenn de experimenten door. Er kwamen orders van Electra, de elek-
triciteitsmaatschappijj  die de concessie in Amsterdam had verworven, 
enn ook van de Belgisch-Amerikaanse rederij Red Star Line in Antwer-
pen.. Geleidelijk klom de productie naar vijfenveertigduizend lampen.65 

Zowell  in binnen- als buitenland verschenen nog altijd nieuwe con-
currentenn op het toneel. In 1892 gingen fabrieken van start in Venlo en 
Breda.. In 1893 liep het Edison-octrooi in Engeland af. Hierdoor kon de 
firmafirma Edison & Swan de Britse markt niet langer monopoliseren. Er 
ontstondd daar een hausse die zich uitte in de entree van vier nieuwe 
producenten,, prijsdalingen en in een verdubbeling van het aantal aan-
sluitingenn van gloeilampen in twee jaar tijd naar 2,3 miljoen. Ook in 
Duitslandd probeerden nieuwkomers hun geluk; tussen 1892 en 1895 
kwamenn in dit land een stuk of vijf fabrieken van de grond. Soortgelijke 
ontwikkelingenn speelden zich afin België, Frankrijk, Zwitserland, Italië, 
Zwitserlandd en Oostenrijk-Hongarije.66 Overal was het beeld hetzelfde, 
datt van een dynamische en snelgroeiende markt met een toenemend 
aantall  spelers en almaar verder dalende verkoopprijzen - overigens 
voorall  als gevolg van een bewuste prijspolitiek van AEG. 

Anderhalfjaarr na de start naderde voor Philips & Co. een point of no 
return.. Het oorspronkelijke bedrijfskapitaal van vijfenzeventigduizend 
guldenn begon aardig te slinken. Na de aanvangsinvestering van zesen-
dertigduizendd gulden was zo'n zesentwintigduizend gulden verlies ge-
leden,, zodat eind 1893 nog maar een dertienduizend gulden werkkapi-
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taall  over was.67 Het tempo van de aanloopverliezen nam wel af, maar 
wass nog zo hoog dat het bedrijfje het bij deze burn rate niet veel langer 
dann een halfjaar zou kunnen volhouden. In de zomer van 1893 ontsloeg 
Gerardd de technisch bedrijfsleider - omdat hij weliswaar 'een uitvin-
der'' was, maar ook iemand die'knoeide' en 'een hoop geld wegsmeet'.68 

Zowell  bij Gerard als bij zijn vader ontstond toch wel enige paniek. 
Antonn vertelde later dat zij toen op het punt stonden er de brui aan te ge-
ven.. Zij zouden de fabriek daadwerkelijk voor vijfentwintigduizend gul-
denn (275.000 euro nu) te koop hebben aangeboden, maar een bod van 
vierentwintigduizendd gulden als te laag hebben afgewezen.69 Het mis-
luktee bod zou afkomstig zijn geweest van concurrent Goossens & Pope 
tee Venlo. In de familie gaat ook het verhaal dat broer Hans - inmiddels 
partnerr in het handelsbedrijf van zijn vader - zich met de discussie be-
moeidee en vond dat Gerard het nog een jaartje moest proberen.70 Dat 
gebeurdee in ieder geval. Pa trok zich niet terug. In het najaar van 1893 be-
gonn Gerard actief zijn kennissen en relaties te benaderen, met een duide-
lijk ee voorkeur voor potentieel grotere klanten.71 Met hulp van een door 
hemm zelf opgeleide bedrijfsleider slaagde hij erin het fabricageproces be-
terr op orde te krijgen. In 1894 wist hij de verkopen op te voeren naar vijf-
enzeventigduizendd lampen en het boekjaar af te sluiten met een opera-
tionelee winst van rond de zestienhonderd gulden, die werd weggestreept 
tegenn de afschrijvingen/2 De eerste en misschien wel ernstigste crisis in 
hett bestaan van de Philips' gloeilampenfabriek was achter de rug. 

Toenn arriveerde,op donderdag 3 januari 1895,Ton Philips in Eindhoven. 
Hijj  had drie jaar doorgebracht in het dynamische Amsterdam en een 
halfjaarr in de metropool Londen. Hij kwam niet om te blijven. Jaren 
later,, in gesprek met de Knickerbocker Weekly te New York, vertelde hij 
datt hij meende in een nachtmerrie terecht te zijn gekomen. Zijn toe-
komstdromenn waren nog vaag, maar een gang naar Eindhoven - met 
rondd vijfenveertighonderd inwoners vergelijkbaar met Zaltbommel -
leekk hoe dan ook niet in de goede richting. De verslaggever schreef: 'Bij 
zijnn aankomst werd hem scherp duidelijk dat hij gelijk had gehad toen 
hijj  aanvankelijk had geweigerd de... Britse hoofdstad te verlaten in ruil 
voorr de ziekmakende eenzaamheid van dit gehucht, begraven in de ver-
getelheidd van Brabants eindeloze ruimte. Afgesneden van de wereld 
doorr kilometers en kilometers heidevelden, leek het stadje Eindhoven 
hemm een groep huizen, weggezonken in een mistig moeras.'73 
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Hijj  was gekomen omdat hij geen keuze had. Zijn vader had hem 
eerstt gevraagd of een van zijn vrienden Gerard misschien zou willen as-
sisterenn als commercieel medewerker. De vorige verkoper was een half-
jaarr eerder vertrokken.74 'Geen van mijn vrienden had evenwel trek, de 
grotee stad te verwisselen met dit kleine provincieplaatsje,' aldus Anton 
zelf,, 'zodat ik besloot... zelf van Londen naar hier te komen en mij be-
reidd verklaarde voor zes maanden behulpzaam te zijn... Daarna zou ik 
terugkerenn naar mijn oud vak, omdat ik van mening was, mij niet op 
mijnn twintigste in deze stad te moeten opsluiten.'75 

Volgenss de terugblik in de Knickerbocker Weekly wilde hij deze toezeg-
gingg op de dag van aankomst eigenlijk meteen walgend terzijde schui-
ven,, maar besloot hij minstens een nachtje te blijven, omdat weglopen 
niett in de Philips-stijl zou zijn. Op dit punt in Antons levensverhaal 
aangelandd begon de auteur uit te wijden over diens overdenkingen tij -
denss deze avond en nacht. Zijn eerdere passages over de Philips-gebo-
denn en de Philips-opvoeding waren al aardig gezwollen geweest. Nu 
raaktee Balinks pen helemaal in vervoering. 'Die avond wandelde hij al-
leenn door het straatje waar veel van Gerards werklieden woonden. Het 
wass zo'n prachtige nacht met maan en sterren die jonge mensen aanzet 
tott het nemen van beslissingen. Terwijl hij langs de huisjes liep, hoorde 
hijj  het luchthartige gebabbel, gelach en gezang van mannen en vrouwen 
zonderr zorgen... Kijkend naar de verlaten fabriek... voelde hij opeens de 
uitdaging.. Hij bedacht dat de lelijkheid een pak slaag moest krijgen en 
datt dan een nieuwe en mooie stad, Philips Stad, zou verrijzen. Het idee 
troff  hem als een bliksemflits, hij stond als aan de grond genageld: Phi-
lipss Stad! Een stad van licht, letterlijk en figuurlijk. Toen wierp hij zijn 
schouderss naar achteren, vermande zich en keek in gespannen ver-
wachtingg omhoog naar de maan en de sterren. Het was alsof hij ie-
mandss handoplegging voelde. Hij meende in alle bescheidenheid dat 
hijj  een negentiende-eeuwse profeet was.'76 Deze geëxalteerde teksten 
warenn geen citaten en kwamen in de eerste plaats voor rekening van de 
schrijver.. Maar zou Albert Balink ze volledig uit eigen duim hebben ge-
zogen?? Of was ook de rasverteller Anton zelf tijdens het gesprek meege-
sleeptt door de grootheidsdrift die op een bepaald moment in zijn leven 
-- wanneer dan ook - in hem moet zijn ontwaakt? 
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HOOFDSTUKK 2 

EenEen prima startschot 

Eindhovenn had één ding gemeen met Amsterdam: de architect P.J.H. 
Cuyperss - ontwerper van het Centraal Station en het Rijksmuseum -
hadd ook in dit stadje, ver in Brabant, op een zandrug aan het riviertje 
dee Dommel, zijn sporen achtergelaten. Van de oude vestingwerken was 
naa een ontmanteling in de zeventiende eeuw niet veel over. Cuypers' 
neogotischee Sint-Catharinakerk, zichtbaar vanaf elke hoek en elk plein, 
wass een van de weinige markante gebouwen. 

Hett rooms-katholieke Brabant was voor Gerard Philips niet zo'n 
vreemdee keuze als vestigingsplaats. In Eindhoven zat familie: zijn ach-
terneeff  Louis Redelé - zeepfabrikant en degene die de tip van de leeg-
staandee weverij had gegeven - en diens jongere broer Eduard.1 Zijn 
vaderr had er als tabakshandelaar wat contacten met de lokale sigarenin-
dustriee en kende de arbeidsmarkt en het maatschappelijke klimaat. 
Brabantt was betrekkelijk arm. Fabrikanten, grootgrondbezitters en 
geestelijkenn waren er nog oppermachtig. De sociale verhoudingen wa-
renn feodaal, de lonen laag. De landbouw kwijnde, en relatief veel men-
senn werkten in de ambachtelijke industrie, die naast tabak en sigaren 
ookk textiel en leer voortbracht. De provincie beschikte door dit alles 
overr een reservoir van fabrieksarbeiders (in het nog sterk agrarische 
Nederlandd van toen een betrekkelijk schaars artikel), die gezagsgetrouw 
waren,, op last van de Kerk veel nakomelingen kregen en hard werkten. 
Mett als bijkomend voordeel: in de grote steden en in de protestantse 
gebiedenn boven de grote rivieren groeide een steeds krachtiger arbei-
ders-- en vakbeweging, maar die was in het katholieke zuiden nog rudi-
mentairr en zwak. In de regio Eindhoven was drie jaar vóór de start van 
Philipss & Co. een eerste vakbond van tabaksbewerkers opgestaan. De 
fabrikantenn onderdrukten deze met harde hand en wisten zich daarbij 
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verzekerdd van de morele steun van de geestelijkheid, die de arbeiders 
maandee hun bond - als complot 'tegen het bestaande gezag van het pa-
troons-- en werkgeversdom' — op te heffen.2 

Hett fabriekje lag aan de westelijke rand van het stadje, aan een smalle 
stadsgrachtt met de naam 'De Vest'.3 De ingang was te bereiken vanuit de 
Vrijstraat,, die naar de Markt liep. Het rechthoekig gebouw had een op-
pervlakk van ongeveer achttien bij twintig meter. Ertegenaan lag een so-
berr bouwsel met een directiekantoor en een ruimte voor de boekhou-
der.. De twee kamertjes werden via een gat in de muur met één kachel 
verwarmd;; de eerste jaren was maar één schrijfmachine beschikbaar, 
vann het merk Hammond.4 Aan de achterzijde waren opslagruimten, 
eenn ketelhuis voor de stoommachine en de schoorsteen. Je had nogal 
watt fantasie nodig om hier iets groots uit te zien ontstaan. 

Tonn zou na een inwerkperiode het tijdrovende bezoek aan klanten 
vann Gerard overnemen. Wie waren dat? Het aantal elektrische aanslui-
tingenn was nog beperkt. De eindverbruikers — bedrijven, overheden en 
enkelee particulieren - kregen hun gloeilampen via de elektriciteitsbe-
drijven.. De markt was grotendeels in handen van elektrotechnische 
concernss als AEG en Siemens & Halske in Duitsland, die de hele keten 
vann centrale tot lamp zelf produceerden én leverden in wat we nu turn 
key-key-projectenprojecten zouden noemen. Dat was wel aan het veranderen. Philips 
&&  Co. paste in een trend waarin die keten geleidelijk uiteenviel en ook 
onafhankelijkee installateurs, specialistische gloeilampenfabrieken en 
handelarenn in elektrotechnische artikelen opdoken.5 

InIn de loop van 1895 begon Ton - inmiddels eenentwintig jaar - rond 
tee trekken door Nederland en België. In het westelijk deel van Duits-
land,, waar de industrialisatie al verder gevorderd was, ging hij naar So-
lingen,, Hagen, Bochum en andere plaatsen in het opkomende Ruhrge-
bied.. Vooral de kleinere installateurs, lotgenoten in de strijd tegen het 
monopoliee der groten, konden interessant zijn. De rol van handelsreizi-
gerr beviel hem vanaf het begin. Tegen de Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rantrant (NRC) vertelde hij later: '...ik vond 't een verduiveld aardige werk-
kring,, vooral ook omdat ik succes had met mijn reizen.'6 Het moest ook 
well  een schot in de roos worden. De anekdotes uit zijn jeugd, zijn en-
thousiasmee als beurshandelaar voor Burdet & Druyvesteyn en de kleur-
rijkee verhalen uit zijn eerste jaren als handelsreiziger wijzen allemaal in 
dezelfdee richting: Ton Philips was, geheel in de traditie van zijn familie, 
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eenn geboren handelaar. Zoals hij placht te zeggen, in vele varianten en 
bijj  vele gelegenheden: 'Als sport, als zeer spannende sport, moet je 't ver-
kopenn beschouwen.'7 

Talentt is één ding. Minstens zo belangrijk was: hij had ook geluk. De 
gloeilampp was zo populair dat zelfs de nog matige kwaliteit de opmars 
niett kon temperen. In december 1895 verscheen in Duitsland een rap-
portt van de elektriciteitsbedrijven, dat de lampen genadeloos neersa-
belde:: ze hadden een te korte levensduur en een veel te hoog stroomver-
bruik,, en ze waren bij de overgang van ambachtelijke naar massapro-
ductiee niet beter, maar slechter geworden. Tijdens de daaropvolgende 
discussiess in de pers bleek de kritiek zo breed en diep dat de kranten 
err een 'Gloeilampenkwestie' (Glühlampenfrage) van maakten.8 Maar de 
elektrotechnischee boom ging gewoon verder, het aantal centrales ver-
veelvoudigde,, het gebruik van elektromotoren in de industrie ook, en 
dee verkoop van gloeilampen in Europa verdubbelde tussen 1895 en 1900 
vann twaalf naar vijfentwintig miljoen lampen, Groot-Brittannië niet 
meegerekend.99 En daar pikte de jonge handelsreiziger uit Eindhoven de 
nodigee graantjes van mee. 

Hijj  moest er toch ook wel voor werken, vond de talentvolle en gelukkige 
zelf.. In eerder genoemd NRC-interview vertelde hij dat hij zich als een 
terriërr in zijn potentiële klanten vastbeet. Als zij hem de deur wezen -
inn Duitsland soms onder begeleiding van: 'Wij hebben die Hollandse 
troepp niet nodig!' - keerde hij de volgende dag gewoon terug. 'Ik liet me 
nuu eenmaal niet afschepen. Hun grofheden trok ik mij niet aan, want 
dann dacht ik: Toch steek ik van jou later mijn winst in de zak! Ik rede-
neerde:: Voor die man heb ik nu tien maal gelopen, dus ik zal hem heb-
ben!!  En ik kwam net zo vaak terug, zat net zo lang te redeneren, tot hij 
eenn limiet had gegeven, die ik accepteerde.'10 De Knickerbocker Weekly 
typeerdee dit als een 'commandostijl' en legde uit hoe zijn verrassings-
tactiekk werkte: 'Hij had de gewoonte zeer vroeg op te staan en zijn elek-
trischee installateurs te bezoeken als zij haast hadden om naar hun klus-
senn te vertrekken, en ook laat in de avond als ze, vermoeid en afgemat, 
terugkeerden.'" " 

Volgenss Anton was zijn succes ook te danken aan het feit dat hij de 
lampenn vaak goedkoper verkocht dan Gerard en zijn vader wilden. Hij 
meendee dat ze het alleen tegen de grote Duitse firma's en al die andere 
kleinee avonturiers konden redden door te concurreren op prijs: Tk voor 
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mijj  was ervan overtuigd dat het niet moet zijn: hoe meer omzet des te 
goedkoper,, maar dat je omgekeerd met lage prijzen moet beginnen om 
eenn grote omzet te krijgen... ik voelde nu eenmaal dat we er op die ma-
nierr in moesten komen. Want de grote Duitse fabrieken schroefden in 
'tt voorjaar telkens hun prijzen naar beneden, om de concurrentie dood 
tee drukken; - zij konden zich dat gemakkelijk veroorloven.' Dat laatste 
klopt.. De hoofdschuldigen waren AEG en Siemens & Halske. In die tijd 
wass de vraag veel groter dan het aanbod, wat de prijzen hoog had moe-
tenn houden. Maar in 1890 had AEG de Edison-octrooien - die zij in 1881 
hadd aangekocht - na juridische procedures in Duitsland onbruikbaar 
zienn worden.12 Op grond van een onderling vredesverdrag voerde ze 
sindsdienn samen met Siemens een bewust neerwaarts prijsbeleid - te-
genwoordigg dumping genoemd - met het doel nieuwe Spezialfabriken 
vann gloeilampen na hun geboorte zo snel mogelijk in het graf te du-
wen.13 3 

Hett prijsbeleid van Philips & Co. stak in werkelijkheid iets genuan-
ceerderr in elkaar en als jongste broertje had Ton daar indertijd toch wat 
minderr over te zeggen dan hij later suggereerde. En dat was maar goed 
ook.. Opmerkelijk genoeg verkocht het bedrijfje zijn lampen namelijk 
steevastt tien procent duurder dan de gemiddelde marktprijs.14 Toen de 
Nederlandsee elektriciteitsmaatschappij Electra in 1895 begon te klagen 
datt de lampen slechter werden - net als de Duitse - en dat andere leve-
rancierss goedkoper waren, zakte Philips & Co. weliswaar in prijs, maar 
niett onder die van de concurrentie. Electra bleef ze kopen. In 1897 
ebdenn de klachten over de kwaliteit weg en maakten ze plaats voor 
klachtenn over te lange levertijden, die een fabrikant veel liever hoort. 
Hett bedrijf kon de hogere winstmarge blijven realiseren - en zo de kei-
hardee prijzenslag overleven - door ook betere lampen te leveren dan 
anderen.155 Het is vaker geschreven en zeker voor deze doorstartfase ook 
waar:: het succes lag in de combinatie van technische en commerciële 
vaardigheden.. Tons verkoopresultaten rustten op zijn eigen aanleg, ge-
lukk en inzet, maar minstens evenveel op Gerards vermogen de kwaliteit 
ookk bij oplopende aantallen voldoende te bewaken. 

Enn er was nog een factor, want samen konden de broers leunen op de 
ervaringg van hun vader. Frederik Philips hield de vinger stevig aan de 
pols.. Op zondagen gingen Gerard en Ton regelmatig naar Zaltbommel 
omm verslag te doen. Frederik ontving elke maand een financieel rapport. 
InIn een brief van 1 juni 1896 bijvoorbeeld berekende hij op basis daarvan 
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hett saldo van opbrengsten en kosten over de eerste vijf maanden van het 
jaarr en merkte hij op: 'Ik vind de cijfers zeer bevredigend en zij worden 
nogg beter, als wij in de berekening brengen, de beproefde, gereedstaan-
de.... lampen.1 Hij vroeg Anton - die hij in de brief ook met deze vol-
wassenn naam aansprak - die aantallen door te geven. Intussen hield hij 
dee concurrentie goed in de gaten, zo blijkt uit opmerkingen over 'die 
bliksemsee Nijmegenaars' van de fabriek Phaèton (voorheen Roothaan 
&&  Alewijnse). En hij had nog altijd zijn belangstelling voor techniek. 
Mett een speelse opmerking - misschien bestemd voor Gerard, die niet 
langg daarvoor was getrouwd - verwees hij naar een artikel in de NRC 
'volgenss hetwelk, de AEG nieuwe buizen voor de x-stralen maakte van 
nieuwe,, veel betere kwaliteit waarmee men de meisjes in het hart kan 
kijken'.16 6 

Tonss eerste aanvechting dat provinciaalse 'gehucht' per direct weer te 
verlaten,, verdween en het leven in Eindhoven bleek best draaglijk. Hij 
liett zich er snel in opnemen. Al op de dag na aankomst werd hij door 
Gerardd meegetroond naar de sociëteit Amicitia - een ontmoetings-
plaatss voor vrijzinnige katholieken en andersdenkenden, die in deze 
conservatief-katholiekee omgeving dus ook bestonden.17 Na een paar 
maandenn werd hij zelf lid.18 Hij trok in het pension van de familie 
Kluytmans-vann Wel in de Rechtestraat, op zo'n tweehonderd meter van 
dee fabriek. Gerard woonde er tot zijn huwelijk ook. 's Avonds aten ze re-
gelmatigg in Hotel des Postes aan de Markt, ook Het Posthuis genoemd 
enn toen de deftigste gelegenheid van heel Eindhoven, waar de lokale no-
tabelenn elkaar ontmoetten aan de 'HerentafeP.19 Hij ging kunstrijden op 
dee fiets, elke week met een clubje en een trainer, in de zaal van harmonie 
Apollo'ss Lust.20 Nog voordat het halfjaar voorbij was, besloot hij toch 
langerr te blijven en op 28 mei 1895 schreef hij zich officieel in als inwo-
nerr van de gemeente.21 Per 1 juli betaalde zijn vader hem een maande-
lijksee toelage.22 Het eerste bewijs dat hij ook aan openbare sociale activi-
teitenn mee ging doen, dateert van 1896, toen hij als jurylid optrad bij een 
bloemencorso.23 3 

Inn 1895 of begin 1896 ontmoette hij Marcel de Jongh, een civiel inge-
nieurr die door de Tramwegmaatschappij De Meijerij was ingehuurd als 
technischh opzichter/adviseur bij de aanleg van een tramlijn naar Reusel 
aann de Belgische grens.24 Deze logeerde tijdelijk in Eindhoven, waar-
schijnlijkk in Het Posthuis, maar Ton kan hem ook zijn tegengekomen 
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bijj  de sociëteit Amicitia.25 Zoals dat gaat, hebben ze op een gegeven mo-
mentt ontdekt dat hun vaders elkaar kenden en anderhalf decennium 
eerderr als leden van een studiecommissie voor de uitbreiding van het 
Rotterdamsee gasbedrijf een reisje naar Londen hadden gemaakt.26 Mar-
cell  nodigde Ton in de loop van 1896 uit voor een bezoek aan zijn ouder-
lij kk huis.27 Zijn vader Gerrit de Jongh was directeur gemeentewerken 
vann Rotterdam. Hij was met zesentwintig jaar de oudste van het gezin, 
enn had drie zussen - Corry van twintig, Anna van negentien en Elisa-
bethh van zes - en een dertienjarig broertje Gerrit jr.28 

Annaa was geboren op 30 mei 1878 en werd Annetje genoemd. Ze had 
eenn lang en smal figuur, een flinke bos kastanjebruin haar en een vrien-
delijkk ovaal gezicht met grijsblauwe ogen en een paar opvallende voor-
tanden.299 Ze was sportief, hield van tekenen en muziek, en was ook goed 
inn wiskunde. Ze had een gelukkige jeugd gehad, en die ervaren als een 
tijdd van vernieuwing en toenemende vrijheden voor meisjes - wat voor 
haarr betekende: de vrijheid te leren zwemmen, roeien, tennissen en der-
gelijke.. Ze was opgevoed in de stijl van de gegoede burgerij en na de hbs 
naarr Engeland en Zwitserland gestuurd om haar taalvaardigheid te ver-
volmaken.300 'Over doorstuderen dacht een meisje in die tijd niet,' zei 
zee later in een terugblikkend interview - de eerste emancipatiegolf en 
Alettaa Jacobs waren kennelijk niet in haar leven doorgedrongen.31 

Toenn Ton Philips op weekendbezoek kwam, klikte het meteen. De 
verliefdheidd kwam met de snelheid van de jeugd, hoewel het er wat for-
melerr aan toe ging dan nu. Na de eerste ontmoeting schijnt Ton een 
plotselingee neiging te hebben getoond regelmatig op bezoek te gaan bij 
zijnn oudste zus Isabella, die ook in Rotterdam woonde.32 Begin 1897 no-
digdee hij Anna uit voor een diner in Het Posthuis. Ze kwam samen met 
zuss Corry op maandag 15 februari naar Eindhoven, en bleef enkele 
dagen.. De uitgestrekte heidevelden en de vergetelheid van Brabants 
eindelozee ruimte bleken nu een ideale omgeving voor het geven van 
fietslessenfietslessen aan het nieuwe vriendinnetje.33 In mei overviel Ton zijn 
ouderss met de aankondiging van een verloving. Frederik en Betsy ston-
denn op het punt naar Montreux te vertrekken voor een vakantie en had-
denn Anna nog niet ontmoet, zodatt Betsy haar aanstaande schoondoch-
terr vanuit Zwitserland geluk moest wensen. Ze schreef op wat gefor-
ceerdee toon: 'Ik vind 't zo'n grappig idee dat ik nog niets van u of de 
familiee ken.'34 Ze toonde zich lichtelijk bezorgd over de jeugdigheid van 
dee verloofden, maar was toch wel tolerant: 'Ik was bang dat onze Tonny 
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nogg wat jong was voor zo'n ernstig besluit, maar als gij wezenlijk heel 
veell  van elkaar houdt, is dat geen overwegend bezwaar.' 

Err kwamen ook daarna geen bezwaren en anderhalfjaar later trouw-
denn ze. Het feest vond plaats op donderdag 9 juni 1898 in de woonplaats 
vann de bruid en was groots. Anna was anderhalve week tevoren twintig 
geworden,, Ton was net enkele maanden vierentwintig. Vader De Jongh 
hadd voor hen De Doele afgehuurd, de voorname concert- en feestzaal 
aann de kop van wat nu de Coolsingel heet en de voorloper van de huidi-
gee De Doelen. De zaal was beroemd om zijn akoestiek en ruim elfmeter 
hoogg - de eerste Philips-fabriek kon er bijna twee keer in. Behalve een 
avondfeestt omvatte het programma onder andere een boottocht naar 
Hoekk van Holland en een rijk diner met zalm, kreeft, gevogelte en 'Pou-
dingg Chipolata'.35 De volgende dag vertrok het paar voor een luxe huwe-
lijksreiss via Brussel naar het kuuroord Baden-Baden aan de rand van 
hett Zwarte Woud, van daaruit naar de watervallen van Schaffhausen, 
omm via Zurich door te reizen naar het oude stadje Pallanza aan het Lago 
Maggioree in Noord-Italië, en ten slotte nog een week door te brengen in 
Luzernn aan het Vierwoudstedenmeer in hartje Zwitserland.36 

'Ultramontania',, land aan de andere kant van de bergen, zo sneerden 
niet-katholiekee immigranten van boven de grote rivieren wel over het 
zuidenn van Nederland.37 Wat hem drieënhalf jaar eerder, vers uit Lon-
den,, een nachtmerrie had geleken, werd nu toch Tons zelfgekozen 
woonplaats.. Eind juni betrok het jonge paar schuin tegenover Gerard 
eenn vill a aan de Langendijk of Kloosterdijk, die later Vestdijk ging heten 
enn het centrum van Eindhoven van zuidoost naar noordwest door-
snijdt.388 Op zaterdag 16 juli fêteerden ze het voltallige personeel met aan-
hangg in de tuin en feestzaal van harmonie Apollo's Lust, naast Gerards 
huis.. Wel driehonderd mensen zongen de jonge patroon en zijn vrouw 
toee en applaudisseerden, terwijl zij wuivend dankten. Er waren optre-
denss van buutredners (de Zuid-Nederlandse variant van de stand-up 
comedian),comedian), cabaretiers en andere entertainers, er was volop voedsel en 
drank,, 's Avonds strooide men schilfers van droge zeep op de vloer voor 
hett dansen, en Ton en Annetje 'walsten terdege met de anderen mee'. De 
dagg eindigde met een kort concert van de harmonie in de verlichte tuin 
enn een vuurwerk.39 

Datt Tons schoonvader de meest indrukwekkende zaal van Rotterdam 
afhuurde,, paste wel bij zijn status. Gerrit Johannes de Jongh was een ge-
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vierdd man. Hij had aan de Koninklijke Militair e Academie te Breda een 
opleidingg gevolgd tot genieofficier en daarna een aantal jaren voor het 
legerr vestingwerken, kazernes en een hospitaal ontworpen. In septem-
berr 1879 had de gemeenteraad van Rotterdam hem op vierendertig-
jarigee leertijd tot directeur gemeentewerken benoemd. Dat was min of 
meerr een wanhoopsdaad geweest. De stad had grote problemen, en de 
raadd had De Jongh, 'blakend van energie, iemand die wist wat hij waard 
wass en het wilde tonen ook', dé man geacht om ze op te lossen.40 En hij 
hadd zijn belofte ingelost. Toen Anton in 1896 voor het eerst in zijn huis 
opp bezoek kwam, was hij eenenvijftig, en vertoonde Rotterdam mede 
doorr hem een economische dynamiek die de Amsterdamse bloei in de 
schaduww stelde. 

Watt voor wonderen had hij dan verricht? Daarvoor moeten we terug 
naarr 1872. Dat jaar voer het eerste schip door de Nieuwe Waterweg, Rot-
terdamss open - en vooral diepe - toegang tot de Noordzee en dringend 
noodzakelijkk om ook in het opkomende tijdperk der grote oceaan-
stomerss een rol als zeehaven te spelen. Omdat de gemeente onvoldoende 
geldd had voor de bijbehorende havenuitbreidingen, viel zij in de armen 
vann de zakenman Lodewijk Pincoffs. Die begon met zijn onderneming 
'Rotterdamschee Handelsvereniging*  de eerste havens aan de zuidelijke 
Maasoeverr aan te leggen: de Binnenhaven, de Spoorweghaven en de Ko-
ningshavenn - alle drie ter hoogte van de huidige Willemsbrug. 

Eenn paar jaar later doken problemen op. In 1876 bleek de Nieuwe 
Waterwegg door verzanding steeds minder bruikbaar voor grotere zee-
schepen.. Aangezien concurrent Amsterdam dat jaar met het Noord-
zeekanaall  juist een mooie verbinding met de kust kreeg, dreigde Rotter-
damm de verbetering van zijn positie als zee- en doorvoerhaven weer te 
verspelen.. Tot overmaat van ramp stortte het conglomeraat van Pin-
coffss ineen. Bij zijn dochteronderneming Afrikaansche Handelsver-
eeniginghadd hij jarenlang verliezen verborgen gehouden. Hij werd ont-
maskerdd als fraudeur en sloeg op 14 mei 1879 op de vlucht naar de Ver-
enigdee Staten, zijn bedrijven in ontreddering achterlatend. De malaise 
werdd gecompleteerd door een weigering van de Tweede Kamer extra 
geldd beschikbaar te stellen voor de uitbaggering van de Nieuwe Water-
weg,, zodat die werkzaamheden stil kwamen te liggen.41 

Dee jongh kreeg bij zijn benoeming in 1879 tot taak de havenontwik-
kelingg weer uit het slop te halen. Het duurde even voor hij aan dat werk 
konn beginnen, maar als directeur gemeentewerken had hij intussen ge-
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noegg te stellen met stadsontwikkeling, straten, tramlijnen, rioleringen, 
bruggenn en niet te vergeten openbare verlichting.42 In 1882 kwam de ha-
venn aan bod. Door zijn bemiddeling kon de gemeente voor vier miljoen 
guldenn de nog gloednieuwe haventerreinen en -installaties uit de Pin-
coffsboedell  overnemen - een schappelijke prijs, want de oorspronke-
lijk ee investering was veertien miljoen geweest. Intussen begon het pro-
bleemm van de Nieuwe Waterweg meer en meer te dringen en weken de 
eerstee reders al uit naar Amsterdam. In 1883 lukte het de gemeente het 
uitbaggerenn met eigen middelen voort te zetten. Toen kwam De Jongh 
ookk met zijn eerste plannen voor havenuitbreiding in westelijke rich-
ting,, die echter stuitten op de gemeentegrenzen - eerst moesten Delfs-
havenn en Chariois worden geannexeerd. Vanaf 1887 kon de aanleg van 
dee Rijnhaven en de Nassauhaven op de zuidoever echt van start, evenals 
diee van de Parkhaven (bij de huidige Euromast) aan de noordoever. Een 
belangrijkee innovatie was dat de havenmonden schuin op de rivier 
kwamen,, wat het in- en uitvaren aanzienlijk vergemakkelijkte. 

Eenmaall  op gang hield De Jongh de vaart erin. Elk plan liet hij met-
eenn volgen door een nieuw. Toen de grote Rijnhaven in 1894 klaar was, 
werktee hij alweer aan de voorbereiding van zijn tweede megaproject: de 
Maashaven,, eveneens aan de zuidelijke oever. De aanleg daarvan werd 
gecombineerdd met die van de Schiehaven bij Delfshaven, dus weer aan 
dee andere oever.43 Zo ging het voort, almaar verder in westelijke richting, 
terwijll  het aantal bezoekende zeeschepen explodeerde, de economie be-
gonn te bloeien dat het een lust was, en de bevolking mede door immigra-
tiee groeide van honderdvijftigduizend in het jaar van De Jonghs benoe-
mingg naar driehonderdtwintigduizend rond 1900.44 

Dee Jongh was dominant en eigengereid, hield van heldere taal en 
namm geen blad voor de mond; het prototype van een Rotterdammer, 
zoudenn we tegenwoordig zeggen. Toen voor de Maashaven zeshonderd-
vijfti gg huizen moesten verdwijnen - zo ongeveer heel het dorpje Ka-
tendrechtt - zei hij dat het hoog tijd werd een einde te maken aan deze 
bebouwing,, die even chaotisch was uitgedijd als in een 'Javaanse dessa' 
off  een 'Turks dorp'. Als hij een plan te duur vond, zei hij dat hij niets om 
eenn gulden gaf als hij er een rijksdaalder voor moest uitgeven. Bij de 
stadsontwikkelingg bekeek hij Rotterdam vooral als werkstad en niet zo-
zeerr als woonstad. Volgens critici is de troosteloosheid van veel woon-
wijkenn uit die tijd dan ook zijn schuld - hoewel hij later toch wel meer 
oogg voor woonkwaliteit kreeg. 
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Alss het om de haven ging, was zijn blik vooral gericht op de verre 
toekomst.. Toen hij in 1907 zijn plannen voor de Waalhaven presenteer-
de,, zei hij: 'Op deze wijze zal Rotterdam een haven verkrijgen, waarme-
dee zij aan het steeds wassende scheepvaartverkeer het hoofd zal kunnen 
bieden,, ...en waarbij men steeds gereed zal zijn om aan handel en 
scheepvaartt alle mogelijke inrichtingen en faciliteiten te kunnen ver-
schaffen,, die tot de bloei van een wereldhaven bevorderlijk zijn.' Door 
voortzettingg van de ontwikkeling van de zuidelijke Maasoever - uitein-
delijkk tot aan de Noordzee - is Rotterdam inderdaad een wereldhaven 
gewordenn én gebleven. De Waalhaven was voor De Jongh zelf overigens 
hett laatste grote project. In 1906 was de nieuwe burgemeester mr. A.R. 
Zimmermann aangetreden. Hun persoonlijkheden botsten en uiteinde-
lij kk verloor De Jongh zijn invloed, nam hij ontslag en verhuisde hij naar 
Denn Haag, van waaruit hij nog een aantal jaren internationaal actief was 
alss havenadviseur. 

Laterr dan Rotterdam en Amsterdam, maar toch, helemaal aan het eind 
vann die negentiende eeuw raakte ook Eindhoven in de greep van de 
economischee dynamiek. Kort nadat Ton en Annetje eind juni 1898 wa-
renn teruggekeerd van hun huwelijksreis, nam Philips & Co. een nieuwe 
fabriekk in gebruik.45 Het bedrijf was fors aan het groeien. Na het berei-
kenn van het break-even-point in 1894, was de afzet in 1895 - Tons eerste 
jaarr - opgelopen naar tweehonderdduizend lampen.46 In 1896 was door 
eenn verdubbeling van de verkopen het oorspronkelijke fabriekje al te 
kleinn geworden en was aan de overkant van De Vest, aan de daarlangs 
gelegenn Emmasingel, een tweede gebouwd. In 1897 was het aantal werk-
nemerss opgelopen naar zo'n honderdvijftig en het aantal geproduceer-
dee lampen opnieuw verdubbeld, nu naar achthonderdduizend.47 Het 
jaarr daarop - met weer een verdubbeling in het verschiet - hadden Ge-
rardd en vader Philips tot deze derde fabriek besloten, eveneens aan de 
Emmasingel. . 

InIn de annalen van het concern staat 1898 vooral bekend als het jaar 
vann Tons fameuze Ruslandreis, die in zijn eigen optiek een doorbraak 
betekendee voor Philips' exportactiviteiten. Ter voorbereiding verzamel-
dee hij adressen van Russische groothandelaren en elektriciteitsmaat-
schappijenn en stuurde hij die vervolgens reclame en brieven in het Frans, 
Duitss en Engels.48 De Russische markt was erg interessant. Het land be-
vondd zich in een fase van snelle economische groei. In de decennia daar-
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voorr waren nieuwe spoorverbindingen gelegd tussen Odessa aan de 
Zwartee Zee en Moskou, en verder naar Sint-Petersburg en Riga aan de 
Finsee Golf respectievelijk de Oostzee. Die hadden de interne handel 
aangejaagdd en ook de export van graan en steenkool sterk doen toene-
men.. Dankzij de trans-Kaukasische spoorlijn waren de Zweedse gebroe-
derss Nobel bij Baku aan de Kaspische Zee op grote schaal olie gaan win-
nenn en exporteren. 

Intussenn had de regering van Alexander m de invoerrechten ver-
hoogdd om de zware industrie te beschermen en te stimuleren. Als ge-
volgg van dit protectionisme en door de toegenomen export nam de in-
dustriêlee productie in het tsarenrijk in deze jaren negentig jaarlijks met 
gemiddeldd acht procent toe. In 1891 was Sergej Witte, een wiskundige 
vann Nederlandse afkomst, minister van Verkeer geworden. Onder zijn 
leidingg had de overheid de wat teruggezakte spooraanleg weer opge-
voerdd naar drieduizend kilometer per jaar en was ze begonnen met de 
aanlegg van de trans-Siberische spoorlijn. Witte was sinds 1892 minister 
vann Financiën. Hij had goede contacten in de internationale financiële 
wereldd en wist veel buitenlands kapitaal naar Rusland te trekken. Hij 
wass een groot voorstander van snelle modernisering van zijn achterge-
blevenn land.49 Daarbij paste ook een overgang van olie- naar elektrisch 
licht,, waarbij men het stadium van de gasverlichting min of meer over-
sloeg.500 Als leveranciers van complete elektrische systemen hadden de 
Duitsee gloeilampenfirma's hun entree op de Russische markt al ge-
maakt.. Nu wilde ook Philips & Co. hier haar slag slaan. 

Eigenlijkk zou Gerard naar Rusland gaan. Zijn vrouw Johanna (ze 
werdd joh genoemd) was het hele voorjaar van 1898 bezig geweest met 
hett leren van Russisch en het lezen van boeken. Maar op het moment 
suprèmee was hij zó druk met de machinekamer van de nieuwe fabriek 
datt hij onmogelijk weg kon, en viel het besluit dat Ton maar moest 
gaan.. In een brief aan haar moeder deed Anna - nog maar een maand 
terugg van haar huwelijksreis - haar beklag: 'U begrijpt hoe wanhopig 
wee waren toen we het hoorden.'51 Volgens haar vond ook Ton zelf het 'al-
lerellendigst'' dat hij - net terug van een verkooptrip naar Duitsland -
alweerr weg moest 'en dan naar een land, waar je niets van de taal kent en 
dann heel alleen'. Dat viel in de praktijk toch wel mee. Hij vertrok op 
dinsdagg 2 augustus voor een treinreis van twee dagen en twee nachten 
naarr Sint-Petersburg.52 Om Anna te troosten, namen vader en moeder 
Philipss haar mee naar hun vakantieadres in de Belgische Ardennen. Hij 
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zouu twee weken wegblijven. Het werd een maand. Pas op 2 september 
haaldee hij haar op in La Roche." 

Vaststellenn wat hij in de tussentijd heeft gedaan, vergt uiteenrafeling 
vann feit en fictie. Dat de reis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, be-
wijzenn de twee resterende brieven van Anna. Daarin beschreef ze haar 
moederr wat Ton haar vanuit Rusland had bericht: dat hij 'hele mooie 
zaken'' had gedaan, 'heel veel moois en interessants' had gezien, dat de 
Russenn heel gastvrij waren en hem steeds uitnodigden voor een bezoek 
aann hun landgoederen, dat hij veel last had van de zomerhitte (110 gra-
denn Fahrenheit = 43 graden Celsius) en dat hij zó op zijn handen was 
gebetenn door vlooien en luizen 'dat zijn armen tot zijn schouders op-
zwollen'.54 4 

Dee overige feiten zijn minder grijpbaar. Volgens Antons eigen verha-
lenn - die in allerlei interviews en anekdotische publicaties terugkeren -
boektee hij binnen enkele dagen na aankomst grote bestellingen van 
tienduizendenn stuks, en ging dat zo door tijdens zijn hele tocht langs Ri-
ga,, Sint-Petersburg, Helsinki, Moskou, Kiev en Odessa. Hij reisde voor-
namelijkk 's nachts en bezocht overdag de handelaren. Het indrukwek-
kendstt was een order van de hofmaarschalk van het Winterpaleis van de 
tsaarr in Sint-Petersburg (thans het Hermitage-museum). Die wilde 
meteenn vijftigduizend van Philips' kaarslampen, aangezien die zo mooi 
stondenn in de kristallen kroonluchters. Toen een ongelovige Gerard per 
telegramm vroeg dit getal te bevestigen, zou hij hebben geseind: 'fifty 
thousand,thousand, fünfzig Tausend, cinquante mille'. Al met al zou hij in enkele 
wekenn tijd honderdduizenden lampen hebben verkocht. In het Philips-
archieff  zijn de bijpassende documenten helaas nooit aangetroffen en 
ookk het familiearchief bevat niet meer dan de twee brieven van Anna. 
Hett archief bezit wel het telegram over de vijftigduizend, maar wan-
trouwtt de echtheid daarvan. Bovendien vermoedt het dat Anton in zijn 
geheugenn zijn eerste reis en een aantal latere tochten 'over elkaar heen 
heeftt geschoven'.55 

Misschienn juist vanwege alle vaagheden werd deze eerste Rusland-
reiss hét symbool van de snelle expansie van Philips & Co. in die laatste 
jarenn van de negentiende eeuw. Hoe belangrijk de reis werkelijk is ge-
weestt voor de orderpositie valt niet te bepalen. Door het succes gedre-
venn schijnt Ton nog eind 1898 - midden in de winter - opnieuw naar 
hett oosten te zijn gegaan; en in het voorjaar van 1899 nog eens.56 Hij kon 
hett goed met de Russen vinden, en omgekeerd. In de daaropvolgende 
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decenniaa bouwde hij met verschillende van zijn afnemers daar langdu-
rigee en hartelijke relaties op. In 1898 stegen de verkopen met zeshon-
derdduizendd naar 1,4 miljoen lampen. Die stijging kwam zeker niet 
alleenn uit Rusland en ook niet alleen van Ton. Minstens twee andere fac-
torenn speelden een belangrijke rol. De eerste was de al genoemde auto-
nomee toename van de vraag in heel Europa. De tweede was een sterk 
uitdijendd netwerk van verkoopagenten, in het begin nog opgezet door 
Gerard,, dat bij de eeuwwisseling achtentwintig steden in twintig landen 
zouu omvatten, waaronder buiten Europa ook Canada, Australië, Argen-
tinië,, Zuid-Afrika en Japan.57 

Voorr Ton zelfwas de reis zeker erg belangrijk. Zijn eerste verkoop-
resultatenn in Nederland, België en Duitsland vond hij mooi, daar was 
'dee victorie' begonnen, maar zijn eerste bezoek aan Rusland was 'een 
triomftocht'' en kan daarmee gelden als dé grote initiële succeservaring 
vann zijn leven.58 

Omdatt een elektriciteits- en gloeilampenboom gaande was en de 
marktt als geheel sterk groeide, wordt de ware omvang van het succes 
vann Philips & Co. in die jaren overigens pas duidelijk uit de groei van 
hett marktaandeel (in Europa). In 1895 verkocht Goossens & Pope bijna 
tweemaall  zoveel lampen als de gebroeders Philips. Tot en met 1900 wist 
dezee grote Venlose concurrent de marktgroei bij te houden en zijn 
marktaandeell  van drie procent te behouden. De Duitse giganten A EG 
enn Siemens & Halske zagen hun gezamenlijke marktaandeel dalen van 
veertigg naar zevenendertig procent. Philips & Co. voerde het marktaan-
deell  op van een kleine twee procent naar twaalf procent - een verzes-
voudigingg en zonder meer een indrukwekkende prestatie.59 Na minder 
dann een decennium hoefde het Eindhovense bedrijf nog maar één con-
currentt te passeren - de wat oudere Vereinigte Glühlampen und Elek-
trizitatss A.G. uit Boedapest - om de nummer drie van Europa te wor-
den.60 0 

Zoo stonden de zaken ervoor toen Frederik Philips op 12 juni 1900 op ne-
genenzestigjarigee leeftijd overleed.61 Hij was in de moeilijke beginperio-
dee 1891-1894 hardnekkig in Gerards plannen blijven geloven, en had 
daarr een derde van zijn vermogen voor op het spel gezet.62 Maar hij had 
ookk de succesjaren 1895-1900 meegemaakt en zijn investering ruim-
schootss terugverdiend. Het bedrijfsresultaat was in die periode gestaag 
opgelopenn naar honderdduizend gulden.63 De helft van de winsten was 
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naarr Gerard gegaan; zijn eigen helft had Frederik gereserveerd voor vijf 
anderee kinderen, onder wie Anton. Hans viel erbuiten; die nam het fa-
miliebedrijff  over. Jacques, een intelligent natuurkundige en chemicus, 
maaktee het overlijden van zijn vader niet meer mee. Hij kon het leven 
niett aan en pleegde twee jaar eerder, op achtentwintigjarige leeftijd, 
zelfmoordd te Zermatt.64 

Err zijn geen uitspraken of brieven van Anton waarin iets blijkt van 
zijnn gevoelens over de zelfmoord van zijn broer, die plaatsvond tijdens 
zijnn reis naar Rusland in 1898. Wat de dood van zijn vader betreft; in 
lateree toespraken liet hij het bij opmerkingen over diens 'wijze en voor-
zichtigee adviezen'. De ware aard van hun relatie blijf t dus noodgedwon-
genn vaag.65 Ongetwijfeld was Frederik aan het eind van zijn leven alles-
zinss tevreden over zijn jongste zoon. Tonny's eerste stappen in het leven 
warenn wat richtingloos geweest, maar na dat gedartel had de jongen 
ontdektt waar hij goed in was: handelen en verkopen. Hij had hem, me-
dee dankzij Gerard en diens bedrijf, een prima startschot kunnen geven. 
Tempoo en koers waren nu goed, Philips & Co. liep als een trein, vanaf 
11 april 1899 was Anton medefirmant — met Gerard als zijn officiële baas. 

Zoo rond de tijd dat zijn vader overleed, ontving Ton zijn winstaan-
deell  over het boekjaar 1899-1900, een bedrag van achtduizend gulden, 
inn huidige termen ruim achtentachtigduizend euro en absoluut een 
mooii  inkomen voor een zesentwintigjarige gesjeesde hbs'er die in zijn 
jeugdd maar niet wilde deugen.66 Ook zijn persoonlijke leven zag er te-
vredenstellendd uit. Hij was getrouwd, zijn vrouw was in juni 1899 beval-
lenn van een dochter, naar haar'Annetje' genoemd, en al snel zwanger ge-
raaktt van de tweede, Elisabeth (Beppie), die een paar maanden na het 
overlijdenn van Frederik werd geboren. Hij had zijn plek gevonden, nu 
konn zijn ondernemerscarrière van start. 
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HOOFDSTUKK 3 

DeDe nieuwe tycoons 

Dee eerste huwelijksjaren had Anna het moeilijk. Als Anton op reis was, 
voeldee ze zich alleen. Ze was nog jong en wilde ook iets van de wereld 
zien.. Om haar tegemoet te komen, nam Anton haar in de zomer van 
19011 mee op een zakenreis naar Rusland, Finland, Zweden en Noor-
wegen.. Onderweg ruimde hij tijd in voor een bezoek aan de Krim; het 
jaarr daarop ging ze mee naar Spanje.1 Dat reizen deed haar goed. Ze was 
ruimm vijfjaar getrouwd, toen ze op vrijdag 25 september 1903 een brief 
aann haar ouders stuurde. Dit keer had ze geen klachten over een onver-
wachtt vertrek van Anton. Integendeel. Ze schreef dat ze de voorgaande 
woensdagochtendd vroeg op de trein was gestapt en zich nu in Hotel 
Bristoll  bevond aan Unter den Linden in het centrum van Berlijn, 'een 
verbazendd gezellig hotel, a la mode op het moment'. Haar toon was 
luchtig.. Ze was gaan 'boemelen' (wandelen) in de wijk Tiergarten bij de 
Brandenburgerr Tor en de Rijksdag, ze had een tentoonstelling bezocht 
enn daarna haar'afternoon tea' gedronken in de tuin van het hotel, onder 
begeleidingg van muziek. Anton was tegen achten teruggekomen en ze 
haddenn om half negen gedineerd. Het was niet meer gelukt naar de 
voorstellingg van Friedrich von Schillers Die Jungfrau von Orleans te 
gaan,, 'maar we hebben nog tijd genoeg'.2 

Zee was nog altijd niet ouder dan vijfentwintig jaar, maar dit was een 
brieff  van een ontspannen en zelfverzekerde vrouw, die zich in de we-
reldstadd Berlijn met zijn rond twee miljoen inwoners volkomen op haar 
gemakk voelde. Ook voor de zakenpartners van haar echtgenoot draaide 
zee de hand niet om. "s Middags lunchten we met de heer Mezey, de di-
recteurr uit Boedapest en Tons collega op het ogenblik, een aardige man,' 
schreeff  ze, om haar vader vervolgens glashelder uit te leggen hoe het 
nieuwee gloeilampenkartel functioneerde. Dat was namelijk de reden 
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vann hun verblijf in Berlijn: twaalf Europese gloeilampenfabrieken had-
denn kort tevoren een prijskartel opgericht - wat toen gewoon mocht -
enn Anton ging Mezey helpen bij het opzetten van een centraal verkoop-
kantoor.. Niet alleen Anna was sinds haar huwelijk in 1898 in persoon-
lijkheidd gegroeid, ook Anton was de rol van handelsreiziger aan het 
ontstijgen. . 

Ookk de firma Philips & Co. was volwassen aan het worden. De eerste vijf 
jarenn waren misschien niet eenvoudig geweest maar dankzij de finan-
ciëlee steun van vader Frederik toch ook weer niet al te moeilijk. In de 
volgendee vijfjaar was de afzet elk jaar met vijfti g tot honderd procent 
gegroeidd en had de productie in 1900 het ongelooflijke niveau van drie 
miljoenn lampen bereikt. Door dit succes waren Gerard en Anton in 
vaarwaterr geraakt waar ook hun wijze vader hen niet meer als gids en 
raadgeverr had kunnen dienen. Hun personeelsbestand telde veel meer 
werknemerss dan hij ooit had gehad - ruim vierhonderd.3 Frederik Phi-
lipss had leiding gegeven aan een traditionele handelsonderneming, een 
paarr ambachtelijke bedrijfjes en een lokale bank - een miniconglome-
raatt in negentiende-eeuwse stijl. De zoons stonden met beide voeten in 
dee twintigste eeuw. Ze beheerden een jong, snelgroeiend bedrijf aan het 
frontt van de Tweede Industriële Revolutie. Ze fabriceerden een high-
techproductt op het snijvlak van nieuwe wetenschappelijke ontwikke-
lingenn in de chemie en de elektrotechniek. Ze deden dat op grote schaal 
enn exporteerden hun lampen naar alle windstreken. Hun technologie 
wass zo nieuw dat ze - dat wil zeggen: Gerard - daarvoor van de grond 
aff  eigen productietechnieken hadden moeten ontwikkelen. Daarna 
kondenn ze niet zoals hun vader zeven jaar wachten tot zich iets nieuws 
voordeed,, maar moesten ze de snel voortschrijdende wetenschappelijke 
enn technologische ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Bovendien 
moestenn ze ook op ander gebied door trial and error zelfkennis en erva-
ringg opbouwen. Managerscursussen in strategische planning, bedrijfs-
organisatie,, personeelsbeleid, marketing of logistiek bestonden nog 
niet.. Praktijkvoorbeelden waren schaars. De moderne industriële on-
derneming,, internationaal opererend en kapitaalintensief, was een 
nieuww en typisch twintigste-eeuws verschijnsel, zeker in Nederland.4 

Mannenn als zijzelf moesten die nu uitvinden. 
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Dee eeuw opende met klaroengeschal en geweersalvo's. Parijs ontving 
tussenn het voorjaar en de herfst van 1900 vijfti g (!) miljoen bezoekers 
voorr de Wereldtentoonstelling; New York legde in een decor vol rag-
timemuziekk zijn eerste ondergrondse metrolijn aan (van Manhattan 
naarr Brooklyn); in Wenen schreef psychoanalyticus Sigmund Freud zijn 
baanbrekendee studie over de droom als toegang tot het onderbewuste, 
DieDie Traumdeutung. In Groot-Brittannië begon een nieuw tijdperk met 
dee oprichting van de Labour Party en de dood van koningin Victoria 
(1901).. Er waren schokkende politieke moorden op koning Umberto 1 
inn Italië en op president William McKinley in de Verenigde Staten 
(1901).. Intussen bezetten de Russen Mantsjoerije, en veroverden de En-
gelsenn Pretoria in hun strijd tegen de Boeren in Zuid-Afrika. 

Voorr Anton en Gerard Philips begon de eeuw met een zakelijke terug-
slag.. In 1901 raakte de Duitse industrie in een recessie en begon de afzet 
voorr het eerst sinds de oprichting te stagneren. 'De fabrieken [in Duits-
landd en Rusland, MM ] werkten alleen overdag en verbruikten dus veel 
minderr lampen,' verklaarde Anton later.5 In reactie kromp Gerard het 
personeelsbestandd fors in en ging Anton op reis om nieuwe markten te 
zoeken,, in de richting van Zweden en Noorwegen (de reis met Anna in 
1901)) en naar het zuiden in Spanje (in 1902, ook met Anna) en Italië. Dat 
luktee heel best, de stagnatie bleef beperkt van duur en in 1902 liep de 
verkoopp alweer op naar drieënhalf miljoen lampen.6 Maar veel geld le-
verdenn de nieuwe afzetgebieden niet op. Anton: 'Tengevolge van de cri-
siss zaten we met magazijnen vol, die ik, iets boven de productieprijs, 
daarr nu maar bij wagonladingen opruimde.'7 Het verkopen begon op 
weggevenn te lijken. 

Hierr speelde een structureel probleem, dat structurele oplossingen 
vroeg.. Door de gestaag dalende prijzen was al meer dan een decennium 
eenn afvalrace gaande, waarin heel wat bedrijven het loodje legden.8 In 
Nederlandd behoorden Boudewijnse, Phaëton en Rogier, Smagghe & 
Co.. rond de eeuwwisseling alweer tot de geschiedenis; en hetzelfde ver-
schijnsell  deed zich voor in andere landen.9 De strijd concentreerde zich 
meerr en meer tussen het grote Berlijnse duo AEG/Siemens & Halske en 
dee nummers drie en vier, de Vereinigte Glühlampen und Elektrizitats 
A.G.. uit Boedapest en Philips & Co. uit Eindhoven, die in 1900 gevieren 
ongeveerr de helft van de Europese gloeilampenmarkt (exclusief Groot-
Brittannië)) in handen hadden. De Duitse recessie joeg die strijd extra 
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aan,, blijkt uit het voorbeeld van Amsterdam. Daar verkocht Philips 
haarr lampen aan de elektriciteitsmaatschappij Electra in 1900 voor zes-
entwintigg cent. Een jaar later was de prijs twee cent gezakt, maar AEG 
dookk daar vervolgens drie cent onder en bood in 1902 zelfs lampen aan 
voorr achttien cent. Philips & Co. wist Electra met een betere kwaliteit 
lampenn voor twintig cent nog als klant te behouden, maar de grens was 
inn zicht. In dit tempo zou het prijsverval op den duur ook de Eindho-
vensee fabrikant in problemen brengen.10 Nog meer verkopen hielp niet 
meer,, want de prijsdalingen gingen sneller. 

All  in 1894 had een aantal middelgrote Europese gloeilampenfabrie-
ken,, waaronder Philips, geprobeerd minimumprijzen af te spreken. Dat 
wass jammerlijk mislukt omdat het Berlijnse duo niet meedeed." Een 
tweedee poging in 1896, ten tijde van de Gloeilampenkwestie, had om 
dezelfdee reden niet tot resultaat geleid.'2 Door de recessie van 1901 be-
gonnenn de twee dwarsliggers echter langzaam van mening te veran-
deren.. In augustus dat jaar startte een derde initiatief, ditmaal puur Ne-
derlands.. Een vertegenwoordiger van Philips 8c Co., Goossens & Pope 
enn Constantia (in 1889 respectievelijk 1892 opgericht te Venlo) kreeg bij 
eenn bezoek aan Berlijn het signaal dat het duo nu in principe wel prijs-
afsprakenn wilde. Toen de zaak concreter werd, bleken hun meningsver-
schillenn toch sterker dan een eventueel gezamenlijk voordeel - AEG en 
Siemenss & Halske waren als brede elektrotechnische concerns ook niet 
echtt afhankelijk van de verkoop van lampen en konden verliezen daar-
opp compenseren met andere inkomsten.13 Maar de prijzen daalden ver-
derr en een jaar later begon de vierde en laatste poging, van de Oostenrij-
kerr Philipp Westphal. Deze was behalve bankier ook Wirtschaftsberater 
(consultant)) en dealmaker, en had nauwe banden met de Vereinigte uit 
Boedapest.. Hij pakte het anders aan en probeerde eerst een akkoord te 
smedenn tussen AEG, Siemens & Halske en een derde Berlijnse gloeilam-
penfabriek,, Pintsch. In december 1902 slaagde hij daarin en kon hij gaan 
werkenn aan een groter, internationaal samenwerkingsverband.14 

Volgenss de leveranciers van anekdotes was deze gang van zaken eigen-
lij kk te danken aan blufpoker van Anton. De meest uitgebreide versie van 
hett betreffende verhaal is te vinden in de memoires van de latere Phi-
lips-juristt Werner Brümmer, die het van Anton zelf hoorde. Brümmer 
beschrijftt hoe AEG-topman Emil Rathenau de gebroeders Philips er-
genss in deze periode naar Berlijn sommeerde om te praten over leverin-
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genn van Philips & Co. naar Hamburg - een stad die AEG als haar exclu-
sievee territorium beschouwde. Ze gingen, en op weg van Hotel Bristol 
naarr het AEG-hoofdkantoor op de Friedrich-Karl-Ufer, ter hoogte van 
dee Lehrter Bahnhof, zei Anton tegen Gerard dat hij op het postkantoor 
nogg even een telegram wilde opgeven. Aangekomen bij AEG liet men 
henn in een grote vergaderzaal lange tijd wachten. Toen kwam Rathenau 
binnen,, in gezelschap van een dozijn andere heren. Hij eiste dat Philips 
&&  Co. de leveringen aan Hamburg zou staken. Hij wees naar zijn scha-
kelbordd en vroeg Anton wat deze dacht dat zou gebeuren bij het in-
drukkenn van de knoppen. Terwijl Anton zweeg, vertelde Rathenau dat 
dee eerste knop bestemd was voor de secretaresse, en de tweede voor de 
loopjongen.. Bij het indrukken van de derde knop zou een 'reeds opge-
steldd telegram worden uitgezonden naar alle landen, waar de AEG met 
dee concurrentie van Philips-lampen te kampen had. Al die landen zou-
denn met dat telegram opdracht krijgen de netto prijzen voor gloeilam-
penn met zegge en schrijve tien procent te verminderen.'15 Dit zou Philips 
&&  Co. ongetwijfeld ruïneren, voegde hij eraan toe. 

Dee broers zeiden niets en Rathenau sprak daar zijn verbazing over 
uit.. Toen pas opende Anton voor het eerst zijn mond, en zei: 'Zeer ge-
achtee en grote heer Rathenau. U neemt het mij zeker niet kwalijk, maar 
mett uw telegram vist u achter het net. Ikzelf, Anton Philips, heb... voor-
datt ik bij u binnenstapte, een telegram aan alle Philips-vertegenwoordi-
gerss doorgegeven met de instructie dat vanaf heden twaalf uur als Phi--
lipss netto prijzen gelden: de telkens bestaande A EG-prijzen, verminderd 
mett tien procent!' Rathenau was enkele ogenblikken uit het veld gesla-
gen.. Toen verzocht hij de andere AEG-mensen de ruimte te verlaten en 
boodd hij de gebroeders aan samen met AEG en Siemens een gloeilam-
pensyndicaatt te beginnen. 

Volgenss Werner Brümmer had een van de betrokkenen aan AEG-zij-
dee de gang van zaken later volledig bevestigd. Directe getuigenissen van 
dezee stoere confrontatie ontbreken echter. 

Hoee het zij, nadat dealmaker en zakenbankier Philipp Westphal nog 
eenss driekwart jaar vervolggesprekken in heel Europa had gevoerd, 
kondenn najaar 1903 de slotonderhandelingen plaatsvinden. De Franse, 
Britsee en Italiaanse fabrikanten hadden afgehaakt, wat restte was een 
dozijnn bedrijven uit Duitsland, Nederland, Oostenrijk-Hongarije en 
Zwitserlandd - waaronder de grote vier AEG, Siemens & Halske, de Ver-
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einigtee en Philips & Co. Tijdens een bijeenkomst in Hotel Kaiserhof te 
Berlijnn op 10 september vormden zij een kartel met de naam Verkaufs-
stellestelle Vereinigter Glühlampenfabriken (VVG), De twaalf waren goed voor 
driekwartt van de Europese verkopen. Ze besloten hun verkoopprijs ge-
lij kk te trekken en met twintig procent te verhogen. Iedere deelnemer 
kreegg een vast marktaandeel, gebaseerd op zijn afzet in de jaren 1900-
1902.. Voor Philips & Co. kwam dat contingent neer op 11,3 procent.16 

Eenn centraal kantoor in Berlijn zou alle verkopen van de deelnemende 
bedrijvenn afhandelen, rekening houdend met de afstand tussen de fa-
briekenn en de afzetgebieden - dit om transportkosten te sparen. 

Inn haar brief vanuit Hotel Bristol beschreef Anna het aan haar vader 
aldus:: 'Iedere fabriek stuurt de orders die hij krijgt naar hier op, terwijl 
hett bureau er dan over oordeelt of hij of een andere ze mag uitvoeren, 
All ee transport komt voor rekening van het syndicaat, dus is het zijn 
voordeell  orders uit Oostenrijk zoveel mogelijk door Boedapest te laten 
uitvoeren,, uit Engeland door Holland, enzovoort, enzovoort... Van de 
nieuwee leveringen, waarvan de prijs voor een gewone lagevoltlamp op 
veertigg pfennig [was vierentwintig Nederlandse cent, MM ] voor gros-
sierss is gesteld (met de verplichting ze niet onder de vijfti g pfennig aan 
particulierenn te verkopen) wordt tien pfennig per stuk aan het syndicaat 
afgestaan.. Op het eind van het jaar wordt die winst dan echter weer per-
centsgewijzee verdeeld onder de fabrikanten.'17 

All  op 15 september betrokken twee verkoopmanagers een kantoor 
aann de Dorotheenstrasse in Berlijn. Het kartelbestuur, met daarin verte-
genwoordigerss van zeven van de twaalf fabrieken, verzocht Anton een 
paarr maanden in Berlijn te blijven en het tweetal van daaruit te assiste-
renn bij het oprichten van VVG-verkoopfilialen in andere landen.18 Dat 
wass een eervol verzoek, waar hij meteen 'ja' op zei. Toen Anna de 23ste 
overkwam,, was dat om een pension te zoeken. Ze vond er een aan de 
prestigieuze,, met theaters en restaurants bezaaide Kurfürstendamm en 
keerdee rond 1 oktober terug naar Eindhoven om hun dochtertjes Anne-
tjee en Beppie te halen.19 Details over het verblijf van het gezin in Berlijn 
ontbrekenn vrijwel. Anton en Anna namen paardrijlessen en hun auto -
eenn nieuwe Talbot Darracq - brandde uit.20 Dat is het zo'n beetje. Ze 
blevenn in de Duitse hoofdstad tot diep in december. 

Zee waren daarom ook niet aanwezig toen Philips & Co. op 20 oktober 
19033 het twaalfenhalfjarig bestaan vierde. Het was een feestje in Bra-
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bantsee stijl. Het personeel trok met vaandel en muziek door de stad 
naarr Zaal Habraken aan de Vrijstraat. Daar trad eerst 'onze beroemde, 
doorr elk gekende altzanger Toon de kerremelker' op, aldus een verslag 
inn de regionale pers. Gerard kreeg twee foto's van zijn medewerkers: een 
mett het dertigtal van 1893, en een met de 464 van dat moment. 'Maria 
Meermanss sprak hierbij een gevoelig woordje.1 Terwijl het personeel 
'zeerr onbekrompen werd onthaald op een gezond glas bier en fijne wor-
stenbroodjes',, bracht de eigen toneelvereniging van het bedrijf- in 1900 
opgerichtt onder de naam 'De Verlichting' - een 'grote uitvoering die 
uitstekendd slaagde'.21 

Helemaall  zonder zorgen kan dit jubileum niet zijn geweest, want het 
getall  van 464 werknemers was een stuk lager dan bij de eeuwwisseling.22 

Tott aan de vorming van het kartel was er immers maar één manier om 
dee prijsdalingen te bevechten: ook de productiekosten omlaag te bren-
gen.. Al voor de eeuwwisseling was Gerard begonnen de productiestap-
penn en de handelingen van de medewerkers en -sters (het personeel 
bestondd grotendeels uit meisjes) op bijna wetenschappelijke wijze te 
analyserenn en steeds verder te systematiseren en te vereenvoudigen.23 

Zijnn aanpak leek wel op die van Frederic Winslow Taylor in de Ameri-
kaansee staalindustrie, die deze later neerlegde in zijn beroemde boek 
PrinciplesPrinciples of Scientific Management.14 Gerard had het geluk dat rond de 
eeuwwisselingg nieuwe Amerikaanse machines beschikbaar kwamen, 
diee het mogelijk maakten veel handelingen te automatiseren. Zo wist hij 
dee productiviteit sterk op te voeren en het personeelsbestand in een 
paarr jaar tijd te halveren.25 

Naa de totstandkoming van de W G heerste een jaar of vier een relatieve 
rustt op de markt. De verkopen van de kartelpartners groeiden van 27 
naarr 31,5 miljoen lampen per jaar in 1906-1907. Die van Philips & Co. 
stegenn naar vierenhalf miljoen en mede door alle productiviteitsverbe-
teringg nam de winst (na afschrijving) toe naar 485.000 gulden in 1906 
(nuu rond 4,8 miljoen euro) en wederom dat bedrag in 1907.26 'Slapte, 
goedee verdiensten, doch doods,' zo kwalificeerde Anton deze periode la-
ter.277 Dat moet als een understatement worden beschouwd. Het verko-
penn zal minder spannend zijn geweest, in andere opzichten was dit wel 
degelijkk een interessante periode voor hem. Hij had de onderhandelin-
genn te Berlijn meegemaakt - twee hectische dagen vol nevenbesprekin-
genn in de wandelgangen - en de contacten die hij daar had opgedaan, 
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zullenn zeker van nut zijn geweest bij het opzetten van de VVG-verkoop-
kantoren.28 8 

Doorr het kartel kon hij ook nieuwe ervaringen opdoen. Zo mochten 
dee leden het contingent van een ander lid overnemen. De inkt was nog 
niett droog of Philips & Co. deed een bod op de productierechten van 
Constantia,, ter grootte van ruim een half miljoen lampen per jaar. De 
negenentwintigjarigee Anton voerde de onderhandelingen - zijn eerste 
acquisitiee - en met succes, want in februari 1904 gingen de aandeelhou-
derss van het Venlose bedrijf met het bod akkoord. Broer Ed Philips, in-
middelss jurist, stelde het contract op. Constantia staakte haar eigen pro-
ductie,, tegen een bepaalde vergoeding per lamp, en kocht in het vervolg 
all  haar lampen in bij Philips & Co.29 

Enn er waren meer terreinen waarop het kartel de fabrikanten aan-
zettee tot nieuwe benaderingen. Hoe de winstmarge te vergroten als de 
verkoopaantallenn én -prijzen vastliggen? Behalve het verlagen van de 
productiekostenn was er nog een mogelijkheid, vvc-fabrikanten moch-
tenn hun verkoopagenten in Engeland en de Britse koloniën een extra 
kortingg geven. Dat maakte het lonend de agenten te omzeilen, zelfver-
koperss te sturen en de kortingen in eigen zak te steken.30 Al vóór de tot-
standkomingg van het kartel waren de gebroeders Philips begonnen met 
dee opbouw van een eigen verkoopapparaat(je). Eerst hadden ze in 1899 
tweee Amsterdammers van rond eenentwintig jaar aangetrokken, maar 
diee waren na twee jaar weer verdwenen, vermoedelijk omdat ze niet 
helemaall  betrouwbaar waren.31 In 1902 waren ze vervangen door twee 
Rotterdammers,, minder jong maar met meer ervaring. Anton had de 
achtentwintigjarigee Frederik Harterink enkele jaren eerder leren ken-
nenn bij een expediteur in de Maasstad; de vijfentwintigjarige verkoper 
Aloyss Bakker had er bij een kaasexporteur gewerkt. Bakkers dochter 
verteldee later dat haar vader, hoewel hij nauwelijks Engels sprak, met-
eenn door Anton de Noordzee over was gestuurd - om te ontdekken dat 
hijj  een snelle leerling was.32 

Dee relatieve 'doodsheid*  op de markt tussen 1903 en 1907 was deels 
schijn.. Het WG-kartel riep vrijwel direct tegenkrachten op. De prijzen 
warenn zo hoog gemaakt dat het ook voor nieuwelingen weer interessant 
werdd een gloeilampenfabriek te beginnen. Binnen een jaar ontstonden 
inn het kartelgebied elf zogenoemde outsider-fabrieken. Zij bleven bui-
tenn het kartel, doken met gemak onder de kartelprijzen en dwongen de 
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vvGG zo op den duur toch weer tot prijsdalingen.33 Bovendien ging de 
technologischee wedloop gewoon door. Het kartel regelde de verkoop 
vann kooldraadlampen, maar de volgende generatie lampen, met een 
gloeidraadd van metaal, was al op komst, A EG had in 1901 een lamp ont-
wikkeldd met een gloeidraad van magnesium en ijzeroxide. In 1902 was 
dee Auer-Gesellschaft (van oorsprong een Duitse gaslichtonderneming) 
gekomenn met een osmiumlamp. Dit metaal had veel voordelen - een 
hogee lichtopbrengst, een lange levensduur, halvering van het stroom-
verbruikk - maar de lamp was nog tien keer zo duur als de kooldraad-
lampp en zeer kwetsbaar. Begin 1905 presenteerde Siemens 8c Halske een 
tantaallamp,, minder kwetsbaar en in prijs nog maar acht keer zo duur 
alss de kooldraadlamp. Rond diezelfde tijd sloot de Vereinigte te Boeda-
pestt een contract met tweeWeense onderzoekers voor de productie van 
eenn spiraal van wolfram. Met zijn lage elektrische weerstand en het 
hoogstee smeltpunt van alle metalen leek dit al snel het meest veelbelo-
vend.. Het probleem was wel dat het niet in zuivere vorm in de natuur 
voorkomt,, maar alleen in mineralen, en dat ingewikkelde chemische en 
mechanischee bewerkingen nodig waren om er een bruikbare gloei-
draadd uit te vervaardigen.34 

Datt jaar 1905 concludeerde ook Gerard Philips dat wolfram het wel 
zouu winnen. Steeds meer bedrijven en onderzoekers waren op zoek 
naarr het beste procédé en het aantal wolframoctrooien liep sterk op. In 
dee Verenigde Staten besloot het grote en kapitaalkrachtige General 
Electricc veiligheidshalve alle Amerikaanse octrooien van Europese uit-
vinderss op dit gebied op te kopen. Gerard was daar niet toe in staat. Hij 
stondd voor de keuze af te wachten wie zou winnen en dan een licentie te 
kopen,, of zelf een procédé te ontwikkelen. Hij koos het laatste en wist in 
19066 een draad te fabriceren door een wolframpasta onder hoge druk 
doorr een diamant met een opening van driehonderdste millimeter te 
spuitenn en die superdunne sliert vervolgens te verhitten - ook wel 'sin-
teren'' genoemd. Na nog een jaar experimenteren kon hij in 1907 een 
eigenn wolframlamp presenteren. 

Omdatt zijn procédé onvermijdelijk op een aantal punten verwant-
schapp vertoonde met andere, waren de gebroeders bang in het buiten-
landd toch octrooiprocessen aan de broek te krijgen.35 Ze wilden de 
financiëlefinanciële risico's daarvan niet op Philips & Co. laten rusten en richtten 
inn oktober 1907 een aparte N.V. Philips' Metaalgloeilampenfabriek op 
mett als aandeelhouders Gerard, Anton, hun broers Hans en Eduard, en 
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hunn zwager Henri van Anrooy (de echtgenoot van hun zus Isabelle). 
Mett verkoopprijzen van rond 1,60 gulden (toch nog een kleine tien 
euro),, een stroomverbruik van een derde en een veel langere levensduur 
werdd de wolframlamp snel een serieuze concurrent van de kooldraad-
lamp.366 Het aantal werknemers steeg weer naar rond vijfhonderd in 1907 
enn na grote fabrieksuitbreidingen zelfs naar ruim duizend in 1908.37 De 
timingg was prima, want dat jaar begon de verkoop van de kooldraad-
lampenn geleidelijk te dalen, terwijl die van de wolframlamp steeg naar 
anderhalff  miljoen stuks in 1909 en de daaropvolgende twee jaar naar 
meerr dan vier miljoen.38 

Voorr die expansie was niet alleen productiepersoneel nodig. Er kwa-
menn ook nieuwe mensen voor verkoop en expeditie, er trad een interne 
accountantt in dienst, Gerard nam een chemicus en een werktuigkundi-
gee aan - aldus de basis leggend voor een chemisch laboratorium en een 
eigenn machinefabriek.39 Al met al steeg het aantal 'beambten' van vijf-
tienn in 1907 naar tweeënvijftig in 1908, om door te schieten naar zesen-
tachtigg in 1909 en honderdveertig in 1910.40 

Philipss & Co. was op dat moment het verst gevorderd met de wol-
framlamp.. Bij AEG geloofde Emil Rathenau er lange tijd niet in, Sie-
menss & Halske hield het vooralsnog bij de tantaallamp en het procédé 
vann de Verenigte uit Boedapest bleek niet geschikt voor grootschalige 
productie.411 Gerard zette hoog in en liet in 1909 op het terrein aan de 
Emmasingell  een fabrieksgebouw van vijf verdiepingen oprichten. In 
19100 liep het aantal werknemers op tot tweeduizend - ruim de helft van 
allee industriële arbeidsplaatsen in Eindhoven - en trof hij voorberei-
dingenn voor alweer een fabriek, nu van zeven verdiepingen.42 De Sint-
Catharinakerkk kreeg gezelschap van een tweede baken, van overal in de 
stadd zichtbaar. 

Gerardd was inmiddels rond de vijftig , kinderloos en beleefde zijn glo-
riejarenn als fabrikant. Anton was begin dertig en in de levensfase waarin 
menn zich wat meer richt op het gezin, huis en haard. In de zomer van 
19044 verloren hij en Anna hun tweede dochtertje Beppie. De doods-
oorzaakk is niet bekend. Ze was bijna vier jaar oud. Het daaropvolgende 
voorjaarr kwam zoon Frits (1905) ter wereld, anderhalfjaar daarna ge-
volgdd door Jetty (1906).43 Weer een jaar later, in 1907, liet Anton een vill a 
ontwerpenn door de architect J.W. Hanrath, wiens stijl voortborduurde 
opp die van de achttiende-eeuwse huizen langs de Vecht. Hij koos een lo-
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catiee aan de oostzijde van het stadje, op het grondgebied van de buurge-
meentee Tongelre, daar waar de Dommel samenvloeide met het beekje 
Lakerloop.. Het schijnt dat hij zich tijdens de bouw met alle details be-
moeide.. Eindhoven en omliggende gemeenten hadden nog geen open-
baarr elektriciteitsnet, maar uiteraard liet Anton in zijn eigen huis een 
stroom-- en lichtvoorziening aanleggen. Voor de tuin met tennisbaan, 
paardenstall  en kleine boomgaard liet hij een aantal volwassen eiken 
overkomenn uit een stuk bos dat hij eerder had gekocht in het nabije 
Nuenen.. De Lakerloop liet hij omleiden door de vijver, zodat daar forel-
lenn en karpers in konden leven.44 Vill a De Laak was niet zomaar een 
huis.. Het was een manifest, waarmee de nu drieëndertigjarige Anton 
zijnn statuur van tycoon in wording openlijk demonstreerde. Te openlijk 
misschien,, voor sommigen. 

Hunn positie bracht ook maatschappelijke verantwoordelijkheid met 
zichh mee, vonden de gebroeders. Kort voor de eeuwwisseling was Ge-
rardd een van de oprichters van een vrijzinnige, niet aan een godsdienst 
gelieerdee vereniging met de naam 'Eindhoven Vooruit'. Deze wilde zich 
gaann inspannen voor de belangen van handel en nijverheid, en voor 
'volkswelstand,, volksgezondheid en volksontspanning'.45 Achterneef 
Louiss Redelé was voorzitter. Gerard liet zich tot penningmeester benoe-
menn en werd met zijn vrouw Jo aandeelhouder van de NV Bouwmaat-
schappijj  'Eindhoven Vooruit', die in 1900 begon met de bouw van volks-
woningenn in het aangrenzende dorp Woensel aan de noordkant van 
Eindhoven.466 Anton sloot zich ook meteen aan bij de vereniging en 
voerdee onder andere een lobby voor een lokale telefoonmaatschappij, 
diee er in 1902 ook kwam, met hem als een van de commissarissen.47 Hij 
wass verder lid van een verenigingscommissie voor de oprichting van een 
regionalee 'ziekenbus' (een ziektekostenverzekering met bepaalde vor-
menn van gratis geneeskundige hulp) en ziekenfonds (voor een uitkering 
bijj  ziekte). Toen deze er in 1900 kwamen, had Philips & Co. zelf trou-
wenss al bijna een decennium een ziekteregeling, en sinds december 1898 
eenn eigen ziekenfonds, waarvan werknemers boven de twintig verplicht 
lidd waren.48 

Doorr het lidmaatschap van 'Eindhoven Vooruit' belandden Anton en 
Gerardd al snel midden in de lokale politiek. In die tijd waren de ideolo-
gischee grenzen tussen vooruitstrevende liberalen, vrijzinnig katholie-
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kenn of protestanten, sociaal-democraten en socialisten nog sterk in be-
wegingg en niet erg helder afgebakend. In Eindhoven vonden deze groe-
penn elkaar in hun gezamenlijke afkeer van de dominante conservatief 
katholiekee stroming en vormden zij een postmodern aandoende allian-
tiee van ondernemers, beambten en arbeiders, met uiteenlopende belan-
genn maar verwante ideeën, die elkaar steunden in hun initiatieven en 
somss ook in dezelfde organisaties zaten. 

Tott het bestuur van 'Eindhoven Vooruit' behoorde bijvoorbeeld de 
katholiekee houtbewerker Hendrik Rooijmans.49 Die had zich losge-
maaktt van de R. K. Volksbond, een door de Kerk opgezette en sterk anti-
socialistischee organisatie, die de arbeiders via de omweg van culturele, 
vormendee en ontspannendee activiteiten op het rechte geloofspad pro-
beerdee te houden. Na zijn vertrek had hij een eigen vereniging 'De Een-
dracht'' opgericht, met een vrijzinnig christelijk en politiek neutraal ka-
rakterr en met als doel de 'maatschappelijke en zedelijke toestand van de 
werkliedenn in Eindhoven en omgeving' te verbeteren.50 Toen hij in 1900 
ookk een blad De Eendracht begon, kreeg hij financiële steun van fabri-
kantt Eduard Redelé, die net als zijn broer Louis een belangrijke rol 
speeldee in 'Eindhoven Vooruit'.51 Rooijmans was eind 1901 ook een van 
dee initiatiefnemers van de coöperatie 'Helpt Elkander', die de arbeiders 
vann Eindhoven en omstreken goedkoop aan brood, steenkool en le-
vensmiddelenn wilde helpen. Dit initiatief was geënt op ideeën over ar-
beiderscoöperaties,, zoals de Amsterdamse wethouder Floor Wibaut en 
anderee socialisten die propageerden. Voor de inrichting van de bakkerij 
dedenn Rooijmans en de zijnen onder andere een beroep op de gebroe-
derss Philips, die inderdaad een lening ter beschikking stelden.52 

Steunn in omgekeerde richting was er ook. Sinds de eeuwwisseling 
ijverdee een comité uit de kring van 'Eindhoven Vooruit', met onder an-
derenn Anton Philips, voor oprichting van een openbare hbs.53 De keuze 
tussenn een katholieke muloschool en een neutrale hbs beheerste de 
Eindhovensee politiek vervolgens meer dan een decennium. De gemeen-
teraadsverkiezingenn van 1907 stonden zelfs geheel in het teken van deze 
kwestie.544 De liberale hbs-gezinden kregen steun van de socialistische 
SDAPP en hun lokale leider Jan Jansen, in het dagelijks leven hoofdpor-
tierr en loonadministrateur bij Philips & Co. en ook voorzitter van de 
coöperatiee 'Helpt Elkander'. Het verhaal gaat dat de kapitalist Anton 
Philipss en de socialist Jan Jansen tijdens de campagne samen 's nachts 
affichess plakten voor de hbs-gezinden.55 
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Dezee hbs-kwestie bracht de gebroeders Philips aan het front van een 
veell  breder gevecht in de Eindhovense gemeenschap tussen enerzijds de 
vooruitstrevende,, vrijzinnige en in godsdienstig opzicht neutrale 
krachtenn - met relatief veel nieuwkomers - en anderzijds de behou-
dende,, katholieke en vaak autochtone krachten. In 1907 wonnen de 
voorstanderss van een mulo de verkiezingen. Maar de ironie wilde dat de 
schooll  wegens gebrek aan belangstelling al vóór de opening weer moest 
wordenn gesloten. In 1910 kwam de hbs er alsnog, nadat Anton hiervoor 
persoonlijkk een lening van veertigduizend gulden had toegezegd.56 

Daarmeee werd duidelijk dat de gebroeders Philips - inmiddels Eindho-
venss grootste werkgevers - bereid waren hun maatschappelijke activi-
teitenn en opvattingen met hun geld te ondersteunen. Aangezien zij zich 
associeerdenn met de krachten van de vooruitgang, kan men zich voor-
stellenn dat meer behoudende kringen in Eindhoven niet gelukkig waren 
mett dit powerplay. Ook modernistische tycoons kunnen weerstanden 
oproepen. . 

Rondd diezelfde tijd breidde de strijd zich uit naar de volkshuisves-
ting.. Mede door de enorme expansie van Philips & Co. groeide de be-
volkingg van Eindhoven en omliggende gemeenten nog harder dan de 
landelijke,, en vooral onder arbeiders was de woningnood schrijnend. 
Dee plaatselijke overheid liet het echter afweten. De Woningwet van 1901 
boodd haar de mogelijkheid geld voor woningbouw te lenen van het 
Rijk,, maar zes jaar na de invoering was het gemeentebestuur van Eind-
hovenn niet verder gekomen dan het instellen van een commissie. Ook 
hett particulier initiatief stelde weinig voor. Na het eerste project van 
twaalff  woningen in Woensel was de bouw van arbeiderswoningen door 
dee Bouwmaatschappij 'Eindhoven Vooruit' stilgevallen. Andere initia-
tievenn waren niet of nauwelijks van de grond gekomen. Anton zelf had 
inn 1907 een grondmaatschappij opgericht, maar dat was voor de aan-
koopp van grond voor zijn vill a De Laak en het toekomstige 'Villapark 
Tongelre'' in de directe omgeving daarvan.57 Op den duur werd de huis-
vestingg van het personeel echter ook voor Philips & Co. een steeds nij-
penderr probleem. Toen de Bouwmaatschappij 'Eindhoven Vooruit' in 
19088 helemaal dreigde te verdwijnen, besloten Gerard en Anton de aan-
delenn van de overige partners op te kopen en op naam van hun bedrijf 
zelff  huizen te gaan bouwen. Eind 1909 kwamen de eerste van in totaal 
tweeënveertigg werkmanswoningen en een café/woonhuis aan het Wil-
helminaparkk in Woensel gereed.58 
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Dee stap naar eigen woningbouw verliep echter niet zonder slag of 
stoot.. Rond die tijd circuleerde in Eindhoven het gerucht dat de Duitse 
staalfabrikantt Krupp grond had gekocht in het noordwestelijke buur-
dorpjee Strijp. Al snel bleek het in werkelijkheid te gaan om de aankoop 
vann een pachtboerderij met zes hectare land door Philips & Co. Moge-
lij kk hadden de gebroeders het gerucht zelf in de wereld geholpen om 
eenn rookgordijn op te trekken. Een deel van de grond was namelijk in 
handenn van de rooms-katholieke Kerk en er waren berichten over ka-
tholiekee priesters die roomse grondeigenaren probeerden te weerhou-
denn van verkoop aan het vrijzinnig protestantse Philips & Co.59 On-
dankss deze lobby lukte het de broers via een tussenpersoon nog eens 
tienn hectaren rond de aangekochte pachtboerderij te verwerven. Burge-
meesterr en wethouders van Strijp mopperden dat het bedrijf'het beste 
gedeeltee dezer gemeente [had] aangekocht om naar men zegt daarop 
eenn kolossale fabriek te bouwen geëscorteerd door honderden arbei-
derswoningen'.600 Toch kon daar in 1910 een begin worden gemaakt met 
dee bouw van een 'Philipsdorp' van tweehonderd woningen, gelegen in 
eenn stratenplan dat Anton had laten ontwerpen door zijn schoonvader 
ir.. G. J. de Jongh. Twee straten kregen de naam van zijn ouders: de Frede-
riklaann en de Elisabethlaan.61 De locatie van het wijkje was ideaal. Het 
fabriekscomplexx aan de Emmasingel lag maar op een paar honderd me-
terr afstand, het centrum van Eindhoven nog een paar honderd meter 
verder.62 2 

Intussenn werd het verzet uit conservatieve hoek harder. De gemeente 
Strijpp had Philipsdorp niet kunnen tegenhouden maar blokkeerde wel 
eenn verdere uitbreiding.63 En toen vanuit kringen van 'Eindhoven Voor-
uit'' in 1911 een Vereeniging 'Volkshuisvesting' werd opgericht, met An-
tonn als voorzitter, stuitte deze op weerstand in de Eindhovense gemeen-
teraad.. De conservatieve katholieken in de raad hadden een tijdje in de 
minderheidd verkeerd, maar wisten dat jaar de meerderheid te heroveren 
enn bleken meesters in vertragingstactieken. In 1912 ontstond vanuit 
conservatievee kring zelfs een concurrerende R.K. Vereeniging 'Volkswo-
ningen',, die overigens na een paar jaar weer van het toneel verdween. 
Antonss woningvereniging week uiteindelijk maar uit naar Woensel 
enn zou daar tussen 1915 en 1919 een zeshonderdtal woningen realise-
ren.64 4 
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Enn dan was er nog een derde strijdtoneel waar katholiek versus neutraal, 
behoudendd versus vooruitstrevend en gevestigde versus nieuwe orde el-
kaarr de macht betwistten, namelijk de werkvloer van Philips & Co. zelf. 
Ookk dat gevecht speelde zich afin 1910, misschien wel het meest conflic-
tueuzee jaar ooit in de relatie tussen het bedrijf en zijn directe omgeving. 
Medioo dat jaar drongen zelfs tot de landelijke NRC verhalen door van 
'animositeitt der lagere geestelijkheid der stad tegen de firma Philips 8c 
Co.,, die protestant is en wier leden in hun actie voor een neutrale hbs in 
Eindhovenn en door andere bemoeiingen van liberale strekking de toorn 
opp de hals hadden gehaald van vele steile katholieken'.65 

Aanleidingg voor het artikel was het 'feestdagenconflict'. Oppervlak-
kigg gezien was dit een arbeidsconflict over het al dan niet werken op ka-
tholiekee feestdagen, maar in bredere zin was het een fel oplaaiende 
brandhaardd in de strijd van de rooms-katholieke Kerk tegen het socia-
lisme.. De Nederlandse bisschoppen waren vanouds tegenstanders van 
arbeidersorganisatiess maar besloten in 1909 toch de oprichting van 
roomsee vakbonden te stimuleren, om zo te voorkomen dat katholieke 
arbeiderss zich zouden aansluiten bij neutrale bonden en 'terechtkomen 
bijj  de socialistische beweging'.66 

Bijj  neutrale vakbonden stond Philips & Co. bekend als een van de 
meerr sociaal bewuste ondernemingen van Nederland.67 Toch begon 
kortee tijd na de beslissing van de bisschoppen in Eindhoven de ortho-
doxee R.K. Volksbond via zijn nieuwe blad De Lamp te schrijven dat er 
veell  mis was bij Philips & Co. en dat een (uiteraard katholieke) vak-
bewegingg daar hard nodig was.68 De bond schoof met name zichzelf 
naarr voren en zijn gilden [verenigingen] van R.K. gloeilichtarbeiders en 
-arbeidsters,, Sint-Laurentius en Sint-Emerentiana. Van oudsher hiel-
denn deze zich bezig met katholiek vormingswerk en culturele activitei-
tenn in eigen kring. Nu wierpen ze zich dus op als de nieuwe katholieke 
vakorganisatie. . 

Hett wachten was op een aanleiding voor feitelijke actie. Die kwam 
opp zaterdag 8 januari 1910, toen mr. dr. Jan van Best, leider van de ortho-
doxx katholieke politieke groepering, in de Eindhovense gemeenteraad 
klaagdee dat bij Philips & Co. tijdens het feest van Driekoningen (6 janu-
ari)) was doorgewerkt.69 Op donderdag 13 januari om acht uur 's avonds 
begaff  vervolgens kapelaan Frans Werners, de geestelijk adviseur van de 
gloeilichtgilden,, zich naar De Laak voor een gesprek met Anton Philips. 
Volgenss een later verslag in De Lamp zei Anton hem dat het doorwerken 
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noodzakelijkk was geweest vanwege de drukte en dat door het niet-wer-
kenn op feestdagen de machines drie procent van de tijd renteloos lagen. 
Wernerss bracht daar tegenin dat de drukte 'op menige afdeling niet 
groott was'.70 Ook na een uur praten waren de heren het niet eens. 

Dee daaropvolgende zondag de 16de was de jaarlijkse Gildendag. De 
dekenn van Eindhoven liet alle pastoors in de omgeving een brief voor-
lezenn waarin ook de Kerk protesteerde tegen het werken op katholieke 
feestdagenn - waarvan er in Eindhoven en het bisdom Den Bosch trou-
wenss veel meer werden gevierd dan in andere bisdommen.71 Op zater-
dagg de 22ste bracht kapelaan Werners een bezoek aan Gerard Philips op 
dienss kantoor aan de Emmasingel. Deze sloeg een diplomatiekere toon 
aann dan Anton en verklaarde 'niet te hebben kunnen vermoeden dat 
dee katholieken zulk bezwaar hadden tegen werken op katholieke feest-
dagen'.722 Desondanks bleef het meningsverschil bestaan, getuige Ge-
rardss uitlating'dat het werken noodzakelijk was... in de drukte van het 
bedrijff  des winters'. 

Langzaamm bouwde de spanning zich op. Diezelfde zaterdag richtte 
dee R.K. Volksbond een lokale afdeling van de katholieke metaalbewer-
kersbondd Sint-Eloy op.73 Op zondag 23 januari (de feestdag van Sint-
Emerentiana)) trok de secretaris van de Arbeid van het bisdom Den 
Boschh door de regio om verenigingen van gloeilichtarbeidsters op te 
richtenn in Helmond, Deurne en Geldrop. Op woensdag 2 februari liet 
Philipss & Co. een deel van het personeel doorwerken op de feestdag 
Maria-Lichtmis.. Op zaterdag 12 februari meldde De Lamp dat er plan-
nenn waren een nationale katholieke bond voor gloeilichtwerkers op te 
richten.. Medio maart stuurden de beide Eindhovense gloeilampgilden 
eenn brief naar Philips 8c Co. met het verzoek de arbeiders geen werk 
meerr op te dragen op de katholieke feestdagen. Op de 18de van die 
maandd antwoordde Anton, eveneens per brief, kort en krachtig: 'Wij 
herhalen,, dat wij slechts dan op R.K. feestdagen doen werken, wanneer 
onss dat met het oog op de werkzaamheden noodzakelijk voorkomt/74 

Dee patstelling duurde voort. 

Antonn en Gerard vonden de beslissing van de katholieke Kerk om de 
oprichtingg van roomse vakbonden te stimuleren maar niets. In aanslui-
tingg bij hun vrijzinnige opvattingen wilden ze in hun bedrijf een gods-
dienstigg en politiek neutrale koers varen, en stelden ze zich alleen wel-
willendd op jegens het in 1905 opgerichte Nederlandsch Verbond van 
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Vakvereenigingenn (NVV ) en zijn neutrale bonden.75 Om de omvorming 
vann de gilden tot katholieke vakbonden te blokkeren, hanteerden ze een 
tactiekk van intimidatie en verleiding. Daar waren ze al mee begonnen 
bijj  de verschijning van De Lamp in 1909, althans volgens dit blad zelf: 
'Hett bestuur der vereniging werd op het kantoor ontboden. De Lamp 
moestt ophouden te bestaan.'76 Dat was niet gebeurd. Daarna hadden de 
broerss van de voormannen op de fabriek geëist dat die hun lidmaat-
schapp van de gilden zouden opzeggen. Dat had meer succes, want ver-
volgenss was het ledenbestand van het mannengilde inderdaad gaan 
dalen.777 Op 17 januari 1910 - een dag na het Gildenfeest - ontsloegen ze 
eenn bestuurslid van de R.K. Volksbond, met als gevolg dat ook enkele 
anderee werknemers zich uit dat bestuur terugtrokken.78 Intussen lieten 
zee in onderhandelingen met de neutrale Algemeene Nederlandsche 
Metaalbewerkersbondd (ANMB ) hun goedgunstige gezicht zien, en slo-
tenn ze hiermee in april 1910 een overeenkomst over korter werken op 
zaterdag,, invoering van drie vakantiedagen per jaar en regelmatig over-
leg.. Na dit akkoord steeg het ledental van de ANMB flink.79 

Dee katholieken zaten echter niet stil. Zoals De Lamp had gemeld, wa-
renn ze bezig met een Nationale Bond van katholieke 'gloeilichtbewer-
kers'.. En op 5 mei organiseerde de R.K. Volksbond een propaganda-
bijeenkomstt waar zich weer nieuwe mensen durfden melden voor het 
bestuurr van het Sint-Laurentiusgilde.80 Misschien was dit het signaal 
waaropp Anton en Gerard reageerden, misschien hadden ze doelbewust 
gewachtt tot het slappe voorjaarsseizoen was aangebroken en ze een sta-
kingg wel konden lijden.81 In ieder geval kozen ze nu voor de confronta-
tie.. Op woensdag 11 mei zetten ze de nieuwe bestuursleden van het Sint-
Laurentiusgildee voor het blok: ze moesten zich daaruit terugtrekken, op 
straffee van ontslag. En op zaterdag de 14de, de dag voor Pinksteren, kre-
genn alle katholieken in het Philips-personeel een verklaring ter onderte-
keningg dat ze zouden afzien van het lidmaatschap van een bij de R.K. 
Volksbondd aangesloten vakorganisatie. 

Dee reactie was heftig. De gilden telden ongeveer driehonderdzeven-
tigg leden, meest meisjes onder de twintig jaar; tweehonderdvijfitg wei-
gerdenn te tekenen en werden ontslagen,82 Dit was olie op het vuur, dat in 
dezee tijd trouwens steevast dankbaar werd opgestookt door De Lamp en 
dee eveneens orthodoxe Eindhovensche Courant. De katholieken waren 
inn de propagandaoorlog rond het conflict uitstekend bewapend: ze 
haddenn direct toegang tot de gelovigen en tijdens de pinksterdagen liet 
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dee deken van Eindhoven de pastoors in een dertigtal kerken in Eindho-
venn en omgeving een brief voorlezen waarin hij de 'moedige houding' 
vann de weigeraars prees.83 

Meteenn na Pinksteren reageerden Gerard en Anton met een briefje 
datt iedereen vrij zou zijn om zelf te bepalen of men op de feestdagen 
wildee werken of niet. Dat hielp niet. Op die dinsdag 17, op woensdag 
188 en donderdag 19 mei meldden zich dagelijks vele tientallen werkne-
mers/-sterss als nieuw lid bij de R.K. Volksbond. Het ging Gerard en An-
tonn blijkbaar te ver ook die te ontslaan, want op donderdag maakten ze 
bekendd dat dit niet zou gebeuren.84 

Intussenn nam de katholieke Kerk de handschoen op en vormde een 
Leidingscomitéé met daarin de secretaris van de Arbeid van het bisdom 
Denn Bosch, de voorzitter van het bisschoppelijk Bureau voor de R.K. 
Vakorganisatie,, de directeur van de R.K. Volksbond, en geestelijk advi-
seurr van de gilden kapelaan Werners. Binnen de kortste keren ontstond 
ookk een steuncomité onder leiding van het orthodoxe raadslid Jan van 
Best,, waarvan onder anderen burgemeester P. van Mens lid werd.85 Toen 
dezee laatste het bedrijf bij brief om nadere informatie vroeg, weigerde 
Antonn hem die op koele toon, 'daar wij menen, dat u als lid der onder-
steuningscommissiee geen neutraal standpunt inneemt'.86 

Dee belangrijkste eis van het Leidingscomité was dat de tweehonderd-
vijfti gg ontslagenen weer in dienst zouden worden genomen. Het comité 
liett de nieuwe leden van de R.K. Volksbond een verklaring tekenen dat zij 
uitt solidariteit het werk zouden neerleggen als het conflict niet binnen 
achtt dagen was geëindigd. Aangezien dat niet het geval was, gingen de 
eerstenn van hen op woensdag 25 mei daadwerkelijk niet meer aan het 
werk,, wat in die tijd en in die omstandigheden feitelijk neerkwam op 
ontslagg - de stakingsleiding noemde hen dan ook'uitgestotenen'.87 

Datt ging de metaalbewerkersbond ANMB blijkbaar toch te ver. Tot 
dann had deze de katholieken niet gesteund, wellicht vanwege de gunsti-
gee overeenkomst die zij in april zelf met Philips & Co. had kunnen slui-
ten.. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op vrijdag 27 mei in zaal Ha-
brakenn liet de landelijke ANMB-voorzitter W. Dekkers weten dat de ka-
tholiekenn naar zijn mening van het conflict te veel een godsdienststrijd 
haddenn gemaakt, maar dat hij toch de aanval van Philips & Co. op het 
verenigingsrechtt van de katholieke arbeiders afkeurde.88 Het was een 
hetee vrijdag, want diezelfde dag overhandigde het Leidingscomité het 
bedrijff  zijn eisen, en publiceerde het landelijke socialistische blad Het 
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VolkVolk een interview met de gebroeders Philips, waarin zij nogmaals hun 
hartt luchtten over de orthodoxe katholieken in de stad, die 'sinds jaar en 
dagg op hen gebeten zijn'.89 Ze spraken hun ergernis uit over de rol van De 
Lamp.Lamp. 'Telkens weer werden in "De Lamp" op voor ons hinderlijke wijze 
beweerdee fabrieksmisstanden openbaar gemaakt, zonder dat daarvoor 
off  daarna de besturen [van de gilden, MM ] poogden door overleg met 
onss tot een oplossing te komen, terwijl het bekend is, dat wij voor ons 
personeell  altijd zijn te spreken.' 

Dee daaropvolgende week bleef de stemming opgewonden. Er ont-
stondenn zelfs relletjes in Woensel, toen jonge socialisten er het blad De 
EendrachtEendracht (inmiddels socialistisch geworden) gingen verkopen.90 Het 
aantall  oorspronkelijke ontslagenen en uitgeslotenen liep op tot 584.91 

Intussenn gaf de bisschop van Den Bosch duizend gulden aan het steun-
comitéé voor de stakers en uitgeslotenen.92 

Pass in de loop van juni won de redelijkheid alsnog. Op zaterdag 3 juni 
vondd een eerste gesprek plaats van het Leidingscomité en Philips & Co. 
Dee gebroeders wilden alleen praten met de vertegenwoordiger van de 
bisschopp en van het landelijk Bureau voor de R.K. Vakorganisatie in dat 
comité,, niet met de directeur van de Volksbond en kapelaan Werners. 
Alduss geschiedde.93 Na onderhandelingen op zaterdag 11 juni en een 
daaropvolgendee uitwisseling van eisen en tegeneisen legde het Leidings-
comitéé op vrijdagmiddag 17 juni een slotvoorstel voor aan een vergade-
ringg van de stakers en uitgeslotenen. Na tweeënhalf uur praten vond een 
stemmingg plaats; van de 462 aanwezigen stemden 377 vóór aanvaarding 
enn 84 tegen; er was één onthouding.94 

Dee afloop was een anticlimax. Philips & Co. won het punt dat werk-
nemerss in het vervolg zelf konden bepalen of zij op katholieke feestda-
genn wilden werken; de katholieke onderhandelaars kregen gedaan dat 
hethet bedrijf de ontslagenen en uitgeslotenen stapsgewijs terug in dienst 
namm - eind augustus werkten ruim vijfhonderd van hen weer in de 
gloeilampenfabriek.. De echte winst zat in de wederzijdse erkenning en 
afbakeningg van grenzen. Anton en Gerard hadden de katholieken niet 
buitenn kunnen sluiten en verklaarden zich bereid voortaan ook met 
rooms-katholiekee vakbonden te praten. Tegelijkertijd beseften deze 
bondenn dat zij zich bij Philips & Co. niet te veel bezig moesten houden 
mett propaganda en agitatie, zoals de R.K. Volksbond had gedaan, maar 
bijj  de broers het meest konden bereiken door zich op te stellen als zake-
lijk ee contractpartners.95 
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Dee conflicten met de orthodox katholieken waren hiermee niet ten 
eindee en zetten zich - als beschreven - nog voort in de volkshuisves-
ting.. Maar geleidelijk verloren zij het karakter van een geloofsstrijd. 
Misschienn was de belangrijkste betekenis van het feestdagen conflict 
nogg wel dat de vrijzinnig protestantse gebroeders Philips en het ortho-
dox-katholiekee Eindhoven elkaar eens flink de maat hadden genomen. 
Dee rooms-katholieke Kerk wist: wij zijn geen alleenheerser meer. En de 
nieuwee tycoons wisten: wij zullen dat evenmin worden. 

Anderhalff  jaar later maakte ook de metaalbewerkersbond ANMB -
officieell  neutraal maar feitelijk sterk socialistisch gekleurd - kennis met 
dee vuist van Philips & Co. Deze bond verzette zich tegen pogingen van 
hett bedrijf om voor deze groep stukloon in te voeren. Ongelukkigerwijs 
starttee hij de onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereen-
komstt precies aan het eind van 1911, in de spannende periode waarin 
Antonn terugkeerde van zijn 'spionagereis' naar de Verenigde Staten, en 
Gerardd alles op alles zette om de nieuwe'getrokken' wolfram technologie 
onderr de knie te krijgen, zoals beschreven in de 'Kennismaking'. Toen hij 
ookk het ANMB-probleem op zijn bord kreeg, lijk t de spanning Gerard te 
veell  te zijn geworden. Op zondag 10 december bracht de Amerikaanse 
wolfram-instructeurr John Yunck zijn laatste geheime bezoek aan Eind-
hoven.. Drie dagen later ontving Gerard een delegatie van de plaatselijke 
ANMB-afdeling,, die eiste dat hij afzag van de invoering van het stuk-
loon.. Gerard ging vooralsnog akkoord, maar zei er meteen bij dat hij de 
betreffendee werkzaamheden zou uitbesteden en dus minder metaalbe-
werkerss nodig zou hebben. Ten afscheid voegde hij hun toe: 'Jelui zijn 
rebellen/966 Een uur later ontsloeg hij vijfentwintig metaalbewerkers, 
onderr wie alle bestuursleden, 'wegens inkrimping der werkzaamheden'. 
Nogg diezelfde middag brak een staking uit van ruim honderd metaalbe-
werkers. . 

Dee maand daarop hield Gerard zijn onverzoenlijke houding keihard 
voll  - Anton lijk t zich niet of nauwelijks met de kwestie te hebben be-
moeid.. Op tweede kerstdag kregen drie van de ontslagenen een deur-
waarderr op bezoek met de mededeling dat ze hun woning in Philips-
dorpp meteen moesten verlaten. Ze schakelden in allerijl de kantonrech-
terr in, die hen nog tot na nieuwjaar liet zitten, maar de uitzetting op 
122 januari 1912 alsnog bekrachtigde. De meeste andere ontslagenen ver-
lietenn hun huis zonder verzet.97 Kort daarop kwam de staking tot een 
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officieell  einde. Voor de ANMB was het resultaat dramatisch: rond vijfen-
tachtigg van de honderdvijfentwintig metaalwerkers hadden hun baan 
verloren,, de lokale ANMB-afdeling was gedecimeerd. Omdat de meeste 
ANMB-ledenn ook socialisten waren, bleef de lokale SDAP-afdeling ge-
halveerdd achter.98 Tot aan deze staking waren de verhoudingen tussen 
dee neutralen/socialisten en Philips & Co. redelijk goed geweest. Tijdens 
hett feestdagenconflict waren ze al enigszins aangetast, doordat de 
ANM BB de katholieken gedeeltelijk had gesteund. Nu schreef het socia-
listischee dagblad Het Volk bitter: 'De schone schijn is weg: ook het Phi-
lips-kapitalismee is kapitalisme, en tenslotte wel van de afschuwelijkste 
soort.'999 En Anton Philips zei op afstandelijke toon tegen het Eindho-
venschvensch Dagblad: 'De firma heeft de gebeurlijkheden niet als een staking 
beschouwd,, het was een opruiing van stakende elementen, die de firma 
wildenn dicteren wat haar te doen stond.'100 
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HOOFDSTUKK 4 

ToeslaanToeslaan en incasseren (1911-1913) 

Voorr Anton betekende de wolframlamp een bevrijding. De verkoop was 
niett aan prijzen of contingenten gebonden. Eindelijk viel er weer wat te 
veroveren,, en hij besloot dat het de wereld moest worden. Tot die tijd 
hadd Philips & Co. de leveringen naar landen buiten Europa voor een be-
langrijkk deel laten lopen via exporteurs in Hamburg. Het nadeel was: 
omdatt zij de contacten met de importeurs overzee onderhielden, be-
paaldenn zij ook welke nieuwe artikelen ze die aanboden. Dat had Anton 
veell  ergernis gekost. 'Wat konden die heren je laten lopen, eindeloos 
trapp op trap af, vaak vier hoog,' vertelde hij een paar jaar later in een in-
terview.. 'In de overtuiging van hun macht, keken ze nauwelijks naar je 
monsterss [proefexemplaren, MM ] om en scheepten je af met een beroep 
opp hun relaties met de bekende Duitse fabrieken.'1 

Hett moet rond 1910-1911 zijn geweest dat hij besloot ook de buiten-
Europesee export zelf in handen te nemen. Hij nam nieuwe mensen aan 
opp de afdelingen voor verkoop en reclame, en gaf die opdracht 'uit het 
elektrotechnischh wereldadresboek alle adressen van de importeurs over 
zee'' bij elkaar te zoeken.2 'En we lieten bij duizenden en duizenden 
twaalff  verschillende circulaires drukken, waarvan er elke maand een 
grotee kist weg ging, met manden vol monsters - over de hele wereld.' 
Hett was schieten met hagel, want nogal wat adressen bleken verouderd. 
'Nuu en dan kregen we brieven van mensen, om toch op te houden met 
diee zendingen, omdat ze al lang niet meer in het vak waren!' Hij vond 
hett te tijdrovend ze te laten controleren, en het was ook niet nodig, want 
langzamerhandd begonnen de nog actieve importeurs de directe weg 
naarr Philips & Co. te vinden, buiten de Hamburgse exporteurs om. De 
volgendee stap was zelf op reis te gaan, in een wereldwijde exportdrive. 
'Wee zonden onze allerbeste mensen uit naar Zuid-Amerika, Australië, 
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Japan,, China, Achter-Indië, Zuid-Afrika, Voor-Indië - ik zelf ging naar 
Noord-Amerikaa en Canada. Na maanden reizen kwamen we hier stuk 
voorr stuk in Eindhoven op kantoor terug, allemaal in dezelfde maand. 
Enn wat gaf dat toen een interessante, een triomfantelijke bijeenkomsten, 
waarinn een ieder rapport deed van zijn ondervindingen, van de busi-
nessmann de handelspolitiek, enzovoort, van die verschillende wereldde-
len.' ' 

Dee belangrijkste reizigers waren O. Sikkens, D. van Eendenburgh en de 
eerderr genoemde Aloys Bakker, die al sinds 1902 in dienst was.3 Bakker 
wass een precieze, strenge, energieke maar wat tobberige man met een 
kleinn postuur en een kaal hoofd.4 In zijn eerste jaren bij Philips & Co. 
wass hij actief geweest als correspondent, wat neerkwam op het onder-
houdenn van schriftelijke contacten met agenten, groothandelaren en 
importeurss in andere Europese landen. Vanaf rond 1905 was hij gaan 
reizenn naar Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal - landen 
waarvann hij ook de talen snel oppikte.5 In 1909 had Anton hem voor het 
eerstt naar Zuid-Amerika gestuurd, hij was toen tweeëndertig. Die reis 
wass meteen een succes. In zijn eerste brieven vanuit Buenos Aires aan 
expeditiecheff  F.J. Harterink meldde hij orders van zeventienduizend 
enn vijfentwintigduizend lampen, maar na twee weken kon hij schrijven: 
'Ikk ben erin geslaagd 150.000 lampen te verkopen voor januari - april 
levering;; alles in soorten die wij graag maken.' Het thuisfront was zo 
doorr dit resultaat verrast dat Bakker te horen kreeg dat deze aantallen 
niett zo snel konden worden geleverd.6 

Bakkerr werd in de Philips-annalen vooral een legende door zijn we-
reldreiss van 1912. Hij stapte op 25 februari, een kill e zondagochtend, op 
hethet station van Utrecht op de Lloydexpresse naar Genua. Daar ging hij 
aann boord van de Gneisenau voor een tocht van drieëndertig dagen via 
Maltaa en het Suezkanaal naar Ceylon (Sri Lanka) en door naar Perth. 
Zijnn hut was een 'bakoven', schreef hij Harterink.7 De maand april 
brachtt hij door met het verkopen van lampen in Australië. Begin mei 
voerr hij naar Nieuw-Zeeland, in een vliegende storm op een bootje van 
achttienhonderdd ton, dat wild op de golven danste, 'precies een kurk'. 
Vanuitt Wellington voer hij vervolgens op de Corinthië via het Zuid-
poolgebiedd rond Kaap Hoorn naar Montevideo en Buenos Aires. Nu 
wass het koud aan boord. 'Ze hadden honderdduizend bevroren scha-
penn aan boord en hielden die niet alleen koel, maar gebruikten ze ook 
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voorr de passagiersmaaltijden,' schreef hij op 21 juni, na aankomst in 
Buenoss Aires. Maar de reis was de moeite waard. 'Ik heb nu de gehele 
clientèlee bewerkt en zoals je ziet met flinke resultaten. Pasini is hier een 
schatt voor ons; hij werkt hard en met veel intelligentie. Hij is ook bij de 
klantenn veel beter aangeschreven dan Bosco [Pasini en Bosco waren im-
porteurss in Buenos Aires, MM]. ' Uiteindelijk keerde hij na 155 dagen op 
300 juli 1912 terug in Amsterdam. 

Opp deze en andere reizen bouwde Bakker veel nieuwe handelscon-
tactenn op, in Australië en Nieuw-Zeeland maar met name in de Zuid-
Amerikaansee landen Argentinië, Brazilië, Uruguay, Chili, Bolivia en 
Peru.. Dat bleek een groot voordeel toen enkele jaren later de Eerste 
Wereldoorlogg uitbrak en de grote Duitse firma's niet meer aan dat con-
tinentt konden leveren.8 Soortgelijke reisverhalen van de andere verko-
perss ontbreken; wel is bekend dat Sikkens in dezelfde periode naar Afri -
kaa en Indië ging, terwijl Van Eendenburg in 1911 naar Rusland ging en in 
19122 naar China en Japan.9 Antons eigen bezoeken aan de Verenigde Sta-
tenn en Canada hebben zeker ook een grote rol gespeeld. In april 1911 
sloott hij een contract met de importeur Lamont, Corliss & Co. (Laco) in 
Neww York. Een halfjaar later werd deze de alleenvertegenwoordiger voor 
dee Verenigde Staten en Canada met een minimumafname van 750.000 
lampenn in 1912 en daarna een miljoen per jaar; en in maart 1912 richtten 
dee twee firma's de joint venture Laco-Philips Company op.10 

Doorr de wolframlamp, Gerards snelle uitbreiding van de productie en 
Antonss exportdrive werden de eerste tien jaar van de twintigste eeuw -
zoo moeizaam begonnen met de recessie in Duitsland en Rusland - uit-
eindelijkk toch een gouden decennium. In 1911 bestond Philips & Co. 
twintigg jaar. De omzet was opgelopen naar 3,7 miljoen gulden (in huidi-
gee termen rond drieëndertig miljoen euro), de winst naar 1,3 miljoen 
guldenn (een kleine twaalf miljoen euro).11 Het werd tijd voor de oprich-
tingg van een naamloze vennootschap en een beursgang, vond met name 
Antonn (voor Gerard hoefde het niet zo). Hij wilde zo niet alleen de mo-
gelijkhedenn voor financiering van de expansie verruimen, maar ook 
zijnn persoonlijk kapitaal en het bedrijfskapitaal splitsen en voorkomen 
datt zijn vermogen bij een slechte gang van zaken in gevaar kwam.12 

Dee eerste stappen zette hij eind juli . Het internationale nieuws stond 
inn het teken van een politieke crisis rond Marokko. Frankrijk wilde daar 
meerr invloed, zeer tegen de zin van de Duitsers, die een oorlogsschip 
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naarr Agadir stuurden. Nederland zuchtte onder een hittegolf, toen 
Antonn op zondagmiddag 30 juli zijn gezin in de auto zette en naar het 
noordoostenn van Brabant koerste.13 Op landgoed Groote Slink in de 
bosrijkee omgeving van Sint-Anthonis woonde Adam Roelvink, direc-
teurr van de Twentsche Bankvereeniging te Amsterdam. Anton vertelde 
hemm het plan Philips & Co. om te zetten in een NV en overhandigde 
hemm een globale rekensom waarin de waarde van het bedrijf was gesteld 
opp acht miljoen gulden (nu ruim zeventig miljoen euro): vier miljoen 
voorr de fabrieken, grond en machines en vier miljoen voor goodwill 
(eenn bedrag dat steunt op een verwachting over toekomstige winsten). 
Binnenn een paar dagen liet Roelvink hem weten dat hij dit te veel vond. 
'Watt nut heeft het voor uw zaak in haar nieuwe vorm zó dik in haar con-
tantenn te zitten als u schijnt te bedoelen?'14 

Eenn paar weken na het bezoek aan Sint-Anthonis kwam de aap pas 
helemaall  uit Roelvinks mouw. Hij schreef dat de Twentsche Bank de 
goodwilll  buiten beschouwing wilde laten en bij de beursgang wilde uit-
gaann van een 'werkelijke' bedrijfswaarde (van de fabrieken, grond en 
machines).155 Zijn bank kon de beursgang verzorgen, en garant staan 
voorr het welslagen van de aandelenuitgifte, maar dan mochten de 
broerss geen winstverwachting omzetten in aandelen, en dus ook niet 
verzilveren.. Hun prestatiebeloning zou moeten komen uit 'winstaande-
len',, meende Roelvink, dus uit de feitelijke winst.16 Was Anton ingeno-
menn met dit bericht? Men kon er een zeker wantrouwen in lezen over 
Philips'' winstcapaciteit en indirect ook over zijn ondernemerskwalitei-
ten.. Hij had met zijn broer in twee decennia een miljoenenbedrijf opge-
bouwdd met een prachtig en ruim bovengemiddeld rendement. Deze 
bankierr zei toch min of meer dat hij nog moest zien of ze dat konden 
volhouden.. In de context van 1911 was Roelvinks terughoudendheid 
ookk weer niet uitzonderlijk; de Nederlandse banken hielden zich weinig 
bezigg met openbare aandelenemissies en durfden daarbij niet veel risico 
tee nemen.17 

Dee Britse financiële wereld was op dit gebied een stuk actiever. An-
tonn kende de Londense City, op zijn twintigste had hij daar immers een 
paarr maanden stage gelopen bij B.W. Blijdenstein & Co., de voorloper 
vann de Twentsche Bank in Nederland.18 Nu wendde hij zich in Londen 
tott de Nederlandse margarinefabrikant Henry van den Bergh, die ver-
bondenn was aan een investeringsfonds/-bank met de naam The Pru-
dentiall  Trust Corporation.19 Het was inmiddels september. Op de ach-
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tergrondd bleef het internationale politieke klimaat spoken. Italië begon 
eenn oorlog over Tripolitanië (een deel van het huidige Libië, toen in 
Turksee handen), en Van den Bergh antwoordde dat het beursklimaat in 
Londenn niet zo gunstig was.20 

InIn gloeilampenland spookte het ook weer. In de loop van 1910 was top-
verkoperr Bakker thuisgekomen met het gerucht dat het Amerikaanse 
Generall  Electric een procédé voor het 'trekken' van wolframdraad had 
gevonden.211 De voorsprong die Philips & Co. in 1907 had genomen met 
dee 'gespoten' wolframdraad, werd nu alweer bedreigd - evenals de 
enormee investeringen in de fabrieksuitbreidingen sindsdien. En het was 
geenn geringe bedreiging. In maart 1911 hadden de Duitse firma's A EG, 
Siemenss & Halske en Auer zich aaneengesloten in een Patentgemein-
schaftschaft voor samenwerking op octrooigebied. Omdat elk van hen ook 
dergelijkee overeenkomsten met GE had, zag Philips & Co. zich ineens 
geconfronteerdd met een machtig Amerikaans-Duits blok, in het bezit 
vann een belangrijke nieuwe innovatie. Eind september liet Anton het 
beursklimaatt even voor wat het was en vertrok hij naar de Verenigde 
Statenn voor het superieure staaltje bedrijfsspionage dat is beschreven in 
dee Kennismaking. Medio november kwam hij thuis met de benodigde 
machines,, iets later dook de opportunistische ingenieur John Yunck in 
Eindhovenn op voor zijn geheimzinnige weekendinstructies. 

Intussenn legden de Fransen en Duitsers hun geschil over Marokko 
bij,, en keerde de rust in de internationale politiek even terug. Terzelfder 
tijdd dwong Gerard zijn stakende socialistische metaalbewerkers tot de 
terugtochtt en zelfs tot vertrek.22 Rond de jaarwisseling achtte Henry van 
denn Bergh van Prudential de tijd voor een beursgang van Philips wel 
rijp.. Hij ontmoette Anton op vrijdag 12 en zaterdag 13 januari 1912. Ge-
rardd sloeg dit met enig wantrouwen gade, misschien ook door onerva-
renheidd met de materie. Toen Van den Bergh kort daarop een prospec-
tuss met bedrijfsgegevens wilde laten samenstellen, reageerde hij terug-
houdend,, uit angst dat die gegevens op straat zouden belanden. Pas na 
wekenn aandringen door Van den Bergh en een briefwisseling met An-
ton,, die op vakantie was in Monte Carlo, ging hij akkoord.23 

Vervolgenss kwam Prudential precies op Antons achtendertigste ver-
jaardag,, 14 maart 1912, met een voorstel voor een beursgang te Lon-
den.144 Hij was op dat moment in Rusland en ontving het een paar dagen 
laterr in Hotel L'Europe in Sint-Petersburg.25 In Engeland dacht men 
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duidelijkk anders over het waarderen van bedrijven. Prudential schatte 
dee waarde van Philips & Co. op achthonderdduizend pond, ofwel bijna 
9,77 miljoen gulden (nu vijfentachtig miljoen euro), waarvan de helft be-
stondd uit goodwill. Bij een beursgang te Londen zouden de gebroeders 
4,77 miljoen gulden (eenenveertig miljoen euro) in cash en een vergelijk-
baarr bedrag in aandelen ontvangen.26 Dat klonk mooi, maar Anton en 
Gerardd twijfelden en lieten de zaak even rusten. Toen zonk de 'Titanic', 
inn de nacht van 14 op 15 april (verkoper Bakker was in Australië toen hij 
hett hoorde). Daarbij kwam de vice-president van de piepjonge Ameri-
kaansee joint venture Laco-Philips om het leven, voor Anton aanleiding 
omm snel naar de Verenigde Staten over te steken.27 

Hett voorstel van Prudential had in ieder geval vergelijkingsmateriaal en 
stoff  tot nadenken opgeleverd - misschien was dat ook de bedoeling. Via 
hunn neef mr. August Philips hervatten de gebroeders in mei de onder-
handelingenn met de Twentsche Bank, die haar waardering vervolgens 
opschroefdee van vier naar vijfenhalf miljoen gulden.28 Ze lieten het idee 
vann een Britse vennootschap nu varen en gingen zonder veel problemen 
mett dit uitgangspunt akkoord - te veel 'water' op de balans was ook 
weerr niet de bedoeling.29 In juni werden de fabrieken en hun inventaris 
getaxeerd,, en bereidde neef August de statuten van de nieuwe vennoot-
schapp voor. Anton was weer terug uit de Verenigde Staten en vroeg hem 
nogg even of op de registratierechten (zeg: leges) te besparen viel door 
hett bedrijf voor een lagere waarde in de notariële akten te zetten, maar 
datt was volgens August 'uiterst bedenkelijk'30. 

Twentsche-directeurr Roelvink achtte de tijd rijp voor ondertekening 
vann een definitieve overeenkomst. Anton telegrafeerde vanuit Parijs dat 
hijj  op donderdag 4 juli om 10.30 uur op het kantoor van de bank in Am-
sterdamm zou zijn.31 Maar terwijl hij daar was, ging er iets mis. De Twent-
schee zou de emissie verzorgen met haar partnerbank Nederlandsche 
Handel-Maatschappijj  - die dus de derde bank in dit spel was.32 Tijdens 
dee bespreking belde directeur Karel van Aalst van de Handel-Mij. - net 
alss Anton een voormalig student van de Openbare Handelsschool te 
Amsterdamm en in die periode dé financiële zwaargewicht van Neder-
land.. Hij accepteerde de taxaties niet. Roelvink had voor zijn beurt ge-
praat,, er ontstond een pijnlijke patstelling, en men staakte de bespre-
kingenn met het uitspreken van het voornemen die eind augustus te her-
vatten.33 3 
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Antonn wachtte dit toch niet af. Toevallig zou zijn interne accountant 
eenn directiefunctie aanvaarden bij de bank Labouchere, Oyens en Co. 
(L.o.c.)) te Amsterdam en door diens tip betrad ook deze, als vierde, het 
toneel.344 Omdat al taxaties beschikbaar waren, ging het snel. Op vrijdag 
99 augustus sloten Anton en Labouchere een mondelinge principeover-
eenkomstt voor een beursgang op basis van een nominale waarde van 
zess miljoen gulden (drieënvijftig miljoen euro).35 Na schriftelijke on-
derhandelingenn deed L.O.C. op maandag 19 augustus een definitief 
voorstel,, dat drie dagen geldig was. 

Opp de tweede dag, woensdag de 21ste, ging Anton naar Amsterdam 
enn vertelde Roelvink van deTwentsche dat zijn bank niet langer de enige 
kandidaatt was voor de begeleiding van de beursgang. Hij zei dat het con-
currerendee voorstel van L.O.C. niet op zijn initiatief tot stand gekomen 
was,, maar buiten zijn toedoen en min of meer tegen zijn zin was uitge-
loktt door zijn oud-boekhouder, en hoopte hij dat Roelvink zijn handel-
wijzee niet onfatsoenlijk zou vinden. De bankier was uiteraard verrast, 
antwoorddee dat hij het woord'onfatsoenlijk' niet wilde gebruiken en zei 
datt hij zijn partner Van Aalst zou vragen alsnog de eerdere taxaties te ac-
cepteren.. Dat moet dan vandaag nog, wilde Anton. Maar Van Aalst was 
afwezigg en Roelvink kon niet aan dat ultimatum voldoen.36 

Opp donderdag de 22ste schreef hij Anton een boze brief. Na afloop 
vann hun gesprek was één zinnetje door zijn hoofd gaan spoken, Antons 
terloopsee opmerking dat 'het vanwege L.O.C. ingestelde accountantson-
derzoekderzoek een hoogst bevredigend resultaat had opgeleverd' [cursivering 
doorr MM]. 37 Omdat hij overdonderd was, had hij pas onderweg naar 
huiss in Sint-Anthonis begrepen wat dat inhield: Anton had niet zomaar 
eenn voorstel per post ontvangen maar wel degelijk actief met Labouche-
ree gesproken. 'Het toelaten van een accountantsonderzoek aan ban-
kiersgroepp B - terwijl met bankiersgroep A nog onderhandeld wordt, is 
ietss in strijd met ieder begrip van passiviteit...!' Roelvink concludeerde: 
'Waree gisteren mijn aandacht op dit punt gevallen, ik zou u een geheel 
anderr antwoord hebben gegeven op uw vraag omtrent mijn appreciatie 
vann uw gedrag.' 

InIn zijn antwoord van de volgende dag herinnerde Anton de bankier 
opp zelfverzekerde toon aan het echec van juli . Daarna had de Twentsche 
zess weken niets laten horen. Als hij had vermoed dat men nu ineens 
bereidd zou zijn van standpunt te veranderen, had hij zeker niet over an-
deree voorstellen nagedacht. Dat Roelvink niet aan het ultimatum had 
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kunnenn voldoen, was eigen schuld, dikke bult: 'Het ons ook minder 
aangenamee einde der onderhandelingen moeten wij dan ook geheel op 
rekeningg stellen der onverzoenlijke houding van u en uw vrienden.'38 

Hijj  reageerde ook nog even op Roelvinks klacht dat hij de taxaties aan 
concurrentt Labouchere ter inzage had gegeven. Ze waren gemaakt in 
opdrachtt van de Twentsche onder de afspraak de kosten te delen. Nog 
diezelfdee dag liet hij in een soort overwinnaarsgebaar de volledige ho-
norariaa van de taxateurs, een bedrag van 3103,45 gulden, naar de Twent-
schee overmaken.39 

Eenn kleine week later, op 29 augustus 1912, brachten Anton en Ge-
rardd hun firma Philips & Co. over naar de nieuwe NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken.. Nu pas liet Anton aan Henry van den Bergh van Pru-
dentiall  in Londen weten dat 'wij het toch beter geacht hebben van onze 
zaakk een Hollandse Maatschappij te maken'.40 Op 6 september 1912 be-
gonn Labouchere met de verkoop van de aandelen. De belangstelling was 
enorm,, vijfentwintig keer zo groot als het aantal beschikbare stukken. 
Dee gebroeders ontvingen uit de verkoop een bedrag van 3,3 miljoen 
guldenn en bleven eigenaar van aandelen met een beurswaarde van 3,6 
miljoenn gulden. Voor de rekenaars: de totale beurswaarde bij de start lag 
mett 6,9 miljoen gulden (nu ruim zestig miljoen euro) vrijwel midden 
tussenn de eerste lage waardering van de Twentsche en de hoge van Pru-
dential.411 Anton en Gerard verplichtten zich nog minstens zeven respec-
tievelijkk drie jaar directeur te blijven. Hun salaris werd vastgesteld op 
vijftienduizendd gulden per jaar.42 Hun inkomens uit de bedrijfswinsten 
warenn overigens veel hoger. Anton deed ten behoeve van de gemeente-
lijkee belasting in 1913 een aangifte van in totaal 215.000 gulden - wat 
neerkomtt op 1,9 miljoen euro nu.43 

Daarmeee is het verhaal over de beursgang nog niet helemaal verteld. 
Toenn de Bank Labouchere, Oyens & Co. de opdracht voor het verzorgen 
vann de emissie definitief in de zak had, vernam zij via een briefje van 
Antonn dat tijdens de eindrit nog een potentiële concurrent op de reser-
vebankk had gezeten: de Amsterdamsche Bank. Tot echte onderhande-
lingenn daarmee was het niet gekomen, maar uiteindelijk had hij dus vijf 
belangrijkee financiële instituten bij de beursgang betrokken (de Twent-
schee Bank, de Ned. Handel-Mij., Prudential, Labouchere en de Amster-
damschee Bank) en daaruit een eigen keuze gemaakt - samen met zijn 
broer,, maar verder geheel onafhankelijk. 

Dee nieuwe NV kende geen beschermingsconstructie, en dat was ook 
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niett nodig. Anton en Gerard controleerden zelf zevenenveertig procent 
vann de aandelen (hierbij telt de nominale waarde en niet de beurswaar-
de),, terwijl nog eens acht procent in handen van hun familie was.44 Met 
diee vijfenvijfti g procent bleef de macht dus feitelijk in hun handen. In 
laterr jaren beroemde Anton zich erop dat hij en zijn broer in de statuten 
vann de NV hadden laten vastleggen dat tien procent van de winst naar 
eenn fonds 'Belangen Personeel' zou gaan - dat de basis vormde voor het 
pensioenfonds.. Dat was een te rooskleurige voorstelling. Van de bruto-
winstt moest eerst vijfentwintig procent opzij worden gezet voor af-
schrijvingenn en vijftien procent voor andere reserveringen (waaronder 
eenn potje om ook in slechtere tijden dividend te kunnen betalen). Daar-
naa kregen de houders van preferente aandelen hun vaste zes procent. 
Tegenn die tijd was nog ongeveer de helft van de winst over, zodat de fac-
too niet tien procent, maar een procent of vijf naar 'Belangen Personeel' 
ging.455 Gezien de uitstekende rentabiliteit van het bedrijf ging het nog 
altijdd om respectabele bedragen. 

Tijdenss de voorbereiding van de beursgang bleef Gerard op de ach-
tergrond.. Van daaruit heeft hij zich er wel mee bemoeid: hij lijk t degene 
tee zijn geweest die aan de rem trok, toen de Britse optie te veel 'water' op 
dee balans dreigde te doen verschijnen; en hij lijk t ook het initiatief te 
hebbenn genomen tot heropening van de onderhandelingen met de 
Twentschee in mei 1912. Toch was de hoofdrol in het spel met de banken 
weggelegdd voor Anton. Dat was veelbetekenend. Nadat vader Frederik 
zichh in 1899 had teruggetrokken, was de leiding van de firma Philips & 
Co.. formeel in handen geweest van Gerard.46 Dat viel ook te zien aan 
hunn beider inkomens. Hoewel dat van Anton steeds dichter naar dat van 
Gerardd toe was gegroeid, was altijd een klein verschil blijven bestaan.47 

Mett de omzetting in een naamloze vennootschap kwam aan deze situ-
atiee een einde en kregen beiden een gelijke formele positie én een gelijk 
inkomen.. In die zin markeert de beursgang het begin van een wisseling 
vann de wacht. Ook de notulen van de raad van commissarissen - met 
zijnn broers Hans en Eduard als twee van de vijf leden - laten zien dat 
mett name Anton vanaf de oprichting van de NV degene was die nieuwe 
initiatievenn nam en de strategische koers van het bedrijf bepaalde.48 

Hijj  had wel wat moeite met dit nieuwe toezichthoudend orgaan, en 
inn de loop der jaren werd hij regelmatig door commissarissen op de vin-
gerss getikt wegens eigenmachtig optreden. Dat gebeurde voor het eerst 
bijj  de vierde vergadering, begin 1913. Toen Anton vertelde dat honderd-
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vijftigduizendd gulden van het pensioen- en reservefonds was belegd in 
obligatiess van de gemeente Amsterdam, merkte president-commissaris 
Gerardd de Marez Oyens op dat daarvoor goedkeuring van de commis-
sarissenn nodig was geweest.49 Anton beloofde de benodigde goedkeu-
ringenn in het vervolg van tevoren te vragen, en niet achteraf, maar hield 
zichh daar de volgende jaren lang niet altijd aan. 

Ditt voorbeeld toont meteen aan dat de commissarissen zeker niet 
kritieklooss waren. Dat bleek ook toen Anton begin 1914 A EG, in het ka-
derr van een voorstel een joint venture te formeren en samen een fabriek 
tee kopen in Engeland, een participatie aanbood. Toen dit in de raad van 
commissarissenn aan de orde kwam, hield hij ook zijn eigen belangen 
goedd in het oog. Stel dat AEG duizend aandelen in de N v Philips' Gloei-
lampenfabriekenn kocht (met een nominale waarde van elk duizend gul-
den),, zo zei hij, dan zou dit door beleggers worden gezien als een ver-
sterkingg van de positie van de onderneming en leiden tot een koersstij-
ging.. Daar wilde hij wel van meeprofiteren. Hij vroeg de raad: 'Zal de 
vennootschapp nu eventueel bereid zijn van directeuren duizend aande-
lenn over te nemen tegen tien procent boven de koers en die weder aan de 
AEGG over te doen?' Daar voelde voorzitter De Marez Oyens toch niet 
voor.. Hij was wel voor een participatie van AEG - die er overigens niet 
kwamm - 'doch men moet de schijn vermijden tegenover de buitenwe-
reldd van een onderonsje'.50 

Inn het najaar van 1912, waarin ook de beursgang plaatsvond, vlogen in 
Europaa vredesduiven. Op 18 oktober beëindigen Turkije en Italië hun 
strijdd om Tripolitanië, na besprekingen te Lausanne. Maar het was een 
kortee vlucht, want inmiddels ondernamen de Grieken, Bulgaren, Mon-
tenegrijnenn en Serven een poging de Turken van de Balkan terug te drij-
venn naar Klein-Azië. En er was meer oorlogsgeweld op komst. De twee 
Europesee politieke blokken der Triple Alliantie en Triple Entente spra-
kenn nog wel met elkaar, maar gingen gewoon door met hun wapenwed-
loopp en werden elk ook van binnen verteerd door wantrouwen.51 Daar-
naastt was er chaos in China, Mexico - de hele wereld leek vol revolutie, 
onrustt en gevaar. 

Niett alleen de internationale politiek was het toneel van allianties en 
contra-allianties,, intimidatie en powerplay, vrijwillig e en afgedwongen 
vredesverdragen.. Ook in het zakenleven moest men voortdurend be-
duchtt zijn op tegenaanvallen, indien nodig zich tactisch terugtrekken, 
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opp meerdere fronten vechten, op het moment suprème snel toeslaan, 
eenn meester zijn op de slagvelden van de markt én aan de onderhande-
lingstafel.. In datzelfde jaar 1912 was een octrooioorlog rond de 'getrok-
ken'' wolframlamp op gang gekomen, waarin de NV Philips' Gloeilam-
penfabriekenn (vanaf hier aangeduid als'Philips') het zwaar te verduren 
had.. Het belangrijkste strijdtoneel was Duitsland. De Patentgemein-
schaftt van A EG, Siemens 8c Halske en de Auer Gesellschaft viel het 
Nederlandsee bedrijf aan met processen wegens inbreuk op een reeks 
patentenn die het drietal in bezit had. Op 24 mei had het Berliner Lan-
desgerichtt Philips verboden wolframlampen in Duitsland in te voeren, 
tee produceren ofte verkopen.52 Philips was in beroep gegaan, en de kans 
opp winst was redelijk, maar het gevaar was groot dat dit een lang en slo-
pendd juridisch gevecht zou worden. 

Ruimm een maand na de beursgang toog Anton naar Berlijn voor een 
vergaderingg van het bestuur van het oude, wegkwijnende WG-kartel 
opp woensdag 6 november. Tijdens een aansluitend gesprek met direc-
teurr Otto Feuerlein van Siemens & Halske probeerde hij deze over te ha-
lenn de processen te beëindigen, in ruil voor een financieel belang in Phi-
lips.. Feuerlein weigerde. De Patentgemeinschaft was van plan Philips 
overall  in Europa aan te klagen, en hij was ervan overtuigd dat het Ne-
derlandsee bedrijf aan het kortste eind zou trekken. Kort daarop werd 
beslagg gelegd op lampen van Philips in Frankrijk, en startte een proces 
inn Zweden.53 Anton en Gerard besloten nu met de Berlijnse firma's te 
onderhandelenn over een licentie op de getrokken wolframlamp. Eerst 
voerdee Anton een briefwisseling met Feuerlein, waarinn hij protesteerde 
tegenn het feit dat de drie firma's Philips een maximumcontingent wil-
denn opleggen, maar zelf ongehinderd zouden kunnen groeien. Feuer-
leinn wilde alleen praten over de hoogte van te betalen licentievergoedin-
genn (royalty's).54 

Beginn december reisde de diplomatiekere Gerard naar Berlijn. Die 
kwamm evenmin verder. Feuerlein bleef benadrukken dat de patentposi-
tiee van de Berlijnse firma's sterk was en dat overal processen tegen Phi-
lipss in voorbereiding waren. Op donderdag en vrijdag 28 en 29 maart 
gingenn Gerard en Anton naar Berlijn voor de slotonderhandelingen. 
Maarr ook samen bereikten ze weinig tot niets, er zat niets anders op dan 
dee voorwaarden van de Patentgemeinschaft te slikken." Op maandag 
11 april kwam de raad van commissarissen van Philips om half elf in 
spoedzittingg bijeen op het kantoor van de Bank Labouchere in Amster-
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dam.. Anton vertelde dat enkele dagen eerder beslag was gelegd op lam-
penn van Philips in Zwitserland. Gerard vertelde hoe hopeloos de juridi-
schee situatie was. In Duitsland waren alle vijfendertig (door verschillen-
dee fabrikanten ingebrachte) bezwaren tegen het octrooi op getrokken 
wolframm van de Patentgemeinschaft door de rechter verworpen en er 
liepenn processen tegen Philips in Zweden, Frankrijk en Zwitserland. Hij 
wass voorstander van het nemen van een licentie. Ook Anton adviseerde 
datt te doen, al zou het Philips toch wel tweehonderdduizend gulden per 
jaarr kosten. De commissarissen gingen eenstemmig akkoord.56 

Opp 15 april 1913 kwam de overeenkomst daadwerkelijk tot stand. 
Philipss mocht in Europa jaarlijks maximaal vijf miljoen wolframlam-
penn verkopen, dat aantal mocht jaarlijks met een half miljoen toene-
menn en het bedrijf moest de Patentgemeinschaft een royalty betalen 
vann zevenenhalf procent op de netto-opbrengst. Daar stond tegenover 
datt Philips nu vrij gebruik kon maken van de octrooien van de drie Ber-
lijnsee firma's - een clausule die nog geen halfjaar later zeer gunstig zou 
uitpakken.. Soortgelijke overeenkomsten kwamen tot stand met andere 
grotee producenten zoals de 'Vereinigte' in Boedapest en 'Watt' in We-
nen;; minder gevestigde bedrijven kregen geen licentie, zodat de kring 
vann licentiehouders beperkt bleef. Krap zes jaar na de marktintroductie 
lagg dus ook de wolframlamp aan banden, ditmaal niet van een vrijwilli g 
kartell  maar van een dominant Duits monopolie, dat zelf van geen enke-
lee beperking last had.57 Vrijwel tegelijk kwam er een eind aan het oude 
vvG-kartell  voor kooldraadlampen. De verkopen van dit inmiddels 
bijnaa vijfenveertig jaar oude lamptype waren teruggelopen van een piek 
vann ruim dertig naar elf miljoen stuks, en door de concurrentie van 
outsiderss lagen de werkelijke verkoopprijzen al enkele jaren onder het 
afgesprokenn minimum.58 Geen van de WG-leden zag enig nut in ver-
lengingg van de overeenkomst, die vervolgens per 1 april 1914 automa-
tischh afliep. 

Hett keurslijf van de Patentgemeinschaft wrong en het werd weer tijd 
nieuwee horizonten te verkennen. In juni en juli 1913 reisden Anton en 
Annaa naar de Verenigde Staten for business and pleasure. Ze logeerden in 
hett beroemde Plaza Hotel in New York, aan Fifth Avenue, aan de ooste-
lijkee rand van Central Park, tussen 58th en 59th Street. Terwijl Anton 
zakelijkee besprekingen voerde, reed Anna met een sightseeing bus door 
dee stad,'waarbij bij het miljonairskwartier bij elk huis werd afgeroepen 
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hoeveell  miljoen het gekost had: drie miljoen was al het minste en het 
liepp op tot acht miljoen'.59 Ze gingen per trein naar Niagara Falls en voe-
renn 's nachts over Lake Erie naar Cleveland. Na hun aankomst daar, om 
halff  zeven 's morgens, werden ze opgewacht door Frank Terry en Bur-
tonn Tremaine, twee directeuren van General Electric. Die namen hen 
perr auto mee naar Terry's buitenhuis, met uitzicht op het meer, waar 
'ss avonds een groot informeel feest was ter gelegenheid van de nationale 
feestdagg 4th of July. De volgende dag bezochten ze eerst het kantoor van 
GE,, en vertrokken toen voor een tocht over Lake Ontario en de snelstro-
mendee Saint Lawrence naar Montreal, waar Anton ook weer zakelijke 
afsprakenn had. Daarna keerden ze terug naar het snikhete New York, 
waarr Anton vergaderde, terwijl Anna zich met een vrouwelijke kennis 
vermaaktee in de nabijgelegen badplaats Coney Island. 

InIn de lange brief waarin Anna haar kinderen verslag deed van dit al-
les,, meldde zij dat op 4 juli ook Otto Feuerlein van Siemens & Halske 
onverwachtt bij het buitenhuis van Terry was opgedoken, en dat deze 
eerderr in het voorjaar - met Pinksteren - bij hen in Eindhoven had ge-
logeerd.. Blijkbaar hadden de harde onderhandelingen met de Patent-
gemeinschaftt geen nadelige gevolgen gehad voor de persoonlijke ver-
houdingen.. Een dergelijk dualisme viel ook te constateren in Antons 
verhoudingg met de Amerikanen, misschien was het bij hen nog wel 
sterker.. Terwijl de GE-mensen Anton en Anna zo vriendelijk onthaal-
den,, lagen hun bedrijven juridisch met elkaar in de clinch. Zoals be-
schrevenn had GE vanaf 1906 alle wolframoctrooien in de Verenigde Sta-
tenn opgekocht, om zo in eigen land een zo sterk mogelijke octrooiposi-
tiee op te bouwen. In 1912 had het concern een procedure aangespannen 
tegenn de joint venture Laco-Philips, die immers grote aantallen wol-
framlampenn vanuit Eindhoven naar de Verenigde Staten importeerde. 
Maarr het maakte geen grote haast met de procedure. In 1911 had het in 
eigenn land te maken gekregen met een proces wegens prijsafspraken en 
kartelvorming.600 Datzelfde jaar had het Hooggerechtshof bovendien op 
grondd van de antitrustwetten het oppermachtige olieconcern Standard 
Oill  gedwongen tot opsplitsing. In de Verenigde Staten heerste nu een 
grotee gevoeligheid voor monopolievorming en GE was erg terughou-
dendd met stappen die zelfs maar de suggestie konden wekken dat zij de 
vrijee concurrentie zou willen belemmeren. Van die coulance maakte 
Antonn intussen alert gebruik. Toen de Patentgemeinschaft Philips vanaf 
voorjaarr 1913 in Europa aan banden legde, verlegde hij de uitvoer naar 
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dee Verenigde Staten en Canada en voerde hij die snel op naar een niveau 
vann ruim vijf miljoen exemplaren in 1914 - bijna net zoveel als de ver-
kopenn in Europa.61 

Inn het vroege voorjaar van 1914 reisde hij opnieuw naar de Verenigde 
Statenn voor besprekingen met GE over de octrooiproblematiek aldaar. 
Opp vrijdag 6 maart lunchten hij en zijn zakenpartner Charles Corliss 
(vann de joint venture Laco-Philips) met de eerder genoemde Tremaine 
enn Terry in de Railway Club in New York. De GE-mensen zeiden dat ze 
dee lopende procedure vooral voort wilden zetten om een principiële ge-
rechtelijkee uitspraak over de geldigheid van het getrokken wolframoc-
trooii  te krijgen, en niet om Philips dwars te zitten. Terry benadrukte dat 
GEE 'vriendschappelijke relaties' met Anton en Corliss wilde onderhou-
den.622 Zolang de procedure liep, kon hij Philips natuurlijk geen formele 
toestemmingg voor importen geven. Maar 'zijn bedrijf zou dat door de 
vingerss zien en aan dergelijke importen geen aandacht schenken'. Anton 
vroegg prompt of GE dan ook haar Duitse partners kon vragen te stop-
penn met hun juridische pogingen transporten van Philips naar de Ver-
enigdee Staten tegen te houden, GE zegde dat toe. De leveringen naar de 
Verenigdee Staten gingen de jaren daarna gewoon door; pas een paar jaar 
laterr zouden GE en Philips een echte overeenkomst sluiten. 

Gezienn deze coulance - die overigens was ingegeven door gezonde 
zakelijkee motieven, zo zal nog blijken - is het niet zo vreemd dat Anton 
tijdenss zijn bezoek van juli 1913 gewoon allerlei informatie kon krijgen 
overr alweer een innovatie uit GE's zeer succesvolle onderzoekslaborato-
rium.. Daar had de beroemde researcher dr. Irving Langmuir (hij won 
laterr een Nobelprijs) eerst de getrokken wolframdraad uitgevonden.63 

Nuu had hij ontdekt dat hij het rendement van de gloeilamp kon verdub-
belenn door de gloeidraad in een spiraal te winden en de glasballon te 
vullenn met stikstofgas. Achteraf gezien was het deze innovatie die de 
gloeilampp volwassen maakte. Die werd nu krachtig genoeg om de alou-
dee koolspitslamp te vervangen, die zeer kostbaar was en veel onderhoud 
eiste,, maar nog altijd in de straatverlichting werd toegepast. Door haar 
hogeree rendement leidde de 'halfwatt'-lamp tot een halvering van het 
stroomverbruik,, maakte ze ook de elektrische verlichting van woningen 
goedkoperr en stimuleerde ze de verdere vervanging van het gaslicht, dat 
inn die tijd nog niet verdwenen was.64 

Doorr GE's openheid hoefde Anton dit keer geen spionagetactieken 
toee te passen, en had Gerard geen geheime instructeur nodig om de 
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nieuwee technologie door te krijgen. De Amerikanen hadden ook weinig 
redenn voor geheimzinnigheid. Op grond van de bestaande octrooi-uit-
wisselingg kregen de Duitse firma's van de Patentgemeinschaft deze 
nieuwee kennis toch al, en inmiddels had Philips daarmee een licentie-
overeenkomst.. Dus wat viel er te verbergen? In oktober 1913 kwamen de 
Duitserss met hun 'halfwatt'-lamp op de markt; Philips kwam in novem-
ber,, krap vijf weken later.65 

InIn Europa wilde Anton het keurslijf van de Patentgemeinschaft zo snel 
mogelijkk van zich af schudden en inruilen voor een kartel voor de me-
taaldraadlampen,, waarin Philips een minder afhankelijke positie zou 
hebben.666 Vanuit deze gedachte probeerde hij begin 1914 alvast de nau-
weree samenwerking met de grote rivaal A EG te bewerkstelligen, die hier-
bovenn al is gemeld. Maar kort daarop kon hij het kartelplan in de ijskast 
stoppen. . 

Eindd juni 1914 werd de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog 
Franss Ferdinand te Serajewo vermoord, en na een maand van oplopen-
dee spanning verklaarde de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije op 
dinsdagg 28 juli de oorlog aan Servië. De dag daarop steunde Rusland 
Servië.. Vanaf die datum traden de Europese allianties in werking en in 
eenn week tijd waren Oostenrijk-Hongarije en Duitsland officieel in oor-
logg met de Triple Entente van Rusland, Frankrijk en Engeland. De sfeer 
vann deze dagen, waarin de oorlog de burgers in een verrassend tempo 
overviel,, is onder andere beschreven door de historicus H.W. von der 
Dunk.. 'In de dagen van de mobilisaties was de spanning, waren hoop en 
vrees,, allerwegen uiteraard te snijden, maar toen eenmaal de teerling 
geworpenn was, leek zich eerder een explosie van opluchting van de mas-
sa'ss meester te maken dan wanhoop of somberheid. De beelden van jui-
chendee mensendrommen op de straten van de hoofdsteden bij stralend 
zomerweer,, jonge, lachende soldaten met bloemen aan helmen en ge-
weren,, uitgewuifd door moeders en bruiden, de eerste treinen die de 
gemobiliseerdenn naar de fronten vervoerden, volgekalkt met martiale 
leuzen,, alsof men de overwinning al in zijn zak had omdat de vijanden 
feitelijkk doetjes waren, met die beelden heeft "augustus negentienveer-
tien""  zich onuitwisbaar in het geheugen gegrift, niet alleen van tijdge-
notenn maar ook van het soms verwonderde nageslacht.'67 

Antonn en Anna waren op dat moment op vakantie in Noord-Italië 
enn werden door de oorlog overvallen. Naar het schijnt, hield hun hote-
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lierr de kranten met de alarmerende berichten achter, omdat hij bang 
wass dat zijn gasten zouden vertrekken. Terwijl Duitsland al voorberei-
dingenn trof om België binnen te trekken en van daaruit Frankrijk aan te 
vallen,, konden ze toch via München naar Nederland terugkeren. Onge-
veerr tegelijkertijd reisde bedrijfsleider Piet Staal juist in omgekeerde 
richting.. Een groot deel van de glasballons voor Philips' gloeilampen 
kwamm uit Duitsland en Oostenrijk, en men vreesde dat die aanvoer stil 
zouu komen liggen. Staal had de opdracht snel zoveel glasballons weg te 
slepenn bij fabrikant Inwald, in de buurt van Wenen, als hij maar kon.68 

Terugg in Nederland kwam de oorlog behoorlijk dichtbij. Op dinsdag 
44 augustus begonnen de Duitsers hun opmars door België, waarbij ze 
duizendenn burgerslachtoffers maakten en een wilde terreur uitoefen-
den.. Op 20 augustus veroverden ze Brussel, tussen 25 en 28 augustus 
gingg de oude binnenstad van Leuven in vlammen op. Op weg naar Pa-
rijss lieten de Duitsers Antwerpen aanvankelijk rechts liggen. Maar op 
277 september vielen ze de stad alsnog aan en op zaterdag 10 oktober viel 
Antwerpenn in Duitse handen. Uit angst vluchtte een enorme golf van 
eenn half miljoen Belgen - deels bestaande uit mensen die in de Ant-
werpsee forten veiligheid hadden gezocht - weg uit de stad. Enkele hon-
derdduizendenn van hen trokken naar het neutrale Nederland en grote 
aantallenn belandden ook in Eindhoven.69 

Annaa was in 1909 lid geworden van het lokale bestuur van het Rode 
Kruiss en later voorzitter - het begin van een breed scala maatschappe-
lijk ee activiteiten, die haar de daaropvolgende decennia steeds meer in 
beslagg zouden nemen. De meeste lagen in de sfeer van de gezondheids-
zorgg en waren gericht op het vrouwelijk personeel van de onderneming 
vann haar echtgenoot. Met haar als (mede-)initiatiefnemer werden in 
Eindhovenn een bureau voor wijkverpleging, een medische dienst en een 
consultatiebureauu voor zuigelingen opgericht, en kwam er hulp in de 
huishoudingg bij ziekte van de vrouw/0 

Viaa het Rode Kruis raakte ze nu betrokken bij de opvang van de Bel-
gischee vluchtelingen. Anton schreef erover aan zijn dochter Annetje, 
toenn op kostschool te Bloemendaal: 'Moeder was de hele dag in de weer 
vann 's morgens tot 's nachts twee uur om al die stakkers te eten te geven, 
slaapplaatsenn te bezorgen, enzovoort enzovoort.'71 Zelf hadden ze ook 
vluchtelingenn in huis: graaf en gravin De Cornet, burgemeester van 
Achel,, een plaatsje net over de grens ten zuiden van Eindhoven, met 
hunn drie kleine kinderen. Na een paar weken reisden de Belgen deels te-
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rugg en deels verder Nederland in en werd het rustiger. Maar later in de 
oorlogg kregen Anna en haar Rode Kruis te maken met gewonde Britse 
soldatenn op doorreis naar Engeland, en aan het eind in 1918 ook met 
Fransee vluchtelingen.72 

Antonn zelf zag vooral de enorme kansen van de oorlog. Die was net een 
maandd aan de gang, toen de glasballons van Piet Staal uit Wenen arri-
veerden.. Hij schreef zijn dochter in Bloemendaal, die pas vijftien jaar 
wass maar met wie hij op opvallend volwassen toon over zakelijke on-
derwerpenn communiceerde: 'We zijn dus weer volop aan de gang, in 
België,, Frankrijk, Duitsland is natuurlijk niets te doen, maar gaat er een 
massaa naar Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Denemarken, Noorwegen, 
Australië,, ook Rusland schreeuwt om lampen.'73 En weer een maand la-
terr stroomden ook de orders binnen uit de Engelse koloniën, die geen 
lampenn meer uit Duitsland ontvingen: 'We maakten deze dagen vijftig -
duizendd [gewone lampen, MM ] per dag en vierduizend halfwatt. 't Is 
heerlijkheerlijk voor het werkvolk. In het begin was het een hele spanning in 
Eindhovenn of we door zouden werken of niet, dat begrijp je, maar nu 
wordenn er hoge lonen verdiend.'74 

Zoo ging het door. Op 25 oktober maakte hij met familieleden 's mid-
dagss een wandeling in de bossen bij Oirschot, in de buurt van Eindho-
ven.. Het herfstloof was mooi, "t was alleen akelig gehoor, voortdurend 
(gisterenn hier ook al) kanongebulder, verschrikkelijk gedreun, de hele 
dagg door, 't kwam uit de richting Oostende'. Maar toch: 'Bij ons [is het] 
bijzonderr druk gelukkig zoals we het nog nooit gehad hebben; we ne-
menn de moffen heel wat afin de hele wereld!'75 
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HOOFDSTUKK  $ 

DeDe gelukkige oorlog 

Eindd 1915 wilde Anton naar Parijs. België was echter bezet en in het 
noordenn en noordoosten van Frankrijk hadden de Duitse en geallieerde 
(Frans-Britse)) legers zich verschanst in loopgraven. Hij moest dus om 
dee linies heen. Op de een of andere manier — wellicht via zijn goede 
contactt met minister Wim Treub van Financien - regelde hij een visum 
voorr een bezoek aan Engeland, met als doel 'officiële zaken voor de Ne-
derlandsee regering'.1 Het is niet duidelijk wat die zaken behelsden, zo die 
err al waren. Op vrijdag 19 november was hij in Londen en op zaterdag 
dee 20ste stak hij vanuit Folkestone het Kanaal over naar Boulogne. Een-
maall  in Parijs vroeg hij de autoriteiten toestemming om verder te reizen 
naarr Dijon.2 Op woensdag 24 november trof hij daar in Hotel Terminus, 
tegenoverr het station, Rodolphe Loranty, de man die al bijna een decen-
niumm optrad als zijn vertegenwoordiger in Parijs en Noord-Frankrijk. 
Zijj  begaven zich naar een van de hotelkamers, waar zich vervolgens een 
nogall  bizarre scène afspeelde. Dijon was een garnizoensstad en een 
knooppuntt voor de aan- en afvoer van mensen en materieel naar het 
oostelijkk front. De straten moeten gevuld zijn geweest met militair ver-
keer,, het station - en waarschijnlijk ook het hotel - met soldaten die 
perr trein arriveerden en vertrokken, vele ook gewond. Op de hotelka-
merr opende Anton zijn tas en pakte daaruit een contract dat inmiddels 
enkelee maanden verlopen was en cijfers over de gang van zaken bij La 
Lampee Philips, de verkoopmaatschappij waar de achtenveertigjarige 
Lorantyy leiding aan gaf. Daarna nam hij briefpapier van het hotel en 
schreeff  met de hand een overeenkomst, die neerkwam op een liquidatie 
vann het bedrijf.3 

Lorantyy was op dat moment achttien maanden in militaire dienst. 
Misschienn kwam hij net van het front, een honderdtal kilometers ver-
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derop,, misschien was hij ernaar onderweg, de oorlog was in ieder geval 
zijnn wereld. Hoe het op het slagveld was, inn die loopgraven, te midden 
vann de Verwoestende vuurkracht van de moderne artillerie', beschrijft 
dee historicus H.W. von der Dunk aldus: '...juist die vuurkracht maakte 
dee traditionele aanvalsmethode, een stormloop van de infanterie, tot 
eenn ware slachting... Bij de Somme waren het vooral de generaals van de 
Entente,, zoals de Engelse generaal Haig, bij Verdun de Duitse opperbe-
velhebberr Falkenhayn, die op een dergelijke manier hele regimenten de 
doodd injoegen, de hagel tegemoet van vijandelijke granaten en mitrail-
leurs.'' Door eindeloze artilleriebombardementen was het Noord-Fran-
see en Vlaamse landschap veranderd 'in een kaalgeschoten en zwart-
geblakerd,, kraterachtig, ontbost maanlandschap zover het oog reikte. 
Dee soldaten leefden in hun loopgravenholen, enkele meters diep vaak, 
zonderr dat de frontlijn wezenlijk verschoof... Schimmel, vocht, blubber, 
ratten,, luizen, nat of rottend stro waren vaste attributen van de behui-
zingg onder de grond.'4 

Lorantyy was moe en totaal verrast door Antons komst, hij verzette 
zichh niet en tekende voor akkoord. Anton nam de volgende trein terug 
naarr Parijs. Op zaterdag de 27ste verliet hij Frankrijk en bereikte na een-
zelfdee omweg via Londen op donderdag 2 december Nederland. Toen 
pass was Loranty zelf in de gelegenheid naar Parijs te gaan en zich nader 
inn de zaak te verdiepen. Zijn eerste contracten met de firma Philips & Co. 
dateerdenn van 1906 en 1908. In 1912 hadden Anton en hij samen La So-
ciétéciété Fran$aise La Lampe Philips opgericht, die het exclusieve recht had 
Philips'' gloeilampen te verkopen in de regio Parijs en in Noord-Frank-
rijk .. Die concessie zou inderdaad in juni 1915 aflopen, maar was al in 1914 
verlengdd tot eind 1918. Toen hij deze feiten en ook de financiële gegevens 
weerr op zijn netvlies had, schreef hij Anton een verontwaardigde brief: 
diee had hem in Dijon het verkeerde contract getoond, de financiële toe-
standd van de verkoopmaatschappij was helemaal niet zo precair als An-
tonn had beweerd, en dat hij zijn cijfers te laat had aangeleverd, kwam 
doordatt 'ik mijn plicht doe zoals alle Franse soldaten en niet overal tege-
lij kk kan zijn'.5 Daaropvolgend contact tussen Loranty's advocaat en An-
tonn bracht de partijen niet nader tot elkaar, en vlak voor de jaarwisseling 
schreeff  de Fransman een tweede brief, waarin hij zich nogmaals be-
klaagdee over de verrassingsaanval te Dijon. Hij verweet Anton misbruik 
tee hebben gemaakt van het feit dat hij onder de wapenen was, en noemde 
hett ondenkbaar dat een 'gentleman als u' de overeenkomst van Dijon 
niett zou annuleren.6 
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Datt deed Anton niet. Hij had namelijk nog andere grieven. Een van 
zijnn commercieel medewerkers uit Eindhoven, A. Wafelman, was al in 
oktoberr naar Parijs gereisd en had daar een verontrustende toestand 
aangetroffen.. Loranty had tijdelijk geld van La Lampe Philips gebruikt, 
omdatt zijn eigen geld bij een bank vaststond. Ook was hij naar het front 
vertrokkenn 'zonder de minste orde op zijn zaken te stellen, zonder ie-
mandd enige volmacht te geven', zo had Wafelman gerapporteerd.7 De 
verkopenn liepen wel goed maar het kantoor was een chaos. 'Het is hier 
drukk en dringend nodig dat iemand officieel de leiding neemt... Ik zit 
hierr met twee nichten des heren L[oranty] opgescheept, die hier zoge-
naamdd werkzaam moeten zijn, waarvan vooral ene M[ada]me Benda 
niett het minste begrip van zaken heeft.' En onder dit oppervlak lag nog 
eenn dieper probleem. Er bestonden al enige tijd irritaties tussen de 
Fransmann en de commerciële afdeling in Eindhoven. Wafelman had in 
oktoberr geschreven: 'De heer Loranty is onaangenaam als altijd. Heeft 
mijj  voor enkele weken allerlei chicanes en hatelijkheden aan het adres 
derr N.V., speciaal aan de heren Gaarenstroom "en zijn medeplichtige" 
Bakkerr (ik vertaal) geschreven. Ik heb hem terdege van repliek gediend 
enn hij laat nu niets meer van zich horen. Hij schrijft mij geen woord en 
ikk hem ook niet.'8 Gezien het feit dat een oorlog gaande was, lijken Lo-
ranty'ss tijdelijke greep uit de kas - die hij al had terugbetaald - en de 
chaoss op zijn kantoor niet direct de allergrootste doodzonden. Maar te-
genn deze achtergrond van verstoorde relaties vormden ze een dankbare 
aanleidingg voor een breuk, en het heeft er de schijn van dat Anton zijn 
overvall  in Dijon ook als zodanig had gepland, met het doel het afscheid 
zoo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. 

Hijj  antwoordde Loranty pas na ruim een maand en schreef hem be-
ginn februari 1916 op koele toon dat hij het tijdelijk gebruik van geld van 
dee firma voor privé-doeleinden als een 'onrechtmatige daad' beschouw-
de.99 En dan was er nog een, niet eerder genoemd probleem: Loranty had 
zichh al lang voor zijn militaire dienst 'op energieke wijze beziggehouden 
mett de verkoop van andere artikelen... hoewel in het contract heel hel-
derr was gesteld dat u zich exclusief zou beperken tot onze lampen'. An-
tonn eindigde, zonder ook maar één woord te hebben gewijd aan de per-
soonlijkee situatie van de agent: 'Ik geloof, meneer Loranty, dat na deze 
feitenn er geen zakenman bestaat die u met meer begrip zou hebben be-
handeldd dan ik tegenover u ten toon heb gespreid.' Loranty begreep dat 
hijj  had verloren. De liquidatie van La Lampe Philips ging door, hij ont-
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vingg veertigduizend gulden (ongeveer 275.000 euro) voor zijn aandelen 
inn de joint venture, waar eventuele schulden en de aankoopkosten van 
zijnn auto vanaf moesten.10 Rapporteur Wafelman nam de verkoopacti-
viteitenn in Frankrijk over; pas na afloop van de Eerste Wereldoorlog zou 
Philipss er een nieuwe verkoopmaatschappij oprichten. 

Watt men ook van Antons gedrag in de kwestie-Loranty mag vinden, het 
wass in ieder geval doortastend. Diens beroep op de oorlog als verstoren-
dee factor zal hem ook zeker niet hebben aangesproken. Zelf werd hij 
voorall  gestimuleerd door de talloze problemen die opdoken en de nood-
zaakk snel te schakelen en te improviseren. In september 1914 schreef hij, 
inn een van de brieven aan zijn dochter Annetje op kostschool, dat com-
mercieell  medewerker Daam van Eendenburg de volgende dag naar 
Ruslandd zou gaan om een verkoopfiliaal in Sint-Petersburg te vestigen. 
'Hijj  had er eerst niet veel trek in, maar als hij het niet gedaan had, was je 
lievee vader er maar weer op uit gestapt...'11 Het klonk alsof hij dat laatste 
juistt het liefst had gewild. 

Ookk in Nederland viel meer dan genoeg te regelen en ritselen, vooral 
omm de aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten op gang te houden. 
Zoo leek de hapering in de levering van glasballons vanuit Duitsland en 
Oostenrijk,, bij het uitbreken van de oorlog, aanvankelijk van korte 
duur.. In oktober en november arriveerden weer grote aantallen uit de 
fabriekk Lausitzer in Weiswasser (Duitsland). Maar toen begon de aan-
voerr toch weer terug te lopen. In januari 1915 vaardigde de Duitse over-
heidd zelfs een totaalverbod uit op de export en doorvoer van glasbal-
lons,, en ook op de export van argon, een gas dat samen met stikstof 
werdd toegepast in de kleinere 'halfwatt'-lampen.Tot overmaat van ramp 
stuurdee toeleverancier The Vitrit e Works in Middelburg te kleine aan-
tallenn lampvoetjes (het metalen uiteinde dat in de fitting gaat).12 Zonder 
ingrijpenn zou de productie bij Philips binnen een paar maanden stilval-
len. . 

Antonn sprong erbovenop. Het probleem met The Vitrit e Works was 
hett eenvoudigste. Deze van oorsprong Britse, maar inmiddels Neder-
landsee onderneming had ongeveer de helft van de Europese markt voor 
lampvoetjess in handen. Door het wegvallen van Duitse leveranties 
kreegg Vitrit e te maken met een grotere vraag met name uit Engeland. 
Datt mocht zo zijn, Philips om die reden wat minder exemplaren leveren 
wass volgens Anton gewoon contractbreuk. Hij had dus zijn politieke 
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contactenn maar eens ingeschakeld, meldde hij zijn commissarissen eni-
gee tijd later. 'Hierop heb ik een conferentie met minister Treub gehad, 
welkee de directeur der Vitrit e Works dreigde met een uitvoerverbod..., 
alss hij het contract niet nakwam.'13 Dat hielp. Philips kreeg vanaf dat 
momentt vierhonderdduizend lampvoetjes per week en legde een aardi-
gee voorraad van drieënhalf miljoen stuks aan. Verder liet Anton er nog 
eenss vier miljoen bestellen bij een dochter van GE in de Verenigde Sta-
ten,, samen met koper, nikkel, aluminium en andere belangrijke meta-
len.14 4 

Hett tekort aan argon was evenmin een groot probleem. Dat wisten 
dee eigen chemici binnen afzienbare tijd op te lossen door zelf een fa-
briekjee te bouwen voor de winning van argon uit lucht.15 Met glas lag 
hethet moeilijker. Tijdens zijn bliksemactie van augustus 1914 had bedrijfs-
leiderr Piet Staal in Wenen enkele miljoenen glasballons kunnen bestel-
len.. Maar toen in januari 1915 het Duitse uit- en doorvoerverbod werd 
afgekondigd,, kon een trein met zeventien wagons en een kleine drie 
miljoenn ballons de grens bij Kaldenkirchen (bij Venlo) niet meer passe-
ren.. In februari schreef Anton zijn dochter: 'Het glas krijgen we nog 
steedss niet... zelfs niet die wagons die voor rekening van de Oostenrijk-
se]]  en Duitse fabrieken aan de grens liggen; Duitsland wil van Holland 
tinn hebben, doet Holland dat niet, dan krijgen wij geen glas.'16 De voor-
raadd was op dat moment nog toereikend voor twee maanden productie. 

Antonn volgde hier drie sporen. In de eerste plaats liet hij glas van de 
fabrikantt Inwald vanuit Wenen via Genua naar Nederland verzenden -
eenn mogelijkheid die na een paar maanden wegviel, omdat Italië in mei 
19155 de zijde van de geallieerden koos tegen Oostenrijk en Duitsland. In 
dee tweede plaats nam hij weer contact op met minister Treub. Die ar-
rangeerdee - waarschijnlijk in samenwerking met zijn collega van Land-
bouww - een handeltje met de Duitse overheid waarbij Nederlandse re-
geringsaardappelenn werden geruild tegen de trein met glasballons bij 
Kaldenkirchen,, zodat die op 20 mei 1915 feestelijk versierd Eindhoven 
konn binnenrijden.17 In de derde plaats bracht hij een bezoek aan Peter 
Cochius,, een oude kameraad van de Openbare Handelsschool die in-
middelss directeur was geworden van de Glasfabriek 'Leerdam'. Dit be-
drijff  produceerde huishoudelijk glas en had geen ervaring met het ma-
kenn van ballons voor gloeilampen, maar Cochius wilde wel meedoen 
mett de bouw van een gezamenlijke fabriek, als Philips een deel van 
hett kapitaal en de nodige deskundigheid zou inbrengen. Al in februari 
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19155 gaf de Philips' raad van commissarissen Anton toestemming twee-
honderdduizendd gulden in een nieuwe ballonblazerij met 'Leerdam' te 
steken,, in de vorm van obligaties, en eventueel vijftigduizend in aande-
len.188 Hij schreef zijn dochter: 'Wij zorgen voor arbeiderswoningen (ge-
heim),, technici, glasblazers die onze ballons kunnen blazen, zodat we 
hopenn in een paar maanden Duitsl[and] en Oostenr[ijk] niet meer 
nodigg te hebben... Het zal de Duitsers berouwen, ze zullen weten wie 
zee voor zich hebben, als we later alleen maar bij Leerdam kopen... en de 
Duitserss zullen merken dat ze een klant verloren hebben voor hun land, 
diee vierhonderdduizend gulden glas per jaar kocht...'19 

Vooruitlopendd op nieuwbouw begon 'Leerdam' nog diezelfde 
maandd met productie in de bestaande fabriek. De samenwerking werd 
echterr geen succes. Philips had klachten over de kwaliteit van de ge-
bruiktee grondstoffen en de geproduceerde glasballons, en vond de con-
trolee op het werkvolk tekortschieten. 'Leerdam' leverde bovendien te 
weinig,, wat volgens Anton kwam doordat Cochius ook ballons naar En-
gelandd verkocht, waar hij hogere prijzen kon krijgen. Beide partijen 
twijfeldenn zodanig aan elkaar dat de joint venture niet tot stand kwam 
enn het bleef bij een beperkt leveringscontract.20 Maar wat dan? Glas was 
tee belangrijk, er moest een betrouwbare aanvoer in voldoende aantallen 
komen.. De enige optie die overbleef, was het zelf te maken. Gerard ver-
zettee zich aanvankelijk, maar ging in juni 1915 alsnog akkoord met An-
tonss plan een eigen glasfabriek te bouwen. Anton nam de regie en deed 
datt met een enorme snelheid. Nog diezelfde maand volgde de aankoop 
vann vijftien hectare grond in Strijp; in juli begonnen de grondwerk-
zaamheden;; op 12 augustus diende Philips een aanvraag tot bouwver-
gunningg in.21 Toen hij de raad van commissarissen in september infor-
meerde,, was de eerste steen al lang gelegd - ditmaal konden de heren 
diee voortvarendheid blijkbaar wel waarderen, want er waren geen 
klachten.22 2 

Medioo december kon de eerste van de twee ovens worden aangesto-
ken.. Meteen volgde een explosie die nogal wat materiële schade aan-
richttee - maar waarbij geen gewonden vielen. Hoewel de ovens waren 
gebouwdd door een deskundige van de glasfabriek uit het Duitse Weis-
wasser,, bleek toch sprake van constructiefouten. Gelukkig wisten Ge-
rardd en zijn ingenieurs die binnen enkele weken op te lossen.23 Vanaf 
177 januari 1916 produceerde Philips zijn eigen glasballons; in april waren 
datt er anderhalf miljoen per maand en in de tweede helft van dat jaar 
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leverdee men zelfs al een derde van de productie aan andere gloeilam-
penfabrieken.. De eerste groep glasblazers bestond uit een paar Duitsers, 
enn blazers uit Leerdam en van de glasfabrieken in Maastricht. Naar ver-
luidt,, konden ook vijfenzeventig Belgische glasblazers uit bezet gebied 
ontsnappen.. De Duitsers waren bezig langs de grens met Nederland een 
geèlektrificeerdee prikkeldraadversperring aan te leggen, maar de groep 
zouu 's nachts een houten ton tussen de draden hebben geschoven om 
daarr doorheen te glippen - een ideetje van Anton, zo wil de overleve-
ring.14 4 

Niett alleen de aanvoer van grondstoffen en onderdelen eiste tijdens die 
Eerstee Wereldoorlog het nodige kunst- en vliegwerk, dat gold ook voor 
hett vervoer van het eindproduct, de gloeilamp. Tot begin 1917 slaagde de 
Britsee marine er redelijk in de Noordzee onder controle te houden. Er 
warenn enkele spectaculaire zeeslagen met de Duitse marine bij de Dog-
gersbankk in 1915 en bij Jutland in 1916, maar die hadden geen invloed op 
hett handelsverkeer. Op 1 februari 1917 kondigden de Duitsers echter een 
totalee duikbootoorlog aan, waarbij zij geen enkel schip meer zouden 
ontzienn en ook vrachtvaarders zouden torpederen. Als gevolg hiervan 
stegenn de verzekeringspremies enorm en ontstond een groot gebrek aan 
beschikbaree scheepsruimte. 

Dee toenmalige chef van de pakkerij A. Walter kwam vervolgens met 
hett idee dat Philips zelf een schip zou kopen, zo vertelde hij later in een 
interview.. Een vissersboot leek hem het beste. 'Voor schepen onder de 
vijfhonderdd ton werd wel eens een uitvoervergunning verleend... Het 
kwamm mij voor, dat deze scheepjes moesten voldoen met hun snelheid 
vann tien tot twaalf mijl, niet te grote diepgang met het oog op de veran-
kerdee mijnen en flinke ruimte.'25 Volgens Walter vond Gerard het plan 
tee fantastisch, maar nam Anton het wel serieus. Samen overtuigden ze 
Gerardd alsnog, en 'ik kreeg opdracht om direct naar zo'n scheepje uit te 
kijken'.. Eind maart vond hij de 'Celestine Juliette', een vissersboot van 
tweehonderdd ton en veertien jaar oud, die Philips kocht voor 125.000 
guldenn en omdoopte tot 'Vlissingen'. In april volgde voor 85.000 gulden 
dee stoomlogger 'Koningin Wilhelmina', achtendertig meter lang, 171 ton 
enn eenentwintig jaar oud. En op 1 juni kocht Philips in IJmuiden voor 
144.0000 gulden de 'Elsa' van zesendertig meter, dertien jaar oud en een 
zusterschipp van de 'Vlissingen'.26 

Dee schepen kregen een blauwwitte vlag met de letters PE, elk werd 
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ondergebrachtt in een aparte N v, het beheer kwam in handen van de re-
derijj  Van Ommeren te Rotterdam. Anton moest wel akkoord gaan met 
dee eis van de Britse regering dat een van de trawlers werd ingezet voor 
hett vervoer van kolen over het Kanaal. In ruil daarvoor mocht Philips 
mett de beide andere lampen transporteren, mits ze op elke reis ook wat 
Nederlandsee levensmiddelen meenamen.27 De retourlading bestond 
vaakk uit grondstoffen voor margarine voor Van den Bergh en Jurgens, 
enn ook grondstoffen voor de eigen fabrieken, zoals koper, nikkel en 
kwik.. Verder brachten de trawlers, die al snel de bijnaam 'lampenfietsen' 
kregen,, een enorme verscheidenheid aan spullen mee terug: tabak, jute, 
hoedenn uit Italië, antieke meubels en zaden uit Frankrijk, champagne, 
parfumm en zelfs een keer een schilderij van Frans Hals dat Anton in 
Schotlandd had gekocht.28 

Dee bootjes voeren niet alleen op Frankrijk en Engeland maar later 
ookk naar Scandinavië. Soms moesten ze weken wachten voordat ze 
kondenn aansluiten bij een konvooi. Bij het vertrek deed de chef pakkerij 
zee uitgeleide. 'Dikwijl s stond ik aan de haven in de donkere avond vóór 
hett vertrek; nog even een praatje, een laatste handdruk, goede reis, en 
dann ging de tros los, alles in donker, alleen een lichtje bij het kompas. In 
mijnn gedachten waren het mijn spookscheepjes.'29 Ze hadden het zo 
drukk dat Anton hem vroeg een vierde te zoeken. In juni 1918 kocht Wal-
terr voor tweehonderdduizend gulden de vrijwel nieuwe 'Gozina Hille-
gonda'' van twee bakkers in Maassluis. Omdat de capaciteit toch nog 
onvoldoendee was, bleef Philips daarnaast ook schepen charteren. Een 
halfjaarr na het einde van de oorlog verkocht men de Mampenfietsen' 
weerr - volgens Anton hadden ze zichzelf helemaal terugverdiend.30 

Intussenn was de Duitse concurrentie goeddeels weggevallen. Het uitbre-
kenn van de oorlog had de Berlijnse firma's - de voorgaande jaren met 
hunn Patentgemeinschaft dé dominante spelers op de Europese gloei-
lampenmarktt - in één klap krachteloos gemaakt. De voorgenomen 
bouww van een nieuwe fabriek in Sint-Petersburg door de Auer Gesell-
schaftt en Siemens & Halske was afgeblazen. Bestaande fabrieken van de 
Berlijnsee firma's in Engeland en Frankrijk waren in beslag genomen, 
hunn export naar onder andere Zuid-Amerika was stil komen te liggen 
doorr de Britse zeeblokkade van de Duitse kust. Later in de oorlog kregen 
zijj  te kampen met een gebrek aan grondstoffen en arbeidskrachten. 
Voorall  de opkomende gloeilampenindustrie in Japan - dat zich aan de 
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zijdee van de geallieerden schaarde - en het Nederlandse Philips konden 
hiervann profiteren; de Japanners logischerwijs met name in Azië en de 
Nederlanderss in Europa en Zuid-Amerika. De uitzending van Van Een-
denburgg naar Sint-Petersburg bleek een goede zet, in het eerste oorlogs-
jaarr gingen liefst twee miljoen lampen naar Rusland. Ook de export 
naarr Italië, Engeland, Frankrijk en Canada nam toe.31 Eigenlijk ontstond 
alleenn een kort probleem in Spanje, waar de agent van Philips niet langer 
actieff  kon blijven omdat hij de Duitse nationaliteit had. Anton stuurde 
eenn eigen medewerker naar Madrid die een nieuw bedrijf oprichtte om 
dee importen voort te zetten. In Nederland zelf steeg de vraag door de 
voortgaandee bouw van nieuwe centrales en de overgang naar 'halfwatt'-
lampenn in de openbare verlichting.32 

Dee relatie met General Electric belandde in 1916 in een nieuwe fase. 
Inn september reisde Anton weer eens naar New York en op de 28ste 
kwamm een voorlopig akkoord tot stand over de GE-octrooien. Philips 
gaff  zich in de al vier jaar doorsudderende juridische procedure gewon-
nen,, beloofde zich niet te verzetten tegen een formele veroordeling en 
zegdee toe de Amerikaanse markt te verlaten-wat GE's belangrijkste 
doell  was. De Amerikanen namen genoegen met een symbolische scha-
devergoedingg van één dollar voor gemiste royalty's en beloofden de 
Nederlanderss na afloop van het proces een licentiecontract aan te bie-
denn - waar Philips het meeste belang bij had. Het akkoord bevatte ook 
afsprakenn over kennisuitwisseling en over prijsafstemming op de Zuid-
Amerikaansee markt.33 Op 30 september verliet Anton New York - met 
toevalligg de 'ss New York' - en keerde hij terug naar Engeland en Ne-
derland.. In een reeks telegrammen onderhandelde hij verder over de 
inhoudd van het licentiecontract. Door de totale duikbootoorlog en de 
Amerikaansee toetreding tot het kamp der geallieerden werd het in 1917 
praktischh onmogelijk of althans te gevaarlijk de Atlantische Oceaan 
overr te steken voor besprekingen, en kwamen de onderhandelingen stil 
tee liggen. Toen later een definitieve overeenkomst met GE tot stand 
kwam,, omvatte die ook een participatie van twintig procent in Philips' 
aandelenkapitaal.. Mogelijkerwijs stond dit punt in 1916 ook ter discus-
sie.. In ieder geval vonden Gerard en Anton toen al dat de vennootschap 
enigee bescherming nodig had, 'teneinde de gevaren van eventuele op-
koopp van de meerderheid der aandelen door outsiders te ontgaan'.35 Zij 
lietenn daarom in de statuten vastleggen dat uitsluitend zittende direc-
teurenn en commissarissen het recht hadden om - via een bindend 
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voorstell  — nieuwe directeuren en commissarissen te benoemen, de sta-
tutenn te veranderen, en onroerend goed te verkopen. 

Dee Nederlandse neutraliteit, het wegvallen van de Duitse concurrentie 
enn de vrede met GE legden Philips geen windeieren. De winst schoot 
omhoogg van 1,8 miljoen gulden in 1913 naar 4,8 miljoen gulden in 1916. 
Eenn flink deel van dat geld staken de gebroeders in de opbouw van de 
eigenn glasproductie en van grote hoeveelheden grondstoffen en half-
fabrikatenn - glas, lampvoeten, metalen, argon, steenkool, en dergelijke. 
Beginn 1916 waren die voorraden groot genoeg om het bedrijf twee jaar 
doorr te laten draaien.36 Deze investeringen, plus die in een tweede glas-
fabriek,, gingen zeker niet ten koste van de aandeelhouders. De marges 
warenn enorm, in juli 1916 was de omzet bijna 1,4 miljoen gulden en de 
winstt meer dan de helft daarvan!37 In het laatste oorlogsjaar 1918 liep de 
winstt op naar 7,7 miljoen gulden (naar schatting tweeënveertig miljoen 
euro),, waarvan de aandeelhouders drie miljoen kregen. De gemeente 
Eindhovenn taxeerde de inkomens van Anton en Gerard toen op rond 
0,88 miljoen gulden elk (4,3 miljoen euro nu).38 Hun officiële directeurs-
salaris,, inmiddels verdubbeld naar dertigduizend gulden, vormde daar-
binnenn een fooi.39 

Dee oplopende winst dreigde in de familie overigens voor een pro-
bleempjee te zorgen. In de zomer van 1916 wees Gerard de commissaris-
senn - onder wie zijn broers Hans en Eduard - erop dat hun tantièmes 
mett de winst meestegen en dat Anton en hij ook 'minder gegoede fami-
lieleden'' wilden laten meedelen. Men kon de zussen Elisabeth en Isabel-
laa (op wie hij doelde) ook wel commissaris maken, maar dat was niet de 
bedoeling,, of zoals de notulen het formuleerden: de samenwerking met 
hett zittende college was uitstekend en dit had geen uitbreiding nodig. 
Gerardd wilde de tantième daarom maximeren op vijftienduizend gul-
den.. Het was een voorstel zoals alleen een kruidenier dat kan verzinnen, 
enn dat vooral bedoeld leek om klachten van de zussen te voorkomen 
doorr ook Hans en Ed op de nullijn te zetten. President-commissaris De 
Marezz Oyens had echter geen zin hier als niet-familielid het slachtoffer 
vann te worden. Hij schoof de bal terug en kwam met een alternatief, 
waarinn de commissarissen in ieder geval vijfenzeventighonderd gulden 
zoudenn krijgen, en van het meerdere twee vijfde 'ter beschikking der di-
rectie'' zouden stellen. Op die manier hoefde de tantième niet te worden 
gemaximeerdd en konden Anton en Gerard zelf bepalen hoeveel en op 
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welkee wijze ze hun zussen wat extra's zouden toeschuiven. Dit voorstel 
werdd aangenomen.40 

Hett jaar 1917 was een keerpunt in de oorlog. In Sint-Petersburg, in 1914 
omgedooptt tot Petrograd, brak op 23 februari een broodoproer uit, dat 
leiddee tot het aftreden van de tsaar op 2 maart en zo het begin vormde 
vann de Russische Revolutie.41 Daardoor verschoof de aandacht van de 
Russenn naar het binnenland en ontstond bij hen de behoefte snel een 
eindd te maken aan de oorlog met Duitsland. Kort daarop werden de 
Verenigdee Staten juist dichter bij de oorlog betrokken. Dat voorjaar 
raaktee bekend dat de Duitsers in het geheim aan Mexico steun hadden 
beloofdd bij eventuele pogingen Californië terug te krijgen en andere 
voormaligee Mexicaanse gebieden in de Verenigde Staten. Op 2 april ver-
klaardee de Amerikaanse president Wilson Duitsland de oorlog, hoewel 
hett nog tot begin 1918 zou duren voordat Amerikaanse troepen daad-
werkelijkk aan het front verschenen. Intussen eisten niet alleen in Rus-
landd maar overal in Europa de economische gevolgen van de oorlog 
hunn tol, verslechterde de voedselsituatie en sloeg de oorlogsmoeheid 
toe. . 

Inn Nederland was de economische groei dankzij de neutraliteit in 
1914,19155 en 1916 nog zeer uitbundig geweest. Daar kwam in 1917 een 
eindee aan. Inflatie en werkloosheid namen toe, geleidelijk werden ook 
hierr levensmiddelen schaarser, tot de regering tot distributie en rant-
soeneringg moest overgaan. Intussen konden de weigestelden voor hun 
voedsell  terecht op een zwarte markt, waar steeds hogere woekerprijzen 
golden.. De kloof tussen arm en rijk groeide. De historicus Kossmann 
schreeff  over deze periode: 'Tegen het einde van de oorlog waren de ar-
beiderss er erbarmelijk aan toe, slecht gekleed, ondervoed, ellendig ge-
huisvest,, en, al was de meerderheid niet revolutionair gezind, zonder 
twijfell  vol wrok over de nog steeds ostentatieve weelde waarin sommige 
individuenn die grote oorlogswinsten hadden gemaakt, zich baadden en 
overr de Nederlandse bourgeoisie in het algemeen - de reders, de ban-
kiers,, de kooplieden - die zich in de eerste oorlogsjaren hadden weten 
tee verrijken en in de laatste ervoor hadden gezorgd niet te veel te verlie-
zen.'422 Net als in Rusland en Duitsland won het socialisme ook hier aan 
kracht,, hoewel in veel mindere mate, en bij de verkiezingen voor de 
Tweedee Kamer van juli 1918 hielden de liberalen maar vijftien van hun 
veertigg Kamerzetels over. De SDAP passeerde hen met een stijging van 
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vijftienn naar tweeëntwintig zetels, en voor het eerst kwamen in Neder-
landd twee communisten in het parlement - waar overigens de meerder-
heidd in confessionele handen was.43 

Voorr Anton Philips betekende de kentering van het politieke tij het 
verliess van zijn steunpilaar in de regering, Wim Treub. Deze was oor-
spronkelijkk lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond, maar had zich 
daarr tijdens de oorlog van afgewend. Eind 1917 richtte hij een eigen 
progressieff  liberale partij op onder de naam Economische Bond.44 Hij 
profileerdee zich daarmee als een antipoliticus, die de heersende be-
stuurderss - tot wie hij zelf had behoord - verweet het land aan de rand 
vann de afgrond te hebben gebracht. Niet de politiek maar de economie 
moestt volgens Treub nu centraal staan. 'Slechts mannen van de daad 
kunnenn nu nog helpen', was zijn motto.45 Anton werd lid, liet zich over-
halenn tot het voorzitterschap van de afdeling Eindhoven en leidde tij -
denss de campagne van 1918 op zondag 16 juni een verkiezingsbijeen-
komstt in de tuin van de zaal van harmonie Apollo's Lust. Het verhaal 
gaatt dat hij luid mee applaudisseerde, toen Treub daar zijn ideeën over 
medezeggenschapp van arbeiders uiteenzette. Maar toen men hem vroeg 
off  hij het ermee eens was, zou hij hebben gezegd: 'Hier wel, in mijn fa-
briekk niet.'46 Treubs campagne liep prima maar hij haalde desondanks 
inn 1918 niet meer dan drie zetels. Hij kon vervolgens niet wennen aan de 
roll  van Kamerlid. In 1921 liet hij de Economische Bond opgaan in de Li-
beralee Staatspartij 'De Vrijheidsbond' en verliet hij de politiek. Anton 
wass nogal teleurgesteld over dit verloop. Toen hij een paar jaar later een 
brieff  ontving met de vraag de oprichting van weer een nieuwe politieke 
partijj  te steunen, antwoordde hij: 'Alhoewel ik met u van mening ben, 
datt het dringend noodzakelijk is, verbeteringen in de politiek aan te 
brengen,, voel ik, na het destijds door de heer Treub geleden fiasco, niets 
voorr een nieuwe partij.'47 

Ookk in Eindhoven waren de economische verslechtering en het opko-
mendd socialisme merkbaar. Begin 1918 zetten verschillende landelijke 
socialistischee vakbonden bij Philips afdelingen op. Een daarvan was de 
Metaalbewerkersbondd ANMB , die in Eindhoven na de smadelijke ne-
derlaagg bij de staking van 1911-1912 was weggekwijnd en daar nu her-
leefde.488 Bij de Kamerverkiezingen haalde de Eindhovense SDAP een 
uitstekendd resultaat, hoewel de katholieken nog altijdd ruim zesmaal zo-
veell  stemmen trokken. Intussen werden de hoge huren en voedselprij-
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zenn in de stad een steeds groter probleem en beperkte de gasfabriek de 
distributie.499 Zelfs het kapitaalkrachtige en vindingrijke Philips kreeg 
problemenn met de steenkoolvoorziening.50 Het bedrijf zag trouwens 
well  brood in de schaarste aan kolen, want in de loop van 1917 bracht het 
elektrischee kachels op de markt. Anton organiseerde een demonstratie 
vann het apparaat tijdens een vergadering van de commissarissen, en 
verteldee hun dat de winstmarge erop uitstekend was.51 

Onderr invloed van de verslechtering richtte Philips in 1917 een af-
delingg 'Economische Belangen van het Personeel' op, later omgedoopt 
tott Sociaal-Economische Afdeling. Het kersverse hoofd G. Evelein ver-
dieptee zich eerst in de stijgende kosten van levensonderhoud en consta-
teerdee dat de Eindhovense middenstand bij elke loonsverhoging van 
Philipss zijn prijzen met eenzelfde percentage opschroefde. Onderhan-
delingenn hierover leverden niets op.52 De gebroeders Philips wilden hun 
werknemerss wel aan goedkoop voedsel helpen, maar ze voelden niets 
voorr samenwerking met de katholieke en socialistische coöperaties 
Sint-Josephh en 'Helpt Elkander'. In de zomer van 1918 richtten ze dus 
eenn eigen 'Philips Coöperatieve Verbruiksvereniging en Broodbakkerij' 
op.. Begin 1919 ging die van start met winkels in Philipsdorp (de eigen 
woningenn in Strijp) en Woensel, en een bakkerij.53 

Antonss houding tegenover de socialisten was in die tijd wel wat 
tweeslachtig.. In 1916 bood hij de lokale s DAP-leiders Jan Jansen en 
Hendrikk Rooijmans geld voor het opzetten van de socialistische Wo-
ningbouwvereenigingg 'Goed Wonen', die overigens nooit een huis heeft 
gebouwd.544 De oprichting van de eigen voedselcoöperatie in 1918 was 
naarr zijn zeggen juist bedoeld 'ter bestrijding van de invloed der socia-
listischee coöperatie' - die wel steeds financiële steun van Philips had ge-
noten.55 5 

Annaa probeerde intussen haar eigen steentje bij te dragen aan de be-
strijdingg van de armoede en de onderontwikkeling bij de arbeidende 
klasse.. In de eerste plaats bedreef ze liefdadigheid. Als mensen aan haar 
deurr verschenen om hulp, gaf ze nooit direct geld, vertelde ze decennia 
laterr in een interview. Ze noteerde wel naam, adres en moeilijkheden en 
vroegg hun over enkele dagen terug te komen. Vervolgens informeerde 
zee bij de socialistische portier Jan Jansen of de betrokkenen werkelijk 
hulpp nodig hadden. 'Wij gaven die hulp niet in geld, want er werd in die 
dagenn nog veel gedronken. Dronken mensen op straat waren in die tijd 
nietss ongewoons... Géén geld dus, wel bonnen - eens per maand - voor 
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kolen,, voeding, kleding, dekens of wat meer ontbrak.'56 Toen ze consta-
teerdee dat veel van de fabrieksmeisjes niet of nauwelijks konden koken 
off  naaien, nam ze het initiatief tot cursussen op dit gebied. Dat bleek 
eenn goede zet, de toeloop was enorm, in mei 1917 berichtte het Eindho-
venschvensch Dagblad dat meer dan duizend meisjes zich hadden opgegeven. 
Leraressenn van de departementale Nutsschool verzorgden de lessen, die 
alleenn toegankelijk waren voor Philipsmeisjes en gratis waren op mate-
riaalkostenn na. Aan de eerste serie naaicursussen deden zevenennegen-
tigg meisjes mee, drieënzeventig haalden het diploma. De kooklessen 
leverdenn de eerste drie jaren rond tweehonderdvijftig gediplomeerden 
op.. Later kwamen er ook was- en strijkcursussen.57 Naast het Rode 
Kruiss en haar al genoemde initiatieven op het gebied van de gezond-
heidszorgg werd dit huishoudelijk onderwijs de derde poot onder Anna's 
pakkett van sociale activiteiten, dat haar op den duur een heel eigen 
positiee in Eindhoven en ook in het bedrijf gaf en haar deed uitgroeien 
tott een moederfiguur met een zelfverworven status naast de patriarch 
Anton. . 

Inn maart 1918 sloten Duitsland en de nieuwe Russische regering de vre-
dee van Brest-Litovsk. In het najaar volgden wapenstilstanden van de 
geallieerdenn met een reeks partners van de Duitsers, te weten Bulgarije 
(299 september), Turkije (30 oktober) en Oostenrijk-Hongarije (3 no-
vember).. Toen volgde de spannende apotheose van de oorlog, die net zo 
snell  ten einde ging als hij in 1914 was gekomen. De Russische Revolutie, 
inmiddelss een jaar gaande, was ontaard in een burgeroorlog. Nu sloeg 
hett revolutionair elan over naar Duitsland. Na een opstand van matro-
zenn in Kiel, in de eerste dagen van november, grepen de socialisten in 
eenn toenemend aantal Duitse steden en streken de macht. Op donder-
dagg 7 november stelden zij keizer Wilhelm 11 een ultimatum. Toen de 
keizerr bij het verstrijken daarvan op zaterdag de 9de om 12.00 uur niet 
wass afgetreden, ging een algemene staking van start waaraan ook mili -
tairenn meededen. Nog diezelfde dag riep de sociaal-democraat Scheide-
mannn vanaf een balkon van de Rijkskanselarij de republiek uit en begaf 
dee keizer zich op de vlucht naar Nederland, waar hij de volgende dag 
aankwam.. Weer een dag later, op maandag 11 november, sloten de geal-
lieerdenn en de Duitse legertop een wapenstilstand. 

Inn Nederland meende SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra dat ook 
hierr de tijd rijp was voor revolutie. Kleinere communistische en anar-
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chistischee partijtjes hadden in reactie op de slechte economische situ-
atiee en de voedseltekorten, en onder invloed van de Russische Revolu-
tie,, al het hele jaar 1918 wilde stakingen en demonstraties georganiseerd. 
Bovendienn hadden ze bij de Kamerverkiezingen een zesde van de linkse 
stemmenn vergaard, en waren ze vooral in Amsterdam sterk. Troelstra's 
meerr gematigde SDAP voelde hun hete politieke adem voortdurend in 
dee nek. Het vuurtje werd opgestookt door een oproer in een legerkamp 
opp de Veluwe, op 25 oktober. Dit werd ingegeven door slecht voedsel en 
ingetrokkenn verloven en niet door politieke motieven. Maar toen kort 
daaropp de Duitse matrozen in Kiel wel revolutie maakten, was de asso-
ciatiee te sterk en meende Troelstra dat ook de Nederlandse soldaten zich 
aann de zijde van de arbeiders zouden scharen.58 

Opp zaterdag 9 november, de dag waarop in Berlijn de republiek werd 
uitgeroepen,, organiseerde de Rotterdamse burgemeester Zimmerman 
-- dezelfde die in 1910 Antons schoonvader G.J. de Jongh had wegge-
werktt uit de directie gemeentewerken - meteen een bijeenkomst met 
lokalee socialistische leiders, die hij vroeg hem in geval van een revolutie 
tee steunen bij het handhaven van de orde. Volgens de historicus Koss-
mannn was Zimmerman een'hautaine, resolute, diep in de klassieke lite-
ratuurr geïnteresseerde pessimist die er met stoïcijnse kalmte voor wilde 
zorgenn dat de ondergang van zijn beschaving tenminste ordelijk zou 
verlopen'.599 Voor Troelstra was de bijeenkomst het bewijs dat de Neder-
landsee bourgeoisie de macht vrij soepel zou overdragen. Op maandag 
111 november hield hij in Rotterdam zijn beroemde redevoering met de 
woordenn 'de arbeidersklasse in Nederland grijpt thans de macht' en op 
dinsdagg de 12de herhaalde hij die in de Tweede Kamer. Intussen zond de 
regeringg troepen naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en riep zij 
dee Vrijwillig e Landstorm (een vrijwillig e landmacht) op.60 Tegelijker-
tijdd kwam overal in het land een reactie op gang, vooral uit confessione-
lee en koningsgezinde hoek. 

Eindhovenn was al lang geen 'land achter de bergen' meer en de golf 
vann opwinding liet de stad niet links liggen. Terwijl Troelstra in de Twee-
dee Kamer de revolutie predikte, kwam de R.K. Kiezersvereeniging die-
zelfdee dinsdag de 12de bijeen om steun aan de regering te betuigen. La-
terr die week hield ook de R.K. Volksbond bijeenkomsten, waaronder een 
inn de tuin van Apollo's Lust die vele honderden belangstellenden trok. 
Opp donderdag de 14de begon Troelstra wegens gebrek aan steun in 
eigenn kring in te zien dat hij zich vergiste. Toch was de onrust niet met-
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eenn voorbij. Op zaterdag 16 november vergaderden de burgemeesters, 
wethouderss en de gemeenteraden van Eindhoven over hun houding te-
genoverr een eventuele revolutie. De volgende dag kwam een 'Comité 
vann Recht en Orde'bijeen om te praten over uitbreiding van de burger-
wacht;; aan het eind van de bijeenkomst zong iedereen het Wilhelmus. 
Dee onrustige sfeer in Eindhoven werd overigens mede beïnvloed door 
dee ligging. Het terugtrekkende Duitse leger zorgde nu in het Belgische 
Hamont,, vlak over de grens, voor veel chaos. Er werd door zowel solda-
tenn als burgers geplunderd en geroofd en er circuleerden veel wapens, 
diee ook in Weert, Helmond en Eindhoven terechtkwamen. Volgens de 
Nederlandsee geheime dienst werden op de markt in Eindhoven zelfs 
Duitsee wapens verhandeld.61 

Ookk de daaropvolgende week stond nog in het teken van de reactie. 
Niett minder dan twaalfhonderd mannen meldden zich aan voor de 
burgerwachtt in Eindhoven. Op zaterdag 23 november vond een grote 
manifestatiee plaats op de Markt, waar de burgerwacht en allerlei orga-
nisatiess hun aanhankelijkheid aan het koningshuis betoonden en waar 
fellee antisocialistische toespraken te beluisteren vielen. Zelfs Philips 
deedd een duit in het zakje en maakte op 25 november bekend een acht-
urigee werkdag in te voeren, daarmee vooruitlopend op een wette-
lijk ee regeling.62 Blijkbaar wilden de gebroeders Philips in deze sfeer iets 
positiefss voor de arbeiders doen en misschien hoopten ze nog twij -
felendee potentiële revolutionairen aan de zijde van het kapitaal te hou-
den. . 

Enn wat deed Anton intussen? Hij rook nieuwe kansen. Op 17 november 
verlietenn de Duitse troepen Brussel. Op vrijdag 22 november stapte hij 
mett commercieel medewerker J. B. Vink in de auto. Terwijl de geallieer-
dee troepen België' overnamen, gingen zij op weg naar de hoofdstad, 
waarr ze terechtkwamen in feestende massa's, die de intocht van koning 
Albertt vierden. Ze werden op een gegeven moment belaagd door Frans-
sprekendee Brusselaars die meenden dat zij Duitsers waren, maar twee 
Britsee soldaten ontzetten hen bijtijds. Het doel van de tocht was zake-
lijk :: nu de oorlog voorbij was, wilde Anton meteen de mogelijkheden 
verkennenn voor oprichting van een filiaal. Zijn ongeduld was iets te 
groot;; de Brusselaars moesten eerst feest vieren.63 Maar drie weken later 
viell  het besluit daadwerkelijk een Belgische dochter met de naam La 
LumièreLumière Économique op te richten - vanwege de Franse concurrentie 

n8 8 



menn wilde de naam 'Philips' liever nog even vermijden - en op 9 januari 
19199 zag deze eerste buitenlandse verkoopvestiging ook formeel het 
licht.64 4 

Kortt daarop vierde Anton zijn vijfenveertigste verjaardag; Gerard was 
kortt daarvoor zestig geworden. Voor Anton was de Eerste Wereldoorlog 
eenn gelukkige periode geweest, waarin hij zijn ondernemingsdrang, zijn 
handelsgeest,, zijn behoefte aan spanning en zijn improvisatietalent de 
vrijee teugel had kunnen geven. Voor Gerard was hij onderdeel geweest 
vann zijn nadagen als ondernemer, fabrikant en onderzoeker. Welbe-
schouwdd waren die nadagen al begonnen in 1912-1913. Bij de beursgang 
wass hij de voorzichtige, remmende factor geweest. Bij de belangrijke 
onderhandelingenn met de Patentgemeinschaft was hij - op het slot na -
aann de zijlij n gebleven. Vanaf het begin van de oorlog had Anton alle 
initiatieff  naar zich toe getrokken. Eind 1914 en begin 1915 was hij degene 
geweestt die de problemen rond de aanvoer van glas, argon en lampvoe-
tenn had aangepakt, die had aangedrongen op de bouw van een eigen 
glasfabriekk - met Gerard weer in de rol van scepticus - en die daar ook 
dee supersnelle vaart in had gebracht. 

Err is weinig reden om aan te nemen dat deze overgang met grote 
problemenn gepaard is gegaan. Wel met aanvaringen. 'Beide broers wa-
renn van nature autoritair... Onvermijdelijk was ook dat mannen van 
dezee aard ook meermalen met elkander in botsing kwamen,' schrijft 
Antonss eerste biograaf Bouman.65 Volgens hem had dat vooral te maken 
mett de afbakening tussen het commerciële en het technische domein. 
Alss expliciet voorbeeld noemt hij de bouw van de glasfabriek: hij sugge-
reertt dat Anton deze heeft doorgedreven tegen de zin van Gerard, die 
meendee in Philips' behoefte te kunnen voorzien door het inkopen van 
glas,, en dat hij heeft gedreigd de bouw 'desnoods geheel voor eigen risi-
co'' te doen plaatsvinden.66 Bouman schrijft dat de broers ook twistten 
overr de vraag wie de leiding over de glasproductie zou krijgen. Hij stelt 
echterr dat ze hun beslissingen meestal toch in goed overleg konden 
nemen.. 'Verbindend werkte hierbij het gevoel voor humor dat beide 
broerss bezaten (Anton meer dan Gerard, maar zij konden toch dikwijl s 
samenn smakelijk lachen).'67 

Watt is de waarheid? Bedrijfshistoricus Heerding schrijft dat hij geen 
enkelee aanwijzing voor'een vermeende tegenkanting bij Gerard Philips' 
tegenn de eigen glasfabriek heeft gevonden.68 En in de notulen van de 
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raadd van commissarissen valt slechts één keer een opmerking van Ge-
rardd te lezen over het feit dat Anton ook hem sommige beslissingen pas 
achteraff  mededeelde.69 De aanvaringen tussen de broers hebben in ie-
derr geval nooit merkbare invloed gehad op de koers en het bestuur van 
dee onderneming, en zij zijn nooit ernstig of voor langere tijd gebrouil-
leerdd geraakt. Hoe hun contact in de jaren na Gerards pensionering in 
19222 verliep, komt later aan bod. 

Datt Gerard in zijn nadagen raakte, was niet alleen een kwestie van 
leeftijd.. Het had ook te maken met de ontwikkeling van de technologie. 
Naa de komst van de met gas gevulde 'halfwatt'-lamp vonden op het ge-
biedd van het gloeilicht geen fundamentele vernieuwingen meer plaats, 
well  verbeteringen. In zekere zin was een van Gerards belangrijkste mis-
siess dus voltooid. Tegelijkertijd markeerde de 'halfwatt'-lamp een nieu-
wee fase. Er had diepgravend en fundamenteel natuurkundig onderzoek 
aann ten grondslag gelegen naar de geleiding van warmte door gassen. 
Gerardd en zijn technici konden zo'n lamp wel maken, maar eigenlijk be-
grepenn ze onvoldoende van de onderliggende processen en principes. 
Hijj  besefte ook wel dat hij deze expertise buitenshuis moest zoeken en 
plaatstee in oktober 1913 een advertentie voor een experimenteel fysicus. 
Kortt daarop nam hij Gilles Holst aan. Deze was assistent bij de beroem-
dee natuurkundige Kamerlingh Onnes uit Leiden, die toen net de Nobel-
prijss had gewonnen. Holst, die nog bezig was met zijn dissertatie, kreeg 
dee opdracht voor Philips naast het al bestaande chemisch laboratorium 
eenn natuurkundig laboratorium op te richten. Aanvankelijk werkten hij 
enn drie andere fysici aan concrete opdrachten uit de fabriek, maar na 
enigee tijd begonnen ze ook met fundamenteel onderzoek.70 Mede van-
wegee de oprichting van dit - later beroemde - Natlab reikte de Techni-
schee Hogeschool Delft Gerard begin 1917 een eredoctoraat uit. De pro-
motorr prof. dr.W. Reinders zei:: 'Philips heeft ingezien, dat een rationele 
ontwikkelingg der techniek alleen dan mogelijk is, wanneer zij vooraf 
wordtt gegaan door wetenschappelijk onderzoek.'71 Volgens de hoogle-
raarr had het Natlab toen al een reeks 'fraaie en nauwkeurige onderzoe-
kingen'' op zijn naam staan. 'En al heeft [Gerard] Philips hieraan zelf 
geenn actief deelgenomen, hij was toch de grote stuwkracht.' 

Volgenss Antons eerste biograaf Bouman had Gerard het moeilijk 
mett het achterblijven van zijn kennis, en verontrustte het hem bijvoor-
beeldd dat hij de in 1916 gepubliceerde algemene relativiteitstheorie van 
Albertt Einstein niet kon begrijpen. Hij zou na 1918 ook moeite hebben 
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gehadd met de naoorlogse onzekerheden en veranderingen en met 
heimweee hebben terugverlangd naar de jaren vóór 1914.72 Het was in ie-
derr geval goed dat hij het vaandel van de research aan Holst overdroeg. 
Zelfwass hij niet meer in staat de beloftes - gouden noch valse - te zien 
diee achter nieuwe ontwikkelingen verscholen liggen, zoals hij bij de 
gloeilampp nog wel had gekund. In augustus 1917 maakte een Duits mili -
tairr watervliegtuig met pech een noodlanding op Nederlandse wateren. 
Hett bevatte een installatie voor 'radiotelefonie' met elektronenbuizen -
eenn variant van de gloeilamp, met elektrodes voor het opvangen, ver-
sterkenn en uitzenden van elektronische signalen. De ontwikkeling van 
dezee 'radiolampen' was al ruim een decennium gaande, onder meer bij 
Generall  Electric en AEG . Gerard had ze links laten liggen; hij zag er geen 
grotee commerciële toepassing in. De radiotechniek werd toen uitslui-
tendd toegepast in de draadloze communicatie, aanvankelijk vooral voor 
berichtenverkeerr met schepen, en was tijdens de Eerste Wereldoorlog 
eenn speeltje van de militairen geworden. Gedachten over radio-omroep 
warenn nog in een embryonaal stadium. Toen het Nederlandse leger zich 
tott Philips wendde met het verzoek de elektronenbuizen uit het water-
vliegtuigg na te maken, toonde Gerard geen belangstelling. Tot zijn ver-
dedigingg moet worden aangevoerd dat hij zich in ieder geval niet ver-
zette,, toen enige tijd later ir. Hanso a Idzerda Scheringa zich bij Philips 
melddee en het Natlab van Holst samen met deze radiopionier toch een 
eigenn radiolamp (de Ideezet) ontwikkelde.73 

Dee dromer in Gerard, de visionair die hij ooit geweest was, verdween 
nooitt helemaal. Toen NRC hem kort voor het vijfentwintigjarig bestaan 
vann het bedrijf in 1916 interviewde, werd hij weer een moment lyrisch: 
'Lichtt is leven, - licht is blijheid, feestelijkheid. Vooral ook de concur-
rentiegeestt maakt meer en meer gebruik van het verlokkingsmiddel: 
licht.. De winkels, de koffiehuizen, de publieke vermakelijkheden wedij-
verenn in het uitstralen van een heller en heller lichtschijnsel, - mede om 
daardoorr hun buren te verduisteren. En trouwens, is de hele gang van 
onzee beschaving feitelijk iets anders dan een zoeken om het donker uit 
allee hoeken en gaten der samenleving te verdrijven door licht?'74 
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HOOFDSTUKK 6 

ZeZe zullen weten wie ze voor zich hebben' 

Antonn had zeker geen last van heimwee naar de jaren vóór 1914-1918. 
Hett einde van de Eerste Wereldoorlog maakte juist een enorme energie 
inn hem los, misschien nog meer dan de oorlog zelf had gedaan. De op-
richtingg van het filiaal in België in januari 1919 was pas het begin. Zo 
snell  het kon stuurde hij zijn mensen erop uit: in februari vertrok G. 
Dammann als opvolger van de overleden topverkoper Bakker naar Zuid-
Amerika;; in mei ging D. van Eendenburg, die door de revolutie uit 
Petrogradd (het voormalige Sint-Petersburg) was verdreven, naar Stock-
holm;; in september reisde A. van Eyk naar Milaan om daar een verkoop-
kantoorr te vestigen.2 Hij begon te kopen: op 1 augustus verwierf hij een 
meerderheidd in de gloeilampenfabriek Ldmparas Eléctrkas 'Z' in Barce-
lona;; op 17 oktober nam hij een belang in het Britse concern Edison & 
Swan;; in november kocht hij driekwart van de aandelen van de Venlose 
concurrentt Pope en begon hij gesprekken met de leverancier van lamp-
voetenn The Vitrit e Works over een participatie.3 En hij maakte bouw-
plannen:: dat najaar viel ook het besluit tot nieuwe fabrieksuitbreidin-
genn en tot de bouw van de zevenhoekige en achtenveertig meter hoge 
'lichttoren'' bij het complex aan de Emmasingel - tot op de dag van van-
daagg een markant symbool in het silhouet van Eindhoven.4 

Dezee stappen - en nog een heleboel andere - markeerden de start 
vann een zeer snelle expansiegolf, die op een of andere manier wel paste 
inn die koortsachtige, zinderende en dynamische jaren twintig, die niet 
voorr niets bekend staan als 'roaring twenties'.5 Gerard hield Anton nu 
helemaall  niet meer bij, hij werd eerder een vertragende factor en ver-
dweenn in 1922 met pensioen. De jongere broer vond daarna nieuwe 
steunn in een team van jonge dertigers, hoog opgeleid, ambitieus, kei-
hardd werkend en totaal toegewijd. Met hen bouwde hij in het daarop-
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volgendee decennium, tot de beurskrach van 1929, het bedrijf uit van 
gloeilampenfabriekk tot multinationaal elektronicaconcern. Onderweg 
veranderdee veel van wat hij aanraakte in goud. En er vielen een paar 
slachtoffers. . 

Eerderr hadden vakbonden, lokale bestuurders, en bankiers al kennis-
gemaaktt met Antons soevereine stijl van onderhandelen en beslissen. In 
dee expansiegolf na de Eerste Wereldoorlog kregen ook leveranciers, 
concurrenten,, zakenpartners, hogere employees en zelfs vrienden er-
meee te maken. Het allereerste doelwit van zijn uitbreidingshonger was 
Thee Vitrit e Works, de al genoemde toeleverancier van lampvoetjes. De 
aanleidingg kwam van het Middelburgse bedrijf zelf. In september 1918, 
mett de geallieerden aan de winnende hand, maar nog voordat de oorlog 
daadwerkelijkk ten einde was, vroeg directeur C. Boudewijnse welke toe-
zeggingg Philips kon doen voor de afname in de naoorlogse jaren.6 Dat 
getuigdee van een vooruitziende blik. Tussen 1914 en 1918 had Vitrit e in 
dee geallieerde en neutrale delen van Europa praktisch in een monopo-
liepositiee verkeerd. Maar daar zou nu een einde aan komen, de Duitsers 
zoudenn op de markt terugkeren, terwijl ook een hervatting van Ameri-
kaansee importen te verwachten viel. Antons eerste reactie op de vraag 
vann Boudewijnse was: ik doe geen enkele toezegging. Maar toen deze 
aandrongg en hem erop wees dat hij belang had bij continuïteit in 
dee leveringen, greep hij de telefoon en kwamen een paar mondelinge 
meerjarenafsprakenn tot stand.7 Bij deze welwillende opstelling speelde 
ongetwijfeldd mee dat de twee firma's oude banden hadden. Al in 1892 
hadd Gerard een overeenkomst met de toen Britse eigenaar gesloten, op 
grondd waarvan zij een verkoper met elkaar deelden en Philips een ruime 
kortingg genoot. Na de overname van Vitrit e door Boudewijnse in 1893 
wass Philips de grootste klant gebleven.8 En blijkbaar had Antons actie 
mett minister Treub en het dreigende exportverbod aan het begin van de 
Eerstee Wereldoorlog de onderlinge verhoudingen niet blijvend bescha-
digd. . 

Tijdenss de telefoongesprekken over de meerjarenafspraken had An-
tonn de mogelijkheid geopperd van een participatie. Maar dat ging Bou-
dewijnsee te ver, en Anton liet het onderwerp rusten tot de oorlog daad-
werkelijkk ten einde was. Begin februari 1919 vroeg hij advies aan mr. 
Hermann van Walsem. Deze eenendertigjarige jurist uit Rotterdam zou 
opp 15 februari bij Philips in dienst treden als secretaris der directie. Nog 
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vóórr zijn komst legde Anton hem de kwestie voor. Van Walsem schreef 
terugg dat Vitrit e naar zijn mening eerst zekerheid wilde over Philips' af-
name,, om niet met lege handen te staan voor het geval daaropvolgende 
onderhandelingenn over een participatie zouden mislukken. Hij raadde 
Antonn aan de mondelinge afspraken schriftelijk te bevestigen en van 
eenn einddatum te voorzien. Op basis daarvan kon Philips intussen 
'desgewenst,, rustig het bouwen van een eigen fabriek bewerkstelligen'.9 

Datt Anton dit als alternatief voor een participatie overwoog, was niet 
vreemd:: Philips produceerde immers al zijn eigen glas, dus waarom niet 
ookk de lampvoetjes? 

Maarr eerst probeerde hij Boudewijnse alsnog tot een participatie te 
bewegen.. Wat volgde, was een spel waarin Van Walsem de druk opvoer-
de,, waarna Godfather Anton zelf Boudewijnse op vriendelijke toon tot 
onderhandelingenn verleidde, die vervolgens met een staaltje powerplay 
bijnaa liet springen, tot ten slotte de consigliere weer opdook om op het 
laatstee moment de deal te redden. Het begon in mei 1919 met een brief 
vann Van Walsem over de prijzen van Vitrite. De jonge directiesecretaris 
rekendee voor dat die tussen 33,3 en 542 procent boven die van andere le-
verancierss lagen, en schreef dreigend: 'Indien u binnenkort niet aan-
zienlijkk lagere prijzen kunt noteren, vrezen wij, dat wij genoodzaakt 
zullenn zijn, ons tot uw concurrenten te wenden en dat wij voor de toe-
komstt niet meer dergelijke omvangrijke zaken als tot heden met u zul-
lenn kunnen doen.'10 Vrijwel tegelijkertijd zond Philips een order naar de 
Amerikaansee producent van lampvoeten Providence Base Works, een 
dochterr van General Electric in de Verenigde Staten.11 

Dezee combinatie van niet mis te verstane signalen zette Boudewijnse 
aann tot aanzienlijke prijsverlagingen. Maar hij kon Van Walsem niet te-
vredenstellen,, en in november kwam het tot gesprekken met Anton zelf, 
diee opnieuw een participatie voorstelde en erbij zei dat hij vooral uit 
wass op een goede samenwerking en niet op de macht. Nu ging Boude-
wijnsee wel akkoord.12 Hij begreep ook wel dat het kapitaalkrachtige 
Philipss bij een tweede weigering zelf lamp voetjes zou gaan produceren, 
enn de kans is groot dat Van Walsem of Anton - met hun directe stijl -
hemm dat gewoon te verstaan heeft gegeven.13 De eerste plannen in de 
richtingg van eigen productie waren trouwens al gemaakt.14 

Hett spannendste deel van het spel moest nog komen. In totaal zou 
Philipss maximaal de helft van de achthonderd aandelen overnemen. 
Maarr die waren niet allemaal in handen van Boudewijnse. Na contact 
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mett de overige aandeelhouders berichtte de Vitrite-directeur in januari 
19200 dat bij een paar aandeelhouders nog oppositie bestond, maar dat 
hijj  382 aandelen kon leveren.15 In november had Anton gezegd ook met 
ietss minder dan de helft genoegen te nemen; in werkelijkheid wilde hij 
well  degelijk vijfti g procent - en zo mogelijk meer. Hij besloot dat dan 
maarr zelf te regelen. In februari besprak hij met Boudewijnse de details 
vann het contract tijdens bijeenkomsten in Eindhoven en Den Haag. Te-
gelijkertijdd schakelde hij een stroman in, die stap voor stap nog negen-
tienn aandelen wist op te kopen, zodat hij zeker was van een meerderheid 
vann de helft plus een. Toen Boudewijnse dit in de loop van maart ont-
dekte,, stuurde hij een woedende brief, waarin hij liet blijken dat hij An-
tonss truc doorhad, de naam van de stroman noemde en een ultimatum 
stelde:: Anton moest vóór donderdag 8 april laten weten of hij nog een 
overeenkomstt wilde op basis van de oorspronkelijke afspraken. Zo niet, 
dann beschouwde Boudewijnse de onderhandelingen als afgebroken.16 

Antonn hield zich nu buiten beeld. Vier dagen bleef het stil. Toen keer-
dee Van Walsem terug naar de voorgrond. Een dag voor het verstrijken 
vann het ultimatum telegrafeerde de jurist dat hij naar Middelburg zou 
komen.177 Tijdens die ontmoeting van de 8ste april wist hij Boudewijnse 
tee kalmeren én de buit binnen te halen. Philips zag af van een meerder-
heid,, maar het gevaar dat men zou blijven steken op een machteloze 
minderheid,, was ook geweken. Anton kreeg precies de vijfti g procent 
diee hij minimaal wenste; bovendien stond in het contract dat Philips bij 
dee levering van de lampvoetjes altijd voorrang zou krijgen.18 In de we-
kenn daarna bakkeleide men nog wat met Vitrit e over de vertegenwoor-
digingg van Philips in de raad van commissarissen. Anton wilde dat zijn 
voordrachtt bindend zou zijn, en kreeg ook hierin feitelijk zijn zin.19 

Antonn had een man als Van Walsem hard nodig. Tussen 1919 en 1929 
volgdee hij tegelijkertijd liefst vijf strategische routes. De eerste was de 
uitbreidingg van de eigen productie van grondstoffen, onderdelen en 
materialenn - ook wel aangeduid als Verticale integratie'. De Eerste We-
reldoorlogg had immers aangetoond dat men maar beter niet te afhan-
kelijkk kon zijn van toeleveranciers. Naast de fabrieken voor glas en ar-
gon,, en de deelname in Vitrite, begon Philips in 1919 ook een fabriek 
voorr verpakkingskarton, die tot groot geluk precies gereed was, toen de 
leverancierr in Helmond tot de grond afbrandde.20 Route twee, drie en 
vierr betroffen het opkopen van binnenlandse concurrenten, de ontwik-
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kelingg van eigen gloeilampenproductie in het buitenland, en de oprich-
tingg van buitenlandse verkoopvestigingen. De vijfde route ten slotte 
bestondd uit de ontwikkeling van een tweede poot onder het concern: de 
radio,, waarover later meer. 

All  met al lagen veel onderhandelingen en juridische werkzaam-
hedenn in het verschiet, en in het spel rond Vitrit e bleek dat de nieuwe 
jurist/directiesecretariss zijn baas meteen goed aanvulde en net als hij 
beschiktee over een koele onverschrokkenheid en het vermogen tot bluf-
fen.. Later vertelde Van Walsem - naar men zegt de eerste bedrijfsjurist 
vann Nederland - hoe zijn sollicitatie was verlopen. Hij was ontvangen 
doorr een staffunctionaris en had meteen zijn ongenoegen laten blijken: 
'Dee heer Philips had mij opgeroepen en ik wilde dus met hem spre-
ken...'211 Vervolgens ontving Anton hem toch en stelde hem drie vragen, 
tweee over civiele procedures, de derde over een belastingprocedure. 
'Mij nn antwoorden bleken goed te zijn; de heer Passtoors [een advocaat 
tee Eindhoven die Philips vaak inschakelde, MM ] had hem hetzelfde aan-
bevolenn en de drie zaken ook gewonnen.' Deze demonstratie van asser-
tiviteitt en vakbekwaamheid gaf de doorslag. Anton nam hem aan en 
gooidee hem dus ook meteen in het diepe, wat typerend was voor zijn 
veeleisendee houding ten opzichte van zijn staf. Van Walsem werd al snel 
eenn sleutelfiguur in zijn team van vertrouwelingen. 

Dee onderhandelingsmethode van de Directeur - zoals men toen 
mett hoofdletter schreef- en zijn secretaris rustte op een zelfvertrouwen 
datt grensde aan arrogantie. In voornoemd interview legde Van Walsem 
uitt wat hij als hun gezamenlijke basisregels zag: 'Onderhandelingspoli-
tiekk is een speciaal werk. Je moet daarbij in de eerste plaats mijns inziens 
uitgaann van het idee, dat wanneer je met een ander wilt samenwerken, 
jee het eigenlijk helemaal niet nodig hebt, je dus de meerdere bent en je 
dee andere partij een genoegen doet, wanneer hij met ons zou mogen 
samenwerken.... Je moet nooit denken dat je de zwakste bent en dat je 
daaromm maar moet toegeven.'22 En als de onderhandelingen over geld 
gaan:: 'Denk zelfs niet aan een ander bedrag dan het laagste dat je kunt 
betalen,, want als je dat doet, heb je toch kans, dat de ander dat voelt.' 
Vann Walsem en Anton hadden de gewoonte 'zelf het ontwerpcontract 
opp te maken en het niet te laten opmaken door de tegenpartij'. Ze ge-
bruiktenn ook een omgekeerde salamitactiek, waarin ze op een heleboel 
kleinee onderdelen toegaven: 'Dan sta je des te sterker om een belangrijk 
puntt zelf binnen te halen.' 
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Onderhandelenn vanuit onafhankelijkheid betekent dat men een alter-
natieff  voor ogen moet hebben. Dat had Anton in het geval Vitrite. Hij 
hadd het ook toen hij een paar weken na afronding van die deal weer eens 
contactt opnam met Peter Cochius van de Glasfabriek 'Leerdam'. Nadat 
inn 1915 een poging een joint venture aan te gaan was mislukt, had Philips 
zelff  twee eigenn glasfabrieken gebouwd, waarin vierhonderdvijftig werk-
nemerss inmiddels op jaarbasis ruim vierentwintig miljoen glasballons 
produceerdenn en meer dan tweehonderdzeventig ton buis- en staafglas 
voorr de inwendige onderdelen van de gloeilamp.23 Van 'Leerdam' kocht 
menn daarnaast zo'n drie miljoen ballons in. De eigen behoefte en de le-
veringenn aan derden groeiden echter zo hard dat Anton opnieuw voor 
dee keuze stond uit te breiden of meer in te kopen. Met zijn oude school-
kameraadd Cochius onderhield hij ook vriendschappelijke contacten. 
Vermoedelijkk speelde hij daarom geen een-tweetje met Van Walsem, 
maarr hield hij de daaropvolgende gesprekken en correspondentie in ei-
genn hand. Een spelletje werd het wel. 

Hett begon op zaterdag 8 mei 1920 met een telefoontje. Anton vroeg 
Cochiuss hoe snel hij de leveranties kon opvoeren van tienduizend naar 
veertig-- tot vijftigduizend glasballons per dag (wat zou neerkomen op 
twaalff  tot vijftien miljoen per jaar). Cochius dacht even na en antwoord-
dee dat hij op korte termijn een verdubbeling kon bieden. Voor een nog 
groteree productie was een gezamenlijke nieuwe fabriek nodig en hij 
vroegg Anton 'te beginnen met het aangaan van een belangengemeen-
schap,, als eerste stap'.24 Anton ging wel in op de verdubbeling, maar niet 
opp het idee van een joint venture. Medio juni kwam Cochius met zijn 
vrouww op bezoek in Eindhoven en sprak hij ook met Gerard. Die was 
nooitt erg enthousiast geweest over Philips' eigen glasproductie en steun-
dee nu Cochius' idee van een nieuwe fabriek te Leerdam, waarin Philips -
naarr het voorbeeld Vitrit e - voor de helft zou participeren in ruil voor 
gegarandeerdee levering.25 

Eenn paar dagen later deed Anton het voorstel een fifty-fifty  vennoot-
schapp op te richten, en vroeg hij Cochius en passant de productie voor 
Philipss alvast verder te verhogen van twintig- naar dertigduizend per 
dag.266 Toen Cochius antwoordde wegens leveringen naar Engeland niet 
verderr te kunnen gaan dan vierentwintigduizend, schreef Anton geïr-
riteerd:: 'Zoals wij reeds mondeling besproken hebben, zijn de kleine af-
nemerss van jou toch absoluut bijzaak... Voor de toekomst is het dan 
voorr jou toch ook slechts aangenaam, dat wij de grootste positie op de 
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gloeilampenmarktt in Europa kunnen innemen, waarbij jij ons behulp-
zaamm kunt zijn door spoedigst het kwantum zoveel mogelijk op te voe-
ren.'27 7 

Inn juli meldde Cochius dat zijn raad van commissarissen instemde 
mett een joint venture. Anton reageerde daar niet op, stuurde slechts een 
telegramm met klachten over te hoge breukpercentages in de recente leve-
ringen,, en ging op vakantie.28 Pas eind september liet hij Cochius weten 
datt Gerard in de Verenigde Staten was om zich te oriënteren op glas-
blaasmachiness en dat hij mede vanwege deze technologische vernieu-
wingg 'huiverig [was] enige combinatie te beginnen'.29 Een week later 
schreeff  hij dat hij de extra productie niet meer nodig had, aangezien 
Philipss de eigen werkwijze verbeterd had en 'wij binnen enkele dagen 
zelff  heel wat meer ballons gaan maken'.30 Cochius voelde uiteraard nat-
tigheid,, maar kon zijn medestander Gerard niet inschakelen en drong 
beginn oktober aan op verdere besprekingen. 'Afleggen', noteerde Anton 
mett potlood op de betreffende brief, ter instructie van het secretariaat.31 

Weerr hoorde Cochius twee maanden lang niets. Uiteindelijk kwam 
dee aap op 1 december uit de mouw, en liet Anton hem weten dat hij de 
GlasfabrikGlasfabrik Weiswasser had gekocht - 'de prijs van een dergelijke fabriek 
mett twee ovens is wel bijzonder laag, vergeleken met een event [uele] 
nieuwbouww hier in Holland...' en hoopte met de aankoop te profiteren 
vann de lage lonen in Duitsland, 'waartegen wij met z'n allen... voorlopig 
althanss niet zullen kunnen concurreren'.32 

Voorr Cochius was dit een hard gelag. Precies in deze maanden sloeg 
eenn wereldwijde recessie toe, en belandde zijn bedrijf door prijsdalin-
genn — en mede door enkele bedrijfsongevallen - in zware verliezen.33 

Intussenn werd juist het bevriende Philips na de aankoop van de Duitse 
glasfabriekk zijn grootste concurrent in de verkoop van glasballons. In 
aprill  1921 schreef hij Anton: 'Instede van samenwerking gaf je dus de 
voorkeurr aan concurrentie en verkoop je nu - zéér tot mijn schade -
aann onze afnemers in Holland, terwijl je nu ook begonnen bent je pro-
ductt in Engeland te verkopen.'34 De Duitse fabriek maakte ook nog 
huishoudglass - wat voor 'Leerdam' een kernactiviteit was - en hij had 
zojuistt vernomen dat Philips in Nederland zelfs jampotten te koop aan-
bood.. 'Dit klinkt bijna ongelooflijk en daarom kom ik je vragen, of het 
waarr is. Maar in het algemeen moet mij toch van het hart, dat het mij 
buitengewoonn bitter stemt, dat er - na al de medewerking en vriend-
schappelijkee samenwerking, die ik heb willen betonen en inderdaad 
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ookk betoond heb - van jouw kant ieder ogenblik daden komen, zoals 
menn die alléén verwacht van een dodelijk concurrent.' 

Antonn reageerde uitvoerig maar op besliste toon. Hij legde nog eens 
uitt dat de bouw van een nieuwe fabriek samen met 'Leerdam' vanwege 
'dee toen zeer hoge materiaalprijzen' niet verstandig zou zijn geweest.35 

Bovendien:: 'Door verwerving van de Duitse fabriek... was de zaak in een 
anderr stadium gekomen...' Om Cochius tegemoet te komen, had hij de 
verkoopp van jampotten meteen laten staken. En om het leed te verzach-
ten,, mocht 'Leerdam' meeprofiteren van de lage Duitse lonen. Hij bood 
eenn deel van de productie van de Glasfabrik Weiswasser aan, die Cochi-
uss dan in Nederland kon verkopen. Dat Philips 'Leerdam' was gaan be-
concurreren,, lag aan de slechte economische situatie, schreef hij. In zijn 
eigenn glasfabrieken had hij al twee ovens moeten stilleggen en nog altijd 
produceerdenn die te veel, zodat hij 'wel naar andere afzetgebieden [had] 
moetenn omzien, niet uit plezier om jou concurrentie te maken, maar 
wegenss eigen lijfsbehoud'. En hij sloot af met een opmerking die duide-
lij kk maakte waar hij zijn prioriteit legde: 'Alles wat ik heb gedaan, heb ik 
allerminstt gedaan om jou een hak te zetten of onaangenaam te zijn, 
maarr het is een samenloop van omstandigheden door de tegenwoordi-
gee wereldconsternatie, waarbij ik als directeur van onze vennootschap 
tochh in de eerste plaats onze eigen belangen moet waarnemen.' 

Dee term 'lijfsbehoud' was wat overdreven, maar het was inderdaad 
waarr dat Philips door de recessie vanaf december 1920 kampte met sterk 
verslechterdee omzetten. Toen Anton dit begin 1921 aan zijn commis-
sarissenn meldde, vroeg een van hen op kritische toon: 'Heeft men niet 
teveell  gebouwd? En zijn de diverse bijbedrijven wel raadzaam? In tijden 
vann slapte leveren deze grote verliezen op.'36 Anton reageerde dat de 
bijbedrijvenn - de glasfabrieken, de kartonfabriek en dergelijke - 'in elk 
gevall  niet uitgebreid worden'. Wat Cochius betreft: Anton en hij hiel-
denn na deze gebeurtenissen persoonlijk én zakelijk contact, maar ook 
laterr leverden hun stijlverschillen regelmatig problemen en boze brie-
venn op. 

Wee keren terug naar 1919. Bijna tussen neus en lippen door nam 
Antonn dat jaar twee kleinere binnenlandse gloeilampenfabrieken over 
(routee twee): Volt in Tilburg en Pope in Venlo.37 Lamparas Eléctricas 'Z' 
inn Barcelona werd de eerste buitenlandse productievestiging (route 
drie).. Antons verkoopagent te Madrid kwam met een ongunstige analy-
see van de marktpositie en het verkoopbeleid van het bedrijf, maar in 
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augustuss nam Anton toch een meerderheidsbelang, vermoedelijk om 
dee concurrentie voor te zijn.38 

Pogingenn voet aan de grond te krijgen in Engeland, verliepen min-
derr soepel. Daar hadden de vier belangrijkste fabrikanten zich aaneen-
geslotenn in de Tungsten Ring.39 Dit kartel had de concurrentie uit het 
Europesee vasteland aardig buiten de deur gehouden, maar was intussen 
technologischh achterop geraakt. In de lente van het boom-jaar 1919 
kamptee de groep met een tekort aan productiecapaciteit en gaf ze Phi-
lipss een order van 1,25 miljoen 'halfwatt'-lampen. Anton maakte van de 
gelegenheidd gebruik om eens met drie van de vier leden door te praten 
overr technische bijstand en gezamenlijke fabrieken. Hij kwam alleen 
verderr met de Edison & Swan Electric Company. In oktober 1919 spra-
kenn ze af een joint venture te beginnen en een fabriek van Ediswan in te 
richtenn met machines en knowhow van Philips.40 De Britten brachten 
hunn gloeilampenproductie in, Philips nam een belang van tien procent 
inn Ediswan, en Gerard en Anton traden er toe tot de board of directors. 
Eenn maand na de overeenkomst arriveerden de eerste machines en ge-
reedschappenn uit Eindhoven. Maar toen bedrijfsleider Piet Staal een 
paarr keer de Noordzee overstak, stemden zijn rapporten niet optimis-
tisch.. Om te beginnen stelden de Britten de machines verkeerd op. En 
datt was niet het enige probleem, schreef Staal in april 1920 hoofdschud-
dend:: 'Het is van groot belang om naast up-to-date machines ook een 
perfectee organisatie te hebben.'41 Uit zijn uitvoerige advies viel op te 
makenn wat daar zoal aan schortte: de werkdiscipline was zwak; de arbei-
derss hadden de gewoonte in de werkplaatsen te eten en thee te drinken, 
enn vervolgens met onzuivere handen aan de lampen te werken, wat leid-
dee tot slechtere kwaliteit; en de arbeidsomstandigheden waren abomi-
nabel,, met te weinig onderlinge ruimte en te weinig ventilatie. 

Gedurendee de rest van het jaar viel weinig verbetering te bespeuren 
enn zat er evenmin schot in de oprichting van de joint venture. De irrita-
tiee in de briefwisseling tussen Anton en topman C. J. Ford van Ediswan 
namm steeds meer toe. Een ontmoeting te Londen op 15 oktober 1920 
mochtt niet baten. Een paar weken later klaagde Ford dat Philips' advo-
caatt in Engeland een jaar na de overeenkomst blijkbaar nog steeds niet 
dee nodige instructies had ontvangen voor de afronding van de contrac-
ten.422 Anton antwoordde met een bitse brief vol kritiek. Zijn grootste 
grieff  was dat Ford de aandeelhouders een dividend wilde betalen, ter-
wij ll  Ediswan slecht liep. Dat was 'geld weggooien, wat u zich niet kunt 
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veroorloven'.433 De enige manier om Ediswan gezond te maken was 'de 
dividendenn in uw bedrijf te houden en... die activiteiten weg te snijden, 
diee niet winstgevend draaien...'Terwijl hij dit schreef, was hij al bezig via 
dee Londense beurs een deel van Philips' belang weer te verkopen, mis-
schienn om zijn wantrouwen te benadrukken maar mogelijk ook omdat 
dee eerste tekenen van de internationale recessie zichtbaar werden. In 
decemberr 1920, na een rapportage van Van Walsem en zijn interne ac-
countantt S. Wolf, vervolgde hij zijn kritiek: 'Uw gasfabriek lijk t niet in 
eenn goede economische conditie te zijn en de glasfabriek voldoet even-
minn aan de eisen. We stellen voor deze twee buiten [de joint venture] te 
laten.'444 In januari 1921 kreeg hij de jaarcijfers van de Britten en liet hij 
Fordd onverbloemd weten: 'Het spijt mij zeer te zien dat mijn angst be-
waarheidd is. U zult zich herinneren dat ik u err herhaaldelijk op heb ge-
wezenn dat uw bedrijf naar mijn mening zeer slecht geleid [seriously mis-
managed,managed, MM] wordt...'45 

Dee recessie was inmiddels een feit, Philips' commissarissen uitten de 
wenss de expansie af te remmen, en de contacten met Ediswan lagen een 
paarr maanden stil. In mei volgde de slotronde. Edison & Swan had taxa-
tiess laten maken van haar gloeilampenfabriek, die zou opgaan in de 
jointt venture. Accountant Wolf en bedrijfsleider Staal mochten ze ko-
menn bekijken maar toen ze zich eind mei bij Ediswan vervoegden, kre-
genn ze ook na lang aandringen geen nadere details. Hun bezoek aan de 
taxateurr daarentegen leverde wel nuttige informatie op. Die verklaarde 
datt de verouderde machines van Ediswan in de taxaties waren opgeno-
menn tegen hun operationele waarde, terwijl veel ervan voor de joint 
venturee niet bruikbaar waren en in feite als schroot moesten worden be-
schouwd.. Toen Anton dat hoorde, hakte hij de knoop door en schreef 
hijj  woedend: 'U zult begrijpen dat wij in geen geval kunnen toestaan dat 
uu ons zo behandelt. Bijgevolg zijn uw taxaties voor ons van geen waar-
de.... Wij wensen nu niet verder te gaan met de vorming van de nieuwe 
onderneming...'466 Op 9 juni traden hij en Gerard uit de board of direc-
tors. . 

Helaass had hij in dit geval geen alternatief voorhanden. Kort na ont-
vangstt van de rampzalige jaarcijfers van Ediswan was hij gesprekken 
overr samenwerking begonnen met een ander lid van de Tungsten Ring, 
tee weten Siemens Brothers, een voormalige dochter van de Duitse Sie-
menss die later in Britse handen was overgegaan. Maar ook die waren in-
tussenn vastgelopen. De directie van Siemens Bros. wilde een derde be-
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drijff  bij een joint venture met Philips betrekken en elk der partijen een 
gelijkk aandeel geven.47 Anton hield vast aan een belang van vijfti g pro-
centt voor Philips en elk vijfentwintig voor de twee anderen, en schreef 
gepikeerd:: 'Hierbij moet u wel in overweging nemen, dat ons concern 
zichh uitsluitend toelegt op de gloeilampenfabricatie en daarin een zeer 
vooraanstaandee positie op de wereldmarkt inneemt, welke positie wij 
onss juist door die specialisatie hebben kunnen veroveren, terwijl daar-
entegenn uw concern slechts voor een betrekkelijk gedeelte in de lam-
penfabricatiee is geïnteresseerd.'48 De daaropvolgende paar jaar bleven 
zijnn pogingen in Engeland een samenwerkingsverband te smeden, via 
enkelee kleinere gloeilampenfabrieken en nogmaals met Edison & Swan 
inn 1922, mislukken. De verhoudingen met de Britse gloeilampenindu-
striee verbeterden pas toen in 1924 het wereldwijde Phoebus-kartel ont-
stond.. Vaste voet op Britse bodem kreeg hij pas met de komst van de 
radioo - maar dat is onderwerp van een ander hoofdstuk. 

Dee grote vragen zijn (a) waaróm hij elke keer bot ving en (b) waarom 
hijj  desondanks gedurende de jaren 1919-1924 zijn pogingen Engeland te 
veroverenn niet staakte. Speelden botsende ego's de hoofdrol? Uit zijn 
brievenn aan C. J. Ford van Ediswan blijkt een heilig geloof in de techni-
sche,, organisatorische en zakelijke superioriteit van Philips, én de nei-
gingg daar onverbloemd uiting aan te geven. Aangezien de meeste Britten 
traditioneell  sterk overtuigd zijn van hun eigen superioriteit, zullen zij 
moeitee hebben gehad met de arrogante en niet erg diplomatieke foreig-
nerner Anton Philips. Van zijn kant voelde Anton zich in contacten als die 
mett Siemens Bros. mogelijk niet voldoende serieus genomen.49 In Ne-
derlandd was hij inmiddels de tycoon, de Godfather, wiens aanbiedingen 
menn niet kon weigeren. Bij de grote concurrenten/collega's in de Ver-
enigdee Staten en Duitsland ontmoette hij respect. Misschien kon hij 
niett goed verkroppen dat men in Engeland anders tegen hem aankeek, 
enn werd zijn hardnekkigheid ingegeven door een behoefte aan erken-
ning. . 

Naa de opening van het filiaal in België zocht Anton verdere uitbreiding 
vann het aantal eigen verkoopkantoren (route vier) eerst in zuidelijke 
richting.. In 1920 begon hij in Frankrijk opnieuw een vennootschap La 
LampeLampe Philips, ditmaal niet samen met een verkoopagent maar in eigen 
beheer.500 In Spanje koos hij wel voor hervatting van de samenwerking 
mett zijn oude verkoopagent (van Duitse afkomst) Adolf Hielscher. De-
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zee had zijn importeursrechten na afloop van de Eerste Wereldoorlog te-
ruggekregenn en werd nu partner in een nieuwe joint venture. Antons 
eigenn medewerker Willem Stoon, die het importeurschap tijdens de 
oorlogg had waargenomen, moest een bijrol accepteren.51 

Dee keuze voor een lokale partner boven een eigen man speelde ook 
inn Italië, en eveneens met pijnlijke gevolgen voor de betrokken mede-
werker.. In dit geval kwam een vestiging aan de orde, toen de Italiaanse 
overheidd meteen na de oorlog maatregelen nam om de nationale indu-
striee te beschermen - een protectionistische tendens die de jaren daar-
naa in veel Europese landen gemeengoed zou worden. Door invoering 
vann een vergunningstelsel kwamen de importen van gloeilampen in 
Italiëë in 1918 praktisch stil te liggen. Ze werden in 1919 hervat, maar de 
kwestiee gaf Anton de overtuiging dat Philips hier dringend een eigen 
vertegenwoordigerr nodig had. Per 1 oktober 1919 vestigde zich daarom 
zijnn medewerker A. van Eyk in Milaan als concessionary esclusivo della 
LampadeLampade Philips. De zaken gingen echter niet van een leien dakje en na 
driekwartt jaar begon Anton te klagen over de zwakke verkoopresulta-
ten.. Volgens Van Eyk werden die veroorzaakt door een breed scala van 
problemenn zoals slecht personeel, stakingen en trage inklaring. Boven-
dienn kreeg hij onvoldoende voet aan de grond bij de Italiaanse groot-
handelarenn en weigerde de overheid hem te beschouwen als officieel 
vertegenwoordigerr van de NV Philips. De oplossing lag in een joint ven-
turee met de Milanese verkoopagent Mario Muggia, meende hij.52 Maar 
Antonn aarzelde. Hij was onvoldoende overtuigd van Van Eyks kwalitei-
tenn en vond dat die Philips' belangen had verwaarloosd.53 Ook Muggia 
bleekk terughoudend. Italië was in die tijd het toneel van arbeidsonrust, 
bedrijfsbezettingenn en botsingen tussen de communisten en de in 1919 
opgerichtee fascistische knokploegen van Benito Mussolini.54 In die om-
standighedenn wilde hij niet de aandacht op zich vestigen met nieuwe 
activiteitenn en ging hij liever onopvallend door als firmant van de be-
staandee handelsonderneming Jules Israel & Co.55 

Hett daaropvolgende halfjaar gebeurde er niets, maar in de loop van 
19211 gaf Anton Van Eyk opdracht drie verkopers in dienst te nemen voor 
hett bezoeken van de detailhandel. Van Eyk waarschuwde dat de groot-
handell  hiertegen in opstand zou komen.56 Dat zal ook wel zijn gebeurd, 
wantt enkele maanden later moest hij zijn activiteiten weer beperken tot 
dee groothandel en gaf Anton de firma van Muggia het exclusieve recht 
dee detailhandel te bevoorraden.57 Dit gezwalk kan het gevolg van onze-

136 6 



kerheidd zijn geweest, het kan ook dat Anton wilde uitproberen welk 
aanpakk de beste was. Mogelijk wilde hij afwachten hoe het economische 
enn politieke klimaat zich zou ontwikkelen. Tijdens het recessiejaar 1921 
wonn de beweging van Mussolini snel aan kracht en werd zij een officiële 
politiekee groepering - de Nationaal Fascistische Partij - met een sterk 
nationalistischh en conservatief karakter. Italië stevende steeds duide-
lijkerr af op een ernstige politieke crisis. Al met al geen ideale omstandig-
hedenn voor ingrijpende besluiten. 

Muggiaa deed het 't best, overduidelijk. Terwijl Van Eyk in de verlie-
zenn belandde, klom het aandeel van zijn firma Jules Israel & Co. in de 
verkoopp van Philips-lampen in Italië naar zestig a zeventig procent. In 
junii  1922 verlengde Anton het contract met Muggia met een jaar en 
brachtt hij de oprichting van een joint venture opnieuw ter sprake.58 In-
tussenn kreeg Van Eyk weer kritiek van hem: 'Zoeven kreeg ik een rap-
port.... dat de verkoop van de autolampjes buitengewoon gering is in 
Italië,, terwijl het ons bekend is dat de fabriek in Nijmegen [de 'Gloei-
lampenfabriekk Nijmegen', later 'Splendor' geheten, MM ] flinke kwanti-
teitenn afzet. U begrijpt, dat wij dit niet kunnen laten lopen en moet u er 
absoluutt werk van maken ook de autolampen zo hard mogelijk te pous-
seren,, te meer waar onze kwaliteit de andere absoluut slaat.'59 Maar ver-
moedelijkk had hij zijn beslissing al genomen. Dezelfde dag stuurde hij 
eenn briefje aan Muggia, met het verzoek in de loop van augustus eens te 
komenn praten.60 

Zoo ontrolden zich in Italië tegelijkertijd een groot historisch drama 
enn een klein Philips-drama. Die zomer bereikte de politieke chaos in dat 
landd een hoogtepunt, er ontstond een kabinetscrisis, de socialisten rie-
penn een staking uit, de fascisten eisten een hoofdrol in het herstel van de 
orde.. Terwijl Mussolini zijn Mars op Rome voorbereidde, stuurde An-
tonn in september de directeur van Philips België, J. Vink, naar Milaan 
omm 'te zien, wat wij moeten doen om ons Geschaft wat meer te pousse-
renn en welke maatregelen wij eventueel te nemen hebben om met of 
zonderr [de firma] Israel tot enig besluit te komen'.61 Na diens aankomst 
kreegg Van Eyk meteen een onaangenaam gevoel. Vinks optreden wees 
eropp 'dat zijn verblijf niet van tijdelijke aard zal zijn', schreef hij Anton, 
duss wat was de werkelijke bedoeling?62 Anton beantwoordde deze vraag 
eindd september met een uitvoerige brief, waarin hij Van Eyk wees op 
zijnn verliezen en op het overwicht van de firma Israel in Philips' Itali-
aansee verkopen, en waarin hij hem onder curatele stelde: 'Vandaar dat 
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ikk de heer Vink verzocht de organisatie geheel te herzien en zó te willen 
blijvenn leiden, dat wij zelf weer een eerste positie in de Italiaanse markt 
innemen.'63 3 

Intussenn marcheerden de fascisten naar Rome, waar Mussolini van 
koningg Victor Emanuel de macht eiste en die op zaterdag 30 september 
19222 ook kreeg. Op het verkoopkantoor te Milaan weigerde Van Eyk de 
machtt uit handen te geven. Op 4 oktober schreef hij Anton dat hij het 
voorall  als zijn eigen verdienste beschouwde dat de Philips-lamp in Italië' 
'absoluutt de overhand heeft'.64 Dat Jules Israel & Co. zo'n groot deel van 
dee verkopen voor haar rekening nam, kwam doordat 'genoemde firma 
doorr u begunstigd werd'. Alles bijeen 'kan ik met een gerust geweten 
verklarenn steeds alles gedaan te hebben om de belangen te behartigen 
diee ik vertegenwoordig, hetgeen trouwens door u zelf meermalen er-
kendd werd'. En: 'Ik kan absoluut niet toestaan, dat de heer Vink hier de 
leidingg komt nemen, alles over het hoofd ziende wat door mij gedaan 
werdd en mij blootstellende aan commentaren en beledigingen, niet al-
leenn ten opzichte van het personeel maar van allen die mij in Italië ken-
nen.' ' 

Antonn antwoordde niet meer. Hij was op weg naar Rusland, in een 
pogingg zaken te doen met het regime van Lenin, waarover in een later 
hoofdstukk meer, en liet de executie over aan Vink. Toen die zich op-
nieuww in Milaan meldde, trof hij een woedende Van Eyk, die hem toe-
voegdee dat hij niets met diens firma te maken had, en de volgende dag 
niett kwam opdagen voor een afspraak in zijn hotel. Stuur Van Walsem 
maar,, schreef Vink aan het secretariaat te Eindhoven, want hier zullen 
well  maatregelen moeten worden genomen.65 Dat viel mee, want het 
slachtofferr bereidde zelf al een ontslagovereenkomst voor. Met ingang 
vann 13 oktober 1922 vertrok hij met een schadevergoeding van vijfen-
twintigduizendd gulden.66 De ironie wilde dat zijn oorspronkelijke idee 
-- een joint venture met Muggia/Israel - uiteindelijk in mei 1923 toch 
gerealiseerdd werd.67 

Philipss Italiana was de vierde verkoopmaatschappij; dat jaar ontston-
denn ook verkoopdochters in Zweden, China en Zwitserland; het jaar 
daaropp in Finland, Tsjecho-Slowakije en Brazilië; en nog weer een jaar 
laterr in Groot-Brittannië, Denemarken en Oostenrijk.68 Deze eerste er-
varingenn waren een belangrijke leerschool. Net als in Frankrijk was het 
inn sommige landen beter geen filiaal te beginnen maar een lokale ven-
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nootschap,, zodat de fiscus geen aanslagen kon opleggen aan de moe-
dermaatschappij.. Net als in Italië' bleek het ook in andere landen met 
sterkee agentschappen verstandig deze bij de eigen verkoopmaatschappij 
tee betrekken c.q. betrokken te houden. Dat merkte G. Damman, die in 
19199 naar Zuid-Amerika reisde als opvolger van de overleden topver-
koperr Bakker. Hij had een moeilijke start, doordat aan boord van zijn 
schipp de Spaanse griep uitbrak, acht doden vielen, en de passagiers in 
Buenoss Aires in quarantaine moesten. Daarna bleek het geen sinecure 
hett uitvoerige netwerk van agentschappen in Zuid-Amerika onder 
eigenn beheer te brengen, omdat die er niets voor voelden hun vrijheid 
tee verliezen. Het duurde een volledig decennium tot de vertegenwoor-
digingenn in Argentinië, Uruguay en Chili waren omgezet in verkoop-
maatschappijenn en konden worden gebundeld in de Philips South Ame-
ricanrican Export Company (Philips Saeco).69 

Tott nu toe zijn in dit hoofdstuk vier van de genoemde vijf strategische 
routess aan de orde geweest, en daarbinnen alleen gebeurtenissen in de 
eerstee jaren na de Eerste Wereldoorlog, van eind 1918 tot begin 1923. 
Zelfss met dit nog incomplete beeld, waarin bijvoorbeeld de eerste acti-
viteitenn op het gebied van radio nog ontbreken, valt in te zien dat de 
commissarissenn soms moeite hadden met Antons snelheid. President-
commissariss De Marez Oyens zei tijdens een vergadering in juni 1920 
datdat de directie volgens hem 'lak aan de commissarissen' had: 'Er wordt 
veell  besloten waarvan de commissarissen ternauwernood kennis krij -
gen/700 Hij kreeg bijval van Geert van Mesdag, en opmerkelijk genoeg 
vann Gerard Philips, die zei dat ook hij als mededirecteur 'wel eens ten 
onrechtee voorbijgegaan' werd. Anton antwoordde dat er nu een keer 
veell  zaken van groot belang waren, 'waarin onmiddellijk gedecideerd 
moett worden' en beloofde zoveel mogelijk met de klachten rekening te 
houden.. Maar intussen ging hij gewoon in hetzelfde tempo door. 

Dee daaropvolgende vergadering, in februari 1921, kwam Van Mesdag 
mett zijn klacht over de snelle uitbreiding van de 'bijbedrijven'.71 In juni 
19211 was het weer Gerard die, tegen de achtergrond van de slechte eco-
nomie,, tot voorzichtigheid maande. Zijn kritiek richtte zich met name 
tegenn Antons plan om samen met de Duitse Osram-groep voor vier-
honderdduizendd gulden de gloeilampenfabriek van de Amerikaanse 
firmaa Westinghouse in Wenen en het filiaal daarvan in Zwitserland over 
tee nemen. Gerard zei 'dat het succes van combinaties in de laatste tijd 
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niett groot was, dat we voorzichtig moeten zijn, de fabriek ligt in een 
kleinn land en we hangen af van inkomende [invoerrechten, MM ] en uit-
voerrechten'.722 Anton had echter zijn secretaris Van Walsem meegeno-
menn en de chef van de commerciële afdeling J.H. Gaarenstroom, en hij 
liett hen zeggen dat Philips de fabrieken om strategische redenen moest 
kopenn 'omdat anders de Duitsers alleen daartoe overgaan'. Tegen dit ar-
gumentt had Gerard noch de raad van commissarissen verweer, en de 
aankoopp ging door, overigens zonder ooit geld op te leveren.73 

Err waren ook wel redenen om haast te maken. De Eerste Wereldoor-
logg had op de gloeilampenmarkt in Europa een machtsvacuüm achter-
gelaten.. De Patentgemeinschaft stelde weinig meer voor, door de oorlog 
warenn de drie Berlijnse firma's in een reeks geallieerde landen behalve 
fabriekenn ook hun octrooirechten kwijtgeraakt. Aan de vooravond van 
dee Eerste Wereldoorlog was Philips aanzienlijk kleiner geweest; nu had 
hett Eindhovense bedrijf binnen Europa - exclusief Duitsland zelf- een 
evenn groot marktaandeel en bedroegen de exporten naar landen buiten 
Europaa elf miljoen lampen in 1920 tegen vijf miljoen voor het Berlijnse 
drietal.744 Met het doel hun positie te heroveren brachten AEG, Siemens 
&&  Halske en de Auergesellschaft begin 1920 hun lichtactiviteiten onder 
inn de nieuwe gezamenlijke onderneming Osram. Het lag echter niet in 
Antonss aard te wachten tot deze op krachten was; hem kennende wilde 
hijj  voordien een zo groot mogelijke voorsprong nemen. 

Zijnn tactiek in deze situatie doet denken aan die van 1907-1912, toen 
dee wolframlamp haar intrede had gedaan en nog niet aan octrooibe-
perkingenn was onderworpen. Aangezien die onvermijdelijk zouden ko-
men,, had Anton indertijd geprobeerd zo snel hij maar kon - via zijn 
wereldwijdee exportdrive - een sterke internationale marktpositie in dit 
nieuwee lamptype op te bouwen. Daardoor was Philips in de licentieon-
derhandelingenn van 1912-1914 zowel door de drie van de Patentgemein-
schaftt als door General Electric als een serieuze gesprekspartner be-
schouwd.. Nu, na afloop van de Eerste Wereldoorlog, vielen van Duitse 
zijdee pogingen te verwachten de oude machtsverhoudingen te herstel-
lenn - misschien niet geheel maar dan toch gedeeltelijk. De vorming van 
Osramm was een eerste aanwijzing. Daar kwam bij: de Duitsers waren 
hunn octrooirechten ook lang niet overal ter wereld kwijt, zodat Philips 
binnenn afzienbare tijd hoe dan ook in nieuwe licentieonderhandelin-
genn terecht zou komen. En in de iets verdere toekomst kon ook de vor-
mingg van een nieuw gloeilampenkartel weer opdoemen. Hoe sneller 
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Philipss in deze overgangsfase groeide, des te beter zou het bedrijf ervoor 
staann als dit soort onderhandelingen aan de orde kwam. Tegen deze 
achtergrondd was Antons expansiedrift een race tegen de klok. 

InIn dit grote wereldwijde machtsspel was de verhouding met de Ame-
rikanenn eigenlijk het eenvoudigst. Begin oktober 1919 reisde GE-top-
mann Gerard Swope naar Londen om Anton te ontmoeten en de ge-
sprekkenn over de licentieovereenkomst, die door de oorlog waren on-
derbroken,, af te ronden. Anton vloog naar de Britse hoofdstad, samen 
mett commercieel medewerker J. H. Gaarenstroom. Vliegen was in die 
tijdd nog een groot avontuur. Gaarenstroom beschreef later hoe zij 'als 
tweee beren verpakt in een open vliegtuigje van Parijs zijn vertrokken'.75 

Toenn ze tegen de piloot opmerkten dat zijn machine er weinig solide 
uitzag,, antwoordde die dat maar één van de vijfentwintig vluchten ein-
digdee met een ongeval. Prompt viel boven het Kanaal de motor enkele 
ogenblikkenn uit. Tijdens zijn poging die aan de praat te krijgen, pro-
beerdee de piloot hen gerust te stellen met de mededeling dat ze in glij-
vluchtt Folkestone nog net konden halen. 

Gelukkigg sloeg de motor weer aan en konden General Electric en 
Philipss op 15 oktober hun voorlopige afspraken uit 1916 vastleggen in 
eenn definitieve Principal Agreement, met als kern: Philips zou de Ameri-
kaansee markt verlaten in ruil voor toegang tot GE'S octrooien en know-
how.. De partners verdeelden de wereld in twee stukken, GE kreeg 
Noord-- en Midden-Amerika en Japan als exclusief werk- en verkoopter-
rein;; Philips kreeg Nederland als exclusief terrein. In de rest van Europa 
enn de wereld konden beide bedrijven verkopen wat ze wilden en vrijelij k 
vann beider octrooien gebruikmaken. Acht Europese landen - Frankrijk, 
Griekenland,, Italië, Portugal, Rusland, Spanje, Groot-Brittanniê' en 
Ierlandd - vielen buiten de GE-patenten en daarmee ook buiten de af-
spraken.. Philips betaalde GE tweeënhalf procent royalty over de verko-
penn buiten Europa, in ruil voor uitwisseling van licenties en technische 
ondersteuning,, GE bracht haar internationale activiteiten onder in de 
Internationall  General Electric Company ( IGE), geleid door Gerard 
Swope.. IGE nam in 1920 een belang van twintig procent in de gewone 
aandelenn Philips en Swope kreeg zitting in de raad van commissaris-
sen/6 6 

Doordatt deze participatie gepaard ging met een uitbreiding van het 
aandelenkapitaal,, verloor de familie de meerderheid in de onderne-
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ming.. Om toch de macht te kunnen behouden, richtte men in 1920 ook 
dee NV Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Philips' Gloeilampen-
fabriekenn op - kortweg ook wel NV Bezit genoemd. Het idee was alle 
aandelenn Philips (minus de twintig procent van GE) om te ruilen in 
aandelenn NV Bezit. Die vennootschap gaf zes prioriteitsaandelen uit. De 
houderss daarvan moesten Nederlanders zijn en kregen het recht op 
bindendee voordracht van de directie van NV Bezit - die zelf weer het 
rechtt had op bindende voordracht van de raad van commissarissen en 
dee directie van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken. Bij de oprichting 
kwamenn de prioriteitsaandelen in handen van Anton, Gerard, hun 
broerss Hans en Ed, en de commissarissen De Marez Oyens en Van Mes-
dag.. De macht bleef dus stevig verankerd in de familie. Anton, Gerard 
enn De Marez Oyens vormden de eerste directie van NV Bezit.77 De om-
ruill  van de gewone aandelen vond overigens niet meteen plaats; het be-
sluitt daartoe viel pas eind 1924.78 

Dee verhouding met de Duitsers lag ingewikkelder. In de zomer van 1919 
maaktenn Philips en de drie Berlijnse firma's afspraken over aanpassing 
vann hun bestaande licentieovereenkomst aan de naoorlogse omstan-
digheden.. Maar intussen waren de onderhandelingen over de diverse 
vredesverdragenn na de Eerste Wereldoorlog nog gaande. Pas toen die in 
werkingg traden - te beginnen met het verdrag van Versailles op 10 janu-
arii  1920 - werd duidelijk welke gevolgen ze hadden voor de Duitse 
octrooien,, en ook dat de geldigheid van de afspraken discutabel was.79 

Nadatt AEG, Siemens en Auer hun lichtdivisies hadden gebundeld in Os-
ram,, konden in de loop van 1920 gesprekken beginnen over een nieuwe 
licentieovereenkomst.. De hoofdrollen waren weggelegd voor Anton en 
Williamm Meinhardt, de directeur van Osram, die al snel aanstuurde op 
eenn veel nauwere samenwerking. 

Meinhardtt had daar goede redenen voor. In deze naoorlogse fase 
heerstenn in veel landen felle anti-Duitse gevoelens, die onder meer tot 
uitingg kwamen in handelsbeperkingen en terughoudendheid bij het 
kopenn van Duitse producten. Verder speelde de sociaal-democratische 
regeringg in Duitsland met de gedachte het eigendom van een aantal 
grotee bedrijven te 'socialiseren', ofwel over te dragen aan de arbeiders of 
dee overheid. Osram was zeker niet het enige bedrijf dat op de gedachte 
kwamm dit te pareren door het aangaan van een joint venture met een 
buitenlandsee onderneming.80 Tijdens onderhandelingen op vrijdag 11, 
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zaterdagg 12 en zondag 13 maart 1921 te Berlijn, en vervolgonderhan-
delingenn op 6 juni, presenteerde Meinhardt een plan voor oprichting 
vann een in Nederland gevestigde holding, die voor negenenveertig pro-
centt zou participeren in Osram en ook voor negenenveertig procent in 
Philips.. Osram zou als grootste van de twee bedrijven de meerderheid 
krijgenn in de holding zelf, maar daarvan geen gebruik kunnen maken 
omm later alsnog een meerderheid van de aandelen Philips te verwerven. 
Hoee serieus dit voorstel was, bleek uit het feit dat AEG-toplieden Paul 
Mamrothh en Walther Rathenau, die in 1915 zijn vader Emil was op-
gevolgdd als Prasident van A EG, zelf aan de onderhandelingen deelna-
men.81 1 

Welkk heil Anton ervan verwachtte, is minder inzichtelijk. Misschien 
zagg hij een kans helemaal van de licenties en royalty's af te komen en de 
restantenn van het keurslijf van de Patentgemeinschaft van zich af te 
schudden.. Maar uit het verdere verloop doemt ook een andere interpre-
tatiee op. Anton ging er tijdens onderhandelingen immers altijd van uit 
datt hij de ander eigenlijk niet nodig had - zoals Van Walsem zei: je moet 
nooitt denken dat jij de zwakste bent. Vanuit die opvatting maakten de 
Duitserss een cruciale fout. Door met zo'n vergaand voorstel te komen, 
lietenn ze te snel het achterste van hun tong zien, gaven ze te kennen dat 
zee zich zwak voelden en Philips nodig hadden, en manoeuvreerden zich 
inn de positie waarin zij de concessies en de aanbiedingen moesten doen. 
Antonn kon zich rustig het hof laten maken, zolang hij hun hoofddoel -
dee joint venture - maar niet verwierp en de onderhandelingen gaande 
bleven.. Zo ging het ook. Eind januari 1922 legden Meinhardt en hij al-
vastt de hoofdlijnen neer van een nieuwe licentieovereenkomst, voor het 
gevall  de fusiebesprekingen zouden mislukken. Ze waren het nog niet 
eenss over de hoogte van de royalty's, maar wel over het schrappen van 
dee maximum productiequota die Philips in de oude overeenkomst zo 
dwarss hadden gezeten. Daarmee had Anton zijn belangrijkste wens -
vrijheidd van productie en verkoop - gerealiseerd.82 Dat bleek toen hij 
eindd februari verslag deed aan zijn commissarissen: hij vertelde hun 
uitvoerigg en gedetailleerd welke licentievoorstellen op tafel lagen, en 
bleeff  vaag over de fusie.83 

Meinhardtt kreeg het eerste signaal dat Antons belangstelling ver-
flauwdeflauwde een paar dagen later, toen Philips een kleine gloeilampenfa-
briekk in Warschau kocht, waarvoor ook Osram belangstelling had.84 Op 
11 april stuurde hij Anton een lange brief, waarin hij deze actie betitelde 
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alss het aanwakkeren van een concurrentiestrijd 'die overbodig is... als 
wij ,, zoals eerder het plan was, tot een overeenstemming over de hele li-
niee zouden komen>.85 Hij drong erop aan nu snel helder te krijgen 'welke 
dee relatie tussen onze ondernemingen in de toekomst zal zijn'. Vanwege 
dee sterk schommelende koers van de Duitse mark was een fusie op dat 
momentt misschien niet haalbaar, en hij stelde daarom voor te beginnen 
mett een gezamenlijk verkoopbeleid, de oprichting van gezamenlijke 
nieuwee fabrieken, een regeling voor winstverdeling en uitwisseling van 
patentenn en kennis. Zijn aandrang was begrijpelijk omdat medio febru-
arii  een delegatie van zijn ingenieurs op bezoek was geweest bij General 
Electricc en had geconstateerd dat Osram als gevolg van de oorlog in 
(productie)technologiee zeker vijfjaar achterstand had opgelopen. Phi-
lipss was in dat opzicht wel up-to-date en zou de Duitsers kunnen hel-
penn bij de noodzakelijke moderniseringen.86 Maar de vaart was uit de 
besprekingenn en ook deze tussenstap werd niet gezet. 

Toenn vermoordden leden van een rechts-extremistische beweging 
opp zaterdag 24 juni 1922 Walther Rathenau. De topman van AEG was 
ookk een bekend cultuurfilosoof met linkse ideeën, en een vooraan-
staandd politicus in de Weimarrepubliek. Als jood was hij al enige tijd het 
mikpuntt van nationalistische kritiek - wat bitter was, aangezien hij in 
dee Eerste Wereldoorlog een grote rol had gespeeld in de Duitse grond-
stoffenvoorziening.. Op dat moment was hij net een halfjaar minister 
vann Buitenlandse Zaken. Zijn dood leidde tot stakingen en felle botsin-
genn tussen linkse en rechtse groepen, die Duitsland aan de rand van een 
burgeroorlogg brachten.87 Tegen deze achtergrond en ook vanwege de 
slechtee economische situatie en het wegzakken van de koers van de 
markk liet Anton William Meinhardt in september weten dat Philips lie-
verr wilde wachten met verdere besluitvorming.88 Een paar maanden 
laterr verslechterde de toestand in Duitsland nog verder. Franse troepen 
bezettenn op 11 januari 1923 het Ruhrgebied, met het doel het land te 
dwingenn tot herstelbetalingen voor de schade van de Eerste Wereldoor-
log.. De Duitse economie kwam compleet tot stilstand en de mark be-
landdee in een spiraal van hyperinflatie. Daarmee waren de fusievoor-
stellenn definitief van tafel. In maart 1923 tekenden Osram en Philips wel 
eenn nieuwe - en voor Philips gunstige - licentieovereenkomst, met een 
zeerr matig royaltypercentage, uitwisseling van octrooien en alleen 
maximumquotaa voor leveringen aan Duitsland, Oostenrijk enTsjecho-
Slowakije.89 9 
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Daarr zou het niet bij blijven. Door de problemen in eigen land en 
mett de mark werd Osram gedwongen zich veel sterker op de export te 
stortenn dan voorheen, en datzelfde gold voor producenten in Hongarije 
enn Oostenrijk. Gedurende 1923 nam de internationale concurrentie 
sterkk toe, daalden de prijzen en ontstond weer een nieuwe behoefte aan 
prijsafspraken.. Nog voor het eind van dat jaar ondernam William 
Meinhardtt een tweede poging met Philips een nauwere samenwerking 
tott stand te brengen.90 Toen Anton hier ook de Vereinigte uit Boedapest 
bijj  wilde betrekken, inmiddels omgedoopt tot 'Tungsram', liep deze 
stapp in 1924 uit op de vorming van een groot, wereldwijd kartel van het 
grootstee deel van de gloeilampenindustrie, inclusief International Ge-
nerall  Electric - maar daarover meer in een volgend hoofdstuk. 

Dee manier waarop Anton Philips het spel der groten speelde, de wijze 
waaropp hij manoeuvreerde en onderhandelde, met General Electric al 
vanaff  1914 en met Osram vanaf 1920, laat zien dat hij zich bepaald niet 
dee mindere voelde. Integendeel, in het gezelschap van Gerald Swope en 
Williamm Meinhardt was hij op zijn eigenlijke niveau. De erkenning die 
hijj  zocht, vond hij hier. Dit was zijn liga, die van de bouwers van grote 
concerns.. Zijn brieven aan hen kregen nooit het belerende, afstandelij-
ke,, hautaine of arrogante toontje dat hij kon aanslaan tegen mindere 
godenn als Cochius van 'Leerdam', Boudewijnse van Vitrit e of Ford van 
Ediswan.. Ze bleven altijd vriendelijk en respectvol. Hij ontwikkelde al 
snell  persoonlijke contacten met beide collega's, wat ongetwijfeld werd 
gestimuleerdd door het feit dat ze leeftijdgenoten waren.91 

Terwijll  Anton zich nestelde in de topliga van het elektrisch licht, 
namm zijn broer afscheid. Op woensdag 21 september 1921 deelde Gerard 
dee raad van commissarissen mee dat hij meer wilde gaan reizen en dat 
niett verenigbaar achtte met een goede uitoefening van zijn functie. De 
commissarissenn vonden zijn timing niet gunstig, zo midden in een eco-
nomischee recessie. Geert van Mesdag vroeg hem nog wat te blijven, 
'voorall  ook met het oog op de publieke opinie in deze abnormale tijd'.92 

Dee andere commissarissen sloten zich daarbij aan, inclusief Anton,'die 
hett zeer op prijs zou stellen, indien zijn mededirecteur het aanblijven 
nogg eens in overweging wilde nemen'. Erover nadenken wilde Gerard 
wel,, al voegde hij er meteen aan toe dat voor hem dan de oude tantiè-
meregelingg moest gelden - en niet de nieuwe, minder gunstige regeling 
diee een jaar eerder was ingevoerd. 
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Hett bleef bij nadenken. Hij vertrok officieel per 1 april 1922, maar fei-
telijkk al rond de jaarwisseling 1921-1922, en wel op een zeer radicale ma-
nier.. Al in december kondigde de pers de veiling aan van zijn villa Vij -
verhof,, het bijbehorende huisraad en een negental bouwterreinen dat 
hijj  nog in Eindhoven bezat.93 De verkoop vond plaats op de 27ste de-
cember.. Kort na de jaarwisseling namen Gerard en zijn vrouw hun in-
trekk in het Hotel Plaza Athénée aan de avenue Montaigne, midden in 
dee ambassadebuurt van Parijs.94 Hij werd lid van de raad van commis-
sarissenn maar liet zich bijna twee jaar niet zien op de vergaderingen, en 
daarnaa meestal maar één keer per jaar. Een decennium lang reisde hij en 
woondee hij in Frankrijk, Italië en Zwitserland, om daarna neer te strij-
kenn in Den Haag. 

Antonss zoon Frits benadrukte decennia later in zijn autobiografie 
datt de broers altijd zeer positief over elkaar spraken.'Sprak ik als oudere 
jongenn eens wat ernstiger met oom Gerard dan kreeg ik uitbundige lof-
tiradess over zijn broer te horen. Meestal heette het: "Nou Frits, jij weet 
niett half wat voor 'n geweldige vader je hebt! Zoals Ton werkt, zoals hij 
dee boel ziet, daar heb ik het grootste respect voor." Op zijn beurt kon 
mijnn vader met diepe bewondering over oom Gerard spreken, in deze 
trant:: "Oom Gerard is zo ongelofelijk knap en heeft zo'n geweldig door-
zettingsvermogenn om een probleem in de fabriek geheel tot het einde 
opp te lossen!"'95 Maar er zijn weinig tekenen van persoonlijke affiniteit. 
Hunn leeftijdsverschil was daarbij niet de belangrijkste factor, want 
Antonn kon het wel goed vinden met zijn broer Hans, die ook een stuk 
ouderr was. Het zat vermoedelijk vooral in hun sterk uiteenlopende 
karakters.. Anton was extravert en bourgondisch, praatte honderduit, 
dronkk op reis soms 's morgens al champagne, nam voor de lunch een 
portje,, en bestelde op de boot naar Engeland meteen oesters en tong, 
zoo herinnerde directiesecretaris Van Walsem zich later. Gerard was veel 
formeler,, bescheiden en op het krenterige af- wie met hem op reis 
ging,, moest genoegen nemen met een broodje op het station.96 

Naa zijn pensionering kreeg Gerard natuurlijk de stukken van de raad 
vann commissarissen. Hij bleef over technische onderwerpen correspon-
derenn met 'zijn' fabricagemensen Staal en Lokker en met prof. Holst 
vann het Natuurkundig Laboratorium. De contacten met zijn jongere 
broerr zakten geleidelijk terug. Afgaande op overgebleven correspon-
dentiee stuurde Anton hem in de jaren twintig zo af en toe nog wel een 
brieff  met nieuws over de gang van zaken, en consulteerde hij hem een 
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enkelee keer persoonlijk. In de jaren dertig wisselden ze alleen nog kleine 
briefjess uit over persoonlijke en familieaangelegenheden, na het uitbre-
kenn van de Tweede Wereldoorlog nog een enkele langere. 

Inn het begin heeft Anton zijn oudere broer misschien toch wel gemist. 
Dee recessie die rond de jaarwisseling 1920-1921 was begonnen, zette in 
19222 hevig door en ondanks hogere verkoopaantallen zakte de winst in 
zijnn eerste solojaar scherp terug, mede door forse prijsdalingen.97 Er 
zijnn tekenen dat het in de eerste helft van 1922 niet zo goed met hem 
ging.. Juist in die periode gedroeg hij zich onzeker en besluiteloos in de 
kwestie-Vann Eyk/Muggia in Italië. In juni dat jaar moest hij zijn com-
missarissenn bekennen dat het bij zijn acquisitie'Volt' in Tilburg een jan-
boell  was. Er was een voorraad van liefst driehonderdduizend slechte 
lampenn in het magazijn aangetroffen. 'We hebben de directeur ontsla-
genn en iemand van ons er in geplaatst. De productiekosten zijn thans 
gevallenn van zesendertig op vierentwintig cent per lamp.'98 Dat wijst 
tochh op te laat ingrijpen. 

Hijj  kampte in die tijd ook met gezondheidsproblemen. In maart 
gingg hij ter behandeling van reuma in zijn enkels acht dagen naar Acqui 
Termee in Piemonte, Italië, een kuuroord dat al sinds de Romeinse tijd 
bekendstaatt om zijn hete zwavelbronnen." Dat hielp niet voldoende, 
wantt tijdens zijn zomervakantie ging hij een dag of acht naar Sankt Mo-
ritzz om daar - zoals hij Petrus Cochius schreef- 'mijn kapotte poten 
elektrischh uit te laten stomen en met kokend water te laten behandelen, 
hetgeenn mij geducht goed heeft gedaan'.100 

Datt hij bovendien last heeft gehad van neerslachtigheid, valt af te lei-
denn uit een verslag van de journalist M. J. Brusse van de Nieuwe Rotter-
damschedamsche Courant. Deze beschreef een paar jaar later hoe hij tijdens de 
diepee economische recessie van begin jaren twintig naar Anton toeging 
enn een man aantrof die 'weifelend', 'schier moedeloos' en 'down' was en 
diee 'de toekomst zwart inzag, de bronnen van afzet verzand en onzeker, 
somberr dreigend, het bestaan van al die honderden gezinnen, die dui-
zendenn mensen, die zich hier toch in goed vertrouwen op zijn onder-
nemingg hadden gevestigd, - en... zélfs voor zijn aandeelhouders de rui-
neuzee gevolgen aan de beurs vreesde...'101 Misschien heeft die neerslach-
tigheidd zelfs nog een rol gespeeld in het contact met William Meinhardt 
overr een fusie met Osram. Hier zat voor Philips inderdaad niet genoeg 
strategischh voordeel in, maar het valt op dat Anton de beslissing over 
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hett afbreken van de gesprekken eigenlijk niet zelf nam maar overliet aan 
dee loop der gebeurtenissen. 

Inn het najaar van 1922 lijk t hij zijn daadkracht te hebben hervonden. 
Hijj  hakte de knoop rond de vestiging in Italië door, begon onderhande-
lingenn met de vier grootste bedrijven op het gebied van radiocommuni-
catiee over de levering van grote aantallen radiolampen, en ging voor het 
eerstt sinds lange tijd weer eens op reis naar Rusland. 
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HOOFDSTUKK 7 

EenEen foto voorLenin 

Hett einde van de Eerste Wereldoorlog betekende ook het vertrek van 
D.. van Eendenburgh uit Sint-Petersburg, intussen omgedoopt tot Pe-
trograd.. Anton had hem bij het uitbreken van die oorlog als vijfentwin-
tigjarigee naar de Russische hoofdstad gestuurd om een verkoopkantoor 
opp te zetten en alle orders binnen te halen die de Duitse fabrikanten 
moestenn laten liggen. Hij was uit Eindhoven vertrokken op 12 septem-
berr 1914, zes weken na het begin van de vijandelijkheden.1 Drieënhalf 
jaarr later keerde hij Rusland weer de rug toe, op vrijdag 1 maart 1918.2 De 
Russenn en de Duitsers stond op het punt de vrede van Brest-Litovsk te 
ondertekenen.. Dat gebeurde op 3 maart maar echte vrede leek nog ver 
weg.. Het land verkeerde al een jaar in een onzekere revolutionaire stem-
ming,, en het was niet denkbeeldig dat de Duitsers alsnog naar Petro-
gradd zouden doorstoten om de bolsjewieken te verdrijven en conserva-
tievee krachten in het zadel te helpen.3 

Bijj  zijn aankomst in 1914 had Van Eendenburgh kunnen voortbou-
wenn op de vele contacten die zijn baas sinds de roemruchte reis van 1898 
inn Rusland had gelegd, en die hadden geleid tot een clientèle van enkele 
duizendenn groothandelaren en winkeliers.4 Hij had kantoorruimte ge-
vondenn aan de belangrijke Nevski Prospekt, een van de drie lange 
hoofdstratenn die de stad als radialen doorsnijden en waarlangs zich in 
dee loop van de negentiende eeuw al tientallen Nederlandse handelaren 
haddenn gevestigd, die uiteenlopende artikelen verkochten als cacao, 
koffiee en thee, linnengoed, alcohol en sigaren.5 Op het kantoor werkte 
hett administratief personeel, waaronder zijn vrouw, en bij het Finland 
Stationn was een opslagruimte met magazijnmeester, 's Winters zond 
Eindhovenn de lampen voor Rusland naar het Zweedse Göteborg, waar 
zee op de trein gingen naar Karungi, helemaal aan het noordelijke uit-
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eindee van de Botnische Golf, aan de grens tussen Zweden en Finland. In 
dee eerste winter was er nog geen treinverbinding tussen Karungi en het 
Finsee grensstadje Haparanda en moesten de lampen per slee over een 
bevrorenn rivier over de grens worden gebracht. Van daaruit gingen ze 
weerr per spoor verder naar het zuiden, door Finland naar Petrograd.6 

Inn 1915 en 1916 had Van Eendenburgh zeer goede zaken gedaan, en 
inn beide jaren rond de twee miljoen lampen verkocht.7 In maart 1917 
hadd hij assistentie gekregen van de drieëntwintigjarige Charley Spaens, 
diee net bij Philips in dienst was en alleen een spoedcursus Russisch had 
gevolgd.88 Spaens was met zijn neus midden in de historische gebeurte-
nissenn gevallen. Nog onderweg naar zijn post hoorde hij van het brood-
oproerr te Petrograd, de Februarirevolutie en het aftreden van tsaar Ni-
colaass 11. Kort daarop zette het Duitse leger de revolutionaire socialisti-
schee leider Vladimir Lenin, die in ballingschap was in Zwitserland, in 
eenn gepantserde trein die hem dwars door Duitsland richting Scandina-
viëë bracht. Nadat Lenin via die omweg op 3 april in het broeinest Petro-
gradd was gearriveerd, werd de Russische hoofdstad het toneel van felle 
demonstraties,, plunderingen en een strijd om de politieke macht. Het 
enee kamp bestond uit liberalen en gematigde burgerlijke socialisten, het 
anderee uit Lenins radicale bolsjeviki (communisten), die het parlemen-
tairee stelsel geheel omver wilden werpen en inruilen voor een bestuur 
vann arbeiders- en soldatenraden, ofwel sovjets, die ze ook alvast op po-
tenn zetten. Door deze tweespalt kwam de militaire ineenstorting van 
Rusland,, waarop de Duitsers met de inzet van het wapen 'Lenin' hoop-
ten,, inderdaad snel dichterbij.9 

Vann Eendenburghs jonge assistent Spaens liet het allemaal ontspan-
nenn langs zich heen glijden. In juli 1917 maakte de liberaal getinte rege-
ringg plaats voor een kabinet met een socialistische meerderheid en de 
gematigdee Aleksandr Kerenski als minister-president. Spaens herinner-
dee zich later: 'In die zomer hadden we nog een prachtig leven en er was 
geenn vuiltje aan de lucht. Ik was lid van de Russische tennisclub, waar 
wee de zaterdag en zondag doorbrachten... In die zomer waren Lenin en 
Trotskii  er al. Die hielden meetings. We zijn er wel eens naar gaan luiste-
renn maar iedereen bagatelliseerde dat.'10 

Eindd augustus liep de spanning weer op. Premier Kerenski kreeg geen 
greepp op het land, de opperbevelhebber pleegde een coup en stuurde 
troepenn naar Petrograd, waar zijn soldaten in plaats van de rust te her-
stellenn zich juist massaal aansloten bij de op revolutie beluste bolsjewie-
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ken.. In deze chaos besloot Van Eendenburgh een deel van zijn voorraad 
lampenn per trein naar dee zuidelijke stad Charkov in de Oekraïne over te 
brengen.. Begin oktober vond Lenin de tijd rijp voor een gewapende 
machtsovername.. Die kwam, aldus Spaens, 'ongemerkt, 's nachts'.11 In-
derdaadd was de beroemde Oktoberrevolutie er geen van grote volksmas-
sa's.. Op de 25ste oktober bezetten kleine groepjes soldaten en gewapende 
arbeiderss strategische punten in Petrograd. De regering had geen con-
trolee meer over het leger en kon niets doen. In de nacht van 25 op 26 ok-
toberr werden de ministers gevangengenomen in het Winterpaleis; pre-
mierr Kerenski ontsnapte en vluchtte naar het buitenland.12 

Off  in het paleis nog altijd Philips-lampen in de kroonluchters 
brandden,, is niet bekend. Dat ze allemaal aan waren, weten we dankzij 
eenn ooggetuigenverslag van de Amerikaanse journalist John Reed.13 

Charleyy Spaens hoorde 's nachts een paar schoten, 'maar de volgende 
morgenn heb ik pas gemerkt dat de stad bezet was. De koetsier zat ge-
woonn op zijn plaats, hij haalde een fles cognac te voorschijn en vroeg of 
ikk die wilde kopen. Ik hoorde toen dat het Winterpaleis... leeggehaald 
was.... Daar kwam ook die fles cognac vandaan.'14 Dat was dan toch een 
vann de weinige artikelen die uit het paleis verdwenen. John Reed heeft 
beschrevenn hoe hij die nacht met enkele anderen de oostelijke ingang 
binnengingg op het moment dat een aantal Rode soldaten begon te 
plunderen.. Direct riepen andere revolutionairen: 'Stop, leg alles terug, 
[datt is] eigendom van het volk!'15 Hij zag ook hoe de ministers werden 
afgevoerd:: 'Eerst kwam Kisjkin, zijn gezicht betrokken en bleek, toen 
Roetenberg,, die somber naar de vloer keek; de volgende wasTeresjtsjen-
ko,, die scherp om zich heen keek, en een koude blik op ons fixeerde. Ze 
passeerdenn in stilte; de zegevierende opstandelingen verzamelden zich 
omm toe te zien, maar er waren niet veel boze opmerkingen.'16 Hij zag 
geenn enkel geweld, hoorde van hooguit een tiental doden en zag alleen 
schadee aan de kroonlijst van het paleis, veroorzaakt door twee granaten 
vanaff  het slagschip 'Aurora', die hij vanuit de verte had horen afvuren.17 

Vanaff  dat moment viel er voor Van Eendenburgh en Spaens niet veel 
meerr te reizen. De omzet was beperkt; nieuwe voorraden kwamen niet 
meer.. Spaens: 'De banken waren gesloten. Je was aangewezen op wat 
jee contant kon verkopen. Maar eigenlijk heb ik geen last gehad. Ik was 
bevriendd met twee jonge knapen die bij de Russisch-Hollandse Bank 
werkten.. Wij gingen veel uit. In die winter heb ik alle opera's gezien, alle 
balletten...'188 Thuis in Eindhoven meldde Anton zijn commissarissen 
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datt hij niet verwachtte nog iets terug te zien van Philips' banksaldi in 
Ruslandd en dat hij die roebels maar had afgeschreven.19 

Dee bolsjewieken hadden de regering in handen en zouden een 
grondwetgevendee vergadering uitschrijven. Bij de verkiezingen daar-
voor,, in november, haalden ze een kwart van de stemmen. Maar Lenin 
wass niet van plan een parlementaire democratie te laten ontstaan en de 
machtt te delen. Toen de grondwetgevende vergadering op 5 januari 1918 
bijeenkwam,, ontbonden de bolsjewieken die na een dag. Een week later 
riepenn ze de sovjetrepubliek Rusland uit, met een regering die Raad van 
Volkscommissarissenn heette en als hoogste politiek orgaan een Centraal 
Executieff  Comité, dat echter geen directe volksvertegenwoordiging was 
maarr via allerlei tussenstappen tot stand kwam.20 

Kortt daarop hield Van Eendenburgh het voor gezien en ging hij naar 
Zweden.. Charley Spaens bleef nog wel. Na de vrede van Brest-Litovsk, 
inn maart, bewoog Rusland steeds duidelijker in de richting van eenpar-
tijstaat,, dictatuur en burgeroorlog. Verderop in 1918 vormde zich een 
gewapendee antibolsjewistische beweging - een monsterverbond van 
nationalisten,, conservatieven, liberalen en gematigd socialisten - on-
derr de verzamelnaam 'Witten'. Met steun van de westerse geallieerden 
wistenn de Witte legers dat voorjaar en zomer Siberië, de Oeral en grote 
delenn van het stroomgebied van de Wolga te veroveren.21 Intussen zat 
Vann Eendenburgh in Stockholm niet stil. Hij wist het verlies op Philips' 
roebelss te beperken door ze tegen een lagere koers te verkopen, en het 
luktee hem ook het magazijn in Petrogradd tegen contante betaling van de 
handd te doen.22 Dat was geen geringe prestatie, want de meeste Hol-
landsee kooplieden in de stad zagen hun bezittingen geconfisqueerd en 
verlorenn alles.23 In oktober reisde Charley Spaens via Warschau naar de 
Oekraïne,, die toen nog door de Duitsers bezet was. Hij kon de wagons 
mett lampen achterhalen, die Van Eendenburgh naar Charkov had ge-
zonden,, maar hij kon er niet over beschikken zonder de eigendomspa-
pierenn (die hij in Petrograd had laten liggen). Hij werd ziek en ging naar 
Moskou,, sinds maart 1918 de nieuwe hoofdstad van de sovjetrepubliek 
Rusland.. Toen hij hoorde dat Nederlanders per 1 januari 1919 hun pas-
poortenn zouden moeten inleveren, besloot hij dat het ook voor hem 
tijdd werd te vertrekken. Samen met zijn kennis en waarnemend consul 
Vann Grunsven reisde hij per trein naar Finland en vandaar naar Stock-
holm.244 Daarmee kwam een einde aan de Philips-vertegenwoordiging 
inn Rusland. 
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Dee burgeroorlog woedde tweeënhalf jaar. Het maatschappelijk leven 
raaktee in Rusland volkomen ontwricht, er heerste hongersnood, de eco-
nomiee was door alle oorlog en revolutie een puinhoop. Toen daarna de 
balanss van het voorgaande decennium werd opgemaakt, bleken zestien 
miljoenn Russen omgekomen door oorlog, terreur, honger en ziekten, 
terwijll  twee miljoen mensen naar het buitenland waren gevlucht.25 Tij -
denss de strijd tussen de Roden en de Witten hield Anton - ook na de 
sluitingg van het kantoor in Petrograd - enig contact met zijn Russische 
klanten;; via een Amerikaanse hulporganisatie liet hij een tijdlang elke 
tweee maanden rond vierentwintighonderd voedselpakketten verstu-
ren.26 6 

Toenn de burgeroorlog eind 1920 ten einde kwam, probeerde hij met-
eenn met het sovjetregime te onderhandelen over hervatting van de han-
del.277 Dat was te vroeg. In de winter van 1920-1921 brak een reeks boe-
renopstandenn uit in Siberië, Oekraïne en Centraal-Rusland. Her en der 
opereerdenn groepen partizanen en in de weinige nog functionerende 
fabriekenn braken stakingen uit. Terwijl de communisten in maart 1921 
inn Moskou hun tiende partijcongres hielden, kwamen de matrozen van 
dee marinebasis op het eilandje Kronsjtadt bij Petrograd in opstand. Het 
sovjetregimee had dus wel iets anders aan het hoofd dan de invoer van 
gloeilampen.. Indirect hadden de protesten wel gevolgen voor Philips. 
Zee gaven Lenin namelijk aanleiding voor de introductie van zijn Nieu-
wee Economische Politiek (NEP), die hij tijdens datzelfde tiende partij-
congress aankondigde.28 De sovjets hadden vanaf juni 1918 de fabrieken 
genationaliseerdd en ook de landbouw en de buitenlandse handel geheel 
onderr hun controle gebracht. Dat was, getuige de slechte economische 
situatiee en de honger, geen succes gebleken. In de hoop de voedselvoor-
zieningg te verbeteren, gaven zij de boeren in het voorjaar van 1921, na 
'Kronsjtadt',, toestemming een deel van hun producten weer zelf te ver-
handelen.299 In de handel en industrie stonden zij op beperkte schaal 
weerr privé-ondernemingen toe. Bovendien startten zij pogingen de 
buitenlandsee handel te bevorderen en buitenlandse investeerders aan te 
trekken. . 

Toenn Lenins Nieuwe Economische Politiek een jaar onderweg was, 
ondernamm Anton een nieuwe poging zijn zaken in Rusland te hervatten. 
Daarbijj  was een belangrijke rol weggelegd voor Werner Brümmer. Hij 
hadd deze jurist van het Duitse ministerie van Economische Zaken in 
decemberr 1921 ontmoet op het kantoor van Osram-directeur William 
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Meinhardt,, en hem uitgenodigd een paar dagen naar Eindhoven te ko-
men.. Meteen na dat bezoek nam Brümmer ontslag en op maandag 
33 april 1922 trad hij bij Philips in dienst, als tweede bedrijfsjurist naast 
Hermann van Walsem. Toevalligerwijs nam Gerard Philips die dag offi-
cieell  afscheid, en Van Walsem nodigde Brümmer uit voor de kleine 
plechtigheidd in de nog niet geheel voltooide parterre van de nieuwe 
lichttoren.. Anton had hun onderlinge taakverdeling aan hen zelf over-
gelaten,, en de twee spraken af dat Brümmer de juridische aangelegen-
hedenn in Midden- en Oost-Europa, Scandinavië, Griekenland en Tur-
kijee voor zijn rekening zou nemen, en Van Walsem - die slecht Duits 
sprakk - de aangelegenheden in Engeland, Frankrijk en de andere voor-
maligee geallieerde landen.30 

Opp 16 april 1922 herstelden Rusland en Duitsland hun politieke en 
economischee betrekkingen na besprekingen in Rapallo, een badplaats 
aann de Italiaanse Rivièra, niet ver van Genua. Natuurlijk bood dit per-
spectievenn voor de handel. Maar Nederland had geen officiële betrek-
kingenn met de Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek 
(RSFSR),, zoals Sovjet-Rusland voluit heette.31 Naar het schijnt reisde 
Antonn daarom persoonlijk naar Rapallo om volkscommissaris (minis-
ter)) Leonid Krassin te ontmoeten, die verantwoordelijk was voor de bui-
tenlandsee handel, en om een visum te bemachtigen. Krassin had echter 
geenn tijd voor hem.32 Dat was vervelend, want een paar weken later 
hoordee hij dat een delegatie van General Electric in Moskou zou gaan 
onderhandelenn over de fabricage van gloeilampen voor heel Rusland. 
Volgenss Brümmer stopte hij na dit nieuws met gierende remmen voor 
hett kantoor aan de Emmasingel. Als hij zelf Rusland niet binnenkwam, 
dann moest Brümmer — die dat met zijn Duitse nationaliteit wel kon -
maarr met spoed op pad. De jurist wist nog vrijwel niets van de gloeilam-
penindustriee en kreeg een spoedcursus over de fabricage en verkoop. 
Beginn juni overhandigde Anton hem een volmacht om namens Philips 
onderhandelingenn te voeren en verbintenissen aan te gaan.33 

Dee daaropvolgende weken kostten Werner Brümmer bijna het 
leven.344 Hij reisde eerst naar Berlijn en kreeg daar een visum als verte-
genwoordigerr van Philips' glasfabriek te Weiswasser. Omdat in Rusland 
choleraa en tyfus heersten, zocht hij een huisarts in Berlijn die hem in 
éénn keer de benodigde vaccinaties gaf. Hij kreeg koorts maar stapte toch 
opp de trein naar Riga. 's Nachts kreeg hij pijn aan zijn rechterbeen, dat 
dee volgende ochtend verlamd bleek. Na de tweede nacht in de trein was 
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ookk zijn linkerbeen verlamd. Bij aankomst in Moskou regelde zijn bege-
leiderr een auto naar het Savoy Hotel, waar het telegram met zijn reser-
veringg niet aangekomen bleek. In arren moede liet hij zich naar de Duit-
see legatie rijden, waar men hem alleen een kamertje met een stromatras 
inn de kelder kon geven. Gelukkig had Anton hem een lijstje meegegeven 
mett 'meer dan vierentwintighonderd adressen van onze oude klanten, 
datt wil zeggen vrienden van Philips in Rusland' - ongetwijfeld dezelf-
denn die tijdens de hongersnood voedselpakketten hadden ontvangen.35 

Mett hulp van de Duitse legatie vond hij de volgende dag onderdak bij 
dee oude klant Mandelbaum. Die was zelf niet thuis, maar zijn moeder 
ontvingg Brümmer hartelijk. Die nacht werd hij wakker van de pijn en 
bleekk zijn borst vol wandluizen te zitten. Een in allerijl opgetrommelde 
Russischee arts constateerde dat de Berlijnse collega hem een verkeerde 
injectiee had gegeven, bestemd voor mensen die al cholera hebben, en 
daarvann ook nog eens veel te veel. 'Ik had ongeveer dertig maal meer ge-
kregenn dan een doodzieke cholera-man ingespoten mocht krijgen.'36 De 
verlammingg in zijn benen was veroorzaakt door het springen van haar-
vaten.. Zijn leven was gered door de wandluizen, die zoveel bloed uit 
hemm hadden gezogen dat zijn hart het nog net aan had gekund. 

Hett duurde twee weken voor Brümmer weer op de been was en ein-
delijkk in zijn hotel terechtkon. Met de teruggekeerde Mandelbaum als 
tolkk maakte hij van de herstelfase gebruik om informatie te verzamelen 
overr de sovjeteconomie en -regelgeving. Medio juli lukte het hem via 
eenn tussenpersoon volkscommissaris Krassin te pakken te krijgen, en na 
eenn week van besprekingen waren ze het eens over het opzetten van een 
gezamenlijkee onderneming van Philips en de Russische staat. Misschien 
gingg het zo snel omdat Krassin zelf elektrotechnisch ingenieur was, een 
tijdjee voor Siemens & Halske had gewerkt en de branche dus van bin-
nenuitt kende.37 Het kostte een paar dagen en een woede-uitbarsting van 
Brümmerr richting Krassin om de laatste plooien glad te strijken, maar 
toenn was het contract rijp voor ondertekening. Brümmer vond de af-
sprakenn echter te verstrekkend om namens Philips te tekenen, en vroeg 
Krassinn of hij binnen een afgesproken termijn met Anton terug kon ke-
ren.. Krassin ging akkoord. Uit angst voor diefstal op zijn terugreis liet 
Brümmerr het contract met een Duitse diplomatieke koerier naar Ber-
lij nn brengen. Hij haalde het daar op en keerde terug naar Eindhoven. 
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Intussenn had Anton zelf Krassin ook ontmoet. Terwijl Brümmer dood-
ziekk in Moskou lag, reisde de volkscommissaris op en neer naar Neder-
land,, als lid van de Sovjet-Russische delegatie in Den Haag, waar tussen 
155 juni en 18 juli 1922 een vervolg plaatsvond op de conferentie van Ge-
nua/Rapallo.388 Anton zocht opnieuw contact en ditmaal met succes: hij 
kreegg zijn felbegeerde toestemming om naar Rusland te gaan.39 Eerst 
namm hij in augustus vakantie in Pontresina, Zwitserland, en bracht hij 
eenn bezoek aan Sankt Moritz voor zijn kuur tegen de reuma aan zijn en-
kels.. Eind september zou hij met Brümmer op weg gaan naar Moskou, 
maarr tot diens verontrusting schoof hij het vertrek op het allerlaatste 
momentt een week op. De jurist waarschuwde: hierdoor zouden ze een 
dagg na afloop van de afgesproken termijn arriveren. Volgens Anton was 
datt geen probleem, hij wuifde Brümmers zorgen weg: 'Ik ken Rusland 
beterr dan jij.'40 Ze vertrokken op maandag 2 oktober. 

Zowell  Brümmer als Anton heeft uitvoerig verslag van deze reis ge-
daan.411 Het visum dat Anton van Krassin had gekregen - zelf noemde 
hijj  het een diplomatenpas - bleek een groot gemak. Zijn bagage werd 
niett doorzocht en hij hoefde nergens in de rij te staan. Op dinsdagoch-
tendd 3 oktober kwamen ze in Berlijn aan. Ze deden wat inkopen - An-
tonn kocht handschoenen tegen de Russische najaarskou - en gingen 
naarr de Schlesische Bahnhof voor hun trein naar Riga. Ze hadden al 
plaatsgenomenn in de slaapwagen, toen ineens William Meinhardt langs 
kwamm lopen met zijn vrouw, een collega, kruiers en bagage. De Osram-
directeurr vertelde dat hij dezelfde trein zou nemen, maar Brümmer 
ontdektee dat hij helemaal geen slaapplaatsen had gereserveerd. Vervol-
genss zei Meinhardt dat 'hij niet wilde dat de sovjets ons tegen elkaar uit-
speelden'' en daarom pas na hen naar Moskou zou reizen.42 Een spelle-
tje,, dacht Brümmer, maar Anton vermoedde dat hij simpelweg niet kon 
vertrekkenn wegens een probleem met zijn paspoort. 

Kortt daarvoor, in september, had Anton de fusiebesprekingen met 
Osramm afgebroken. Voor Brümmer was de ontmoeting op de Schlesi-
schee Bahnhof aanleiding onderweg toch nog eens over een of andere 
krachtenbundelingg te beginnen. Zijn argument was tweeledig. In de 
eerstee plaats had Nederland geen officiële betrekkingen met Sovjet-Rus-
land,, wat het zakendoen voor Philips bemoeilijkte, en had Duitsland die 
sindss 'Rapallo' wel. Bovendien was Nederland 'toch een te kleine mo-
gendheidd om in geval van een of andere onenigheid over het naleven 
vann het contract het hoofd aan Sovjet-Rusland te kunnen bieden'.43 An-
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tonn liet zich overtuigen en liet van het volgende station een telegram 
mett een voorstel tot samenwerking in Rusland naar Berlijn versturen. In 
Rigaa lag het antwoord klaar: Meinhardt zou hem zo spoedig mogelijk 
nareizen. . 

Dee tocht naar Riga duurde twee dagen. Daar namen ze de trein naar 
Moskou.. Omdat Rusland de voorgaande jaren was geteisterd door hon-
ger,, maakte Anton zich enige zorgen over zijn proviandering onderweg. 
Omm verrassingen te voorkomen, namen Brümmer en hij vanuit Riga 
watt voedsel mee, maar al snel ontdekten ze dat 'dat eigenlijk niet nodig 
was,, daar op de grotere Russische stations overal de nodige etenswaren 
tee vinden waren, goede thee, mooi wittebrood, uitstekende appels, pe-
roedjïsroedjïs (pasteitjes met rijst, vlees of kool), bier'44 Weer twee dagen later 
bereiktenn ze Moskou, op zaterdag 7 oktober om drie uur 's middags. De 
Russischee contactpersoon van Brümmer, die vanuit Berlijn met hen 
meee was gereisd, had voor een auto gezorgd. Ze werden opgewacht door 
Ariee ('Errie') van den Bosch, die gehuwd was met de jongste zus van 
Ann tons vrouw en die als Nederlands consul in Reval (Tallinn) woonde, 
dee hoofdstad van Estland. Van den Bosch' aanwezigheid kon van nut 
zijnn omdat hij Russisch sprak. Bovendien had hij een appeltje met de 
sovjetss te schillen: hij was aannemer in de waterbouw en enkele van zijn 
baggermolenss waren in de haven van Petrograd aan de ketting gelegd. 
Daarr hoopte hij via Anton en diens contact met volkscommissaris Kras-
sinn wat aan te kunnen doen. 

Antonn was misschien tien jaar niet in Moskou geweest, maar het leek 
eenn stuk langer geleden. De straten waren 'veel leger dan vroeger en ele-
gancee ho maar!'45 Overal liepen soldaten van het Rode Leger en af en toe 
redenn tanks voorbij. Toch was zijn eerste indruk niet slecht. De mensen 
warenn goed gekleed, veel winkels waren open, weliswaar met beperkte 
assortimentenn maar er waren zelfs havanasigaren te koop. Speciale ver-
meldingg verdiende 'een prachtwinkel zoals er geen in de wereld bestaat 
vann conserven, delicatessen, ooft, kaviaar (de oude zaak van Elichéeff, 
diee winkels waren vroeger in Petersburg en Moskou unica)'. Er waren 
gelukkigg ook tekorten: 'Komen er lampen, dan zijn ze direct uitver-
kocht.'' Het land leed onder hyperinflatie, de roebel stond op vijf mil-
joenn per gulden. De Nieuwe Economische Politiek en de terugkeer van 
hett particulier initiatief in de staatseconomie leverden merkwaardige 
figurenfiguren op. Hij zag verkopers voor eigen rekening en collega's in staats-
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dienstt naast elkaar in dezelfde bontwinkel werken. Een van zijn oude af-
nemerss van gloeilampen had zijn particuliere bedrijf in handen van de 
staatt zien verdwijnen. Nu werd deze genationaliseerde zaak geleid door 
iemandd met een hoog staatsloon die dat bijeen wilde sparen om weer 
eenn particuliere fabriek te beginnen. 

Eenn pluspunt was dat de sovjets voor orde en discipline zorgden. 'Ze 
[dee Russen] hebben een hoop geleerd en er heerst over het algemeen 
tucht.'466 Tijdens een treinreis, enkele dagen later, spuugde een vrouw 
schilletjess van zonnebloempitten uit. De conducteur deelde meteen een 
boetee uit, 'die zij direct tegen recu te betalen had, anders mee in de nor'. 
Opp het roken op verboden plaatsen of het weggooien van een peuk op 
eenn houten perron stonden ook boetes. En: 'Bij aankomst in Moskou 
kwamenn er duizend mensen uit de trein, geen dringen, alle direct achter 
elkaarr staan bij de uitgang en werd zo een serpentine gevormd - later 
tweee - van een honderd meter lang.' 

Diee discipline was (nog) niet het gevolg van repressie. Eerder heerste 
eenn sfeer van bevrijding, die vooral in de kunst goed zichtbaar was. Zo-
alss de historicus H. von der Dunk schreef, waren in die eerste levensja-
renn van Sovjet-Rusland niet alleen de politieke maar ook de artistieke 
paleizenn in bezit van het volk gekomen, waren niet alleen de arbeiders 
maarr ook de kunstenaars van hun kluisters bevrijd en leek de kunst 
'evenn waarlijk de kunst van het volk te worden'.47 Veel Russische kunste-
naarss waren tijdens het regime van de tsaar neergestreken in culturele 
centraa als Parijs. Daar hadden zij zich - samen met uitgeweken weten-
schapperss en socialistische kopstukken - aangesloten bij de internatio-
nalee intellectuele en artistieke elite, waarvan veel leden warmliepen 
voorr dee humanistische, pacifistische en in sommige opzichten zeer mo-
dernee en vooruitstrevende idealen van de socialistische beweging. Voor 
dee jonge Russische avant-gardisten 'betekende de revolutie bijna van-
zelfsprekendd allereerst de grote bevrijding', aldus Von der Dunk.48 Hun 
terugkeerr uit ballingschap en de bezoeken van hun broeders en zusters 
uitt het Westen maakte van de 'jonge sovjetstaat aanvankelijk ook het 
idealee experimenteerveld voor nieuwe kunstvormen' - tot Stalin daar 
inn de loop van de jaren twintig een einde aan maakte.49 

Antonn Philips bezag de symptomen van dit alles in het eerste week-
endd van zijn verblijf in Moskou, in oktober 1922, met een mengeling van 
verbazingg en sympathie. Op zondagochtend liep hij een museum bin-
nen.. De entree bleek voor iedereen zes cent, en er liepen drommen ar-
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beiderss en vrouwen rond 'die van de meer intelligenten uitleg kregen'.50 

Diezelfdee avond zag hij een ballet in de opera, waar de keizersloge en de 
grotee loges bij het toneel nu bevolkt waren met arbeiders, terwijl het 
'fatsoenlijkk publiek' genoegen moest nemen met de fauteuils in de zaal 
enn de overige loges.51 Na de opera ging hij naar een cabaret met 'allerlei 
modernee schilderingen aan de muur en ook een modern publiek' Later 
zouu de sovjetkunst vooral een instrument voor volksopvoeding en pro-
pagandaa worden, nu waren alleen nog onschuldige en positief te duiden 
voortekenenn van die ontwikkeling zichtbaar. Onderweg van Riga naar 
Moskouu hadden de kinderen op de stations Anton voortdurend ge-
vraagdd om stukjes potlood. 'Ik hoorde ook dat... zowat de hele bevol-
kingg lezen en schrijven leert, waarvoor grote propaganda gemaakt 
wordt,, we kochten allerleukste platen voor propagandadoeleinden der 
sovjets,, mooie kleuren en heel goede artistieke tekeningen.'52 

Zoo snel ze konden maakten Werner Brümmer en hij hun opwachting 
bijj  volkscommissaris Krassin, die hen vriendelijk ontving maar meteen 
zeii  dat zijn handtekening niet langer geldig was. De overeenkomst die 
Brümmerr in de zomer had voorbereid, behelsde de oprichting van een 
gezamenlijkk bedrijf dat als enige in Rusland gloeilampen zou mogen fa-
bricerenn en importeren. Philips zou in dat privaat-publieke monopolie 
eenn meerderheid van eenenvijftig procent krijgen en Sovjet-Rusland 
eenn minderheid van negenenveertig procent. Als Brümmer indertijd 
well  van zijn volmacht gebruik had gemaakt en de overeenkomst had 
ondertekend,, zou Krassin hier moeilijk(er) aan hebben kunnen ont-
snappen.. Maar sinds de zomer had de volkscommissaris met Krupp on-
derhandeldd over de bouw van gezamenlijke fabrieken voor landbouw-
machines,, en was deze grote Duitse staalfabrikant akkoord gegaan met 
eenn Russische meerderheid. 'De reden dat minister Krassin dus zo gaar-
nee gebruik maakte van de verstreken termijn van onze optie was om ook 
inn ons verdrag tot elke prijs een eenenvijftig procent aandeel voor de 
Russenn te bedingen, schreef Brümmer later in zijn memoires.'53 Antons 
pogingenn om Krassin alsnog aan het oude contract te houden, misluk-
tenn en hij besloot de gesprekken te traineren en de komst van Meinhardt 
aff  te wachten. Hij had hoge verwachtingen van een samenwerking met 
Osram,, zo schreef hij Anna. Hij was veel optimistischer dan Brümmer 
enn geloofde dat Krassin akkoord zou gaan met een minderheidsbelang 
vann vijfentwintig procent, tegen vijfenzeventig procent voor Osram/ 

159 9 



Philips.. De investeringen zouden alleszins overzichtelijk zijn, misschien 
vijf -- a zevenhonderdduizend gulden elk, en de winsten groot. Rusland 
wass immers een enorme markt, alleen al 'Moskou heeft drieëneenhalf 
miljoenn inwoners, er is aan alles te kort, lampen niet te vergeten...'54 

Inn afwachting van Meinhardt bemoeide hij zich die week even met Errie 
vann den Bosch, de echtgenoot van zijn schoonzus. Die was 'erg down, 
zijnn vooruitzichten voor baggerwerk zijn slecht hier'.55 Gelukkig hadden 
Antonn en de meegereisde contactpersoon van Brümmer hem kunnen 
opmonterenn met een nieuw idee: ruilhandel,'dus Russ[ische] waren zo-
alss hout, vlas, hennep, bont, beendermeel uitvoeren en koffie, thee, ca-
cao,, peper, rijst, drijfriemen, enzovoort hier invoeren'. Daar had Errie 
well  zin in. 

Hijj  bezocht ook een gloeilampenfabriek. Die zag er slecht uit en 'de 
w.c.. stonken een uur in de wind'. De discipline was streng en men 
maaktee lange uren. 'Drie keer vijftien minuten te laat geeft ontslag, 
overurenn tot twaalf uur toe per dag is toegestaan en geeft vijfti g procent 
toeslagg op het loon.' Drinken tijdens het werk kwam niet voor, over het 
algemeenn zag het werkvolk er goed uit. Maar de organisatie was slecht 
enn men had 'weinig en slecht glas, gebrek aan wikkeldraad, gebrek aan 
roodkoperenn toevoeringsdraden, antieke machines...', met als gevolg 
datt de productiviteit tien keer zo laag was als in Eindhoven. Naast de 
oudee fabriek was men wel een nieuwe aan het inrichten, die er veel beter 
uitzag.. Verder maakte hij een tocht van vierenhalf uur naar een genatio-
naliseerdee glasfabriek ver buiten de stad. Het was een 'oudmodische fa-
briek'' met drie glasovens die 'heel gemakkelijk in drie maanden te mo-
derniseren'' zou zijn.56 Er werkten vijfhonderd arbeiders - 'het volk was 
alleronderdanigstt en vriendelijk' - en hij was zeer te spreken over hun 
behandelingg door de staatsorganisatie voor de glasproductie, die de fa-
briekk nu beheerde: 'De glastrust van de regering doet ook een heleboel 
voorr hen, goede huizen gebouwd, met stal, hadden alle een of twee koei-
en,, varken, eigen lap grond, coöperatie...' 

Dee wagons van de trein die hem terugbracht naar Moskou, waren 
miserabel,, de meeste ramen waren kapot. Toch schreef hij juist over die 
terugreiss in bijzonder warme bewoordingen. Het landschap met zijn 
akkerss en kleurige herfstbossen was prachtig. Het Russische platte-
landslevenn gleed voorbij en drong ook tot in de trein zelf door. In de 
dorpenn langs de spoorlijn had men geoogst. De dag liep ten einde, de 
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treinn werd steeds voller: 'Kooplui, vrouwen, kinderen, alles sjouwt ap-
pelss en aardappels naar Moskou om te verkopen, één vrouw kwam bin-
nenn met zes grote zakken, ik kreeg er bijna één op mijn hoofd.'57 De sfeer 
wass 'allerschilderachtigst'. De trein had geen elektrisch licht en toen het 
donkerr werd, brandde 'in elke afdeling een kaarsje, vrouwen die appels 
verkochten,, prachtig wit brood, goedmoedig behulpzaam plaatsmaken 
voorr ons. Eén was zijn einde kaars verloren, zo hoog als vijf cents op 
elkaarr gestapeld en ging overal rond om te vragen of we geen stokje 
haddenn om het uit een reet te peuteren, waarop wij hem een kaars aan-
boden.. Nee, zei hij, dat is zonde, eerst proberen. Toen met mijn paraplu 
gepeuterdd en het lukte.' Gelukkig had hij geen last gekregen van luizen, 
maarr naar hij wist: het seizoen daarvoor begint pas 'als de schapenpel-
zenn van de zolder komen'. 

Naa de komst van Meinhardt gingen ze samen op vrijdag 13 oktober naar 
Petrograd,, voor bezoeken aan een gloeilampenfabriek en aan oude 
zakenrelaties.. Het was een luxueuze en ook wat nostalgische tocht. De 
treinn bestond uit 'goede Russische wagons met linnengoed zo mooi als 
wijj  het nooit gehad hebben'58 Het aloude Hotel L'Europe in Petrograd -
doorr Anton nog altijd Sint-Petersburg genoemd - was 'precies als voor 
dee oorlog', met uitstekende kamers en servetten van damast. De stad 
wass in herstel: 'De straten hier (hout) moeten er twee maanden geleden 
afschuwelijkk weggerot hebben uitgezien', maar nu 'zijn er alweer een 
hoopp straten prima begaanbaar' en was een derde van de winkels weer 
open.. Op sommige momenten leek het alsof helemaal geen revolutie 
hadd plaatsgevonden. Ze bezochten een 'schitterend ballet, gewoon bur-
gerpubliek,, goed gekleed, weinig en veel minder werklieden dan in 
Moskou'.. Daarna genoten ze een souper bij een zakelijke relatie aan 
huis.. 'Hoorde op de muzikale soiree [bij dezelfde relatie, MM ] prachtige 
jongee bas/bariton, mooie sopraan... Er was ook een uitstekende tango 
dancerr met meisje - het feest duurde tot zes uur 's morgens.' 

Datt het de sporen waren van voorbije tijden, een feest van een elite in 
haarr nadagen, besefte hij ook. Op de soiree ontmoette hij enkele'ballet-
teuses',, die er keurig uitzagen maar na de revolutie berooid waren; op 
eenn ander moment tijdens de reis aten ze met 'een keurig mens, nu win-
keljuffrouw,, vroeger [in het bezit van] achtentwintigduizend hectaren 
bos'599 De daaropvolgende dagen hoorde hij in gesprekken met mensen 
'vann de vroegere betere stand' dat de revolutie toch ook veel ellende met 
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zichh mee had gebracht: 'Een tijd schijnt het leven hier verschrikkelijk te 
zijnn geweest.'60 Dat was zo, ook van de Nederlandse handelsgemeen-
schapp in Petrograd zijn in de hongerjaren na de Oktoberrevolutie nogal 
watt leden gestorven of - als ze bleven leven - gearresteerd en geïnter-
neerd.611 In bedekte termen schreef hij Anna over enkele dames uit zijn 
oudee kennissenkring, die na de revolutie in 'gekke huwelijken' terecht 
warenn gekomen, 'mensen die niet bij elkaar horen en zodra mogelijk, 
wanneerr de pecuniaire toestand het veroorlooft weer uit elkaar lopen'.62 

Naarr men kan speculeren, doelde hij op vrouwen die echtgenoot, huis 
enn haard waren kwijtgeraakt en hun toevlucht bij een ander hadden ge-
zocht. . 

Voordatt ze naar Petrograd vertrokken, was het contact met Meinhardt 
dee eerste dagen wat stroef geweest. Dat was veranderd toen de Osram-
directeurr een keer 's ochtends aan de deur van Antons hotelkamer was 
verschenenn en hem met Brümmer aan een ontbijt met kaviaar had ge-
troffen.. Vanaf die dag had hij elke ochtend mee ontbeten. De sfeer was 
zoo verbeterd dat Anton het zelfs had gewaagd zijn collega een poets te 
bakken.. Hij had een advertentie laten plaatsen in de Pravda, waarin 
stondd dat een groot Amerikaans impresario in het Savoy Hotel balleri-
na'ss zocht voor een tournee langs Berlijn, Parijs, Londen en New York, 
enn daarna verder in Noord- en Zuid-Amerika. Als kamernummer had 
hijj  dat van Meinhardt opgegeven, die na verschijning van de krant 
urenlangg was belegerd door dames die op auditie kwamen.63 

InIn deze opgewekte sfeer ontstonden tijdens hun trip naar Petrograd 
dee contouren van een gezamenlijk voorstel aan Krassin. Ze besloten ook 
Generall  Electric bij de plannen te betrekken en te streven naar een joint 
venturee van Philips/Osram/GE en de Russische staat, die een fabricage-
enn handelsmonopolie voor het hele land moest krijgen. Als dat door-
gaat,, schreef Anton zijn vrouw,'wordt het één van de grootste zaken die 
wee ooit gedaan hebben'.64 Ze hadden al bedacht welk merk ze op de lam-
penn zouden stempelen: Philips/Osram met het sovjetwapen van de ha-
merr en de sikkel. Ook op een ander front werden ze het gemakkelijk 
eens.. Ze lieten de afgebroken fusiebesprekingen tussen hun beider 
ondernemingenn verder rusten en bereikten nu, onderweg in Rusland, 
overeenstemmingg over de nieuwe licentieovereenkomst, die uiteinde-
lij kk in maart 1923 zou worden getekend. 

Well  een beetje merkwaardig was dat zijn vertrouwen in een goede 
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afloopafloop van de onderhandelingen met de sovjets almaar toenam, zonder 
datt daar een concrete reden voor was. De plannen met Meinhardt oog-
denn op papier misschien veelbelovend, maar volkscommissaris Krassin 
hadd ze nog niet eens gezien. Toch zag Anton alleen maar gunstige voor-
tekenen.. Eén was de reactie van Lenin op de foto van het familiehuis te 
Zaltbommel,, waar Karl Marx indertijd een deel van Das Kapital had ge-
schreven.. Hij had hem voor zijn vertrek speciaal laten maken. De sov-
jetleiderr had het cadeautje — met toelichting - inmiddels ontvangen en 
beleefdd zijn dank laten overbrengen. Volgens Werner Brümmer had Le-
ninn ook laten wetenn 'dat de heer Philips blijkbaar het boek Het Kapitaal 
óff  niet gelezen óf niet begrepen had!'65 Maar Anton negeerde deze wat 
zurigee opmerking en schreef zijn vrouw: 'Mij n foto uit Bommel viel in 
goedee aarde... Ons familielid Karel Marx wordt hier als een god vereerd, 
datt had vader nog eens moeten beleven.'66 Zelf dacht hij wel bij de com-
munistenn in de smaak te vallen. Ze waardeerden het volgens hem wel 
datt hij ronduit over fouten en gebreken sprak. Dat waren ze niet zo ge-
wend.. En een van de arbeidersleiders had hem op een onbewaakt mo-
mentt gezegd: 'Als hier de regering en het kapitaal hadden gedaan wat u 
inn uw fabriek gedaan hebt, dan hadden we hier geen revolutie nodig ge-
had.'' Hij was er ook helemaal van overtuigd dat hij de juiste contacten 
had.. Als hij Errie van den Bosch zag klungelen - die talloze besprekin-
genn voerde, maar steeds met de verkeerde mensen - dan besefte hij toch 
well  dat niet iedereen voor de handel in de wieg was gelegd: 'Je wordt 
maarr geen koopman zo nebenbeiV 

Terugg in Moskou voelde hij zich zelfs zo zeker van zijn zaak dat hij al-
vastt op zoek ging naar een huis voor het onderbrengen van de ingeni-
eurss en technici die Osram en Philips binnenkort naar Rusland zouden 
sturen.. Zelf noemde hij het op bescheiden toon 'een uitstekend huis'; 
volgenss Brümmer was het 'een groot paleis, even buiten Moskou' en had 
hijj  al 'een dame van hoge adel... tot cheffin van het huis benoemd' en 
'tweee of drie grote vloerkleden voor de inrichting gekocht'.67 Hij laafde 
zijnn optimisme en zijn zelfvertrouwen nog verder aan een gesprek op 
donderdagg 19 oktober met Mieczyslav Bronski. Deze oude vriend van 
Leninn - hij had samen met de sovjetleider in Zwitserland in balling-
schapp gezeten - was een medewerker van Leo Trotski, de man die in het 
kaderr van de Nieuwe Economische Politiek de handelsbetrekkingen 
mett het buitenland moest herstellen. Anton vond Bronski interessant 
enn intelligent. Ze bleken een gemeenschappelijke kennis te hebben in de 
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persoonn van Sebald Rutgers. Deze civiel ingenieur was een kleurrijke en 
vooraanstaandee Nederlandse communist, onderhield contact met vele 
kopstukkenn van de Russische communistische partij, en was kort na de 
revolutiee in 1918 een tijdje in Moskou geweest. Anton kende Rutgers 
omdatt die in zijn jeugd een buurjongen was geweest van Anna in Rot-
terdam,, en na zijn afstuderen nog een tijdje voor vader De Jongh had 
gewerkt.68 8 

Tijdenss het gesprek met Bronski kwamen naast de plannen van Phi-
lipss en Osram ook oliezaken ter sprake. De handelscommissaris deed 
daaroverr een paar mededelingen waarvan Anton zich voornam ze zo 
snell  mogelijk na terugkeer door te spelen aan zijn neef mr. August 
Philips,, die dat jaar directeur bij de Koninklijke/Shell was geworden.69 

'' [ Ik] geloof, dat ik de petroleummensen geducht zal kunnen helpen...'70 

Welkee de betreffende mededelingen waren, is niet bekend. Een halfjaar 
eerder,, ten tijde van de conferentie van Genua/Rapallo, waren onder-
handelingenn tussen de Koninklijke/Shell en de sovjets over een joint 
venturee voor export van Russische olie door verzet van de Britse rege-
ringg stil komen te liggen. Het kan zijn dat Lenin en Bronski via Anton 
weerr een signaal naar de Shell-directie wilden sturen. Overigens zonder 
resultaat,, want Shell-topman Henri Deterding ontpopte zich meer en 
meerr als een tegenstander van de sovjets en begon in de jaren daarna 
zelfss een ondergrondse politieke campagne tegen hen te voeren.71 

Antonn was niet thuis in het stratego van regeringsleiders en olieba-
zen,, en heeft zich in het gesprek met Bronski misschien belangrijker ge-
waandd dan hij was. In zijn laatste brieven vanuit Rusland begon hij in 
iederr geval door te draven. Dat bleek vooral in de passages over Arie van 
denn Bosch en het plan voor hem of met hem een bedrijf in de ruilhandel 
opp te zetten. Hij beschouwde dat plan als uiterst kansrijk, maar niet op 
grondd van Aries kwaliteiten. 'Ik heb het gevoel dat ik door alle onder-
handelingenn en het vertrouwen dat de regering in ons heeft, vooral in 
mijj  (gek zeggen, hè!), dat ik hier ook op handelsgebied iets belangrijks 
énn voor Rusland en voor Nederland tot stand kan brengen. Dan kan ik 
Erriee ook gebruiken voor informatie (geen leider!).'71 En na een gesprek 
'mett een van onze Russen' geloofde hij 'dat we dankzij onze goede ver-
bindingenn hier wel wat kunnen doen..., het kan heel wat worden...'73 De 
Russenn bleken in ruil voor hun hout vooral behoefte te hebben aan rub-
ber,, koper, tin en lood. En haring! Ja, er zat aan die ruilhandel bepaald 
eenn nationaal belang. 'Ook zal ik vermoedelijk voor de Holl[andse] re-
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gering,, die stikvol met haringen zit, en die een hoop vissers werkloos 
heeft,, kunnen helpen. Het is hier een enorm artikel en zou een uitkomst 
zijnn voor onze vissersvloot.'Als Anna bij hem was geweest, zou dit onge-
twijfeldd het signaal zijn geweest om aan de rem te trekken. Naar het 
schijntt werd Anton vaak wakker met een overvloed aan grootse plan-
nen,, die zij vervolgens met kritische vragen tot realistische proporties 
terugbracht.744 Die ontnuchterende invloed ontbrak nu, en misschien 
mistee hij die ook wel, want juist aan het eind van deze laatste wat uit de 
handd gelopen brief zond hij haar een opvallende hoeveelheid 'hartelijke 
zoentjes,, kroelers en pakkers' en nog zo wat aanhankelijkheden.75 

Opp vrijdag 20 oktober stuurden Anton en Meinhardt volkscommissaris 
Krassinn hun definitieve voorstellen. Zeker na het gesprek met Bronski 
hadd Anton het gevoel dat de buit vrijwel binnen was. Hij had nu immers 
eenn directe verbinding met de sovjetleider zelf. 'Bronski is een grote 
vriendd van Lenin, waarmee ik vermoedelijk volgende week een per-
soonlijkk onderhoud heb.'76 Het liep allemaal wat anders. De ontmoe-
tingg met de zieke Lenin, die nog altijd herstellend was van een beroerte 
inn mei, vond niet plaats. De daaropvolgende onderhandelingen met 
Krassinn verliepen uiterst moeizaam. Anton was op dit vlak doorgewin-
terd,, maar de Russen hadden ook zo hun 'geraffineerde methodes', aldus 
Wernerr Brümmer in zijn memoires.77 Op zondag 29 oktober stuurde 
Krassinn iemand naar het Savoy Hotel om Anton en Meinhardt te vragen 
voorr een korte bespreking naar het Kremlin te komen. Daar werden zij 
omm elf uur 's morgens ontvangen door een team van drie onderhande-
laars.. Krassin zelfwas er niet en de verwarming was uit.78 

Terwijll  Anton, Meinhardt en hun medewerkers het almaar kouder 
kregenn en hongeriger werden, boden de Russen hun alleen een kopje 
theee aan en stelden zij urenlang allerlei zeer gedetailleerde vragen. Na 
driee uur ging een van de onderhandelaars weg enn kwam een ander bin-
nen,, die wederom urenlang alle kleine lettertjes in het contract ging 
doorspreken.. Na acht uur had Anton er genoeg van. 'Hij wilde persé 
niett langer aan die tafel blijven zitten, doch teruggaan naar het hotel om 
eindelijkk te gaan eten.'79 Alleen Meinhardt en Brümmer bleven achter. 
Dee Osram-directeur bleek een sterke constitutie te hebben. Hij stak een 
havanaa aan en zei tegen de Philips-jurist 'dat wij er nu voor moesten 
zorgen,, dat de Russen niet te vroeg van tafel zouden opstaan. Wij zou-
denn de onderhandelingen zó lang moeten laten doorgaan, dat zelfs de 
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Russenn het niet meer zouden aandurven om deze methode van onder-
handelingenn nog eens met ons te proberen.' Meinhardt draaide de rol-
lenn nu om en begon de Russen eindeloos vragen te stellen, tot de bijeen-
komstt om elf uur 's avonds ten einde kwam. 

Ondankss dit staaltje uithoudingsvermogen lukte het ook de daarop-
volgendee dagen niet overeenstemming te bereiken over de machtsver-
delingg in de joint venture. De Russen bewogen geen millimeter en hiel-
denn hun theatrale spelletjes gewoon tot het laatst vol. Toen de Hollander 
enn de Duitser hun koffers wilden pakken, vroegen ze hun het vertrek 
enkelee dagen uit te stellen. Ergens in de eerste dagen van november be-
slotenn Anton en Meinhardt dat ook deze akte afgelopen moest zijn. De 
Russenn zorgden voor een spannende slotscène. Op het moment van 
hunn definitieve vertrek hadden de autoriteiten hun paspoorten met uit-
reisvisaa nog steeds niet teruggegeven. Brümmer schreef: 'Onze trein 
stondd reeds gereed... Toen kwam er opeens een meneertje van de Russi-
schee Buitenlandse Zaken aangelopen met het hernieuwde verzoek om 
tochh nog twee of drie dagen langer te blijven. Wij gingen hier natuurlijk 
niett op in. Tweemaal werd een bel op het station geluid; bij de derde 
keerr zou de trein vertrekken... De Rus drong er nog steeds sterk op aan 
datt wij zouden blijven. Toen dat niet hielp, kwam meteen in galop een 
mannetjee aanlopen, dat de paspoorten en visa door het open raam in 
éénn der coupes slingerde. Toen klonk het derde en laatste vertreksein, en 
dee trein vertrok.'80 

Zee hadden niets bereikt. Arie van den Bosch evenmin: zijn bagger-
molenss kreeg hij niet terug.81 Achteraf sprak Anton nog met het minis-
teriee van Landbouw, Nijverheid en Handel over de haringplannen. Men 
berichttee hem dat Noorwegen in 1922 een groot contract had gesloten 
mett de Russische regering voor de levering van vierhonderdduizend 
ton,, maar dat twijfels bestonden of die wel volledig zou worden betaald. 
Menn was het met hem eens dat een soortgelijk contract voor Nederland 
vann grote betekenis zou zijn en dat daarmee de helft van de stilgelegde 
haringvloott weer in de vaart kon worden gebracht. Maar alleen met vol-
doendee zekerheid over het Russische betalingsgedrag. Anton noteerde 
opp de brief: 'Kom later bij gelegenheid hierop terug.'82 Of hij dit ooit nog 
heeftt gedaan, is niet bekend. 

Antonn was niet snel voor één gat te vangen. Dat bleek ook toen zijn ou-
dee liefde Rusland hem afwees. Al vóór zijn reis van oktober 1922 had hij 
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contactt opgenomen met de Nederlandsche Maatschappij voor Scheep-
vaart,, Handel en Nijverheid, een joint venture van de Rotterdamse han-
delsbedrijvenn Furness en Stokvis.83 Deze had een algemene importver-
gunningg verworven van Sewsapgostorg, het import-/exportkantoor 
vann het volkscommissariaat voor de Buitenlandse Handel te Petrograd. 
Dee regeling hield in dat Furness-Stokvis de in te voeren goederen eerst 
moestt deponeren in de magazijnen van Sewsapgostorg en daar, na toe-
stemmingg van de autoriteiten, afnemers voor kon gaan zoeken.84 Begin 
januarii  1923 sloot Anton met het Rotterdamse bedrijf een overeen-
komstt om via deze route in Rusland gloeilampen te verkopen.85 Philips 
namm de financiële risico's op zich, via een geheime kredietlijn van twee-
honderdduizendd gulden bij de Nederlandsch-Indische Handelsbank te 
Amsterdam.. Daaruit werd ook het salaris betaald van D. van Eenden-
burg.866 De voormalige chef van de eigen verkoopvestiging te Petrograd 
hadd na zijn vertrek uit Rusland onder eigen naam - maar ten behoeve 
vann Philips - een handelskantoor in Stockholm geopend. Nu zou hij, 
officieell  als vertegenwoordiger van Furness-Stokvis, de verkoop in Rus-
landd voor zijn rekening nemen. Zijn target voor 1923 was één miljoen.87 

Naastt het contract van Furness-Stokvis met Philips kwam een gelijk-
luidendd contract van Furness-Stokvis met de Internationale Industrie 
enn Handelsvereeniging ( IHV) . Dit bedrijf was opgericht in 1917, ge-
bruiktee een rekening bij de Rotterdamsche Bankvereeniging - waar-
meee ook Philips zaken deed - en had een raad van commissarissen met 
daarinn de president-directeur en een directeur van die bank (Willem 
Westermann en mr.dr. Joannes Pieter van Tienhoven), Louis en Hugo 
Stokviss van de handelsfirma Stokvis en margarinefabrikant Sam van 
denn Bergh junior.88 Mogelijk was dit parallelle contract bedoeld als dek-
mantel,, om zo nodig de relatie tussen Philips en Furness-Stokvis te ver-
doezelen. . 

Antonn ontving tot twee keer toe vertegenwoordigers van Sewsap-
gostorgg in de fabrieken te Eindhoven.89 Maar de zaak liep op een fiasco 
uit.. In het kader van de Nieuwe Economische Politiek zetten de Russen 
hunn schaarse buitenlandse valuta in de eerste plaats in voor de invoer 
vann kapitaalgoederen en niet voor luxe consumentenproducten zoals 
gloeilampenn toen nog waren. Vermoedelijk zijn weinig of geen Philips-
lampenn door Furness-Stokvis verkocht. Al in maart 1923 haalde Anton 
Vann Eendenburgh weer weg bij de joint venture en benoemde hij deze 
tott directeur van de nieuwe Zweedse verkoopmaatschappij Svenska 
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A.. B. Philips. Gedesillusioneerd legde hij zijn neef Julien Redelé te Dor-
drechtt (een broer van de Eindhovense Redelés) die zomer in een brief 
uitt hoe moeilijk het was zaken te doen met Sovjet-Rusland en hoe wei-
nigg vertrouwen hij had in verbetering van die situatie. 'Van geregeld 
werkk en geregelde orders bij de Russische regering is geen sprake en 
hangtt geheel af van het toeval en de relaties. Ik voor mij geloof, dat... het 
mett de Edelachtbare Sovjet Republiek allerberoerdst gaat, dat de centen 
opp zijn, dat de koopkracht van het publiek pijlsnel afneemt, dat het een 
armm uitgebuit, binnenkort nog veel armer, uitgebuit land zal zijn als 
ooitt tevoren.'90 

Antonn meende dat zijn problemen in de officiële contacten met de sov-
jetss voor een deel lagen aan het feit dat Nederland geen handelsverdrag 
mett de Sovjet-Unie had. Nadat een commissie onder leiding van een 
vann de volkscommissarissen in de loop van 1923 een bezoek had ge-
brachtt aan de regering in Den Haag, en daarna aan Eindhoven, sloot hij 
zichh aan bij de lobby in die richting, die vanuit ondernemerskringen was 
ontstaan.911 Hij schreef zijn oude connectie prof. Wim Treub: 'Waar ver-
schillendee landen een handelsverdrag met Rusland hebben afgesloten 
enn wij in zaken geregeld achter het net visten met de boodschap van de 
sovjetss "zie maar, dat er eerst een handelsverdrag met Nederland wordt 
gesloten",, meen ik dat het niet alleen voor ons, maar ook voor de Neder-
landsee industrie - en speciaal voor de Indische producten - van belang 
is,, dat hiertoe eindelijk wordt overgegaan.'92 Treub was op dat moment 
voorzitterr van de Ondernemersraad voor Nederlands-Indië, vandaar 
dee verwijzing naar het Indische belang. Maar hij zat niet meer in het 
hartt van de politiek en kon weinig tot niets doen. Antons lobby was niet 
ergg intensief en het lijk t erop dat hij er zelf weinig vertrouwen in had. 
Nadatt de Britten de Sovjet-Unie hadden erkend, begon de Nederlandse 
regeringg in 1924 alsnog onderhandelingen over een handelsverdrag. De 
sovjetss bleven echter bij hun eis van erkenning van hun staat en de Ne-
derlandsee regering bleef dit - op last van koningin Wilhelmina - weige-
ren.933 Na het mislukken van de onderhandelingen in mei dat jaar werd 
hijj  samen met enkele andere ondernemers nog wel lid van een comité 
Nederland-Rusland.944 Maar er is geen enkel bewijs dat hij daarin enige 
activiteitt heeft ontplooid. 
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Ondankss alle tegenslag staakte hij zijn pogingen om Rusland weer bin-
nenn te komen tot diep in de jaren dertig nooit helemaal. Na het misluk-
kenn van de overeenkomst met Furness-Stokvis sloot hij in december 
19233 een contract met de Duitse vertegenwoordiger Robert Melchers.95 

Getooidd met de prestigieuze titel van directeur van de Russische Aus-
landsabteilunglandsabteilung Berlin van de Philips Glühlampenfabriken AG wist deze 
eenn tijdlang jaarlijks een paar honderdduizend lampen aan de sovjets te 
verkopen.. Winst zal er niet of nauwelijks op zijn gemaakt, maar pas in 
19322 - toen Philips fors aan het snoeien was - werd Melchers' contract 
niett meer verlengd.96 

Inn 1926 vonden nog een keer onderhandelingen plaats over exclusie-
vee importen door Osram en Philips van alle gloeilampen die Rusland 
zelff  niet kon produceren, en over technische steun. Eind dat jaar werden 
zee zonder resultaat afgebroken.97 In 1929 kwam een verzoek van de 
Sovjet-Uniee binnen om bepaalde patenten te mogen kopen. Men be-
schouwdee het als niet-serieus en wees het af.98 In het voorjaar van 1935 
brachtenn Antons zoon Frits, die inmiddels bij het bedrijf in dienst was, 
enn prof. Holst van het Natlab met hun echtgenoten een bezoek van drie 
wekenn aan Moskou en Sint-Petersburg (toen Leningrad geheten). Dat 
gebeurdee op uitnodiging van de sovjetautoriteiten die belangstelling 
haddenn voor radio- en röntgenbuizen. De Nederlanders zagen overal 
'kanjerss van grafieken, aangebracht op alle mogelijke plaatsen, die door 
hunn stijgende lijnen vertelden van de vooruitgang in de productie'.99 

Volgenss Frits was het land de ineenstorting van de industrie ten tijde 
vann de revolutie nog altijd niet te boven, en waren de grafieken vooral 
bedoeldd om 'het geloof in een rooskleurige toekomst' er bij de mensen 
goedd in te hameren. Ze bezochten universiteiten, scholen en fabrieken. 
Fritss raakte onder de indruk van de laboratoria, waar 'knap [werd] 
geëxperimenteerd'' hoewel 'wanneer daar iets was ontwikkeld, het pas 
naa heel lange tijd in de fabricage ging lopen en soms nooit'. Het gezel-
schapp stond voortdurend onder begeleiding van 'zwijgende bijzitters' 
off  mensen van het staatsreisbureau Intourist, en kreeg geen kans met 
gewonee mensen te praten. Na terugkeer in Nederland kwam nog een 
sovjetdelegatiee op bezoek. Philips diende een offerte in voor de bouw 
vann een fabriek voor röntgenapparaten ter waarde van vijfendertig mil-
joenn gulden, maar daar gingen de sovjets niet op in. 
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Iss Anton zelf na 1922 nog in Rusland geweest? In 1927 vertelde hij in een 
intervieww dat hij er nog altijd twee keer per jaar naar toe ging.100 Bewij--
zenn daarvoor ontbreken. De herinneringen aan zijn eerste bezoeken 
heeftt hij altijd gekoesterd. Vele jaren later, kort voor het uitbreken van 
dee Tweede Wereldoorlog, ontving hij een brief van Marie Lehmann, we-
duwee van Lev Ivanovitsj Lehmann, een oude bekende uit Sint-Peters-
burg.. Zij woonde inmiddels in Estland en hij steunde haar al geruime 
tijdd met een kleine toelage. Nu stuurde zij weer eens een dankbetuiging, 
enn hij antwoordde: '[Uw brief] roept weer de mooie tijd terug, die ik 
mett u en uw man vroeger in Petersburg beleefd heb. Ik ben nooit ver-
geten,, hoe uw man ons door zijn orders voor de firma Kolbe heeft ge-
steundd en daardoor heeft meegeholpen onze zaak op te bouwen.'101 Ma-
rierie Lehmann kon tot haar dood in 1947 op Antons steun blijven reke-
nen. . 
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HOOFDSTUKK 8 

EenEen oppervlakkige vrede 

Inn 1924 bereikten vier toekomstige hoofdrolspelers van de Tweede We-
reldoorlogg een volgende fase in hun carrière. Voor Josef Stalin was de 
crucialee datum 21 januari. Die maandag overleed Lenin, na een lijdens-
wegg van bijna twee jaar en drie beroertes. De uitvaart ging gepaard met 
veell  pracht en praal. Petrograd - waar de revolutie was begonnen -
werdd omgedoopt in Leningrad.1 Stalin was de facto al enige tijd de baas 
inn Rusland, maar nu kwam de macht ook formeel in zijn handen en kon 
hijj  zijn ijzeren greep op de Sovjet-Unie ongehinderd verder versterken. 

InIn Duitsland verwierf Adolf Hitler de status van politiek gevangene 
enn bekend auteur. Hij had in november 1923 met steun van de extreem-
rechtsee generaal Erich Ludendorff in Beieren een couppoging onder-
nomen.. Die was mislukt, hij was veroordeeld tot vijfjaar, maar kwam 
naa slechts een halfjaar in het najaar van 1924 weer vrij . In de cel had hij 
deell  1 van zijn autobiografische boek Mein Kampf geschreven. Nu be-
gonn hij aan de wederopbouwvan zijn ontwrichte partij en aan zijn mars 
naarr de macht. 

InIn Japan trad de tweeëntwintigjarige prins Hirohito in het huwelijk; 
eenjaarr later zou hij tot keizer worden uitgeroepen. 

Inn Engeland ten slotte werd Winston Churchill minister van Finan-
ciën.. Het was zijn zevende ministerspost. Eerder was hij al gedurende 
kortee periodes minister geweest van Marine, Oorlog, Munitie, Lucht-
vaart,, Handel, Binnenlandse Zaken en Koloniën. Dit keer zou hij wat 
langerr blijven zitten, tot 1929, het jaar van de beurskrach.2 

Voorlopigg lagen die krach, de daaropvolgende depressiejaren en de 
nieuwee wereldbrand nog in de toekomst verscholen en leek de wereld 
eindelijkk een beetje op adem te komen van de voorgaande Grote Oor-
log.. Na de Franse bezetting van het Ruhrgebied in januari 1923 had de 
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Amerikaansee regering een commissie benoemd, onder leiding van de 
bankierr en ex-generaal Charles Dawes, om een oplossing te zoeken voor 
hett vraagstuk van de Duitse herstelbetalingen. De voorstellen van deze 
commissiee voor verlichting van de veel te zware schuld en langduriger 
spreidingg van de betalingen hadden brede internationale instemming 
ontmoett en konden in 1924 in uitvoering worden genomen. Via kortlo-
pendee kredieten hielpen de Verenigde Staten Duitsland bij het econo-
mischh herstel, dat inderdaad op gang begon te komen. Het plan werd zo 
belangrijkk geacht voor de vrede in Europa dat Dawes er een Nobelprijs 
voorr kreeg. Het zal wel toeval zijn geweest, maar dat jaar organiseerde 
hett Internationaal Olympisch Comité zijn verbroederingsfestijn niet 
éénn maar tweemaal; naast de Zomerspelen te Parijs vonden voor het 
eerstt ook Winterspelen plaats en wel in Chamonix, aan de voet van de 
Montt Blanc.3 

Dee gloeilampenindustrie wilde ook vrede. De Eerste Wereldoorlog 
hadd de macht van de grote Duitse firma's en hun Patentgemeinschaft 
doorbrokenn en feitelijk bestond sinds 1914 in grote delen van de wereld 
eenn redelijk vrije concurrentie. In 1921 hadden tweeëntwintig Europese 
fabrikantenn prijsafspraken gemaakt, maar die bleken niet bestand tegen 
dee recessie van 1921-1922 en de Duitse crisis van 1923.4 De branche dook 
tochh weer in een spiraal van oplopende concurrentie en dalende prij-
zen.. Zelfs nu AEG en Siemens hun lichtdivisies hadden samengevoegd 
inn Osram, waren ze niet meer in staat de rest van de Europese fabrikan-
tenn eenzijdig hun wil op te leggen. Eind 1923 vond Osram-directeur 
Williamm Meinhardt het tijd voor dee vorming van een nieuw kartel. Daar 
hadd hij in Europa in ieder geval Philips - de nummer twee - bij nodig. 
Enn om het kartel wereldwijd te maken, moest ook General Electric mee-
doen,, dat overigens in beide Europese bedrijven aanzienlijke belangen 
had.. Begin 1924 had Meinhardt een ontmoeting met Jesse Woodward, 
diee sinds 1922 in Parijs was gestationeerd als permanent vertegenwoor-
digerr van de buitenlanddivisie van GE, International General Electric 
(IGE).33 Die gaf meteen zijn steun aan het plan. Een nieuw kartel zou de 
bestaandee marktverhoudingen stabiliseren en GE de gelegenheid bie-
denn Osram en Philips blijvend van de Amerikaanse markt te weren. De 
Amerikanenn en Duitsers hadden ook een gezamenlijk belang: proberen 
dee snelle expansie langs vijf strategische routes, die Anton Philips direct 
naa de Eerste Wereldoorlog in gang had gezet, tot staan te brengen. 

Antonn deed mee maar had niet zoveel zin in een kartel - dacht 
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Meinhardt.. Blijkbaar begreep de Osram-directeur nog altijd niet zo veel 
vann Antons onderhandelingstactiek, want toen de drie op 14 mei 1924 te 
Parijss een voorlopige overeenkomst sloten, bleek dat deze alvast een 
paarr gunstige toezeggingen voor Philips in de wacht had gesleept, onge-
twijfeldd dankzij zijn terughoudendheid. In de daaropvolgende maan-
denn probeerden de drie partners andere gloeilampenfabrikanten voor 
eenn kartel te interesseren. Meinhardt ging naar de Hongaren (Tungs-
ram)) en Oostenrijkers, Woodward van GE naar de Britten (de firma's 
vann de Tungsten Ring) en de Italianen, en Anton naar de Fransen 
(Compagniee des Lampes).6 Eind augustus kwam een tiental fabrikan-
tenn bijeen in hotel Baur au Lac te Zurich.7 De conferentie verliep zo 
voorspoedigg dat Anton op zaterdag 6 september tussentijds naar Eind-
hovenn ging voor overleg met zijn commissarissen. Philips had een aan-
tall  jaren sterk kunnen profiteren van de vrije concurrentie. Maar nu viel 
inn steeds minder landen winst te maken, legde hij uit. Een kartel zou de 
dalendee trend in de prijzen kunnen keren, te Zurich was al afgesproken 
zee met tien procent te verhogen. Daar stond tegenover dat Philips' ex-
pansiedriftt weer aan banden zou komen te liggen. In 1903 en 1913 was 
datt ook gebeurd. Toen was deelname aan het WG-kartel respectievelijk 
dee Patentgemeinschaft niet te vermijden geweest. Nu - weer een decen-
niumm later - was Philips sterk genoeg om buiten een kartel te blijven en 
err openlijk de concurrentiestrijd mee aan te gaan. Zelf was hij ervan 
overtuigdd dat hij zo'n gevecht op den duur zou winnen, zij het tegen ho-
gee kosten.8 

Dee commissarissen vonden de uitkomst van een open concurrentie-
strijdd toch te ongewis en spraken zich uit vóór deelname aan het kartel. 
Gerardd was niet aanwezig, maar Anton had zijn broer eerder in Luzern 
ontmoet.. 'Deze meent ook, dat de zekerheid voor een syndicaat... te ver-
kiezenn is boven een onzekere strijd,' meldde hij de commissarissen.9 De 
tweedee gespreksronde in het kuuroord Bad Homburg bij Frankfurt, 
kortt daarop, leidde tot een gedetailleerde regeling van verkoopquota en 
prijsafspraken.. Noord-Amerika zou het exclusieve territorium blijven 
vann General Electric; Europa dat van de Europeanen. In de rest van de 
wereldd domineerden Osram en Philips. Doordat alle belangrijke fabri-
kantenn meededen, zou het nieuwe kartel groter en machtiger zijn dan 
allee voorgaande en liefst negentig procent van de verkoop van gloeilam-
penn buiten Noord-Amerika controleren. Op basis van de bestaande 
marktaandelenn zou Osram daarvan ruim achtentwintig procent ver-
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zorgen,, Philips iets meer dan twintig procent, samen bijna de helft dus. 
Dee andere deelnemers - inclusief de internationale poot van General 
Electric,, IGE - waren een stuk kleiner en namen genoegen met de ande-
ree helft.10 

Volgenss Werner Brümmer, die Anton in Bad Homburg assisteerde, 
wass het diens schuld dat de conferentie op zaterdag 4 oktober 1924 toch 
niett met champagne kon worden afgesloten. In zijn memoires schrijft 
dee jurist: 'Het moment der tekening van het contract was gekomen. De 
heerr Woodward [van IGE, die als voorzitter optrad, MM ] vroeg of ie-
mandd nog iets te zeggen had. Toen het enkele minuten stil bleef, nam hij 
zijnn vulpen om te tekenen. Tot ons aller verbazing nam op dit moment 
dee heer Philips het woord...'11 Die verbazing kan nauwelijks Brümmer 
zelff  hebben gegolden. Het was inmiddels Antons vaste gewoonte op het 
laatstee moment nog een laatste punt binnen te halen, en dat probeerde 
hijj  ook nu weer. Welk punt is helaas niet duidelijk.12 In ieder geval brak 
Woodwardd de bijeenkomst onverrichter zake af. De definitieve onderte-
keningg vond pas op zaterdag 20 december in Parijs plaats. Het aantal 
deelnemerss aan de General Patent and Business Development Agreement 
incandescentincandescent electric lamps (= elektrische gloeilampen) was toen aange-
groeidd tot achttien, waaronder een fabrikant uit Japan. Korte tijd later 
brachtenn zij hun octrooirechten onder in een vennootschap te Genève, 
mett de naam Phoebus, naar de Griekse god Apollo in zijn hoedanigheid 
vann zonnegod. Het Phoebus-kartel - zoals men het informeel ging noe-
menn - had een algemeen bestuur en een dagelijks management, com-
missiess voor prijsoverleg en voor technische standaardisatie, en een Tri-
bunaall  van Arbitrage voor het oplossen van onderlinge geschillen.13 De 
buitenwereldd kreeg er maar weinig over te horen. Op woensdag 24 de-
cemberr brachten de Nederlandse kranten een kort bericht: 'Het pers-
bureauu Vaz Dias verneemt, dat dezer dagen te Parijs een overeenkomst 
iss tot stand gekomen tussen de grote, internationale gloeilampenindus-
trieën.. Deze overeenkomst heeft ten doel een geregelde uitwisseling van 
octrooien,, fabricage-ervaringen en resultaten van laboratoriumonder-
zoek.'144 Dat was alles. Pas vijfjaar later bracht De Telegraaf een groot 
artikell  over de prijsafspraken en de marktverdeling.15 

Waarschijnlijkk ligt het Phoebus-kartel trouwens ten grondslag aan 
hett aloude verhaal - dat tientallen jaren circuleerde, tot de komst van 
dee spaarlampen in de jaren negentig - dat Philips bewust de levensduur 
vann zijn lampen beperkte. Dat deden alle leden van het kartel namelijk. 
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Inn 1926 besloten ze de brandduur, die toen wel vijfendertighonderd uur 
konn zijn, te verlagen naar duizend uur. Philips was een van de initiatief-
nemerss van dit besluit, en verwachtte daarvan een geweldige toename 
vann de vraag. In de praktijk hield niet iedereen zich echter aan de af-
spraakk en bleek het voor sommigen ook technisch moeilijk om korter 
levendee lampen te maken. In 1928 hadden de lampen van Philips een 
levensduurr van rond veertienhonderd uur, wat nodig was om in ieder 
gevall  duizend uur te garanderen.16 

Misschienn had Anton aanvankelijk inderdaad gemengde gevoelens 
overr een nieuw kartel. Op grond van de ervaringen met de W G (1903-
1914)) viel redelijk te voorspellen wat nu zou gebeuren. Kartels zijn slan-
genn die in de eigen staart bijten. Eerst zouden de grote fabrikanten hun 
marktaandeell  opschroeven door het opkopen van kleintjes, dan zouden 
dee hogere prijzen en ruimere winstmarges avonturiers stimuleren tot 
oprichtingg van nieuwe outsider-fabrieken, en ten slotte zouden de prij-
zenn toch weer dalen en zou het kartel verwateren. Maar al heeft hij een 
déja-vuu mogelijk niet kunnen onderdrukken, ook zijn reactie leek sterk 
opp die van twee decennia tevoren. Net als in de WG-tijd voelde hij zich 
uitgedaagdd door het feit dat de prijzen en marktaandelen weer min of 
meerr vastlagen. Daar kon hij niet tegen, zijn concurrentiedrang moest 
enn zou een uitweg vinden. Indertijd waren zijn broer en de andere fabri-
kantenn eerst verwikkeld geraakt in een felle technologische wedloop 
richtingg wolframlamp (1905-1907), en had hij zich gestort op de ver-
koopp buiten Europa (zijn exportdrive van 1910-1912). Zodra in septem-
berr 1924 het besluit was gevallen dat Philips mee zou doen aan Phoebus, 
toondee hij opnieuw groot enthousiasme bij het zoeken van mogelijkhe-
denn de beperkingen van dit nieuwe kartel te overwinnen ofte omzeilen. 
Ditt keer vielen geen nieuwe exportgebieden te veroveren, zijn werkter-
reinn besloeg al de hele wereld. Evenmin zou een technologische door-
braakk beslissend voordeel brengen, de gloeilamp was al volwassen. Wat 
well  kon, was de concurrentiestrijd - door het kartelverdrag aan banden 
gelegdd - ondergronds voort te zetten. 

Hijj  begon boven de grond. Nog vóór de definitieve ondertekening 
namm hij een belang in een fabriek in Zweden en kort daarna kocht hij er 
eenn in Straatsburg. Omdat het bij deze overnames ging om dochters van 
Phoebus-partners,, mocht Philips hun productie bij het eigen verkoop-
contingentt optellen. De overname in Straatsburg diende zelfs uitslui-
tendd dat doel; de fabriek zelf ging dicht. Het aanbod van dit soort fa-
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briekenn was echter beperkt en er waren kapers op de kust. Philips viste 
achterr het net bij de overname van de Zweedse A. B. Elektraverken, die 
inn handen van Osram belandden.17 

Menn kon het marktaandeel echter ook vergroten door fabrieken bui-
tenn Phoebus over te nemen of door dergelijke outsiders als afzetkanaal 
tee gebruiken. Het verdrag verbood dit in principe, althans zonder toe-
stemmingg van het kartelbestuur. Het zou een aparte studie vergen om te 
bepalenn welk van de deelnemers aan Phoebus de grootste zondaars wa-
ren,, maar Anton Philips behoorde daar zeker toe. Zijn geliefde methode 
wass de outsider in het geheim over te nemen, en pas achteraf toestem-
mingg te vragen, maar alleen als daar niet meer aan viel te ontkomen. In 
19266 deed hij een poging ongezien Hermanos Clavell in Spanje te ko-
pen,, die daar tien procent van de markt in handen had. De overname 
lektee uit, maar kon toch nog met Phoebus geregeld worden. De overna-
mee van de Britse Stella Lamp Company in 1925-1926 bleef wel verbor-
gen,, zelfs binnen Philips wist bijna niemand ervan.18 

Aann de hand van de Franse gloeilampenfabriek Gramme te Parijs 
valtt te illustreren hoe Anton dit soort zaken aanpakte. Hij bleef zelf op 
afstandd en liet de deal uitvoeren door zijn rechterhand Herman van 
Walsemm en Léon van Rillas, directeur van de Franse verkoopmaatschap-
pijpij  La Lampe Philips. Begin januari 1926 had dit duo een ontmoeting 
mett directeur A. Naffirechoux van Gramme. Philips had al vóór de op-
richtingg van Phoebus een klein belang in dit bedrijf genomen en wilde 
ditt nu uitbreiden naar honderd procent. De partijen spraken af vijfti g 
procentt van de aandelen onder te brengen bij een onafhankelijke derde, 
eenn trustee, ten behoeve van Philips. Voor de overige vijfti g procent zou 
menn een andere trustee zoeken. Op deze wijze werd Philips wel de eco-
nomischee maar niet de juridische eigenaar.19 Daarna was het zaak de 
overnamee binnenskamers te houden. Dat zou niet gemakkelijk worden. 
Vrijwell  zeker zouden geruchten doordringen tot de Compagnie des 
Lampess (cdi.), die lid was van Phoebus en waarmee Gramme licentie-
contractenn had. 

Inderdaadd begon cdL na enkele maanden lastige vragen te stellen. 
ConsigliereVmConsigliereVm Walsem organiseerde dus maar een cover-up. Eerst ver-
zochtt hij partner in crimeVan Rillas 'alle mededelingen welke u ons in-
zakee de optie op de aandelen wenst te doen aan mijn privé-adres te rich-
ten'.200 Toen richtte hij zich op de vermoedelijke bron van de geruchten, 
enn vroeg hij Nafïrechoux van Gramme alleen nog met hem te commu-
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nicerenn over de overname en met niemand anders. Hij gaf hem boven-
dienn het advies 'alle brieven die afkomstig zijn van onze vennootschap 
uitt uw dossiers te verwijderen, evenals de kopieën van uw brieven aan 
onss die verwijzingen naar die optie bevatten, en deze onder te brengen 
inn een geheim dossier?1 Ook binnen Philips zelf bleek het niet eenvou-
digg de aankoop sub rosa te houden. In juli stuurde een enthousiaste ver-
tegenwoordigerr van La Lampe Philips in de regio Lyon een mededeling 
aann zijn klanten dat hij dankzij de overname nu ook lampen van Gram-
mee in de aanbieding had. De hoofdkantoren van beide bedrijven legden 
meteenn een rookgordijn van brieven met officiële ontkenningen.22 De 
kwestiee kreeg enigszins absurdistische trekken, toen diezelfde maand 
eenn initiatiefrijke medewerker van Philips in Nederland zich ermee be-
moeide.. De man vroeg Van Walsem waarom Gramme in godsnaam 
kartonnenn verpakkingsmateriaal uit Eindhoven betrok? Als dit bedrijf 
eenn gewone externe klant was, dan moest het natuurlijk zelf weten waar 
hett zijn spullen haalde en hoeveel het ervoor wilde betalen. Maar als 
Grammee toevalligerwijs een dochter van Philips was - en hij had iets in 
diee richting opgevangen - dan was dit geld weggooien en kon Van Wal-
semm de directie beter aanraden het karton in Frankrijk te kopen. Dat 
zouu een stuk goedkoper zijn. Om dit advies op te volgen zonder de ge-
heimhoudingg te verbreken, moest Van Walsem een nogal ingewikkelde 
omwegg bedenken. Hij vertelde de kostenbewuste medewerker dat Phi-
lipss geen financieel belang in Gramme had. Vervolgens stuurde hij een 
brieff  naar La Lampe Philips: 'Het [lijkt ] mij wenselijk, dat u de heer 
Naffrechouxx een brief naar Eindhoven laat schrijven, waarbij de heer 
Naffrechouxx zelf verzoekt geen karton meer te willen zenden uit Eind-
hoven,, aangezien hij zich dit goedkoper in Frankrijk kan verschaffen.'23 

Off  hij ooit een schatting heeft gemaakt van de hoeveelheid papier en de 
managementtijdd die al dit stiekeme gedoe kostte, is niet bekend. 

Inmiddelss had de Compagnie des Lampes een klacht tegen Philips 
gedeponeerdd bij het Tribunaal van Arbitrage van Phoebus te Genève, 
datt de zaak in het najaar van 1926 in behandeling nam. Philips ontkende 
ookk tegenover dit college verschillende keren dat het een financieel be-
langg in Gramme had of had afgesproken zo'n belang te nemen; er be-
stondenn alleen onderlinge contracten over technische ondersteuning 
enn over de verkoop van lampen.24 Gramme-directeur Naffrechoux ver-
klaardee hetzelfde: Philips had direct noch indirect een financieel be-
lang.255 Het tribunaal besloot dit te geloven, en eind dat jaar stuurde Van 
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Walsemm een opgelucht bericht aan Anton, die op dat moment in Parijs 
was:: bijgaand een kopie van het vonnis, en 'op het eerste gezicht is dus 
dee positie van Gramme in orde en kunnen wij met andere vennoot-
schappenn hetzelfde doen'.26 De participatie in Gramme liep zoals be-
schrevenn via trustees. In 1930 kwam het bedrijf ook juridisch in het bezit 
vann Philips, de overname werd toen alsnog door het kartelbureau goed-
gekeurd.27 7 

Omm iets te begrijpen van dit soort tactieken, moet men beseffen dat kar-
telss geen vriendenclubs zijn. Ze hebben één doel - het vergroten van de 
winstt der deelnemers - en hanteren daartoe één middel: macht. Dat 
viell  ook te zien aan de opportunistische manier waarop het bestuur van 
Phoebus,, waar de grote fabrikanten de dienst uitmaakten, omging met 
outsiders.. Officieel mochten de karteldeelnemers als gezegd zonder toe-
stemmingg geen zaken met buitenstaanders doen. Het bestuur onder-
mijndee deze basisregel echter zelf door een deel van hen toch licentie-
overeenkomstenn aan te bieden. De betreffende fabrikanten mochten 
ietss lagere verkoopprijzen hanteren dan de relatief dure Phoebus-deel-
nemerss zelf. Met dit gedoogbeleid hoopte het kartelbestuur de externe 
concurrentiee onder controle te houden en het ontstaan van nog goed-
koperee fabrieken bij voorbaat te voorkomen.28 

Wiee het toch zonder licenties probeerde, kon rekenen op harde be-
strijding.. Anton deed daar actief aan mee. Hij kocht in 1929 in het ge-
heimm de lampenfabriek Splendor uit Nijmegen, en verkocht deze door 
naarr het zogenoemde Hydra Comité van Phoebus - genoemd naar de 
mythischee slang met negen steeds opnieuw aangroeiende koppen. Dit 
comitéé gebruikte Splendor vervolgens als nep-outsider voor gerichte 
prijzenactiess tegen al te succesvolle nieuwkomers. Hydra had voor dit 
doell  nog een tweede fabriekje in Nijmegen, genaamd Neglin, en een 
derdee in Ostrava in Tsjecho-Slowakije.29 Men liet deze extreem lage of-
fertess sturen naar grotere klanten van de outsiders, om hen te dwingen 
hunn prijzen zo ver te verlagen dat ze nauwelijks of geen winst meer kon-
denn maken.30 Dat de licentiepolitiek en Hydra als bestrijdingsmethoden 
inderdaadd een tijdlang effect sorteerden, blijkt uit het feit dat de ver-
koopprijzenn van gloeilampen - die in 1925 waren opgeschroefd - vanaf 
19277 slechts betrekkelijk geleidelijk daalden. En volgens een intern 
Phoebus-rapportt van augustus 1930 waren de activiteiten van buiten-
staanderss in de meeste landen toen weer afgenomen.31 
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Voorstanderss van kartels wijzen op het feit dat kartels een gezonde 
marktwerkingg kunnen bevorderen en extreme prijsschommelingen, in 
beidee richtingen, tegen kunnen gaan. Tegenstanders benadrukken dat 
zee het ontstaan van nieuwe bedrijven en ook technologische vernieu-
wingg tegenhouden.32 Dat laatste hoeft niet per se het geval te zijn, het 
eerstee wel. Kartels zijn instrumenten voor het behoud van economische 
machtsconstellaties,, niet voor een verandering daarvan. Het zijn in the 
finalfinal analysis monsterverbonden, samenwerkingsverbanden van con-
currenten,, wier belangen wel gedeeltelijk maar nooit helemaal parallel 
zullenn lopen. In die zin leek het Phoebus-kartel wel op de ententes 
waarmeee de Europese grootmachten vóór de Eerste Wereldoorlog aan 
dee oppervlakte de vrede in stand hielden, terwijl zij zich ondergronds 
voorbereiddenn op de strijd. Ook deze politieke overeenkomsten rustten 
uiteindelijkk op wantrouwen, tussen de machtsblokken én tussen de 
partnerss binnen eenzelfde entente onderling. Binnen de economische 
Phoebus-ententee gold iets vergelijkbaars: de partners hadden elkaar 
nodigg om die negentig procent van de wereldmarkt te behouden, maar 
zagenn geen reden lief voor elkaar te zijn. Ook Anton was dat niet van 
plan.. De geheime overname van Splendor laat zien dat hij bereid was de 
marktpositiee van het Phoebus-kartel te verdedigen en mee te werken 
aann het collectieve doel. Daarnaast hield hij zijn eigen agenda even 
scherpp in de gaten, zo blijkt uit de overnames van Hermanos Clavell, 
Stellaa Lamp en Gramme, die uitsluitend de individuele doelen vann Phi-
lipss dienden. 

Antonss stijl had altijd al guerrilla-achtige trekken gehad. Het was be-
gonnenn met de verrassingstactieken waarmee hij als jonge handelsreizi-
gerr de installateurs in het Rijnland orders afdwong; hij had een vervolg 
gekregenn in de prijsoorlogen met AEG rond de eeuwwisseling, en in de 
spionageachtigee wijze waarop hij in 1911 de 'getrokken' wolframtechno-
logiee bemachtigde; en hij was tijdens de Eerste Wereldoorlog aangevuld 
mett de inzet van politieke pressie (minister Treub en Vitrite). Het wer-
kenn met stromannen (bij de aankoop van grond in Eindhoven, bij het 
verschalkenn van het belang van vijfti g procent in Vitrite) was hem niet 
vreemd.. Maar na de vorming van het Phoebus-kartel paste hij deze me-
thodenn - aangevuld met die van de geheime overname - toe met een 
hernieuwdee intensiteit en met nog groter zelfvertrouwen, en lijk t hij de 
ondergrondsee aanpak te hebben verheven tot structureel onderdeel van 
zijnn strategisch en tactisch beleid. Misschien kwam het doordat hij nu 
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dee definitieve erkenning van de collega-grootmachten Osram en Ge-
nerall  Electric op zak had en niet meer hoefde bewijzen dat Philips even-
eenss een grootmacht was. Ruim een decennium eerder had hij het 
hoofdd nog moeten buigen voor de Duitsers en hun Patentgemeinschaft. 
Kortt daarop, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, had hij zijn 
dochterr geschreven: 'Ze zullen weten wie ze voor zich hebben.' Die aan 
zichzelff  gerichte belofte had hij ingelost. Het Phoebus-kartel, en Phi-
lips'' positie daarin, bevestigde: in zijn wereld, die van het elektrisch 
licht,, wisten ze inderdaad wie ze voor zich hadden. Hij hoefde voor nie-
mandd meer een stap opzij te doen. 

Eenzelfdee psychologische ontwikkeling was ook zichtbaar in zijn 
gedragg rond de opkomst van de radio. Philips maakte aanvankelijk zelf 
geenn radioapparaten, maar wel de radiolampen (elektronenbuizen) 
voorr het zenden, ontvangen en versterken van radiosignalen. Precies in 
dee tijd waarin de gloeilamp weer aan kartelbanden kwam te liggen, 1923-
1924,, begon de markt voor radiolampen en radiotoestellen aan een 
groeii  versnelling.33 Toen Anton zijn bedrijf vervolgens op dit terrein in 
eenn inhaalrace stortte, hanteerde hij ook daarin de middelen die hem ter 
beschikkingg stonden met een maximum aan vrijheid en een minimum 
aann terughoudendheid. 

Dee radio is voortgekomen uit de techniek voor het draadloos verzenden 
vann telegrammen. In 1894 wist de Italiaan Guglielmo Marconi met een 
vonkzenderr als eerste een draadloze telegrafische verbinding tot stand te 
brengen,, over zeer korte afstand, in een laboratorium. Drie jaar later 
seindee hij morsecodes van het eiland Flat Holm in het Kanaal van Bristol 
naarr de Britse kust, een afstand van vijftien kilometer.34 Deze radiotele-
grafiee was bij uitstek geschikt voor situaties waarin geen vaste telegraaf-
kabelss beschikbaar waren, dus voor de communicatie tussen schepen 
onderlingg en tussen schepen en het vasteland. Ook de militairen hadden 
grotee belangstelling, zij zagen de voordelen voor de communicatie te 
veldee direct in. De technologie was nog tamelijk primitief. De elektro-
magnetischee golven van de vonkzenders werden opgevangen met een 
antennee en een toestel dat ze weergaf als zacht klikkende geluiden in een 
koptelefoon.. Maar in 1906 bouwde de Amerikaan Reginald Fessenden 
mett technischee en financiële ondersteuning van General Electric een zo-
genoemdee machinezender, op basis van een wisselstroomgenerator, die 
ookk geschikt was voor draadloze overdracht van spraak en muziek. De 
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eerstee uitzending, de feitelijke geboorte van de radiotelefonie, vond 
plaatss op kerstavond van dat jaar vanuit Brant Rock, Massachusetts. Fes-
sendenn zelf speelde voor de microfoon een vioolsolo.35 

Tott dat moment hadden de radiotelegrafie en -telefonie nog niets 
mett de gloeilamp te maken. De verbinding tussen de twee technolo-
gieënn werd gelegd door onderzoekers in Engeland en de Verenigde Sta-
tenn die zich nader verdiepten in het zogenoemde Edison-effect. Tijdens 
zijnn experimenten in de beginfase van de gloeilamp had Edison gecon-
stateerdd dat de gloeispiraal elektronen uitzendt, die op te vangen zijn 
mett een extra elektrode in de lamp in de vorm van een metalen plaatje 
off  rooster. In 1904 ontdekte de Britse natuurkundige John Ambrose 
Fleming,, een adviseur van Marconi, dat dit effect bruikbaar was voor de 
detectiee van elektromagnetische golven (radiogolven). In 1907 vroeg de 
Amerikaann Lee De Forest octrooi aan op een lamp met twee extra elek-
troden,, met dezelfde functie, en gaf die de naam 'audion'.36 

Toenn de gloeilamp zo rond 1912-1913 het stadium der volwassenheid 
bereiktee - dankzij de getrokken wolfram en de gasgevulde 'half-watt' -
verschovenn de grote gloeilampenfabrieken hun aandacht naar de audi-
ons.. Bij General Electric startte de beroemde onderzoeker Irving Lang-
muirr een researchprogramma naar hun eigenschappen, en in Duitsland 
richttenn onderzoekers bij A EG zich op de mogelijkheid ze te gebruiken 
voorr het versterken van elektrische signalen.37 Door systematische re-
searchh werd rond 1913 min of meer tegelijkertijd in Engeland, Duitsland 
enn de Verenigde Staten duidelijk dat de audions nog veelzijdiger waren. 
Zee konden niet alleen radiogolven opvangen en versterken maar die 
ookk opwekken en via een antenne uitzenden. Daarmee was de fusie van 
dee gloeilamp en de radiotechnologie compleet. De vonkzenders en 
machinezenderss maakten vanaf dat moment plaats voor zenders met 
audions,, die eruit zagen als zwak brandende gloeilampen - aanvanke-
lij kk nog bol en later buisvormig - en ook 'elektronenbuizen' of'radio-
lampen'' werden genoemd. 

Dee Eerste Wereldoorlog gaf de radiotelefonie een flinke impuls. 
Doorr het gebruik van elektronenbuizen konden lichte, draagbare zen-
derss en ontvangers worden gebouwd, die geschikt waren voor op het 
slagveld,, op schepen en in vliegtuigen. Na de oorlog zakte de militaire 
vraagg weg en maakte deze plaats voor die van radioamateurs, die het 
leukleuk vonden via de ether met elkaar te communiceren en de radio dus 
gebruiktenn als een soort draadloze telefoon.38 
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Dee gedachte dat radio een potentiële massamarkt kon worden, kwam 
voorr het eerst op bij David Sarnoff, een zoon van Russische immigran-
tenn die bij het Amerikaanse dochterbedrijf van het Britse Marconi 
Wirelesss werkte. Hij formuleerde in 1915 in een memorandum aan zijn 
directiee een plan 'which would make radio a "household utility" in the 
samesame sense as the piano and the phonography Om dat doel te bereiken 
moestt er een landelijk netwerk van radiozenders komen voor het uit-
zendenn van nieuwsberichten, sportverslagen, lezingen en muziekcon-
certen,, en natuurlijk een goedkoop ontvangtoestel - door Sarnoff de 
Radioo Music Box genoemd. 'The idea is to bring music into the home by 
wireless.'wireless.' Het plan behelsde een totaal ander gebruik van het medium 
radio.. Tot dan was het een middel voor direct contact tussen twee zen-
der/ontvangers.. Sarnoff wilde het inzetten voor eenrichtingsverkeer, 
waarbijj  elke zender een breed verspreid signaal naar een groot aantal 
ontvangerss zou sturen. Dit was niet meer en niet minder dan het con-
ceptt van de radio-omroep (broad cast), 

Hett duurde even voordat het idee tot de rest van de wereld door-
drong.. Dat gebeurde pas toen de regering van de Verenigde Staten er 
inn 1919 bij General Electric op aandrong een Amerikaans bedrijf voor 
radiocommunicatiee te beginnen. Op dat moment domineerde Marconi 
Wirelesss het transatlantische (telegrafische) berichtenverkeer, maar na 
dee Eerste Wereldoorlog vond men het in Washington om strategische 
redenenn niet langer verstandig dit aan buitenlanders over te laten. Het 
intrekkenn van een paar belangrijke overheidsorders was voldoende om 
Marconii  ervan te overtuigen dat het zijn Amerikaanse tak beter kon 
verkopenn aan General Electric. Die stichtte vervolgens de Radio Corpo-
rationn of America (RCA).40 Dit bedrijf nam niet alleen het transatlanti-
schee (radiotelegrafische) berichtenverkeer vanuit de Verenigde Staten 
vann Marconi over, maar ook GE's eigen radio-octrooien en begon op 
dezee basis in 1920 met de opbouw van een Amerikaanse radio-omroep. 
Dee jeugdige David Sarnoff ging mee naar RCA; in 1921 werd hij er al 
generalgeneral manager.*1 

Hett vasteland van Europa liep bij dit alles enkele jaren achter. Tij -
denss de Eerste Wereldoorlog ontstond wel een aantal bedrijven voor ra-
diotelegrafiee en radiotelefonie. In Nederland richtte een groep reders in 
19166 Radio Holland op voor de verzorging van berichtenverkeer met 
hunn schepen, en twee jaar later de Nederlandse Seintoestellen Fabriek 
(NSF)) voor de productie van zend- en ontvangtoestellen. Ook de Ba-

182 2 



taafschee Petroleum Maatschappij, de Nederlandse werkmaatschappij 
vann Koninklijke/Shell en zelf exploitant van tankschepen, stak geld in 
dee NSF. Als beschreven zag Gerard Philips de radiolamp voornamelijk 
alss militair artikel. Pas toen de radiopionier ir. Hanso a Steringa Idzerda 
zichh in 1918 meldde, begon het Natlab zo'n lamp te ontwikkelen en 
kwamm een kleinschalige productie op gang. Maar een radio-omroep 
kwamm vooralsnog in Nederland niet van de grond. In 1919 kregen Idzer-
daa en Philips van de overheid toestemming voor proefuitzendingen. De 
betrokkenheidd van Philips bleef beperkt, in de praktijk moest Idzerda 
dee uitzendingen vrijwel in z'n eentje en met hulp van radioamateurs 
verzorgenn en bekostigen. In 1924 moest hij ze staken.42 

Philipss ontwaakte pas echt op radiogebied toen dit terrein commer-
cieell  interessant begon te worden. Eind 1921 kwam een eerste omvang-
rijkee order binnen van vijfduizend radiolampen voor de Belgische over-
heid.. Al snel bleek het eigenlijk een piepkleine order te zijn. In de loop 
vann 1922 kon Anton een contract verwerven voor levering van vijfdui-
zendd stuks per maand aan La Radiotechnique, een dochter van de Fran-
see Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil (CSF). En eind dat jaar 
begonn hij onderhandelingen met een consortium van 's werelds vier 
grootstee ondernemingen op het gebied van de radiocommunicatie - de 
Amerikaansee RCA, de Britse Marconi Wireless, de Franse CSF en de 
Duitsee Telefunken (voortgekomen uit A EG/ Siemens) - over contracten 
voorr zo'n vijfduizend stuks per week.43 

Maarr terwijl deze onderhandelingen liepen, begon het concept van 
dee radio-omroep vanuit de Verenigde Staten de oceaan over te waaien, 
enn naarmate 1923 vorderde, kwam in heel Europa een stevige groei in de 
vraagg naar ontvangtoestellen en onderdelen op gang. De opkomst van 
dee radio-omroep paste perfect in de brede naoorlogse behoefte aan ont-
spanning,, amusement en sensatie, die ook de ondergrond vormde voor 
dee sterk stijgende populariteit van film, jazzmuziek en grote sporteve-
nementen.. De radio zou de daaropvolgende decennia, in de woorden 
vann de cultuurhistoricus Von der Dunk, Voor miljoenen een kostbaar 
bezitt [worden] dat de eentonigheid of geïsoleerdheid van het huiselijk 
levenn kon opvrolijken. Dankzij de sportverslaggevers, die ter plekke in 
hoogstee staat van opwinding voetbal- en andere wedstrijden becom-
mentarieerden,, trilden spanning en sensatie vanuit de velden en sta-
dionss voortaan ook de kleine huiskamers binnen. Daarnaast werd de ra-
dioo de grote uitdrager van vooral de lichte kunsten, cabaret, operette- en 
amusementsmuziek.'44 4 
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Philipss had de massaproductie van radiolampen rond de zomer van 
19233 onder de knie en werd kort daarop overstelpt met orders. Daarmee 
raaktee de overeenkomst met het radioconsortium nog vóór onderte-
keningg achterhaald. Philips' rol zou daarin beperkt blijven tot die van 
toeleverancier,, en het Nederlandse bedrijf zou goeddeels afzien van 
eigenn productie en verkoop in het buitenland. Dat idee beviel Anton 
steedss minder. De radiomarkt ontwikkelde zich zó lucratief, die wilde 
hijj  toch liever zelf veroveren. Het probleem was: drie van zijn vier grote 
afnemerss in het consortium hadden de belangrijkste patenten voor 
ontvangbuizenn in handen en onderhielden bovendien nauwe relaties 
mett de gloeilampenindustrie - RCA met General Electric, Telefunken 
mett AEG en Siemens, en Marconi Wireless met de Britse General Elec-
tricc Company Ltd (GEC). Precies in die periode begonnen de gesprek-
kenn over het gloeilampenkartel Phoebus. Het leek verstandig de ver-
houdingenn niet te verstoren en even te wachten met het heropenen van 
dee radio-onderhandelingen tot de oprichting van Phoebus ver genoeg 
gevorderdd was.45 

Antonn probeerde wel zo min mogelijk tijd te verliezen. Al eind mei 
1924,, krap twee weken na het eerste voorlopig akkoord met Osram en 
Generall  Electric over het gloeilampenkartel, gaf hij zijn chefs opdracht 
zichh voor te bereiden op uitbreiding van de productie van radiolam-
pen.466 Nog geen week na de kartelbesprekingen te Bad Homburg - die 
mett vergaande, hoewel nog niet totale overeenstemming waren geëin-
digdd - zond hij Herman van Walsem naar Londen. Daar produceerde 
dee jonge Milliard Radio Valve Company met zo'n driehonderd mede-
werkerss zowel zend- als ontvangbuizen.47 De partijen bereikten na 
slechtss zeven weken een akkoord over een participatie van vijfti g pro-
cent,, dat Philips een mooie entree op de Britse radiomarkt bezorgde. 
Gelukkigg had Marconi in februari dat jaar een octrooiproces tegen 
Mullardd definitief verloren en kon deze concurrent geen problemen 
veroorzaken.48 8 

Zoo ging het in precies afgemeten tempo verder. Direct na de defini-
tievee ondertekening van het Phoebus-verdrag in december besloot hij 
hett twee jaar oude toeleveringscontract met La Radiotechnique op te 
zeggen.. Het moederbedrijf es F wilde hem na een halfjaar onderhande-
lenn nog altijd geen eigen productie en verkoop in Frankrijk toestaan. 
Nuu gaf hij directeur Léon van Rillas van La Lampe Philips opdracht de 
beukk erin te gooien en de verkoop van Philips-radiolampen 'flink te 
pousseren'.49 9 
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Blijkbaarr had hij zich tegen deze tijd fysiek en psychisch volledig 
hersteldd van het zwakke en enigszins stuurloze overgangsjaar 1922. Zijn 
alertheidd en zijn oude energie waren weer terug. En door de samenloop 
derr omstandigheden - doordat de gloeilamp de spin-off van de radio-
lampp had opgeleverd, doordat David Sarnoffhet concept van de radio-
omroepp had verzonnen, doordat die radio-omroep nu precies tijdens 
dee vorming van het Phoebus-kartel aan zijn Europese doorbraak be-
gonn - beschikte hij eind 1924, begin 1925 niet over één maar ineens over 
tweee speelvelden waarop hij zijn herwonnen commerciële agressie kon 
uitleven. . 

Hett provoceren van La Radiotechnique bracht betrekkelijk weinig risi-
coo met zich mee. Moeder es F had geen directe financiële banden met de 
gloeilampenindustrie,, zodat uit die hoek geen tegenacties hoefden wor-
denn gevreesd. Natuurlijk bleef CSF in eigen landd op radiogebied een for-
midabelee tegenstander en zou de verovering van de grote Franse markt 
voorr radiolampen niet zonder slag of stoot gaan. In januari 1925 stuurde 
Antonn de jonge jurist Jan Willem Beyen naar Parijs.50 Deze was een jaar 
eerderr toegevoegd aan het duo Van Walsem/Brümmer, en kreeg nu op-
drachtt een aparte vennootschap op te richten, met een beperkte hoe-
veelheidd kapitaal en onder een schuilnaam. Mocht de verkoop van ra-
diolampenn in Frankrijk op octrooiprocessen stuiten, dan kon men 
eventuelee claims op die vennootschap laten rusten en haar eventueel 
mett geringe verliezen failliet laten gaan, zonder de handel in gloeilam-
penn via La Lampe Philips te schaden.51 

Beyenn sprak met Léon van Rillas en met maitre Govare, de juridisch 
adviseurr van La Lampe Philips. Vervolgens keerde hij zich tegen Antons 
idee.. Hij schreef Van Walsem: natuurlijk kon men een 'prutsvennoot-
schap'' met een 'prutskapitaal' onder een 'gecamoufleerde naam' oprich-
ten,, die bij een schade-eis meteen zou omvallen, maar zowel Van Rillas 
alss hijzelf vond dit 'schunnig' en gevaarlijk.52 Bij een eventueel proces 
zouu de waarheid toch aan het licht komen. 'Iedereen zou dus weten, dat 
wijj  om ons aan onze verplichtingen te onttrekken een schijnvennoot-
schapp zouden hebben opgericht. In de eerste plaats zou dat een erkente-
niss van zwakheid zijn, die ons in het proces slechts kan schaden. Maar 
verder,, wat een wapen in handen van de concurrentie! Wij hebben een 
goedee naam in Frankrijk, die wij op slag zouden verliezen..., als wij de 
strijdd op een zo achterbakse manier voeren.'53 En stel dat Philips tot een 
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boetee van bijvoorbeeld drie miljoen francs zou worden veroordeeld. 
Volgenss Beyen was het een illusie te denken dat Anton de euvele moed 
zouu hebben zo'n schijnvennootschap met bijvoorbeeld honderddui-
zendd francs kapitaal 'in de lucht te laten vliegen' en het daarbij te laten. 
'Tenn detrimente van ons krediet? Ik moet het nog zien gebeuren.' Het 
onderbrengenn van de radiolampen in een aparte vennootschap was ook 
helemaall  niet nodig, aldus Beyen. De verkopen konden gewoon via La 
Lampee Philips lopen. Mocht het ooit komen tot een veroordeling we-
genss inbreuk op octrooien en een beslag op de radiolampen, dan kon 
inbeslagnamee van de gloeilampen eenvoudig worden voorkomen 'door 
dee radiolampen in de verpakking zo duidelijk te onderscheiden [van de 
gloeilampen]]  dat de deurwaarder zich niet kan vergissen. Dit is naar het 
oordeell  van Govare absoluut voldoende.' Hij besloot: 'Als je het hiermee 
eenss bent, tracht dan de heer Philips te overtuigen.' Anton liet zich in-
derdaadd overtuigen, althans waar het de 'prutsvennootschap' betrof. Hij 
richttee in maart 1925 voor de radiozaken toch een aparte NV op, maar 
dann openlijk, in Nederland, onder de naam Philips' Radio, met vol-
doendee kapitaal en met zichzelf als directeur.54 Dee Franse verkoopmaat-
schappijj  kreeg gezelschap van Radio Philips, met eveneens Van Rillas 
aann de leiding.55 

Dee verkoop van radiolampen in dat land kwam intussen goed op 
gang.. Kort na het bezoek van Beyen reisde Anton persoonlijk naar Pa-
rijss voor een ontmoeting met topman Emile Girardeau van CSF. Deze 
boodd hem een kwart van La Radiotechnique, mits hij afzag van het 
rechtt zelf in Frankrijk te produceren en verkopen. Anton wilde dat laat-
stee alleen doen als hij de helft kon kopen en zag af van verdere onder-
handelingen.566 Daarmee was het conflict een feit. Niet lang daarna kreeg 
Philipss inderdaad juridische acties aan de broek, die in april 1926 uit-
monddenn in een boete van een miljoen francs, te betalen aan La Radio-
technique,, en een kleinere boete aan CSF.57 Het kon Anton niet veel 
schelen.. In november dat jaar nam hij het risico van nieuwe juridische 
proceduress en stemde hij in met Van Rillas' voorstel op beperkte schaal 
radiolampenn te gaan produceren in het fabriekje van La Lampe Philips 
tee Bobigny.58 Pas in 1931 zou hij, na nog enkele mislukte pogingen, vrede 
sluitenn met es F en La Radiotechnique.59 

Dezee slepende oorlog had bepaald geen negatieve invloed op de 
zakenn in Frankrijk. Eind 1925 ontving Van Rillas een met 'privé' aange-
duidee brief van O. Loupart, een rijzende ster op de commerciële afde-
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lingg in Eindhoven, die inmiddels verantwoordelijk was geworden voor 
dee verkoopactiviteiten op radiogebied. Deze complimenteerde de chef-
Frankrijkk eerst met zijn verkopen van radiolampen, en kwam daarna op 
dee proppen met een plan voor geheime exporten vanuit of via dat land. 
Hijj  verzocht Van Rillas te onderzoeken 'of wij van Frankrijk uit zeer 
voorzichtig,, desnoods met een ander merk, belangrijke kwantiteiten 
naarr Engeland, Japan, Mexico en Midden-Amerika (ook Spanje! uit-
drukkelijkk niet en onder geen omstandigheden naar de United States, Ca-
nadaa en Duitsland) kunnen schieben.60 Eventuele contracten zouden 'te 
allenn tijde' zonder opzegtermijn moeten kunnen worden beëindigd, en 
hett was noodzakelijk dat Van Rillas zich alleen met door en door be-
trouwbaree personen inliet, 'desnoods een schijnorganisatie van eigen 
mensenn maakt, waarbij verder discretie hoofdvereiste is'. Een schijn-
organisatie,, jawel, deze Loupart - over wie in een volgend hoofdstuk 
meerr - was een goede adept van zijn baas. Het is niet bekend of deze 
operatiee daadwerkelijk van de grond is gekomen. Anton zal er niet te-
genn zijn geweest, had het idee misschien zelfs wel geïnspireerd. Jan 
Willemm Beyen zou het vermoedelijk hebben afgewezen, maar die had 
Philipss inmiddels alweer verlaten. Van Rillas zelf stond tweeslachtig te-
genoverr het ondergrondse werk. De 'prutsvennootschap' voor het af-
wentelenn van schadeclaims had hij verfoeid, maar tegen de geheime 
aankoopp van de gloeilampenfabriek Gramme had hij voor zover be-
kendd geen bezwaren geuit. 

Dee timing van Louparts brief was niet toevallig, en diens opmerking 
datt vooral geen geheime leveranties naar Noord-Amerika en Duitsland 
zoudenn mogen plaatsvinden, had gegronde redenen. Met es F/La Ra-
diotechniquee was Anton de confrontatie aangegaan. In Engeland had 
hijj  de participatie in Mullard, kon Marconi geen octrooimonopolie op 
radiolampenn meer laten gelden en kwam in april 1925 op soepele wijze 
eenn licentieverdrag met deze firma tot stand. Maar de verhouding met 
dee Amerikanen en de Duitsers lag ingewikkelder. Tegen Telefunken was 
hijj  niet opgewassen. Philips had in Duitsland nog geen eigen verkoop-
en/off  productieorganisatie om dit bedrijf te beconcurreren.61 En daar 
kwamm bij: een confrontatie met Telefunken zou onmiddellijk leiden tot 
eenn confrontatie met die andere dochter van AEG en Siemens: Osram. 
Hijj  besloot de Duitsers gerust te stellen. In de overeenkomst met Tele-
funkenn van 1 oktober 1925 beloofde Philips tien jaar af te zien van eigen 
verkoopp en productie in Duitsland en zich daar tevreden te stellen met 
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dee rol van toeleverancier. Telefunken verplichtte zich in ruil twintig a 
vijfentwintigg procent van haar elektronenbuizen in Eindhoven te ko-
pen.. Men kan zich afvragen of hij de Duitsers niet in slaap probeerde te 
sussen.. Intussen had hij namelijk al een eerste, kleine stap in de richting 
vann een verkooporganisatie gezet. In september 1924 had hij een lening 
verstrektt aan de Hamburgse firma Muller, die röntgenbuizen maakte en 
ookk een dochteronderneming voor radiobuizen had. Hij had het recht 
diee lening om te zetten in een belang van vijfti g procent, maar wachtte 
daarmee.622 In de loop van 1926 richtte hij eerst de Deutsche Philips 
GesellschaftGesellschaft op, die op kleine schaal ging handelen in luidsprekers en 
anderee radio-onderdelen, en ook in gelijkrichterbuizen, die buiten de 
overeenkomstt met Telefunken vielen.63 Pas toen deze handel succesvol 
bleek,, nam hij in 1927 Muller daadwerkelijk over en begon hij op steeds 
offensieverr wijze in Duitsland een serieuze marktpositie op radiogebied 
tee veroveren - waarover later meer. 

Dee Amerikanen, ten slotte, had hij simpelweg nodig: RCA beschikte 
wereldwijdd over de belangrijkste radio-octrooien. Op 22 juli 1925 bereik-
tee hij met de GE-dochter een fundamenteel en verstrekkend akkoord 
overr de uitwisseling van radio-octrooien en -licenties. Noord-Amerika 
bleeff  ook op het terrein van de radio voor Philips gesloten gebied.64 

Doorr de ervaringen op het gebied van de gloeilampen was moeder Ge-
nerall  Electric beducht voor Antons commerciële kracht. Intussen had 
Jessee Woodward, die immers voor GE zitting had in Philips' raad van 
commissarissen,, hem ook binnenskamers leren kennen. In het voorjaar 
vann 1924, bij het begin van de onderhandelingen over het Phoebus-kar-
tel,, had hij zijn baas in de Verenigde Staten geschreven dat hij de Neder-
landerr als de meest bedreigende en vindingrijke van GE's concurrenten 
beschouwde:: 'He, and practically he alone, constitutes a danger to our 
AmericanAmerican profits. Should our patent protection at any time become weak in 
allall  or part of America he will  be our greatest menace, the least vulnerable 
andand the most resourceful of our competitors.'65 Via de Principal Agreement 
enn de Phoebus-afspraken had GE Anton van de Amerikaanse gloeilam-
penmarktt geweerd. Het lijdt geen twijfel dat men het bijzonder verstan-
digg achtte hem ook van de Amerikaanse radiomarkt weg te houden. 

InIn ruil kreeg het Nederlandse bedrijf wel ruime mogelijkheden op 
basiss van de RCA- en Marconi-patenten in grote delen van Europa, Azië, 
Midden-- en Zuid-Amerika en Afrika radiolampen te produceren en ver-
kopen,, en ook radiotoestellen.66 Aangezien Philips op radiogebied zelf 
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niett zoveel knowhow in te brengen had, was dit een prima ruil. De over-
eenkomstt met RCA verschafte Anton de wereldwijde octrooibasis die hij 
nodigg had voor de opbouw van radio als tweede kernactiviteit van zijn 
concern.. Ze had ook een symbolische en psychologische betekenis. De 
Principall  Agreement en het Phoebus-kartel vormden de erkenning van 
Philips'' positie als grootmacht in de gloeilampen. Het contract met RCA 
-- toen de enige echte grootmacht van de radio - betekende de volmon-
digee erkenning dat Philips ook op dat terrein een potentiële topspeler 
was. . 

Inn deze reeks van zetten valt vooral de strategisch en tactisch uitge-
kiendee volgorde op. Blijkbaar had Anton - inmiddels vijfti g jaar oud -
geleerdd zijn aangeboren ongeduld te beheersen. De groeiversnelling in 
dee afzet van radiolampen van eind 1923 moet hem behoorlijk onrustig 
hebbenn gemaakt. Toch wist hij vast te houden aan de gedachte dat er 
eerstt duidelijkheid aan het gloeilampenfront moest komen, en begon 
hijj  pas daarna de heronderhandelingen over de licentiecontracten voor 
radio,, in een precies op elk land en elke gesprekspartner toegesneden 
aanpak.. Maar toen de verdragenserie Phoebus-Marconi-RCA-Telefun-
kenn eenmaal rond was, liet hij zijn commerciële aanvalsdrang weer vol-
uitt de vrije teugel. 

Datt hij het zo belangrijk vond eigen productie in het buitenland te 
verwerven,, zowel voor de gloeilampen als voor radio, hing in hoge mate 
samenn met het opkomend protectionisme. Al direct na de Eerste We-
reldoorlogg waren veel regeringen in Europa, maar ook elders, overge-
gaann tot handelsbeperkingen om de verzwakte eigen industrieën te 
beschermen.. Die trend zette na de recessie van 1921-1922 sterk door. De 
Britsee overheid voerde importheffingen in die radiolampen een kwart 
duurderr maakten.67 Philips kon deze alleen omzeilen door zelf in Enge-
landd te gaan produceren; ook om die reden was hett belang in Mullard 
noodzakelijk.. In de raad van commissarissen kwam het toenemend 
protectionismee voor het eerst ter sprake in 1923, toen Anton melding 
maaktee van nieuwe invoerrechten op gloeilampen in Frankrijk, België 
enn Brazilië.68 Eind 1924 vertelde hij de commissarissen dat in Frankrijk 
'eenn sterke stroming tot belangrijke verhoging der rechten' heerste. 
Mochtt men daartoe overgaan, 'dan acht de directeur het gewenst in 
Frankrijk.... zelf te gaan fabriceren'.69 Eind 1925 was het zo ver en vond hij 
dee tijd rijp om Gramme over te nemen en zich zo - ondanks overtre-
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dingg van de Phoebus-regels - aan eigen Franse productiecapaciteit te 
helpen. . 

Ookk Italië was een probleem. Daar had de regering na de Eerste 
Wereldoorlogg de importen eerst beperkt door middel van een vergun-
ningenstelsel,, en daarna invoerrechten ingevoerd. Begin 1927 liepen de 
heffingenn voor gloeilampen zo hoog op dat het volgens Anton onont-
koombaarr werd de importen te verminderen en de productie in het 
landd zelf op te voeren. Philips had een belang van tien procent in de Edi-
sonn Clerici fabriek te Milaan, waarvan de meerderheid in handen was 
vann International General Electric. Hij stelde de commissarissen voor 
zelff  een fabriek te bouwen,'daar men eigen baas zijnde meer bereikt dan 
inn combinatie'.70 Deze stap had wel wat voeten in de aarde. Hij kocht een 
fabriekk in het dorpje Alpignano bij Turijn, maar ondanks mondelinge 
instemmingg kwam het ministerie van Economische Zaken niet over de 
brugg met de officiële vergunningen. Uiteindelijk zocht hij steun bij Be-
nitoo Mussolini. Op maandag 19 december ging hij bij het staatshoofd 
opp audiëntie, en schreef vervolgens aan de minister van Economische 
Zakenn dat 'die mij heeft verklaard, dat, wanneer ik in Italië zou gaan fa-
briceren,, ik op de sympathie van de Italiaanse regering kon rekenen?' 
Hett duurde desondanks tot september 1928 voor de productie kon be-
ginnen.72 2 

Terwijll  de rest van de Europese landen stelselmatig de invoerrechten 
verhoogdee en protectionistische muren bouwde, hield Nederland lange 
tijdd vast aan een lage standaardheffing van vijf procent en vanaf 1924 
achtt procent, en het principe van vrijhandel.73 In juli 1926 vond Anton 
hett tijd de politieke noodklok te luiden. Hij liet secretaris Van Walsem 
eenn brief sturen aan de ministerraad om erop te wijzen dat Philips van-
wegee steeds hogere invoerrechten al behoorlijk wat productie naar an-
deree landen had verplaatst. Het personeelsbestand in de gloeilampen-
fabricagee te Eindhoven was daardoor in anderhalfjaar tijd met ruim 
achthonderdd gedaald naar drieduizend, aldus Van Walsem. Dankzij de 
sterkee groei in de fabricage van radiolampen en -onderdelen had men 
nogg geen mensen hoeven ontslaan, maar dat zou binnenkort niet meer 
tee vermijden zijn. De voorstanders van hogere invoerrechten in Frank-
rijkk wonnen namelijk aan invloed. In april waren de tarieven verhoogd 
mett liefst dertig procent. Philips stond nu voor de keus 'óf naar Frank-
rijkk met verlies te blijven exporteren, óf aldaar een fabriek in te richten' 
-- wat neer zou komen op verplaatsing van een kwart van de productie 
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vann gloeilampen en radiolampen en het ontslag van meer dan duizend 
werknemerss te Eindhoven.74 Wat Van Walsem er niet bijj  vertelde, en ook 
moeilijkk kon vertellen, was dat die verplaatsing al gaande was en dat 
Philipss in het geheim in Frankrijk al anderhalf jaar over een eigen fa-
briekk voor gloeilampen beschikte. 

Denn Haag zag geen reden tot haast, verwees de zaak ter bestudering 
naarr een subcommissie van de Commissie voor de Economische Poli-
tiekk en liet niets meer van zich horen.75 Na een halfjaar kwam Anton op-
nieuww in het geweer. In februari 1927 stuurde hij de regering een brief, 
ditmaall  op eigen titel, waarin hij nog dramatischer getallen presenteer-
de.. Door verplaatsing van productie naar Polen, Spanje, België, Zweden 
enn Engeland waren veertienhonderd banen aan Eindhoven onttrokken. 
Enn de Fransen hadden de invoerrechten niet alleen in april 1926 opge-
schroefd,, maar in augustus nog een keer met dertig procent, en nu zat 
alweerr een verhoging in de pen. Philips had in 1926 ruim vijfenhalf mil-
joenn gulden aan Franse invoerrechten betaald, en bij de voorgestelde 
verhogingenn zou dit oplopen naar ruim tien miljoen op jaarbasis. Hij 
vroegg de regering om tegenmaatregelen door invoering van een weelde-
belastingg op 'wijnen, champagne, likeuren, parfumerieën, en duurdere 
zepen,, zijden stoffen, alsmede op luxe auto's en andere weeldeartikelen', 
diee vooral Franse exporteurs zou treffen.76 En hij waarschuwde nadruk-
kelijk,, in onderstreepte zinnen, dat wanneer Nederland verdere verho-
gingenn van buitenlandse invoerrechten niet tegen kon houden, 'onze in-
dustriee zich zal moeten verdelen over een groot aantal fabrieken in het 
buitenland,, en economische wetten ons zullen noodzaken een door Ne-
derlanderss gestichte, tot dusver geheel nationale onderneming in eigen 
landd geleidelijk te reduceren en op den duur in hoofdzaak in den 
vreemdee buitenlandse werkkrachten arbeid te verschaffen'. 

Eenn maand later gaf hij de ministerraad nadere details. De Franse 
plannenn behelsden onder meer een verhoging van de importheffing op 
luidsprekerss van 3,45 naar 26,67 procent en die op voedingen voor 
radiotoestellenn van 5,82 naar 34,19 procent. En weer dreigde hij: dit zal 
onss dwingen ook de productie van radiolampen en -onderdelen 'ten 
spoedigstee naar het buitenland te verleggen', zodat daar geen overtollige 
werknemerss uit de gloeilampenproductie meer voor kunnen worden 
ingezet.777 Wat hij er ditmaal niet bij vertelde, was dat Philips enkele 
maandenn eerder al was begonnen met de fabricage van radiolampen in 
Frankrijk.788 De regering zou hem ook niet meer serieus hebben geno-
men. . 
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Nuu deed ze dat wel. Juist in deze periode kwam in Nederland een dis-
cussiee op gang over de handelspolitiek en begonnen ook anderen te 
pleitenn voor hogere en meer gedifferentieerde invoerrechten, om die in 
tee zetten als retorsie (vergelding) jegens landen die Nederlandse im-
portenn met protectionistische maatregelen belemmerden. De reder 
Ernstt Heldring, tevens voorzitter van de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam,, schreef op 1 maart 1927 in zijn al vaker genoemde dagboek: 
'Dee voorstanders van retorsie winnen bij ons gestadig terrein. De mi-
nisterss van arbeid, binnenlandse zaken en financiën zijn al lang daartoe 
bekeerd,, althans de ambtenaren, en aan buitenlandse zaken wordt de 
tegenstandd zwakker.'79 Volgens hem was Anton Philips alleen aan de 
buitenkantt een voorstander van vrijhandel. Die had in oktober 1926 -
samenn met honderdtachtig ondernemers en politici uit vijftien Europe-
see landen en de Verenigde Staten — het internationale Manifest voor de 
Vrij ee Handel ondertekend, dat veel publiciteit had gekregen. Maar feite-
lij kk was hij een van de belangrijkste lobbyisten voor retorsie en drong 
hijj  al enkele jaren aan op hogere heffingen op zuidvruchten 'om op Ita-
liëë en Spanje druk uit te oefenen, opdat deze landen zijn gloeilampen 
toelaten.'800 Heldring, zelf wel een principieel voorstander van vrijhan-
del,, was bang dat de 'Philipsianen' en hun lobby voor retorsie steeds 
meerr steun bij de regering zouden vinden. Hij had al vernomen dat mi-
nister-presidentt De Geer inderdaad een invoerrecht overwoog op zuid-
vruchtenn uit Spanje, om op dat land 'dat ons bij de invoer van kaas, 
superfosfaatt enzovoort niet ter will e wil zijn, druk uit te oefenen'.81 Zijn 
vreess bleek terecht: kort daarna, op 1 april, zei De Geer in de Eerste Ka-
merr dat hij ook dacht aan een invoerheffing op wijn als tegenmaatregel 
tegenn de Franse verhogingen.82 

Antonn had blijkbaar niet veel vertrouwen in de daadkracht van de 
minister-president,, want hij besloot die een handje te helpen met een 
uitgebreidee eigen lobby in Frankrijk. Hij liet zijn staf contact zoeken 
mett de importeurs van Franse luxegoederen, met het doel hen te infor-
merenn over de dreigende Nederlandse weeldebelasting, en hen aan te 
radenn op hun beurt contact op te nemen met hun leveranciers in Frank-
rijk .. Dat deden ze ook. De voorzitter van de importeurs van rode wijn 
reisdee persoonlijk naar Parijs. De firma Parfumeries de Paris, een agent 
vann de parfums Houbigant en Cheramy, stelde zich met deze huizen in 
verbinding.. De Nederlandse importeur van Citroen legde contact met 
dee heer Citroen. De Bijenkorf besprak de zaak met de leveranciers van 
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OpgerichtOpgericht 1815 

PELETIERR & PHILIPS, in den Eenhoorn, 
opp de Markt over 't Stadhuis te ZALT-BOM-
MELL Verkoopen alle soorten van TABAK , 
SNUIF,, SIGAREN, KOFFIJ en THEE, 
inn 't Groot en Klein, tot de Civielste Prijzen. 

BeeldmerkBeeldmerk van de firma Peletier& Philips te Zaltbommel. 



MoederMoeder Maria Elisabeth 
Philips-HeyligersPhilips-Heyligers (1836-1921) 

VaderVader Benjamin Frederik David Philips 
(1830-1900) (1830-1900) 

AntonAnton (+ is jaar) 



GerardGerard Philips (dan 31 of32 jaar) 'bezig aan zijn eerste proeven ter vervaardiging van 
kooldradenkooldraden uit cellulose' in 1890. 



AntonAnton en Anna in augustus 1901 met hun dochtertjes Annetje (1899) en Beppie (1900, 
overledenoverleden 1904) 



Anton,Anton, omstreeks 1903. 



NajaarNajaar 1911, onderweg naar de Verenigde Staten om General Electric details over de 
'getrokken'getrokken wolfram'-technologie te ontfutselen. 



AntonAnton en Frits (10) in 1915. 

TijdensTijdens de radiohausse van eindjaren twintig trad op 31 oktober 1927 de tienduizendste 
werknemerwerknemer in dienst, de timmerman B. Clement. Toen drie jaar later de recessie inviel, 
werdwerd Clement- na een vergeefs beroep opAntons clementie - als een van de eersten weer 
ontslagen. ontslagen. 



BijeenkomstBijeenkomst van de raad van commissarissen in 1939. Van links naar rechts aan 
dede tafel. August Philips (neef en commissaris), Frans Otten (directeur), M.J. van der 
PloegPloeg (man op achtergrond), Anton Philips (president), Jan Willem Beyen (waar-
nemendnemend president-commissaris), de notaris en Ed Philips (broer en commissaris). 



zijdee in Lyon. En importeur Jacobus Boelen wendde zich direct tot de 
leverancierr van de champagne Veuve Cliquot.83 

Eenn belangrijke rol was weggelegd voor Joseph Asscher, diamantair 
enn voorzitter van de Nederlandse Kamer van Koophandel te Parijs. De-
zee had een uitstekende reputatie als lobbyist. Precies in deze periode 
wass Nederland verwikkeld in een hooglopend conflict met België over 
dee status van de Westerschelde en de aanleg van een eventueel 'Moer-
dijkkanaal'' van de Schelde naar de Rijndelta. Tot Belgische woede had 
dee Eerste Kamer op 24 maart 1927 een ontwerpverdrag verworpen, na 
veell  verzet uit vooral Amsterdamse en Rotterdamse ondernemerskrin-
gen,, waar men de concurrentie van Antwerpen vreesde.84 In Frankrijk 
bestondd veel sympathie voor de Belgen, per slot van rekening trouwe 
bondgenotenn in de Eerste Wereldoorlog. Asscher was erin geslaagd ook 
dee argumenten van de Nederlandse tegenstanders te laten doordringen 
tott de Franse politiek en tot de Franse pers, die veel lezers in België had. 
Heldringg schreef: 'Asscher is voor zulke dingen een prachtman; hij kent 
allee politieke figuren in de perswereld, veel van de Kamerleden die wat 
inn de melk te brokkelen hebben, en is zeer gezien.'85 Hoe Asscher ope-
reerde,, blijkt uit Heldrings dagboeknotitie van 14 mei 1927. Op die dag 
deedd de reder verslag van een bezoek, de voorgaande dag, aan minister 
vann Buitenlandse Zaken jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland. Heldring 
wass daar geweest om een vertrouwelijk verzoek over te brengen van de 
Nederlandsee gezant te Parijs, jhr. dr. John Loudon, die blijkbaar niet de 
normalee diplomatieke communicatiekanalen wilde gebruiken.86 Het 
gingg om het volgende: de kans was groot dat vanuit België een nieuwe 
anti-Nederlandsee campagne in de Franse pers op gang zou komen. 'Hij 
[Asscher,, MM ] en Loudon zijn van mening dat de enige goede manier 
vann bestrijding preventief is, en wel door journalisten... voor kleine 
welwillendee artikeltjes te betalen,' aldus Heldring.87 'Asscher kent enke-
lenn van de voornaamsten intiem, onder andere Marcel Hutin,.., en is 
bovendienn bevriend met Simon, président du syndicatde lapresse. Daar 
ikk weet, dat Asscher geheel te vertrouwen is, heb ik Beelaerts het geval 
voorgelegdd en een beroep gedaan op de geheime fondsen die de minis-
terr van buitenlandse zaken te zijner beschikking heeft.' Asscher had de 
eerderee pro-Nederlandse perscampagne zelf gefinancierd, en met hulp 
vann familie en andere particulieren twintigduizend gulden (een kleine 
130.0000 euro) bijeengebracht, aldus Heldring. Hij vertelde Beelaerts dat 
dee nieuwe preventieve betalingen aan de Franse pers mogelijk honderd-
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duizendd gulden (640.000 euro) zouden kosten. Hij vond gehoor, hoe-
well  lang niet voor het volle bedrag. 'Beelaerts begreep het belang van de 
zaak,, doch helaas blijkt het bedrag te zijner beschikking niet meer dan 
veertigduizendd gulden voor 1927 te zijn, waarvan hij voor dit doel niet 
meerr dan vijfentwintigduizend gulden [160.000 euro, MM ] kan afstaan.' 
Hett betalen van Franse journalisten was sinds jaar en dag de normale 
praktijk,, zo valt uit Heldrings dagboek af te leiden. Al in maart 1919 
schreeff  hij na een bezoek aan Parijs dat ochtendbladen als Le Matin, 
EchoEcho de Paris, Le journal, Le Petit Journal en Le Petit Parisien zich lieten 
betalen.. 'Slechts de Journal des Débats neemt als fatsoenlijke courant 
voorr Holland gunstige ware berichten op, zonder dat er enige kwestie 
vann vergoeding is.'88 

Hett is op grond van het voorgaande aannemelijk dat ook de cheque 
vann tweeduizend gulden die Anton Philips begin april zonder nadere 
toelichtingg naar Asscher stuurde, bestemd was voor het 'kopen' van 
gunstigee artikelen. Dezelfde Marcel Hutin, wiens eigenlijke naam Mo-
sess Hirsch was en die verbonden was aan de Echo de Paris, was namelijk 
ookk betrokken bij diens pogingen de dreigende verhoging van de Fran-
see douanetarieven tegen te gaan.89 Bij deze economische lobby opereer-
dee Asscher in nauw overleg met Anton. Terwijl die zijn medewerkers op 
dee importeurs van Franse parfums en champagne afstuurde, organi-
seerdee Asscher begin april een ontmoeting met Hutin, mr. Emile Men-
tenn (secretaris van de Nederlandse legatie), mr. Marius Voorbeytel (se-
cretariss van de Kamer van Koophandel en correspondent van het Alge-
meenmeen Handelsblad te Parijs), Justin Godard (voormalige staatssecretaris 
enn senator voor Lyon), en ene Fighiera, voor zover naa te gaan topambte-
naarr van het Franse ministerie van Handel, met assistent.90 Hutin stelde 
tijdenss die bijeenkomst voor de belangrijkste Franse fabrikanten van 
gloeilampenn te gaan vertellen dat Philips bij het doorgaan van de ta-
riefsverhogingenn een eigen fabriek in Frankrijk dreigde op te richten. 
Mogelijkk zouden zij dan pressie op hun regering uitoefenen 'teneinde 
dee voorgestelde verhoging van invoerrechten op gloeilampen te ver-
minderen...',, zo schreef Asscher aan Anton.91 

Antonn vond dit geen goed plan, omdat de verhogingen juist door de 
Fransee fabrikanten geïnspireerd waren. Hij antwoordde dat het beter 
wass de dreiging van een Nederlandse weeldebelasting - door De Geer 
inmiddelss in de Eerste Kamer openlijk kenbaar gemaakt - goed onder 
dee Franse aandacht te brengen.92 Aldus geschiedde. Asscher verpakte dit 
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dreigementt op diplomatieke wijze in een uitvoerige brief, die hij per-
soonlijkk aan de Franse minister van Handel en Industrie Maurice Bo-
kanovskii  overhandigde. Anton, die een afschrift las, was er zeer mee in 
zijnn sas. 'In het bijzonder waardeer ik daarin de gracieuze wijze, waarop 
dee Fransen gelegenheid geboden wordt, een beau geste te maken...'93 

Ookk Bokanovski lijk t de brief te hebben gewaardeerd; de minister 
stuurdee Asscher enkele dagen later een antwoord, zonder concrete toe-
zeggingenn maar met een positieve toonzetting.94 

Dee Nederlandse regering hobbelde achter de ontwikkelingen aan. 
Terwijll  Bokanovski medio april de brief van Asscher al in bezit had, be-
gonn De Geer toen pas aan een eerste overleg met zijn ministers Beelaerts 
vann Blokland en dr. J. Slotemaker de Bruine (Arbeid, Handel en Nijver-
heid)) over de lijst met producten waarvoor men vermindering van de 
tariefsverhogingg zou vragen.95 Eind april begon de Franse regering on-
derhandelingenn over de invoerheffingen met België, Zwitserland en 
Duitsland.. Zwitserland had als schot voor de boeg zelf alvast een hogere 
retorsie-invoerheffingg geïntroduceerd; de Duitsers overwogen een ver-
tragingstactiek.. De Nederlandse regering daarentegen had haar pro-
ductenlijstjee nog niet eens af. De Geer wilde liefst de overige drie landen 
dee kastanjes uit het vuur laten halen en van hun onderhandelingsresul-
taatt meeprofiteren.96 

Opp vrijdag 22 april vergaderden de minister-president en de vier 
meestt betrokken bewindslieden met de Raad van Bijstand, een advies-
collegee waarin belangrijke ondernemers als Ernst Heldring, Karel van 
Aalstt van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en Frits Fentener 
vann Vlissingen van de Steenkolen-Handelsvereeniging zitting hadden. 
Dee Geer vertelde ook hun dat hij de Fransen wilde dreigen met verho-
gingg van de accijns op wijn - en ook op parfum — van acht naar twaalf 
procentt en gaf als argument dat 'de heer Philips en de heer Hartog van 
dee Kunstzijdefabriek [Algemene Kunstzij de Unie, MM] , overtuigde vrij -
handelaars,, thans, nu zij in hun export naar het buitenland ernstig wor-
denn gehandicapt, om wapenen vragen'.97 De ondernemers reageerden 
niett eensgezind. Heldring verdedigde het vrijhandelsstandpunt en wees 
eropp dat inzet van het accijnswapen de export van Nederlands-Indië 
naarr Frankrijk, ter waarde van vijfti g miljoen gulden, in gevaar kon 
brengen.. Van Aalst tilde daar niet zo zwaar aan; de Indische koffie en 
kopraa kon men ook elders wel kwijt.98 Heldring verwachtte trouwens 
weinigg van het dreigement van De Geer. 'Wil men vechten of in staat 
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zijnn met succes te vechten, dan moet met prohibitieve [dus extreem ho-
ge,, M M ] rechten gedreigd worden,' noteerde hij later in zijn dagboek." 

Dee daaropvolgende maandag 25 april bracht gezantschapssecretaris 
Mentenn te Parijs het zwakke dreigement over aan het hoofd van de afde-
lingg Handelsrelaties van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Hijj  deed dat ook nog eens in afgezwakte vorm: Nederland overwoog 
slechtss een verhoging van de wijnaccijns, en zou daar meteen van af-
zien,, als Frankrijk zich bij de eigen verhogingen soepel toonde.100 Hel-
dringg kreeg gelijk. De Fransen reageerden met een reductie van de ver-
hogingenn met niet meer dan vijfentwintig procent, voor slechts enkele 
Nederlandsee producten. Minister Slotemaker de Bruine van Handel 
constateerdee dat de producten van Philips wel erg prominent op dit 
kortee lijstje figureerden. Hij schreef collega Beelaerts van Buitenlandse 
Zakenn op zure toon: 'Ik ontveins mij niet, dat de actie, door Philips ge-
voerd,, de indruk heeft kunnen wekken, dat dit het enige voornaamste 
Nederlandsee belang is. Bij de pogingen, om verdere verlaging van rech-
tenn te verkrijgen, zal [gezant] jhr. Loudon er wel zeker mede rekening 
houden,, dat de andere belangen daardoor niet verwaarloosd worden,'101 

Antonn was zeer ontevreden. Hij schreef Beelaerts dat het resultaat 
'nogg steeds neerkomt op een verdere verhoging van uitgesproken pro-
tectionistischh karakter', en dat zijn luidsprekers, gelijkrichters en net-
voedingenn niet voor de kortingen in aanmerking kwamen.102 Op 19 mei 
bezochtt hij Slotemaker de Bruine van Handel en zei hij zich erover te 
verwonderenn dat Nederland zulke onderhandelingen overliet aan amb-
tenaren.. Duitsland stuurde er altijd 'eerste klasse zakenmensen' naar 
toe.1033 Nederland zou mannen als Hendrik Colijn (die in 1921-1922 twee 
jaarr directeur van de Bataafsche Petroleum Maatschappij was geweest), 
F.. Waller (directeur van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te 
Delft)) of L. Kortenhorst (algemeen secretaris van de Katholieke Werk-
geversvereniging)) als onderhandelaars moeten sturen, met ambtenaren 
alss technische secretarissen. 

Maarr de race was nog niet gelopen. De Duitsers slaagden er inder-
daadd in hun onderhandelingen met de Fransen te traineren, met als ge-
volgg dat minister Bokanowski zijn wetsontwerp ter herziening van het 
TarifTarif General des Douanes niet vóór het zomerreces naar de Senaat kon 
sturen.1044 Dat was maar goed ook, want pas in juli stuurde Beelaerts van 
Bloklandd zijn definitieve instructies aan gezant Loudon. De minister 
vann Buitenlandse Zaken negeerde daarin trouwens de wens van zijn 
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collegaa van Handel dat er meer aandacht moest komen voor de export-
belangenn van andere bedrijven;; op de lijst met achtentwintig producten 
waarvoorr Loudon tariefsverlagingen moest bevechten, stond Philips 
gewoonn op de eerste plaats.105 

Intussenn had Joseph Asscher zijn lobby voortgezet en Anton regel-
matigg op de hoogte gehouden. Toch kreeg de zaak in augustus een ver-
rassendee afloop. Terwijl iedereen dacht dat de Frans-Duitse onder-
handelingenn tijdens het zomerreces van de Senaat stillagen, liepen ze 
gewoonn door. Gezantschapssecretaris Menten hoorde dit bij toeval van 
zijnn Duitse collega en besloot meteen de invloedrijke vrienden van An-
tonn Philips te tippen, zo rapporteerde hij later aan minister Beelaerts. 
'Dezenn hebben toen in het bijzonder voor de Philipslampen hun invloed 
aangewend.'1066 Toen de ondertekening van het Frans-Duitse akkoord 
overr de invoertarieven op 17 augustus plaatsvond, waren de verhogingen 
voorr gloeilampen simpelweg geschrapt. Menten schreef Beelaerts die-
zelfdee dag: 'Ik verneem zo-even dat inderdaad de elektrische lampen 
nogg te elfder ure uit de overeenkomst zijn gelicht. De Duitse lampen blij -
venn dus onder het oude algemene tarief, de Nederlandse onder het oude 
minimumm tarief.'107 Wie hij precies bedoelde met Antons 'invloedrijke 
vrienden',, schreef Menten niet, maar het ligt voor de hand te denken aan 
senatorr Justin Godard en topambtenaar Fighiera. 

Antonss rekensom dat een mislukking van deze Franse lobby Philips 
zo'nn vierenhalf miljoen gulden (negenentwintig miljoen euro) aan ex-
traa invoerrechten zou hebben gekost, was een extrapolatie. Ongetwij-
feldd had hij in zo'n geval zijn tegenmaatregelen genomen - prijsverho-
gingen,, omwegen, sluipwegen, wat dan ook. In werkelijkheid wist hij 
hett opkomend protectionisme zeer goed te pareren. Tussen 1924 en 1928 
namm Philips' brutoresultaat toe van negen miljoen naar achtendertig 
miljoenn gulden.108 Een toenemend deel daarvan kwam uit de radioacti-
viteiten.. Nadat hij in maart 1925 de NV Philips' Radio had opgericht, 
hadd hij in juni dat jaar een meerderheidsbelang genomen in de Neder-
landsee Seintoestellen Fabriek (NSF) te Hilversum. Zijn contacten daar-
meee dateerden al van 1922, en in het voorjaar van 1923 was hij toegetre-
denn tot de raad van commissarissen. Het bedrijf maakte naast seintoe-
stellenn ook radioapparaten, luidsprekers en onderdelen. Het liep op dat 
momentt slecht en de zittende commissarissen dachten de adviezen van 
eenn fabrikant wel te kunnen gebruiken. Anton had voor wat orders van-
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uitt Philips gezorgd en NSF ZO overeind gehouden, maar desondanks 
warenn de verliezen verder opgelopen. Om een faillissement te voorko-
men,, had president-commissaris Hudig hem begin 1925 gevraagd NSF 
overr te nemen. Met de aankoop had hij niet alleen extra productiecapa-
citeitt voor onderdelen verworven, maar ook een fabriek die al radio-
ontvangerss maakte en met een directeur die de drijvende kracht was 
achterr pogingen tot oprichting van een radio-omroep in Nederland. 
Dankzijj  deze directeur, Anthonie Dubois, had de NSF het initiatief op 
ditt gebied overgenomen van de radiopionier Idzerda. Sinds 1923 had 
hett bedrijf een eigen omroepzender en zond het - met financiële steun 
vann Philips - regelmatig muziekprogramma's en zelfs liveconcerten 
uit.1099 Door de overname van NSF was Philips in één klap zelf in het cen-
trumm van deze ontwikkelingen terechtgekomen. 

Najaarr 1926, zo ongeveer toen Anton de lobby tegen de verhoging 
vann de Franse invoerrechten startte, was in Eindhoven een speciale pro-
jectgroepp begonnen met het ontwerpen van een eigen Philips-radiotoe-
stel.. Kort na de afsluiting van de Franse lobby was het klaar; op 6 sep-
temberr 1927 kon het Nederlandse publiek er voor het eerst kennis mee 
makenn tijdens de Jaarbeurs te Utrecht. De reacties in de pers waren 
uiterstt lovend. Tot dan zagen radiotoestellen er gecompliceerd uit: een 
voeding,, een ontvanger met de radiobuizen en ontvangspoelen aan de 
buitenkant,, een luidspreker, soms een aparte versterker. De ontwerpers 
vann Philips hadden de onderdelen ondergebracht in een compact kastje 
mett een ronde schaalluidspreker, dat oogde als een meubelstuk. De toe-
stellenn vlogen direct de deur uit. Er was gerekend op een afzet van hon-
derdd per maand, oplopend naar vijfhonderd eind 1927. Maar de NSF, 
waarr de productie aanvankelijk was ondergebracht, in afwachting van 
uitbreidingenn te Eindhoven, kon de vraag bij lange na niet aan.110 

Gedurendee de jaren twintig was Philips' personeelsbestand al 
schommelendd opgelopen van rond vijf- naar negenduizend. Na de in-
troductiee van het radiotoestel begon een enorme groeispurt. Op maan-
dagg 31 oktober trad de tienduizendste werknemer in dienst, de timmer-
mann B. Clement."1 
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HOOFDSTUKK 9 

DeDe opkomst van nieuwe generaties 

Dee jaren twintig waren het decennium van de jeugd. De oudere genera-
tiee had de wereld in oorlog, teleurstelling en moreel verval gestort. Zij 
hieldd de macht nog een aantal jaren vast en spendeerde die tijd aan ru-
ziess over herstelbetalingen en vredesverdragen, en aan het smeden van 
nieuwee allianties, maar veel heil viel van haar niet meer te verwachten. 
Dee nieuwe mens en de betere wereld moesten uit de jongere generaties 
voortspruiten,, meenden velen in de voormalige oorlogvoerende lan-
den.. In het onderwijs leidde deze gedachte tot experimenten met pe-
dagogischee hervormingen zoals het Jenaplan en de vrije (al dan niet an-
troposofische)) school. Van de jongeren zelf voelde een deel een behoefte 
aann wereldverbetering en politieke activiteit, en vertoonde daarin ook 
eenn neiging tot extremisme, zowel ter linker- als ter rechterzijde. Een 
anderr deel keerde zich juist van de politiek af en werd lid van een van de 
jeugdbewegingenn met een idealistisch en romantisch karakter, die nu 
eenn grote bloei doormaakten.1 

Inn de grote wereldsteden als Berlijn, Parijs en Wenen heerste een 
luchtigee stemming 'als na een zware donderbui, wanneer even weer de 
zonn scheen', aldus cultuurhistoricus H.W. von der Dunk.2 Daar stortten 
jongerenn en jongvolwassenen zich in het uitgaansleven, de opwinding 
enn het vermaak, en creëerden een hedonistische, erotische, uitdagende 
jeugdcultuur.. Na alle somberheid was het tijd weer van het leven te ge-
nieten:: dit waren de jaren van de opkomst van de film, de charleston, de 
jazz,, van de grote sportevenementen ook. Aan Nederland, dat niet bij de 
oorlogg betrokken was geweest, gingen de meer uitzinnige van de poli-
tiekee en culturele reacties op de Eerste Wereldoorlog goeddeels voorbij. 
Maarr al veroorzaakte de turbulentie van de jaren twintig in deze 'kalme 
vijver'' minder deining dan elders, ook hier waren verandering en ver-
nieuwingg voelbaar. 
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Inn dit decennium bereikten Annetje, Frits en Jetty Philips de volwas-
senheid,, om precies te zijn in 1920,1926 en 1927. Welke invloed had de 
tijdgeestt op Antons drie kinderen? Een beperkte. Zij leefden in het toch 
all  rustige Nederland in een nog rustiger kleinsteedse, beschermde om-
geving,, waar de politiek/culturele deining hooguit rimpelingen veroor-
zaakte.. Ze hadden harmonieuze kinderjaren achter de rug. Ondanks 
zijnn drukke bestaan was hun vader erin geslaagd ook aan het gezins-
levenn deel te nemen, met zondagse autoritjes en wandeltochten langs 
vooraff  uitgestippelde routes, tijdens gezamenlijke vakanties in de Zwit-
sersee bergen, en door — gezeten aan het hoofd van de grote tafel in de sa-
lonn van De Laak - kleurrijke verhalen te vertellen over zijn reizen, zijn 
plannenn en zijn zaken. Hij had de gewoonte de avonden thuis door te 
brengen,, waar hij het werk overigens liet doordringen, ook wel bespre-
kingenn voerde, en naar het schijnt tot laat, zelfs in bed, bleef telefoneren. 
Voorr hun dagelijkse verzorging had hun moeder de beschikking gehad 
overr personeel en kinderjuffrouwen; zelf had ze hen geholpen met huis-
werk,, hun opstellen bekeken op stijlfouten en hen elke dag herinnerd 
aann hun piano-oefeningen.3 Grote problemen waren er niet geweest. 
Laterr schreef Frits in eenvoudige woorden over zijn vader: 'Hij had een 
weldadigg warm hart. Als wij ondeugend waren, kon hij flink tegen ons 
opstuiven,, maar als jongetje klom je altijd bij vader op schoot.'4 

Inn Eindhoven waren de drie opgegroeid in de stijl van de beter ge-
situeerde,, provinciale elite. Hun vader was tijdens hun kinderjaren al-
maarr rijker geworden, en door de beursgang zelfs multimiljonair. Kort 
voorr de Eerste Wereldoorlog had hij even buiten Eindhoven ook de 
boerderijj  'Het Zwarte Huis' gekocht, met honderden hectaren bos, en 
daarr een Amerikaanse blokhut laten bouwen en een ven laten graven, 
waarmeee zij de beschikking hadden over een privé-kampeerterrein en 
-zwemwater.. Later breidde hij zijn grondbezit uit met andere boerderij-
en,, landgoederen en natuurgebieden in de omgeving, en een eigen golf-
terrein.. Frits Philips schreef in zijn memoires dat zijn vader afkerig was 
vann protserigheid en dat in De Laak nooit 'luisterrijke feesten en kost-
baree partijen' werden gegeven of aan 'high society' werd gedaan.5 Maar 
inn Eindhoven was De Laak high society. Daar noch elders in Nederland 
warenn veel kinderen die leefden in een grote vill a vol kostbaar antiek, 
porseleinn en schilderijen, met paardenstal en tennisbaan, en wier ou-
derss voortdurend ministers en zakenvrienden ontvingen, of toen zeer 
beroemdee muzikanten als de pianiste Myra Hess en de violist Bronislaw 
Hubermann te logeren kregen. 
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Dee Laak was een weelderig eiland, waar Annetje, Frits en Jetty zich 
omringdd wisten met personeel, en zelfs bewaakt met wapens.6 In de ho-
geree sociaal-economische milieus staat de rest van de mensheid per 
definitiee op enige afstand, en in die tijd was de kloof tussen rijk en arm 
heell  groot. Als rijke kinderenn en jongeren waren zij gewend de wereld te 
bekijkenn vanuit een cocon van luxe, door de grote vensters van hun va-
derss villa, vanuit automobielen toen nog maar weinigen die hadden, en 
vanuitt vliegtuigen toen nog bijna niemand vloog.7 Vanwege zijn inter-
nationalee activiteiten was hun vader regelmatig in de wereldsteden, en 
ookk zij leerden die kennen en zagen er de uiterlijke verschijnselen van 
dee waring twenties, maar men kan ervan uitgaan dat de tijdgeest voor 
henn vooral een decor was. Hun beleving vertoonde waarschijnlijk wel 
overeenkomstt met de wijze waarop hun vader zelf drie decennia eerder 
alss achttien- tot éénentwintigjarige in Amsterdam en Londen het fin de 
sièclee had ervaren. Hij was erbij geweest, maar had zich niet laten mee-
slepen.. Zoiets overkwam zijn kinderen in de jaren twintig evenmin. 

Fritss deed wat van hem verwacht werd. Hij doorliep de lagere en 
middelbaree school in een rechte lijn - en leek hierin dus niet op zijn va-
der.. In het najaar van 1923 begon hij op zijn achttiende een studie werk-
tuigbouwkundee aan de Technische Hogeschool Delft, net als oom Ge-
rardd een halve eeuw eerder. Door een gesprek met Herman van Walsem 
liepp hij nog even warm voor een rechtenstudie in Leiden, maar op last 
vann Anton kwam daar niets van in. Hij trof in Delft weinig soortgeno-
ten,, schrijft hij in zijn autobiografie. 'Daar studeerden veel zoons van 
hoogleraren,, elektriciteitsdirecteuren en waterstaatsingenieurs, jonge-
luii  uit academische en militaire kringen en jongens die op de hbs opval-
lendd knap waren geweest. Fabrikantenzoons waren er zeldzaam.'8 Hij 
werdd lid van het studentencorps en stortte zich in het studentenleven. 
Zoalss te verwachten, viel het niet mee om ook nog tentamens te halen; 
zijnn jaarclub begon met elf, van wie slechts drie - waaronder hijzelf -
dee eindstreep haalden. De Delftse studenten behoorden in zijn herinne-
ringg bepaald niet tot het radicale deel der jeugd. 'In de studentenwereld 
vann die dagen wilde men volstrekt niet weten van enige politiek! Slechts 
bijj  één gelegenheid is daarop een uitzondering gemaakt. Dat was toen... 
hett ontwerpverdrag over het Moerdijkkanaal tussen Nederland en Bel-
giëë in het geding was. Daarover kwam de Delftse studentenwereld in rep 
enn roer. Voor de rest was politiek bij ons taboe en wij waren daarop zelfs 
trots.. Politiek was in onze ogen een zaak van de kill e maatschappij. Dat 
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zouu later wel aan de orde komen, maar in onze studiejaren wilden wij er 
niett mee worden geconfronteerd. Dat was een levenshouding.'9 

Eenn jaar na aanvang van zijn studie ontmoette hij in Den Haag tij -
denss een dansavond Sylvia van Lennep. Hij werd al snel verliefd op dit 
meisjee van adellijken bloede en deed zijn uiterste best haar te veroveren. 
Kortt voor Kerstmis 1924 was hij met enkele studievrienden in Brussel 
voorr een of ander corpsritueel. 'Het werd een glorieus feest en wij raak-
tenn in zo'n goede stemming, dat drie van ons spontaan besloten meteen 
doorr naar Parijs te gaan. Mijn jongste zuster Jetty [toen achttien jaar, 
MM ]] verbleef daar in een pensionaat en daar was ook Sylvia van Len-
nep!'100 Toevalligerwijs was ook zijn vader in de stad, in verband met de 
slotonderhandelingenn over het Phoebus-kartel. Na aankomst met de 
nachttreinn vanuit Brussel ging Frits meteen naar diens gebruikelijke 
Hotell  Meurice aan de rue de Rivoli, tussen de place de la Concorde en 
dee place de la Bastille. Hij verraste Anton aan de ontbijttafel en praatte 
watt geld bij hem los - in het familiejargon 'kopeken' -, zodat hij een 
paarr dagen kon blijven. 'Na een thé dansant heb ik het toen bestaan er-
genss op een brug midden in Parijs Sylvia van Lennep om haar hand te 
vragen.'' Ze zei niet meteen 'ja', maar het stel verloofde zich een paar 
maandenn later op 3 mei 1925, een zondag die voor Frits de geschiedenis 
inn ging als de dag waarop hij zijn meisje won en Nederland in een voet-
balwedstrijdd België'bepaald grandioos' met 5-0 versloeg. 

Antonss dochters volgden geen hogere of universitaire vervolgoplei-
ding.. Beiden bezochten na de hbs de kostschool 't Kopje in Bloemen-
daall  - Annetje aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, de zeven jaar 
jongeree Jetty vroeg in de jaren twintig, toen de beroemde onderwij-
zer/bioloogg Jac. P. Thijsse er een tijdje lesgaf.11 Na hun schooltijd tra-
denn beide meisjes in het voetspoor van hun moeder. Geheel in de stijl 
derr hogere kringen maakte ze eerst nader kennis met de Engelse en 
Fransee taal en cultuur, via speciaal daarvoor bestemde meisjespensio-
natenn - daarom was Jetty in Parijs. Vervolgens begaven ze zich in het 
sociaall  werk. Annetje hielp haar moeder aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlogg met de opvang van Franse vluchtelingen - waarbij bei-
denn nog de beruchte Spaanse griep opliepen - en was later onder meer 
actieff  in het bestuur van de Stichting Jeugdherbergen in Oostelijk 
Noord-Brabant.. Ze had ook belangstelling voor tuinarchitectuur en 
volgdee daarin een korte opleiding bij de school Huis te Lande in Rijs-
wijk.122 Jetty trad in de jaren dertig toe tot het bestuur van het Eindho-
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vensee Rode Kruis en volgde haar moeder later op als voorzitster daar-
van. . 

Inn 1924 liet Annetje haar oog vallen op Frans Otten. Deze ingenieur 
wass in 1895 geboren te Berlijn, als zoon van Johan Diederik Otten, die 
eenn baan had bij A EG, en Johanna Nierstrasz, beiden van Nederlandse 
nationaliteit.. Frans was opgegroeid in Amsterdam, waar zijn vader in 
18988 een ingenieursbureau had opgericht. Tijdens de Eerste Wereldoor-
logg was hij vrijwilli g in militaire dienst gegaan, en pas daarna begonnen 
aann een studie elektrotechniek te Delft. Hij was dan ook al achtentwin-
tigg toen hij vlak voor zijn afstuderen in 1923 kennismaakte met de tien 
jaarr jongere Frits Philips. Otten hield in het studentencorps de traditio-
nelee donderspeech voor eerstejaars. Frits moest daar als voorzitter van 
hett eerstejaarsbestuur op antwoorden, terwijl zijn medebestuurders, 
inn de Delftse stijl, intussen de veters van zijn schoenen aan elkaar vast 
knooptenn en bier over hem heen gooiden.13 

Naa zijn studie werkte Otten eerst een tijdje bij zijn vader, maar al snel 
overwoogg hij bij Philips te solliciteren. Toen Frits dat hoorde, maakte hij 
bijj  Anton reclame: die moest hij zien binnen te halen! 'Frans Otten had 
onderr zijn medestudenten in Delft een prima reputatie verworven. Hij 
wass wat men noemde een flinke vent, van alle markten thuis...,' schrijft 
Frits.144 De tip leidde tot een kennismaking, en per 1 augustus 1924 trad 
Ottenn in dienst.15 Hij ontmoette Annetje voor het eerst toen hij op een 
zondagochtendd kwam tennissen op De Laak. Daarna kwam hij vaker, 
niett alleen voor haar, maar ook omdat Anton de gewoonte had jonge 
academicii  af en toe thuis uit te nodigen voor gesprekken over zaken. De 
verlovingstijdd was kort, misschien omdat Annetje inmiddels ook alweer 
vijfentwintigg was. Ze trouwden op 9 september 1925 en streken neer in 
eenn huis aan de Parklaan, vlak bij De Laak.16 

Fritss was pas negentien toen hij de nog iets jongere Sylvia van Len-
nepp ontmoette en moest tot zijn verdriet een lange verlovingstijd accep-
teren,, tot hij was afgestudeerd. Toen zij in de zomer van 1929 trouwden, 
wass hij vierentwintig. Het paar besloot in Bloemendaal te gaan wonen, 
omdatt Frits daar in de buurt zijn militaire dienstplicht moest vervullen, 
enn ook een beetje uit vrees dat hun ouders zich te veel met hun leven 
zoudenn bemoeien. Een jaar later kwamen ze alsnog naar Eindhoven, 
waarr Frits vanaf 1 december 1930 de chef van de Philitefabriek (= bake-
liet)) ging assisteren.17 Kort tevoren, in de zomer van 1930, was ook de 
toenn drieëntwintigjarige Jetty getrouwd, en wel met de werktuigkundig 
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ingenieurr Adriaan Knappert, die hoofd was van de afdeling bankwer-
kerijj  en het interne bouwbedrijf.18 De huwelijken brachten al snel kin-
deren,, met als eerste Jan Diederik (Diek) Otten, zoon van Frans en 
Annetje,, die geboren werd op 19 oktober 1926 en van Anton op zijn 
tweeënvijftigstee een grootvader maakte. Tot zijn grote vreugde, zo blijkt 
uitt een brief die hij een week later aan zijn vriend Jan Feith stuurde: 
'Mett kleinzoontje Jantje Diederik gaat het best; ook met de jonge moe-
derr en wij grootouders lopen, trots als pauwen, met rok en hoge hoed 
steedss maar voor het huis van de jonggeborenen op en neer."9 

Datzelfdee jaar 1926 trad A. Goudeket als accountant bij Philips in 
dienst.. Hij stond verbaasd over het primitieve karakter van de boek-
houding.. Het bedrijf had een administratieve afdeling en een interne 
accountantsafdelingg voor de controle daarop. Dat was op zichzelf pri-
ma.. Maar, zo noteerde Goudeket later in zijn herinneringen: 'De wijze 
waaropp de resultaten werden berekend kwam nauwelijks uit boven 
dee meest elementaire registratie, men kwam tot een winstvaststelling, 
waarbijj  van een specificatie over activiteiten nauwelijks sprake was. De 
kostprijsberekeningg stond nog in de kinderschoenen...'20 Vooral de ma-
nierr waarop de jaarrekening tot stand kwam, was in Goudekets ogen 
'hoogstt interessant'. Hoofdadministrateur Boon en chef-accountant 
Wolff  staken de koppen bij elkaar en lieten successievelijk hun medewer-
kerss in duo's langskomen met de cijfers van de diverse bedrijfsonderde-
len.. 'Dan gingen de heren Boon en Wolf in een blauw schrift van vijf 
centen,, voor ieder onderdeel een bladzijde reserverend, beschrijven 
welkee waarde volgens hun mening aan de verschillende activa en passi-
vaa moest worden toegekend... Indien aldus in vergelijking met het ver-
mogenn per het einde van het vorige jaar een te groot voordelig verschil 
bleek,, dan werden nog extra voorzieningen getroffen door het een en 
anderr ongunstiger voor te stellen, totdat men op een winstbedrag kwam 
datt men de goegemeente wenste te tonen.' 

Dezee informele benadering van de financiële controle en verslagleg-
gingg was illustratief. Het concern had inmiddels veel kennis en ervaring 
opgebouwdd op het gebied van de massaproductie, research & develop-
ment,ment, verticale integratie, internationale marketing, verkoop, distribu-
tiee en logistiek enzovoort. Organisatorisch was het echter een eilanden-
rijk .. Elke fabriek, in binnen- en buitenland, elke verkooporganisatie, 
elkee stafafdeling, had haar eigen chefs en onderkoningen en alle lijnen 
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liepenn rechtstreeks naar opperkoning Anton. Weliswaar had hij na Ge-
rardss vertrek in 1922 drie ervaren medewerkers tot 'onderdirecteur' la-
tenn benoemen, maar aan hun taken was niets veranderd. P. Staal, al in 
dienstt sinds 1898, was nog altijd bedrijfsleider van de gloeilampenfabri-
cage.. J.C. Lokker, in 1908 ingehuurd als Gerards eerste onderzoeks-
assistent,, bleef verantwoordelijk voor de productietechnologie; terwijl 
J.. Gaarenstroom, ook in dienst sinds 1908, als vanouds het commerciële 
teamm aanvoerde. Deze tweede managementlaag beperkte zich boven-
dienn tot de productie en de commercie. Centrale afdelingen als het Nat-
lab,, inkoop, expeditie, octrooien, administratie, interne accountancy, 
arbeidd en secretariaat - inclusief de juridische zaken - bleven onder di-
rectt toezicht van de directeur.21 

Dee managers van dit eilandenrijk hadden in de ogen van de buiten-
staanderr een nogal chaotische stijl, zo blijkt uit de memoires van mr. Jan 
Willemm Beyen (de man die niet van 'prutsvennootschappen' hield). Na-
datt hij als jong jurist door Anton was aangenomen, meldde hij zich 
woensdagg 2 januari 1924 bij de fabriekspoort. Anton bleek met vakantie 
inn Zwitserland; Herman van Walsem, zijn nieuwe chef, was op zaken-
reis.. Met enige moeite ontdekte de portier dat een bureau voor hem was 
klaargezett bij het directiesecretariaat, gevestigd in het gebouwtje waar 
Gerardd in 1891 was begonnen. 'Van Walsem had er zijn kamer, en daar-
naastt was een klein kamertje met twee bureaus, een voor dr. Brümmer, 
dee Duitse jurist, die niet lang tevoren was geëngageerd en die - uiter-
aardd - op zakenreis was, en een voor mij. Mijn titel was secretaris van de 
directie.. Wat mijn taak was wist niemand. Ik zelf het allerminst. Ik ont-
dektee dat er een aantal onderdirecteuren was, aan wie ik toen maar mijn 
opwachtingg ben gaan maken (voor zover zij niet op zakenreis waren). Ik 
kann niet anders zeggen dan dat ze heel vriendelijk waren. Mijnheer An-
tonn had nu eenmaal invallende gedachten waarover hij niemand raad-
pleegdee en ik was er blijkbaar een van.'22 

Dee voordelen van een platte, niet-hiërarchische structuur zijn dui-
delijk:: de communicatielijnen zijn kort en informeel, de besluitvor-
mingg verloopt snel, men weet te improviseren. Anton geloofde na het 
vertrekk van Gerard ook heilig in het concept van één almachtige direc-
teurr die aan alle touwtjes trekt en de finale beslissingen neemt. Het ada-
giumm 'één man moet uiteindelijk verantwoordelijk zijn' liet hij de rest 
vann zijn leven niet meer los.23 Maar naarmate het bedrijf groeide, kwam 
dee grens van deze patriarchale benadering in zicht, en werd het voor die 
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enee man steeds moeilijker het overzicht te houden. Vanaf begin 1925 
nooptee de onontkoombare werkelijkheid - de expansie van het bedrijf, 
zijnn oplopende leeftijd, het aantreden van nieuwe generaties - Anton 
geleidelijkk toch tot stappen die leidden tot professionalisering en ver-
zwaringg van het (sub)topmanagement, tot meer samenhang in het con-
cernn en uiteindelijk ook tot een tweede man naast hem. Hij verzette zich 
err niet tegen en had hooguit moeite met de laatste stap, zo zal nog blij -
ken.. Hij volgde gewoon de route van de praktijk, zonder te weten waar 
diee precies heen leidde. En hij bleef altijd de patriarch, de grootaandeel-
houder,, de man met het laatste woord. 

Hett jaar 1925 was een overgangsjaar. Alvorens het Phoebus-kartel daad-
werkelijkk rust op de gloeilampenmarkt bracht, hielden de grote fabri-
kantenn - met Anton voorop - zich nog wat bezig met de al beschreven 
boven-- en ondergrondse schermutselingen. Op de achtergrond dwon-
genn het opkomend protectionisme en de voortdurende verhogingen 
vann invoerrechten hem tot het voeren van politieke lobby's en tot ver-
plaatsingg van productie. Ook de grote licentieverdragen met RCA en 
Telefunken,, de oprichting van de N v Philips' Radio eisten veel van zijn 
aandacht. . 

Intussenn was in Nederland een radio-omroep aan het ontstaan, die 
all  vanaf het begin een verzuild karakter had, met een sociaal-demo-
cratischee VARA, een katholieke KRO, een protestants-christelijke NCRV, 

eenn vrijzinnig-protestantse VPRO en een algemene HDO (later AVRO), 

allemaall  opgericht in de periode 1924-1926.24 Zij maakten voor hun uit-
zendingenn gebruik van de zender van de Nederlandse Seintoestellen 
Fabriekk te Hilversum, die, als beschreven, in 1925 door Anton werd 
overgenomen.. Het bereik van de nieuwe omroepverenigingen was nog 
uiterstt beperkt: op 1 januari 1926 waren er in heel Nederland maar vie-
rentwintigduizendd radioluisteraars. Europa (exclusief Rusland) telde 
drieënhalff  miljoen luisteraars, relatief meer dan Nederland, maar nog 
altijdd minder dan een procent van de bevolking.25 Anton was overigens 
minderr gelukkig met de verzuilde omroep, hij vond Nederland te klein 
voorr meer dan een omroepconcessie. Hij had in de jaren 1923-1924 ge-
lobbydd voor een nationale omroeporganisatie op commerciële basis, 
naarr model van de British Broadcasting Corporation (BBC). De staat 
konn dan een omroepbijdrage heffen en daar zelf een deel van behouden, 
hadd hij Hendrik Colijn (toen minister van Financiën) in 1924 voorge-
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steld.266 Maar een in 1925 ingestelde adviescommissie onder leiding van 
Tweede-Kamervoorzitterr en oud-premier Ch. Ruijs de Beerenbrouck 
vondd een 'kleurloze omroep' ongewenst en stelde in 1926 een compro-
miss voor waarin de verzuiling als uitgangspunt gehandhaafd bleef -
daarmeee de basis leggend voor het veelgeprezen en veel verguisde Ne-
derlandsee (publieke) omroepbestel.27 

Nogg in het overgangsjaar 1925 zette Anton een programma van in-
vesteringenn in gang, waarvan hij de kosten raamde op 3,7 miljoen gul-
denn (nu drieëntwintig miljoen euro). Naast investeringen in machines 
voorr het opvoeren van de productie van radiolampen, luidsprekers en 
anderee onderdelen, en in een proeffabriek, ging het om uitbreiding van 
dee kartonfabriek, eigen waterputten (de gemeente kon niet genoeg 
waterr leveren), aanleg van een hoogspanningsinstallatie, de bouw van 
arbeiderswoningenn en herenhuizen (voor stafleden), en een nieuw kan-
toorgebouw,, alles te realiseren in 1925 en 1926.28 

InIn deze complexe omstandigheden en met de nodige groeiversnel-
lingg in het verschiet was het zeker geen slecht idee de raad van com-
missarissenn te versterken. In de zomer van 1925 kreeg dit college een ze-
vendee lid: de vijfenzestigjarige dr.ir. Francois Gerard Waller, president-
directeurr van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft. Zowel 
Gerardd als Anton Philips kende deze alom gerespecteerde ondernemer 
all  lange tijd. Ernst Heldring schreef later over Waller, na diens overlij-
den:: 'Hij was een eerlijk en bekwaam man die de dingen in het groot 
zag...,, een groot bedrijfsleider en een indrukwekkend leider van men-
sen,, ofschoon hij niet gemakkelijk debatteerde of sprak... Ofschoon hij 
fell  kon zijn, had hij niet veel tegenstanders en zeker weinig of geen vij -
anden.'299 Waller bracht in de eerste plaats een lange industriële ervaring 
meee maar was bovendien een man van zwaarder gewicht en met betere 
relatiess - ook in regeringskringen - dan Gerard de Marez Oyens, de 
bankierr die vanaf het begin voorzitter van Philips' raad van commissa-
rissenn was geweest. Hij nam de voorzittershamer ook meteen over, met 
instemmingg van De Marez Oyens, die gewoon lid van de raad bleef.30 

Kortt daarop begon de groei van Philips' Radio,, dat nog altijd alleen 
onderdelenn produceerde, de eerste hausseachtige trekken te krijgen. In 
19266 bedroeg de omzet al dertig procent van die in gloeilampen, en 
Antonn verwachtte dat dit in het daaropvolgende jaar zou oplopen naar 
vijfti gg procent.31 Het personeelsbestand in Eindhoven, sinds de recessie 
vann 1921 geleidelijk gestegen van minder dan vijfduizend naar zeven-
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duizend,, groeide in 1925 en 1926 door naar zo'n vijfentachtighonderd. 
InIn diezelfde tijd werden zes buitenlandse radiodochters opgericht, ter-
wij ll  er ook twee verkoopmaatschappijen voor gloeilampen en een alge-
menee verkoopmaatschappij (in Duitsland) bijkwamen. Eind 1926 lag 
hett aantal buitenlandse verkoopdochters op negentien, wat neerkwam 
opp een verdubbeling in twee jaar tijd. In de daaropvolgende vier jaren 
zouu het nog eens verdubbelen naar achtendertig, meest in Europa maar 
ookk in Australië, Algerije (voor Noord-Afrika), Zuid-Afrika, India, Ia-
panenn Turkije.32 

Uiteraardd speelde het trio onderdirecteuren bij deze uitbreiding een be-
langrijkee rol. Maar niet de hoofdrol. Gaarenstroom, Lokker en Staal wa-
renn opgeklommen in de periode-Gerard en verbonden met het Philips 
vann vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen er nog maar één pro-
ductt was, de gloeilamp, en toen de nadruk lag op toegepaste research, 
slimmee fabricage en agressieve verkoop. Zij stonden in leeftijd tamelijk 
dichtt bij Anton. In 1925 was die eenenvijftig jaar. Staal was vijftig , Gaa-
renstroomm drieënveertig en Lokker veertig. Alle drie waren pioniers; al-
lee drie waren op hun specifieke terrein gepokt en gemazeld. Staal - naar 
hett schijnt met een karakter dat bij die naam paste - had samen met 
Gerardd sinds het begin van de eeuw enorme productiviteitsverbeterin-
genn gerealiseerd en het Philips mogelijk gemaakt de steeds terugkeren-
dee prijzenoorlogen vol te houden. De Zeeuwse ingenieur Lokker had 
mett Gerard gezorgd voor de snelle marktintroductie van innovaties als 
dee getrokken wolframlamp of de 'halfwatt'-lamp. Gaarenstroom, naar 
verluidtt een liefhebber van geld en vrouwen en voorzien van een groot 
gevoell  voor humor, was binnengekomen tijdens de exportdrive rond 
1910.333 Hij had als opvolger van de zo tragisch overleden topverkoper 
Aloyss Bakker tijdens de moeilijke oorlogsjaren 1914-1918 logistieke 
wonderenn verricht en was als commercieel manager natuurlijk mede-
verantwoordelijkk voor de fraaie winsten in de eerste naoorlogse jaren. 

Maarr waarschijnlijk vond Anton deze trouwe dienaren toch minder 
geschiktt voor het Philips van de jaren twintig en daarna, met een uitdij-
endd scala aan producten (te beginnen met radio- en röntgenbuizen), en 
waarinn zich heel nieuwe thema's aandienden: de globalisering van de 
lichtmarktt (door het Phoebus-kartel en later door de opkomst van de 
Japansee gloeilampenindustrie); de toenemende invloed van de overhe-
denn die - dwars tegen die globalisering in - de industrieën wilden op-
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sluitenn achter tariefmuren; de uitbouw van de eigen buitenlandse vesti-
gingen;; het uit de grond stampen van een compleet nieuwe divisie ra-
dio,, en het verbreden daarvan (grammofoons, geluidsfilm); het leiden 
vann een steeds complexere organisatie; het maken van keuzes bij de ont-
wikkelingg van nieuwe producten (medische apparatuur, televisie, huis-
houdelijkee apparaten); het uitzetten van de koers op lange termijn. Dat 
vergdee managers met andere kwaliteiten, op hoger niveau, generalisten, 
mett meer verstand van organisatiekunde en meer inzicht in tactiek, 
strategiee en in politiek. 

Alss impulsieve en intuïtieve ondernemer heeft hij misschien niet 
eenss zoveel tijd of gesprekken in dit soort overwegingen gestoken. Feit 
iss dat in 1925-1927 een nieuw drietal naar boven kwam dat het oude be-
gonn te overvleugelen. De eerste hiervan was de lange, gedistingeerde, 
pijpp rokende jurist Herman van Walsem, al sinds 1919 directiesecretaris 
enn consigliere, en eerder in dit boek geïntroduceerd als koel en onver-
schrokkenn in het overnamespel. Van Walsem was een scherp analyticus, 
zoo had hij al meteen bij zijn eerste opdracht - de participatie in Vitrit e 
tee Middelburg - aangetoond. Hij werkte hard, gedisciplineerd en toe-
gewijd;; zijn belangrijkste charme was zijn droge humor.34 Anton ver-
trouwdee hem volkomen. Hij was niet alleen diens juridische en tacti-
schee rechterhand, maar zoals we zagen al snel ook zijn plaatsvervanger 
bijj  tal van nationale en internationale onderhandelingen. 

Dee tweede - ook al even kort genoemd - was de commerciële man 
Othonn Loupart, geboren in 1891 en afkomstig uit Neutraal Moresnet, 
eenn slechts 344 hectare groot gebied in de vorm van een taartpunt dat 
toenn onder Duits/Belgisch bestuur stond, gelegen in een merkwaardig 
viertaligee hoek (men sprak er Duits, Frans, Nederlands en Esperanto) 
evenn ten zuiden van het drielandenpunt in Vaals.35 In 1915 was hij de 
oorlogg ontvlucht en naar Rotterdam getrokken. Daar had hij zijn studie 
aann de Handelshogeschool afgemaakt, terwijl hij in zijn onderhoud 
voorzagg door het geven van taallessen. In 1916 was hij als vijfentwintig-
jarigee op de inkoopafdeling van Philips beland. Die bood hem naar zijn 
zinn te weinig ontwikkelingskansen, en na een tijdje had hij gesolliciteerd 
bijj  de tabaksindustrie v/h Gebroeders Philips in Maastricht, eigendom 
vann neven van Anton.36 Als gevolg van deze balorige en provocerende 
zett was zijn onvrede ook tot Anton zelf doorgedrongen. Die had hem 
gevraagdd te blijven, hem overgeplaatst naar de verkoopafdeling en hem 
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inn het diepe gegooid. Loupart vertelde later: 'Op een goede dag, toen na 
afloopp van de oorlog de strijd om de buitenlandse markt begonnen was, 
staatt ineens de Ouwe Heer naast me. Pak je pet, zegt hij, en ga mee. In 
razendee vaart gaan wij naar het station, rennen de controle door en hij 
springtt in een trein die op het punt van vertrekken staat. Door het open 
coupéraamm roept hij mij toe: Loupart, je gaat naar Italië en daarna naar 
Polenn op een flying trip en ik verwacht dat je met orders thuiskomt! De 
treinn reed weg en daar stond ik op het lege perron, volkomen beduusd 
doorr deze plotselinge opdracht.'37 

Nadatt Loupart deze en nog wat andere tests eenmaal met goed ge-
volgg had afgelegd, kwam zijn carrière prima op gang. Toen Philips zich 
opp de radio stortte, trok hij de commerciële verantwoordelijkheid daar-
voorr gretig naar zich toe en manoeuvreerde zich zo al snel naast zijn 
cheff  Gaarenstroom. De zes nieuwe buitenlandse verkoopmaatschappij-
enn voor radioartikelen in twee jaar tijd waren zijn werk, niet die van 
zijnn baas. Hij ontpopte zich ook als een denker. Hij schreef in de daar-
opvolgendee decennia een serie strategische discussiestukken die hij 
'Principiëlee Zienswijzen' noemde, en speelde een belangrijke rol bij de 
bundelingg van verkoopkantoren en fabrieken in geïntegreerde nationa-
lee organisaties voor productie en verkoop in een reeks van landen.38 Hij 
raaktee binnen het bedrijf bekend om zijn temperament, en zijn sarcasti-
schee en uitdagende stijl.39 Toen Elseviers Weekblad hem in de jaren vijfti g 
-- opgeklommen tot lid van de raad van bestuur - ontmoette, schreef 
het:: Voor ons zit een korte, brede man [Loupart was maar 1,67 meter, 
MMM ], die met zijn parel in zijn blauwe das evengoed een deftig Ameri-
kaann als een Fransman zou kunnen zijn... Een kalm, gemoedelijk man, 
zoo op het eerste gezicht. Zijn stem, nog altijd met een licht accent, kan 
minutenlangg zacht en monotoon doorgaan... Maar dan ineens, als een 
gedachtee hem meesleept, zit er plots een andere man..., de ogen onder 
dee borstelige wenkbrauwen schitteren op, de stem wordt krachtig, hef-
tigg met een handgebaar verleent hij nadruk aan hetgeen hij te zeggen 
heeft.. Kort, afgebeten, fel komen de zinnen. De woorden kunnen het 
tempoo van de gedachteontwikkeling nauwelijks volgen.'40 

Dee elektrotechnisch ingenieur Frans Otten - 1,73 meter, tenger, felblau-
wee ogen, barstensvol energie - maakte het nieuwe drietal compleet.41 

Hijj  was nog maar net getrouwd met dochter Annetje, en nog geen der-
tig,, toen Anton hem eind 1925 opdracht gaf de snelgroeiende proef-
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fabriekk voor radiobuizen, die niet goed functioneerde, te reorganise-
ren.422 Loupart en Van Walsem waren op dat moment zesendertig. Otten 
wass niet alleen de jongste, hij was ook de snelste stijger. Hij bleek over 
organisatorischh talent te beschikken en wist de situatie in de proef-
fabriekk in korte tijd te verbeteren. Daarna gaf Anton hem de leiding 
overr de uitbreiding van de productie van radio-onderdelen, en ging hij 
steedss meer op hem leunen als de man 'die de schakel vormt tussen ra-
dio,, proeffabriek en hemzelf'.43 Vanaf september 1926 was Otten ook 
nauww betrokken bij de voorbereiding van de productie van Philips' eer-
stee eigen radiotoestel.44 Voorjaar 1927 besloot de raad van commissaris-
senn hem op voorstel van Anton te benoemen tot vierde onderdirec-
teur.455 Hij was op dat moment nog geen drie jaar in dienst. Datzelfde 
jaarr kreeg Herman van Walsem de chique en met 'onderdirecteur' ver-
gelijkbaree titel van 'Secretaris der Vennootschap'; Loupart moest nog 
eenn jaartje wachten op zijn bevordering.46 Waarom Otten eerder was? 
Zelfheeftt hij altijd gezegd: 'Ik heb mijn positie op even individuele wij -
zee moeten veroveren als iedereen.'47 Het is waar: hoe gehecht Anton aan 
zijnn familie was, hij valt nergens te betrappen op uitgesproken nepotis-
me.. Hij had Otten niet zo snel en zo hoog in de hiërarchie laten stijgen 
alss die een uitgesproken zwakke manager was geweest. Tegelijkertijd 
wass het voor de schoonzoon natuurlijk wel gemakkelijker om een ver-
trouwensrelatiee met de baas op te bouwen en te onderhouden dan voor 
anderen. . 

Terwijll  dit drietal oprukte, bracht Anton, met hun hulp, eind 1926 en be-
ginn 1927, het productieapparaat in stelling voor dee komende radiohaus-
se.. Behalve bij de NSF te Hilversum nam hij ook de meerderheid in han-
denn bij de fabrieken voor elektronenbuizen in Engeland (Mullard Radio 
Valvee Ltd.) en Duitsland (Muller), en kocht hij een soortgelijke fabriek 
inn Hongarije. Toen werd het tijd voor de commerciële doorbraak. Op 
111 maart 1927 begon het Natlab via een experimentele kortegolfzender 
mett krachtige, watergekoelde zendlampen teksten en muziek uit te zen-
den,, die vrijwel in de hele wereld goed te ontvangen bleken. De daarop-
volgendee dagen arriveerden telegrammen vanuit alle continenten. Tot 
dann bestonden alleen in de Verenigde Staten twee van dergelijke korte-
golfstations,, in Europa was deze pcjj-zender de eerste. De reacties over 
dee kracht en de kwaliteit van de ontvangst waren zo enthousiast dat al 
snell  andere uitzendingen volgden. Op 28 april ging via de PC JJ een con-
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certt van het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengel-
bergg de ether in (waarvan het geluid via een telefoonlijn naar de zender 
inn Eindhoven werd geleid), en op 31 mei en 1 juni spraken prinses Juliana 
enn koningin Wilhelmina vanuit Eindhoven de landgenoten in de kolo-
niënn toe. De zender trok ook internationale aandacht. Het Britse radio-
stationn te Daventry, dat op de lange golf uitzond, vroeg Philips een van 
haarr uitzendingen op te vangen en via de PC JJ door te geven. Het gevolg 
vann deze zogenoemde re/ay-uitzending, die ook weer wereldwijd goed 
doorkwam,, was een stroom telegrammen uit de Britse koloniën, en een 
reekss enthousiaste en complimenteuze hoofdredactionele commenta-
renn in de Britse pers.48 

Antonn maakte meteen gebruik van de nationale trots over dit staaltje 
Hollandss technologisch vernuft. Op de ontwikkelingen in de Neder-
landsee omroep had hij geen greep. Hij liet die links liggen en kwam eind 
aprill  1927 met een plan voor een omroepmaatschappij voor uitzendin-
genn richting Nederlands-Indië.49 Hij besteedde een flink deel van de 
maandd mei aan het benaderen van bedrijven met activiteiten aldaar. 
Hett kostte hem weinig moeite het startkapitaal bijeen te krijgen, de po-
tentiëlee aandeelhouders stonden bij wijze van spreken in de rij . Eind 
meii  stuurde hij een trotse en uitgelaten brief aan ir. J. de Kok, directeur 
vann de Bataafsche Petroleum Maatschappij (Koninklijke/Shell), die hij 
ookk om een bijdrage had gevraagd: 'Ik was laatstleden zaterdag bij ver-
schillendee grote Indische ondernemingen die zonder enige uitzonde-
ringring hun financiële steun, zoals door ons gedacht, hebben toegezegd. 
Hett is dus zo goed als zeker dat deze nationale prestatie binnenkort 
voorgoedd in het heelal zal kunnen weerklinken!!!'50 Op 18 juni werd de 
Philips'' Omroep Holland-Indië (PHOHI) opgericht, met in de raad van 
commissarissenn klinkende namen als Karel van Aalst van de Neder-
landschee Handel-Maatschappij en prof. Wim Treub, voorzitter van de 
Ondernemersraadd voor Nederlands-Indië.51 Ook de Bataafsche besloot 
nuu aandeelhouder te worden.52 

Middenn in deze golf van oplaaiend radio-enthousiasme kreeg Anna een 
ongeluk.. In de ochtend van donderdag 23 juni keerde zij terug uit Brus-
sel.. In de buurt van Leuven slipte haar auto bij een uitwijkmanoeuvre 
enn kwam tot stilstand tegen een boom. Haar chauffeur raakte licht ge-
wond,, zij moest met een paar gebroken ribben in het ziekenhuis wor-
denn opgenomen. Anton bevond zich op dat moment voor besprekingen 
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inn het Palace Hotel in Scheveningen, en brak die direct af om naar haar 
toee te gaan.53 Gelukkig herstelde zij goed en hield zij geen blijvend letsel 
aann het ongeval over. Na drie weken kon ze naar Eindhoven terugkeren; 
kortt daarop ging ze voor verder herstel naar Villars in het Rhónedal in 
Zwitserland.544 Anton bracht daar zelf ook een week of vijf , zes door -
langerr dan gebruikelijk in zijn zomervakanties - en kwam pas rond 
ïï september weer terug.55 Een paar dagen later vond de introductie van 
hett eigen radiotoestel plaats en kwam de radio-boom echt op gang. 

Hett succes was overweldigend. In 1928 - het eerste volle jaar - ver-
kochtt men ruim vijftigduizend radiotoestellen, in 1929 een kleine twee-
honderdduizend,, in 1930 bijna driehonderdduizend, ondanks de toen 
beginnendee recessie.56 Het tempo van de boom verraste iedereen. Anton 
vroegg de raad van commissarissen keer op keer toestemming voor weer 
eenn nieuwe aandelenemissie en nog grotere investeringen. Zelfs Gerard, 
diee vanaf medio jaren twintig met enige regelmaat op de vergaderingen 
verscheen,, lijk t te zijn meegesleept door het enthousiasme. Aanvanke-
lij kk was hij sceptisch. In juni 1928 reageerde hij op een voorstel voor een 
emissiee van zo'n zeven miljoen gulden (nominaal) met de opmerking 
'datt het moeilijk te voorzien is of de zaak zich geregeld stijgend zal ont-
wikkelen'.577 Maar toen deze emissie een groot succes bleek en feitelijk 
rondd zestien miljoen opleverde, en de verkoop van radio toestellen bleef 
stijgen,, stemde hij vijf maanden later zonder problemen in met nog 
zo'nn kapitaaluitbreiding. In de betreffende vergadering waren de com-
missarissenn zeer optimistisch; Gerard de Marez Oyens vroeg Anton 
waaromm hij niet meteen een veel grotere emissie deed. Anton antwoord-
dee dat hij onmogelijk kon voorspellen hoe de situatie er over zes maan-
denn uit zou zien.58 Die waren nog niet voorbij of hij vroeg de commissa-
rissenn in april 1929 alweer om een emissie, ditmaal met een verwachte 
opbrengstt van een kleine achtenveertig miljoen. Enigszins verontschul-
digendd zei hij 'dat men bij de vorige uitgifte, in november jongstleden, 
nogg niet vermoeden kon, dat de omzet zo enorm stijgen zou en dat zulk 
eenn grote nieuwbouw zou nodig worden'.59 9 

Tussenn 1927 en 1930 investeerde Philips in totaal 220 miljoen gul-
den(i,44 miljard euro nu) in gebouwen, machines, grond, woningen en 
uitbreidingg van het werkkapitaal. Voor de financiering van dit alles gaf 
menn vanaf eind 1924 tot in 1930 in totaal acht keer nieuwe aandelen uit, 
waarmeee het maatschappelijk kapitaal opliep van vijftien naar ruim ne-
gentigg miljoen gulden. Let wel: dit betrof de nominale waarde. Omdat 
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dee beurskoersen in de tweede helft van de jaren twintig sterk opliepen, 
leverdenn deze aandelenemissies een veelvoud op. Bovendien had het be-
drijff  aanzienlijke geheime reserves. Van 1924 tot en met 1928 verscheen 
eenn kwart van de winst, ruim 23 miljoen gulden (ruim 140 miljoen 
euro),, niet in de jaarverslagen; daarna was dit door een wetswijziging 
niett meer mogelijk. Door de emissies en geheime reserves was er voor 
dee boom in totaal 266 miljoen gulden (ruim 1,7 miljard euro) beschik-
baar,, ruim voldoende om de investeringen te betalen en ook nog fraaie 
dividendenn uit te keren, oplopend naar ruim twintig procent.60 Lenin-
genn waren niet nodig. 

Hett kwam nu erg goed uit dat Anton al meer dan een decennium 
langg stelselmatig grond had gekocht in de gemeenten Strijp en Eindho-
ven,, zodat het bedrijf langs de spoorlijn Eindhoven-Best een strook van 
well  vijf kilometer bezat. De katholieken hadden hun oude verzet tegen 
hett oprukken van het'neutrale' Philips in de loop der tijd gestaakt. Veel 
vann de aangekochte grond was afkomstig van de katholieke Kerk, van 
dee gemeente Strijp - die zich voor de Eerste Wereldoorlog nog zo had 
verzett tegen de eerste woningbouwplannen van het bedrijf- en zelfs 
vann Jan van Best, die indertijd als leider van de conservatief-katholieke 
fractiee in de Eindhovense gemeenteraad de aftrap had verricht voor het 
'feestdagenconflict'.611 In 1920 waren Strijp en de andere omliggende 
dorpenn (Gestel, Stratum, Tongelre en Woensel) met Eindhoven samen-
gevoegd.. Het bestuur van dit Groot-Eindhoven was Anton zeer ter wil-
le.. Misschien hielp daarbij dat Philips' eigen bouwmeester A. de Broe-
kertt en onderdirecteur P. Staal lid waren van de gemeenteraad.62 Hoe 
hett zij, in 1922 had de strook grond langs de spoorlijn de status van in-
dustrieterreinn gekregen, en per 1 januari 1927 gaf de raad dit gebied (in 
hett kader van een breder plan voor stadsontwikkeling) een ontheffing 
vann de Hinderwet. Toen de boom begon, waren grond en vergunningen 
duss geen probleem, en het is zeker mede daaraan te danken dat Philips 
binnenn de kortste keren grote bouwprogramma's kon starten, het fa-
brieksoppervlakk te Eindhoven in de periode 1927-1930 wist te verdubbe-
lenn naar een kleine driehonderdduizend vierkante meter en zo de vraag 
naarr radio's kon bijbenen.63 

Maarr waar het personeel vandaan te halen? Er waren zoveel arbeids-
krachtenn nodig dat Eindhoven en directe omgeving ze niet meer kon-
denn leveren, en Philips ze steeds verder weg moest halen, eerst elders uit 
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Brabant,, daarna uit Limburg en de Belgische Kempen. Al in de zomer 
vann 1925 meldde Anton de commissarissen dat hij zelfs in Drenthe men-
senn aan het werven was.64 Die stap was niet gespeend van enig opportu-
nisme.. Door achteruitgang van het turfsteken was in het Drents-Gro-
ningsee veengebied een zo grote werkloosheid ontstaan, dat de regering 
verhuizingg naar andere landsdelen propageerde en financiële stimulan-
senn gaf voor het verplaatsen van Drentse gezinnen naar de Twentse tex-
tielindustrie,, de Limburgse mijnen en ook naar Eindhoven. Philips 
kreegg dat jaar subsidie voor de bouw van negentig woningen voor ar-
beiderss uit Emmen.65 Het bedrijf had een voorkeur voor gezinnen met 
dochters.. Nu de personeelsschaarste toenam, waren in de eigen regio 
onvoldoendee meisjes beschikbaar en moest men relatief veel mannen 
aannemen.666 Anton schreef in een van zijn schaarse brieven aan Gerard: 
'Wijj  achten het zeer wenselijk een aantal grote gezinnen, speciaal met 
velee vrouwelijke gezinsleden hierheen te doen komen, daar wij vrou-
welijkk personeel, waarvan de lonen aanmerkelijk lager zijn dan die van 
mannelijkk personeel, op het ogenblik zeer goed kunnen gebruiken.'67 

Philipss liet alleen grote gezinnen komen, waarvan minstens drie meisjes 
bovenn de veertien jaar direct in de fabriek konden komen werken. Het 
eerstee golfje van 1925 was nog beperkt, maar in de jaren 1927-1928 liep 
hett aantal op naar zo'n vijfhonderdvijftig kinderrijke gezinnen, meest 
uitt Drenthe en Groningen. Gemiddeld leverde elk van die gezinnen vijf 
werknemers,, van wie drie meisjes en twee jongens; in totaal ging het 
omm achtentwintighonderd werknemers, van wie zo'n achttienhonderd 
meisjes.688 Voor de vaders had Anton niet zoveel belangstelling, althans 
niett als potentiële werknemer. Toen de tweede, grote emigratiegolf op 
gangg kwam, liet hij aan de noordrand van Eindhoven enkele tientallen 
landarbeiderswoningenn bouwen, met elk een halve hectare grond erbij. 
Opp deze 'keuterijtjes' konden de gezinshoofden de kost verdienen met 
hett verbouwen van groenten en fruit, terwijl de kinderen 'in onze in-
dustriee tewerk gesteld worden', zo legde hij minister mr. J. Kan van Bin-
nenlandsee Zaken en Landbouw in een brief uit.69 

Voorr de selectie van de Drents/Groningse gezinnen ging een reizen-
dee karavaan op pad, met een arts voor de medische keuringen en een 
psycholoog,, die de kandidaten beoordeelde op vaardigheden, intelli-
gentie,, doorzettingsvermogen en psychische geschiktheid. Philips had 
daartoee sinds 1921 de beschikking over een afdeling arbeid, onder lei-
dingg van ir. Z. Fetter, die Anton had weggeplukt bij de inspectie voor de 
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arbeidd in het district Venlo, en had gevraagd een centrale personeelsaf-
delingg op te zetten. Fetter had de overstap graag gemaakt, omdat hij zich 
bijj  Philips bezig kon houden met het allernieuwste op het gebied van de 
personeelsselectie.. Later vertelde hij hoe Gerard - toen nog actiefin het 
bedrijf-- tijdens de kennismaking was'begon [nen] over de psychotech-
niek,, die op dat tijdstip na de Eerste Wereldoorlog net in ontwikkeling 
was.. De Amerikanen hadden met hun legertests een geweldig voorbeeld 
gegeven.... Gerard Philips had daar het een en ander over gelezen.'70 

Hett Amerikaanse leger had de psychotechnische tests bedacht voor 
dee selectie van rekruten. Ze waren heel praktisch van aard en ten tijde 
vann Fetters komst naar Philips waren verschillende instituten en uni-
versiteitenn bezig ze geschikt te maken voor toepassing in de industrie. In 
Duitslandd hadden Osram en AEG er wel belangstelling voor. Fetter had 
eenn cursus mogen volgen bij het Orga-instituut in Berlijn, en kort daar-
opp was de hoofdassistent hiervan een halfjaar naar Eindhoven gekomen 
omm hem te helpen een testafdeling op te zetten, gebaseerd op Duitse 
testmethoden.. Na een experimentele fase hadden alle afdelingen bin-
nenn Philips eind 1922 de oekaze gekregen dat zij alleen nog personeel 
mochtenn aannemen via de afdeling arbeid. En in de loop van 1924 had 
Antonn de psycholoog J. Luning Prak aangetrokken, die was opgeleid 
doorr de beroemde hoogleraar psychologie G. Heymans te Groningen, 
enn enige ervaring had opgedaan met psychotechnisch onderzoek bij 
Storkk in Hengelo.71 

Luningg Prak was ook de man die in 1925 de Drents/Groningse kandi-
daat-gezinnenn onderzocht, voordat ze naar Eindhoven konden komen. 
Dee psychotechnische testmethoden bleken de kans op succes bij het 
aannemenn van nieuwe arbeidskrachten sterk te verhogen. Zo had men 
voorr het boren van diamanten - ten behoeve van het trekken van gloei-
draadd - mensen nodig met een vaste hand en verantwoordelijkheidsge-
voel.. Vóór invoering van de psychotechnische tests beoordeelden de be-
drijfsleiderss en chefs hun sollicitanten zelf op potentiële geschiktheid. 
Daarr waren ze niet zo goed in: de helft van de aangenomen kandidaten 
bleekk achteraf toch ongeschikt, en de andere helft had zes maanden no-
digg om het vak te leren. Na invoering van de selectietests hoefde maar 
twintigg procent achteraf weggestuurd te worden en leerde de overige 
tachtigg procent het vak in drie maanden.72 Met de komst van Luning 
Prakk nam het testen bij Philips een zeer hoge vlucht; het aantal keurin-
genn liep op naar bijna achtduizend in 1927 en dertienduizend in 1928.73 
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Directt in het verlengde van de personeelsgroei lag een sterk groeiende 
behoeftee aan huizen, een onderwerp waarmee Anton zich al vanaf het 
beginn van Philips' woningbouw in 1909 persoonlijk bezighield. Het be-
stuurr van de gemeente Eindhoven voerde op dit front een passief be-
leid.. Het kampte met flinke tekorten op de eigen woningexploitatie en 
wildee niet te veel woningen voor arbeiders van buiten bouwen, want als 
diee weer werkloos raakten, kwam men maar met wanbetalers en andere 
ellendee te zitten.74 'Het niet al te onbesuisd voortgaan met het bijbou-
wenn van arbeiderswoningen [heeft] tot gevolg... gehad dat Eindhoven 
thanss een ongekend laag aantal werklozen heeft,' schreven burgemees-
terr & wethouders eind 1927 aan het ministerie van Arbeid, Handel en 
Nijverheid.75 5 

Antonn had een heel andere benadering. De pendelaars kostten zijn 
bedrijff  geld, in de vorm van transportkosten (Philips liet bussen naar 
Belgiëë rijden), een hoger verloop en hoger ziekteverzuim.76 Toen het 
woningtekortt in Eindhoven in 1927 opliep naar bijna tweeduizend, be-
gonn hij - met het oog op de personeelsuitbreidingen voor de fabricage 
vann radiotoestellen - een lobby richting Den Haag. Op 10 oktober ont-
moettee hij minister Slotemaker de Bruine van Arbeid, Handel en Nij -
verheid,, met wie hij eerder dat jaar in het kader van de lobby tegen de 
Fransee invoerrechten regelmatig van doen had gehad. Hij vertelde de 
bewindsmann dat de woningbouwvereniging Volkshuisvesting, waarvan 
hijj  medeoprichter en voorzitter was en Philips de grootste aandeelhou-
der,, een overschot van tweehonderdduizend gulden van de gemeente 
niett mocht inzetten voor nieuwbouw.77 Drie dagen later stuurde hij 
brievenn aan Slotemaker de Bruine en aan diens collega's van Financiën 
enn Binnenlandse Zaken met bouwplannen voor zevenhonderdvijftig 
woningen,, die Den Haag deels zou moeten subsidiëren uit werkloos-
heidsgeldenn voor Drentse gezinnen en deels financieren met een hypo-
thecairee lening. Hij beschuldigde de gemeente ervan 'haar taak ernstig 
verwaarloosd'' te hebben en dreigde weer eens met verplaatsing van pro-
ductie/88 Hij schreef dat het aantal pendelarbeiders en -arbeidsters uit 
Belgiëë zou oplopen naar vijf- a zeshonderd, en: 'het zou zelfs hierbij niet 
kunnenn blijven, maar wij zullen bovendien genoodzaakt zijn onze fa-
briekenn in het buitenland uit te breiden, in het bijzonder die te Antwer-
pen,, mede in aanmerking genomen de veel lagere Belgische loonstan-
daard.'799 Dat dreigement werkte. Binnen de kortste keren besloot de re-
geringg de gemeente te passeren en rechtstreekse leningen te verstrekken 
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aann de Vereeniging Volkshuisvesting en aan de nieuwe woningbouwver-
enigingg Thuis Best, die Anton in de gauwigheid had opgericht. De beide 
woningverenigingenn konden vervolgens in hoog tempo meer dan vijf-
entwintighonderdd huizen bouwen. Het rijk financierde tachtig procent 
vann de bouwkosten; in de jaren 1928 en 1929 ging meer dan de helft van 
allee rijks voorschotten voor woningwetwoningen naar Eindhoven. Phi-
lipss betaalde de rest, eveneens in de vorm van leningen. Het aantal door 
hett bedrijf gebouwde en meegefinancierde woningen liep door deze 
bouwgolff  op naar zo'n zevenendertighonderd.80 

Antonn schrok er trouwens niet voor terug burgemeester en wethou-
derss van Eindhoven ook te laten voelen hoe belangrijk hij hen vond. 
Toenn Philips' voetbalclub PSV in 1929 landskampioen werd, regelde 
eenn huldigingscomité een ontvangst ten stadhuize, met champagne, ge-
volgdd door een bezoek aan De Laak. Dat moest toch even anders, vond 
Anton.. Het blad Huisgezin berichtte: 'De heer Philips keurde de volg-
ordee van het program echter af en stond erop dat de optocht hem be-
zoekenn zou, alvorens men naar de burgemeester ging.'81 Een compromis 
bleekk onmogelijk, Anton kreeg zijn zin, het comité ontbond zich en de 
ontvangstt op het stadhuis - waar zich al veel mensen verzameld had-
denn - ging niet door. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde, 
voegdee Huisgezin eraan toe: 'Het pijnlijke incident heeft in de stad veel 
opzienn gebaard en is een herhaling van wat er zich vroeger al heeft afge-
speeldd bij het bezoek van de koningin en de prins aan de Philipsfabrie-
kenn ter gelegenheid van de eerste radio-uitzending naar Indië.' 

Middenn in de hectiek van de radio-boom reisde Anton op dinsdag 
177 april 1928 naar Parijs, samen met Anna,, hun beide dochters Annetje 
enn Jetty, het driemanschap Frans Otten, Othon Loupart en Herman van 
Walsem,, en verder met Emile Hijmans (chef van de octrooiafdeling) 
mett vrouw en Gilles Holst (hoofd van het Natuurkundig Laboratori-
um).. Frits - die de vorige dag zijn drieëntwintigste verjaardag had ge-
vierdd - moest dat jaar kandidaatsexamen doen en ging niet mee. Het 
gezelschapp dineerde die avond bij de representant van RCA in Europa en 
begaff  zich de volgende dag naar Engeland om zich in Southampton in 
tee schepen op de 'ss Olympic' voor de overtocht naar de Verenigde Sta-
ten.. Bij aankomst in New York, dinsdag de 24ste, streek de hele groep 
neerr in het Ritz Carlton Hotel aan Madison Avenue & 46th Street.82 De 
reiss was goed voorbereid en Clark Minor, president van International 
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Generall  Electric (IGE), had ervoor gezorgd dat ze de daaropvolgende 
wekenn twee Packard-automobielen tot hun beschikking hadden.83 

Dee sfeer in New York was zinderend en opgewonden. Juist dat voor-
jaarr schakelde de beurshausse in Wall Street in haar hoogste versnelling. 
Sommigee analisten waarschuwden voor de gevaren van de speculatie-
golf,, maar de overgrote meerderheid van kapitaalkrachtig Amerika 
deedd er vol enthousiasme aan mee. De Amerikaanse econoom John 
Kennethh Galbraith schreef later over deze maanden: 'Nooit was er een 
beteree tijd geweest om rijk te worden, en de mensen wisten het. 1928 was 
echtt het laatste jaar (voor de Grote Krach) waarin de Amerikanen opge-
wekt,, uitgelaten, en volmaakt gelukkig waren.'84 Voor de dames was het 
vakantie.. Loupart, Hij mans en Holst daarentegen hadden een zeer druk 
programmaa van werkbezoeken aan enkele tientallen laboratoria, fa-
briekenn en kantoren van General Electric, RCA en het elektrotechnisch 
concernn Westinghouse, verspreid over de staten New York, Pennsyl-
vaniaa (Pittsburg), en Ohio (Cleveland en omstreken). Zij oriënteerden 
zichh daar op de jongste stand van zaken in de lichttechnologie, en ver-
dieptenn zich in de nieuwe ontwikkelingen rond de geluidsfilm, de elek-
trischee grammofoon (de oude met de grote hoorns waren nog puur 
mechanisch),, televisie (dat jaar startten in Engeland al de eerste expe-
rimentelee uitzendingen) en facsimile (beeldoverdracht, later uitmon-
dendd in de faxmachine).85 

Antonn bezocht oude kennissen, regelde enige beleggingen en voerde 
-- ondersteund door Van Walsem - gesprekken met topmensen van RCA 
enn GE ,86 Die gesprekken hadden een wat merkwaardig karakter. 'Onder-
handelingen'' kon men ze nauwelijks noemen en ze leverden ook weinig 
concreetss op. Dat lijk t ook niet direct zijn bedoeling te zijn geweest. Hij 
polstee bij beide bedrijven de bereidheid de bestaande licentieovereen-
komstenn te verruimen, maar bleef vaag over zijn motieven. Toen Clark 
Minorr van International General Electric daarover doorvroeg, vertelde 
hijj  dat Philips erover dacht haar activiteiten uit te breiden naar een veel 
brederr scala elektrotechnische massaproducten, waaronder huishoude-
lijk ee apparaten als koelkasten, stofzuigers en broodroosters. Minor re-
ageerdee nogal verbaasd op deze fantasieën en op Antons mededeling dat 
hijhij  voor deze nieuwe producten licenties zocht en royaltyvergoedingen 
zouu willen betalen maar absoluut geen verkoopbeperkingen zou accep-
teren.. Er valt slechts te speculeren waarom Anton deze kaarten in zo'n 
vroegg stadium bij GE op tafel gooide. Concrete plannen voor een stap in 
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dee richting van huishoudelijke apparaten had Philips nog niet en hij liep 
hett risico slapende honden wakker te maken, GE werkte nauw samen 
mett Europese elektrotechnische fabrikanten als A EG, die nu de gelegen-
heidd kregen zich op een verdere diversificatie van Philips voor te berei-
den.. Wilde hij alleen maar de reactie van GE peilen? Of gaf hij de bluffer 
inn zich weer eens vrij baan, die wel zin had in wat provocatie? Enkele 
maandenn eerder had hij een soortgelijk gesprek over het openbreken 
vann licenties gevoerd met de directeur van de Duitse radiofabrikant 
Telefunken,, die daardoor uiterst bezorgd - ja, zelfs geïntimideerd - was 
geraaktt over Philips' toekomstplannen op het gebied van radio en 
grammofoonn op de Duitse markt.87 

Franss Otten bezocht tijdens deze reis de Ford-fabrieken in Detroit en 
eenn aantal andere grote bedrijven, en verzamelde allerlei informatie. 
Zijnn bevindingen legde hij vast in een brochure van meer dan veertig 
pagina's,, waarin hij een uitgebreid beeld schetste van de Amerikaanse 
economiee van dat moment, van de industrie, de detailhandel en de ra-
dio-omroep,, en van de belangrijke trends op het gebied van productie, 
marketing,, personeelsbeleid en bedrijfsorganisatie. Bij Ford maakte 
voorall  de vergaand gerationaliseerde massaproductie grote indruk op 
hem.. Op een personeelsbestand van honderdtienduizend was slechts 
achthonderdd man kantoorpersoneel. 'Ford zelf beweert altijd dat hij 
auto'ss maakt en geen papier.'88 Ford bood geen keuze uit meerdere mo-
dellenn en de afdeling kostprijsberekening telde slechts één chef en vijf 
medewerkers.. 'Dit is mogelijk door het buitengewoon gering aantal on-
derlingg verschillende producten en onderdelen.' De dealers konden niet 
bestellenn en hadden maar af te wachten hoeveel ze geleverd kregen. Het 
voorraadbeheerr was zeer scherp. In de fabriek zelf waren onderdelen 
voorr één productiedag; de onderdelen voor de volgende dag bevonden 
zichh in de magazijnen, die voor de derde productiedag waren nog on-
derwegg vanuit de toeleveranciers. Met een mengeling van bewondering 
enn afschuw beschreef Otten de werking van de roemruchte lopende 
band:: 'Op andere banden, die rechthoekig op de afmontageband liepen, 
werdenn de benodigde onderdelen en banden enz. aangevoerd, ook de 
carrosseriee zelf, welke van een hogere etage komt... De arbeiders, die aan 
dee afmontageband meewerken, moesten op kleine wagentjes, die zij zelf 
inn beweging konden brengen, meerijden, teneinde hun werkzaamhe-
denn te kunnen verrichten.' Het werktempo lag hoog en wie niet mee-

220 0 



kon,, werd soms eerst overgeplaatst maar daarna onverbiddelijk ontsla-
gen. . 

Overr het algemeen was Otten niet erg positief over de manier waar-
opp Ford en ook andere Amerikaanse industrieën met hun werknemers 
omgingen.. Voor ongeschoold werk huurden ze arbeiders per dag in. De 
meestee fabrieken hanteerden stukloon, dat ze verlaagden als de arbei-
derss te hard werkten. Ford betaalde wel een goed uurloon maar regelde 
dee snelheid van de productie 'door de snelheid der transportsystemen' 
zodanigg op te voeren dat de werknemers het ook echt niet langer dan 
veertigg uur per week volhielden.89 In veel bedrijven was een vergaande 
arbeidsdelingg doorgevoerd, gebaseerd op het scientific management van 
Fredericc Winslow Taylor. Dat was niet zozeer om rekening te houden 
mett de 'human factor in industry' - waar Amerikaanse managers vol-
genss Otten weinig van begrepen - als wel om 'zo eenvoudig mogelijk te 
bedienenn machines te kunnen construeren', en om zo min mogelijk met 
geschooldee arbeiders te hoeven werken.90 De arbeiders moesten zelf 
zorgenn voor ziekte- en pensioenverzekering. Weinig fabrieken hadden 
dergelijkee voorzieningen. National Cash Register (NCR), de fabrikant 
vann winkelkassa's, stond bekend als een positief voorbeeld. 'Deson-
dankss wordt bij de National Cash Register Co. een arbeider, die drie 
dagenn niet op het werk verschenen is wegens ziekte, automatisch ont-
slagen,, waardoor men voorkomt, dat het ontbreken van arbeiders stag-
natiee in de productie zal brengen.'91 Hij was evenmin erg positief over de 
Amerikaansee arbeiders zelf. Die namen de saaiheid van het lopende-
bandwerkk wel erg gemakkelijk voor lief: 'De gemiddelde arbeider ver-
dientt graag een hoog loon, desnoods met lichamelijke vermoeienis, 
dochh in ieder geval het liefst zonder geestelijke inspanning.'92 Ze waren 
ookk eenvoudig op te jutten tot onderlinge concurrentie met andere af-
delingen.. 'In de fabrieken zijn op sommige plaatsen borden aange-
bracht,, waarop dag voor dag aangetekend wordt, welke persoon of wel-
kee afdeling vooraan staat.' Dat mocht naar Europese begrippen 'min of 
meerr kinderachtig' lijken maar paste zijn inziens wel in 'de psyche van 
dee Amerikaanse arbeider'. 

Meerr enthousiasme valt te bespeuren in zijn passages over marke-
tingg en de detailhandel. Door de recessie van begin jaren twintig was de 
nadrukk in Amerika verschoven van massaproductie naar massa-afzet, 
legdee hij uit, en naar nieuwe methoden voor sales promotion. 'Een voor-
beeldd hiervan is de welbekende campagne voor mothers dayy onderno-
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menn door de gezamenlijke bloemenwinkeliers en banketbakkers. Even-
zoo de campagne onder het motto: say it with flowers.'9i Om de verkoop 
vann auto's te bevorderen trachtte men 'het publiek te doen inzien, dat in 
iederr gezin ook de vrouw een eigen auto moet hebben* Het nieuwste sti-
muleringsmiddell  was het afbetalingssysteem, en er was ook meer aan-
dachtt voor service en voor window display.94 Omdat dit soort promotie 
leiddee tot hogere verkoopkosten, was in de Amerikaanse detailhandel 
eenn tweedeling aan het ontstaan tussen enerzijds duurdere speciaal-
zakenn met mooie etalages en goed opgeleid, servicegericht personeel en 
anderzijdss goedkopere winkelketens - chain stores - met een gezamen-
lijk ee inkoop en weinig aandacht voor dienstverlening en reclame. De 
laatstee wisten volgens Otten betere marges te realiseren dan de eerste.95 

Hijj  was ook erg onder de indruk van de Amerikaanse radio-omroep. 
Err waren op dat moment volgens zijn gegevens zevenhonderd omroep-
stationss in de Verenigde Staten. Een vijftigtal was verenigd in de Natio-
nall  Broadcasting Company (NBC, opgezet door GE, Westinghouse en 
RCA),, twaalf andere in de Columbia Company. Vanuit de NBC-studio's 
aann 5th Avenue te New York en in zeventien andere steden werden de 
programma'ss via kabels met een totale lengte van vijfentwintigduizend 
mijll  verspreid naar de zendstations, wist hij. De inkomsten van NBC be-
stondenn voor een groot deel uit reclame, van bescheiden aard. 'Men be-
perktt zich ertoe te doen mededelen, dat dit of dat program mogelijk is 
gemaaktt door de steun van bijvoorbeeld de Palmolive Soap, de General 
Motorss Company, Wrigley, enzovoort. Deze ondernemingen betalen 
voorr die reclame vijfenzeventighonderd dollar per avond.'96 Er werd 
doorr de radio niet alleen veel geld verdiend, maar ook veel geld uitgege-
ven.. De kabelhuur kostte NBC twee miljoen dollar per jaar, voor een op-
tredenn van de beroemde muziekgroep The Revellers betaalde men dui-
zendd dollar. 

Alless bijeen was het een interessante, intelligente en zeer leesbaar ge-
schrevenn brochure, met een rijk scala aan feiten en analyses, getuigend 
vann een brede kennis en belangstelling, en van heldere opvattingen (zo-
alss die over het Amerikaanse personeelsbeleid). Later dat jaar verspreid-
dee Otten het stuk onder het hoger personeel en gaf hij er lezingen over. 
Daarmeee werd het ook een instrument van zijn ambitie, een visite-
kaartjee waarmee hij zich van het opkomende trio Loupart-Otten-Van 
Walsemm profileerde als degene met de meest uitgewerkte gedachten 
overr professioneel management en organisatie. Het was een stuk dat 
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zijnn schoonvader nooit had kunnen schrijven. Anton vatte zijn opvat-
tingenn liefst samen in oneliners, en grossierde in wijsheden en verma-
ningenn als: 'Denk erom dat alle moeilijkheden te overwinnen zijn', 
'Plichtsbetrachtingg geeft op den duur groter bevrediging dan bezit', en: 
'Durff  ongelijk te bekennen... want koppigheid is dom...'97 Anton was 
niett afkerig van grootspraak en hield van verhalen; Otten was meer een 
mann van breedspraak, analyse en beschouwingen. 

Dee impact van de Amerikareis was snel merkbaar. In juli 1928, niet lang 
naa de terugkeer, ging de subtop over tot vaste besprekingen op de 
maandagochtend,, die een formeel karakter kregen doordat de discus-
siess en de besluiten ook officieel werden vastgelegd in notulen.98 Deel-
nemerss waren de vijf onderdirecteuren (Gaarenstroom, Lokker, Staal, 
Ottenn en inmiddels ook Loupart), de secretaris der vennootschap (Her-
mann van Walsem) en de directeur van het laboratorium (Gilles Holst). 
Vrijwell  direct kwamen twee thema's aan de orde, waarvoor het bezoek 
aann de Verenigde Staten nieuwe inzichten en ideeën had opgeleverd: de 
noodzaakk van meer professionaliteit en samenhang in de administratie 
enn de organisatie, en de introductie van nieuwe producten. Het eerste 
themaa was vooral het domein van Frans Otten, het tweede lag meer in 
dee lijn van commerciële man Loupart en researchdirecteur Holst. 

Voorr het professionaliseren van de bedrijfsvoering had Otten inmid-
delss de hulp gezocht van prof. dr. Jan Goudriaan. Deze eigenzinnige en 
briljantee econoom en ingenieur was toen vierendertig jaar oud. Hij was 
actiefinn de s DAP en werd daar al rond 1920 - als middentwintiger - als 
eenn van de belangrijke sociaal-democratische denkers en publicisten 
beschouwd.. Hij was eerst directeur-generaal van de Arbeid in Amster-
damm en Den Haag geweest en werkte vanaf 1924 als hoofdingenieur bij 
dee scheepswerf Feijenoord te Rotterdam. Daarnaast was hij sinds 1926 
buitengewoonn hoogleraar in de bedrijfsleer aan de Nederlandsche Han-
dels-Hoogeschooll  in diezelfde stad.99 Hij kende Philips van een excursie 
diee Anton eind juni 1927 - dus midden in in de successfeer van de korte-
golfzenderr PCJj - had georganiseerd voor een aantal leden van de rege-
ring,, topmensen van grote Indische ondernemingen en andere rela-
ties.1000 Daarna had hij Anton een dankbriefje gestuurd met de opmer-
kingg dat Philips zijns inziens 'terecht een wereldvermaardheid' had.101 

Perr 1 juni 1928 trad Goudriaan bij het concern in dienst als hoofd van 
eenn nieuw opgezet 'bureau bedrijfsorganisatie'. Hij begon eerst aan een 
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functieclassificatie,, met bijbehorende salarisschalen, te beginnen voor 
lagerr personeel en daarna voor de hogere employés.102 Vervolgens vroeg 
hett 'college van onderdirecteuren' - zoals men de groepdeelnemers aan 
dee wekelijkse bijeenkomsten ging noemen - hem een systeem van per-
soneelsbudgettenn te ontwerpen, zodat de afdelingen hun personeels-
kostenn beter onder controle zouden houden.103 Het waren de eerste, 
voorzichtigee stappen in de richting van meer financiële stroomlijning, 
enn ze gingen gepaard met veel interne discussie. 

Hett nieuwe college vertoonde meteen de neiging standaardisatie, 
centralisatiee en coördinatie als dé oplossing van alle mogelijke proble-
menn te beschouwen. Het regulier overleg bestond nog maar een paar 
maandenn toen Frans Otten klaagde dat drie buitenlandse dochters zelf-
standigg contact hadden gehad met grote buitenlandse concerns 'zonder 
datt de heren [= onderdirecteuren, MM] , die zich speciaal met het door 
dezee concerns bestreken gebied bezighouden, hiervan iets afwisten'.104 

Menn besloot de betreffende dochters met een brief tot de orde te roe-
pen:: hier was betere coördinatie nodig. Niet veel later meldde Piet Staal 
datt een aantal pakhuizen in het buitenland de goederen niet goed be-
handeldee en te veel personeel had. Hij stelde voor ze onder centrale con-
trolee van Eindhoven te brengen en kreeg daarvoor krachtige steun van 
Loupart.. Toen die erop aandrong 'in elk land grote en naar de eisen des 
tijdss ingerichte lagers te hebben', besloot de vergadering Goudriaan te 
vragenn 'de mogelijkheid van normalisatie der lagers te bestuderen'.105 

Weerr een paar maanden later begon Werner Brümmer - vermoedelijk 
aanwezigg als vervanger van Van Walsem - over het feit dat sommige 
dochterfabriekenn hun inkopen deden bij concurrenten van Philips. Zo 
kochtt de glasfabriek Weiswasser gelijkrichters bij A EG, terwijl dat ook 
elderss zou kunnen. Die toestand kon niet voortduren, vonden de aan-
wezigen.. Maar wat te doen? Centraal vastgestelde inkoopregels zouden 
ongetwijfeldd tot verzet leiden. Bij wijze van compromis stelde Brümmer 
voorr in ieder geval een centrale lijst te maken van firma's bij wie men bij 
voorkeurr wel en niet moest inkopen.106 

Ookk de coördinatie tussen de leden van het college onderling bleek 
voorr verbetering vatbaar. Op een gegeven moment klaagde Natlab-
directeurr Holst dat soms nieuwe apparaten op de markt kwamen zon-
derr dat zijn laboratorium daarbij was ingeschakeld. Een voorbeeld was 
eenn kortegolfradio, die werd gefabriceerd in de NSF-fabriek te Hilver-
summ en 'alle fouten vertoont van onze vroegere apparaten'.107 Loupart 
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voeldee zich aangesproken en reageerde als door een wesp gestoken: dat 
probleemm was niet de schuld van zijn verkoopafdeling maar van de N S F . 
Diee had met Holst contact moeten opnemen, niet hij. Daar moest een 
volgendee keer dan nog maar eens rustig over doorgepraat worden, be-
sloott de vergadering. 

Inn april 1929 wijdden de onderdirecteuren op verzoek van Gilles 
Holstt een hele bijeenkomst aan coördinatie, standaardisatie en plan-
ning.. Holst begon met de vaststelling 'dat in de praktijk de meeste afde-
lingenn in de fabriek al te onafhankelijk van elkaar werken' en dat het be-
langrijkk was bij vernieuwing en veranderingen planmassig te werk te 
gaan.'088 Dat gold zijns inziens ook voor acquisities. 'Thans kopen wij 
zoo nu en dan een fabriek in het buitenland, voor zover dit in onze kraam 
tee pas komt; volgens een vast plan geschiedt dit echter niet.' Loupart 
wass het hier helemaal mee eens. Hij vond dat men met planningen voor 
vijfjaarr moest werken en vertelde dat hij in zijn commerciële afdeling 
all  standaardprocedures - door hem aangeduid als standardized prac-
ticestices - had ingevoerd. Otten vertelde op zijn beurt hoe de fabriek van 
radiotoestellenn bepaalde leveranties had toegezegd 'zonder rekening te 
houdenn met de productiemogelijkheden der bakeliet- en metaalwaren-
afdeling,, met het resultaat, dat de beloften niet gehouden konden wor-
den'.. Om dit soort problemen te voorkomen moest iedere afdeling, in-
clusieff  de buitenlandse verkoopdochters, zeker twee jaar vooruit kijken, 
alduss Otten. Deze discussie bracht overigens een zekere onenigheid aan 
hett licht tussen deze jonge, professionele en planmatige generatie en 
dee improviserende pioniersgeest der oudgedienden. Na alles te hebben 
aanhoordd kwam J. Gaarenstroom aan het woord, de commerciële on-
derdirecteurr voor de gloeilampen. Hij meende dat deze ideeën zouden 
leidenn tot een flinke toename van de bureaucratie, en vreesde dat het 
binnenhalenn van orders vertraging zou gaan oplopen 'door het grote 
aantall  papieren dat deze filiaalleiders te verwerken krijgen'. Zijn be-
zwaarr vond geen gehoor. De vergadering besloot dat een subgroepje 
onderr leiding van Otten een voorstel voor een planningsmodel zou ont-
wikkelen.109 9 

Zoo ontwikkelde het college van onderdirecteuren zich binnen korte 
tijdd tot een Groepsraad avant la lettre. Niemand waagde het de grote 
baass te passeren, maar het is duidelijk dat deze tweede managementlaag 
vanaff  1928 uitgroeide tot een machtscentrum met een zekere eigen zelf-
standigheid,, dat steeds meer greep op de organisatie probeerde te krij -
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gen.. Deze ontwikkeling was een onvermijdelijk gevolg van de enorme 
groei.. De discussies in het college tonen aan dat de internationalisering 
enn de diversificatie inmiddels nogal wat afstemmingsproblemen met 
zichh meebrachten. Anton kon zich onmogelijk met alle details blijven 
bemoeienn en het uitbreiden van het aantal onderdirecteuren alleen 
boodd onvoldoende soelaas. Er viel niet te ontkomen aan meer coördina-
tie,, centralisatie en hiërarchie; de oude, informele bedrijfscultuur moest 
opp de helling. Overigens liep men ook al snel aan tegen de nadelen van 
centralee regelingen. Zo bleken de directies van aangekochte fabrieken in 
hett buitenland vaak meteen de salarissen en sociale regelingen op te ho-
genn naar Eindhovens niveau. Dat was nu ook weer niet de bedoeling, liet 
Ottenn weten: de salarissen in het buitenland moesten worden afgestemd 
opp het niveau van 'de inlandse markt'.110 

Voorr Anton zelf betekende de vorming van het college van onderdi-
recteurenn dat hij iets meer op afstand kwam te staan - kon gaan staan -
vann het dagelijks management. Vanaf de zomer van 1928 werden be-
langrijkee besluiten steeds vaker eerst in het college bediscussieerd en 
voorbereid,, en dan pas aan hem voorgelegd. Ook dat was wennen, zo 
blijk tt uit de gang van zaken rond het plan om elektrische grammofoons 
enn radiogrammofoons te gaan produceren voor de Britse Columbia 
Graphophonee Company. Herman van Walsem had daarover al in het 
voorjaarr van 1928 met Columbia gesproken, maar zonder resultaat. Op 
verzoekk van het college van onderdirecteuren hervatte hij de gesprek-
kenn in het najaar.111 Pas toen de ontwerpovereenkomst helemaal rond 
was,, ging hij er in april 1929 mee naar Anton. Die wilde Philips echter 
ookk op dit gebied niet aan één afnemer binden en verwierp het con-
tract.1122 Daarmee maakte hij meteen duidelijk dat het college van on-
derdirecteurenn zich nu ook weer niet al te veel zelfstandigheid moest 
aanmatigenn en er verstandig aan deed tijdig na te gaan wat de enige ech-
tee baas eigenlijk vond. 
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HOOFDSTUKK 10 

DeDe kentering 

Alss één jaar moet worden aangewezen als het hoogtepunt van Anton 
Philips'' carrière als ondernemer, dan is het zonder twijfel 1928. Hij to-
verdee een verdubbeling van de winst uit zijn hoed - van negentien naar 
achtendertigg miljoen gulden (nu 240 miljoen euro) - en het perso-
neelsbestandd (in Eindhoven) steeg van twaalf- naar zestienduizend.1 

Voorr hemzelf was misschien het mooist dat hij een diploma kreeg waar 
hijj  als gesjeesde hbs'er alleen maar van had kunnen dromen. Op vrijdag 
88 juni verleende de Handelshogeschool van Rotterdam hem de titel doc-
tortor honoris causa. Op zo'n dag passen loftuitingen en ook de onderdi-
recteurenn zullen instemmend hebben geknikt, toen promotor prof. N. J. 
Polakk 'de welhaast volmaakte organisatie van uw bedrijf' een van de 
sleutelss van Antons succes noemde, al wisten zij dat dit een overstate-
mentt was.2 Datzelfde gold voor 'de open deur van uw werkvertrek, 
waartoee een ieder, hoog- of laaggeplaatst, voor belangrijke aangele-
genhedenn toegang heeft, zelfs zonder dat kloppen vooraf vereist is...' In 
werkelijkheidd had hun patroon die deur inmiddels van een toegangs-
controlee moeten laten voorzien, bestaande uit een formulier waarmee 
gesprekkenn over persoonlijke zaken tevoren moesten worden aange-
vraagd.33 Toen Polak zei: 'Zelfs uw geleerde medewerkers biedt gij spe-
cialee scholing, voordat zij hun effectieve arbeid ten volle aanvangen...', 
zullenn ze toch wel even hebben gefronst; voor velen van hen had die 
scholingg immers bestaan uit een sprong in het diepe.4 

Natuurlijkk gingen achter de bloemrijke taal van de promotor ook 
waarhedenn schuil, bijvoorbeeld toen hij wees op de moderne methoden 
voorr personeelsselectie en rationalisering van de productie, de sociale 
zorgg voor de werknemers, de 'door u persoonlijk geschapen verkoop-
organisatie',, 'uw machtig laboratorium, dat wetenschap en bedrijf tege-

227 7 



lijkertij dd dient', de voorzichtige en 'eenvoudige financiële bouw van uw 
concern'.55 En het trio Loupart-Otten-Van Walsem zal het ongetwijfeld 
zeerr eens zijn geweest met Polaks observatie dat Anton het had aange-
durfdd 'jonge medewerkers in verantwoordelijke leidende posities te 
plaatsen,, die men in de meeste bedrijven eerst kan bezetten op een leef-
tijd,, waarop de scheppingsdrang zijn culminatiepunt nadert of reeds 
heeftt bereikt'. Juist dat, zo meende de hoogleraar, was een van de be-
langrijkee vernieuwingen waarmee Anton zijn eredoctoraat had ver-
diend. . 

InIn zijn eigen toespraak verwees Anton naar wijlen J.C. van Marken, 
oprichterr van onder andere de Gist- en Spiritusfabriek te Delft, die ooit 
hadd gezegd 'dat men als bedrijfsleider van een industrie eigenlijk van al-
less tegelijk zou moeten zijn: organisator, koopman, financier, accoun-
tant,, jurist, werktuigkundige, chemicus, fysicus, bouwkundige, deskun-
digee op onderwijsgebied en eigenlijk alles, wat men zich denken kan, 
datt in een industrie te pas komt'.6 Zelf vond hij het belangrijkste: 'De be-
drijfsleiderr moet zijn medewerkers weten te kiezen, zijn inzichten op 
henn weten over te planten', 'financier zijn, vooral in abnormale tijden', 
'juridischh inzicht hebben', 'technisch inzicht bezitten... om de concur-
rentiee niet alleen het hoofd te kunnen bieden, maar ook... om de con-
currentiee vóór te kunnen zijn', 'een grote dosis tact bezitten' om zijn 
medewerkerss 'te inspireren tot intense samenwerking', 'met een hoog 
gevoell  van rechtvaardigheid bezield zijn en voor zijn medewerkers de 
grootstt mogelijke zorg hebben'. Een bedrijfsleider moest ook voor de 
nodigee ontspanning zorgen, weten wat voor onderwijs voor het bedrijf 
nodigg is, bouwplannen kunnen beoordelen, 'tijdig beslag weten te leg-
genn op grondcomplexen', soms zelfs reder kunnen spelen - zoals hij tij -
denss de Eerste Wereldoorlog had gedaan - en natuurlijk flexibel zijn in 
tijdenn van crisis en plotselinge verhogingen van invoerheffingen. En 
bovenal:: 'Zowel mijn broer [Gerard] als ik hebben onze zaken eigenlijk 
nooitt beschouwd als een taak, maar wel als een sport, die wij trachten 
onzee medewerkers en de jongeren bij te brengen.' 

'Watt was het 'n gezellig feest,' schreef de kersverse doctor - die zijn titel 
sindsdienn met veel trots droeg - een paar dagen na zijn erepromotie 
aann Jan Feith.7 'Ik dank je nog zeer dat je het tafelpresidentschap op je 
hebtt willen nemen, hetgeen de feestelijkheid wel buitengewoon heeft 
verhoogd.'Vann de avond zijn geen verslagen, maar het lijdt geen twijfel 
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datt jonkheer Johannes Feith geknipt was voor de rol van ceremonie-
meesterr bij een chic feestdiner. Als telg van een adellijk geslacht en zoon 
vann een vice-president van de Hoge Raad was hij vertrouwd met de stijl 
derr hogere kringen.8 Tegelijkertijd was hij als journalist, jongensboe-
kenschrijver,, en cartoonist in die wereld ook een buitenbeentje. Die 
achtergrond,, zijn levendige, fantasierijke en extraverte karakter en zijn 
passiee voor toneelspelen en musiceren maakten hem de perfecte hof-
nar.9 9 

Jann Feith en Ton Philips hadden elkaar in 1891 leren kennen op de 
Openbaree Handelsschool in Amsterdam. Ze waren toen beiden zeven-
tienn en hebben elkaar ongetwijfeld snel herkend als soortgenoten. Geen 
vann twee had tot dan willen deugen, geen van twee had de hbs afgeslo-
tenn met een einddiploma, en ze moesten allebei eerst het derde hbs-jaar 
vann de Handelsschool doorlopen voor ze aan de tweejarige kopstudie 
mochtenn beginnen. Feith was in zijn jongensjaren in Den Haag nog on-
handelbaarderr geweest dan Ton in Zaltbommel. Hij vertelde later zelf: 
'Inn mijn aankomende jeugd, onwetenschappelijk aangeduid als "vlegel-
jaren",, maakte ik 't in 't ouderlijk huis zó bont, dat ik "uit huis" moest 
wordenn gedaan."0 Zijn vader de raadsheer had hem in 1887 als dertien-
jarigee naar Haarlem gestuurd, waar mr. F. A. de Graaff, een leraar aan de 
Haarlemsee hbs, zijn huis openstelde als privé-instituutje voor moeilijk 
opvoedbaree jongens uit de betere kringen. Feith omschreef het als 'een 
deftigee en hartelijke familie, waar meer "onevenwichtige" jongens van 
m'nn slag gefatsoeneerd moesten worden'.11 Hij had hersens genoeg en 
werdd tot de hbs toegelaten. In de vier daaropvolgende jaren voerde hij -
nett als Bommelse Ton - op school weinig uit. Maar hij ontdekte wel zijn 
sportievee en artistieke talenten. Op zijn school zaten ook Albert Vogel, 
diee zou uitgroeien tot een bekend voordrachtskunstenaar, en Wim 
Landré,, later bekend als componist en muziekcriticus. Met hen richtte 
hijj  een toneelclub op, werkte hij aan toneelstukken en componeerde 
hijj  muziek voor zelfgeschreven blijspelen. Intussen maakte hij op het 
sportterreinn de Koekamp in de Haarlemmer Hout kennis met Pim Mu-
iier,, die acht jaar eerder de allereerste Nederlandse voetbalclub HFC had 
opgericht,, en later de grondlegger werd van een hele reeks sportbon-
den,, waaronder de KN VB.12 Muiier trok in die tijd als een magneet aller-
leii  sporttalent aan, en onder zijn hoede ontwikkelde Feith zich tot een 
verdienstelijkk voetballer en hardloper. Hij deed ook aan wielrennen en 
schaatsen,, maar daar was Jaap Eden - die ook tot de kring rond Muiier 
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behoordee en later in beide sporten wereldkampioen werd - toch echt 
beterr in. 

Eenmaall  in Amsterdam had Jan - anders dan Ton Philips - de 
Openbaree Handelsschool in 1894 wel met succes afgemaakt.13 Na een 
paarr kantoorbaantjes was hij in 1896 aangenomen als redacteur bij het 
AlgemeenAlgemeen Handelsblad, en een carrière begonnen als journalist.14 Daar-
naastt had hij zich ontwikkeld tot succesvol schrijver van jongensboeken 
enn ook tot cartoonist en striptekenaar - zo werkte hij mee aan het sati-
rischee weekblad De Ware Jacob, dat een tijdlang zeer populair was en 
waarvoorr hij onder het pseudoniem Chris Kras stripverhalen maakte 
overr de vaderlandse geschiedenis.15 Ondanks hun totaal uiteenlopende 
levenspadenn hadden de twee contact gehouden. Ze waren op dezelfde 
dagg - 9 juni 1898 - getrouwd, hun echtgenotes waren vriendinnen ge-
worden;; vooral in de beginjaren van hun huwelijk hadden ze af en toe 
gevierenn vakantiereisjes gemaakt. Reisgenoten door het leven, zou men 
henn kunnen noemen, die elkaar bleven opzoeken om elkaar in onge-
dwongenn sfeer de loef af te steken - eerst als jongelui met schaatsen, la-
terr als mannen met tennissen, nog weer later als heren met golfen en 
bridgenn - en zich weer even de branieschopper van weleer te kunnen 
voelen.. En om plezier te maken: op familiefeestjes nam een van de echt-
genotess plaats achter de piano en zongen zij samen liederen, met bari-
tonss die Feith eens omschreef als 'eine wunderbare Stimme, eignet sich 
oberober nicht für Gesang!'; of onthaalden ze 'met brallend declameergeluid, 
dee ontstelde kinderschare op "Sitouhaiou, chef des Zoeloes" of "De Ge-
broederss voor Bommel'" - naar we mogen aannemen sketches of vers-
jess van Feiths hand.16 

Jann Feith was waarschijnlijk Antons dierbaarste vriend. De schrij-
ver/tekenaarr was niet alleen betrokken bij de feesten in zijn leven maar 
ookk bij de moeilijke momenten en de tragedies. Later, in 1934, toen An-
tonn zestig werd, schreef Feith het feestboek met herinneringen. De in-
grijpendee saneringen van 1930-1932 en het dodelijk ongeval van Jetty's 
echtgenoott Knappert in 1932 - over beide later meer - lagen op dat mo-
mentt nog betrekkelijk vers in het geheugen. Naast talloze anekdotes 
namm hij in zijn persoonlijke slotwoord ook een verwijzing op naar der-
gelijkee zware en emotionele gebeurtenissen - 'hoe je samen teleurstel-
lingenn bent te boven gekomen, samen verdriet hebt door-gesnikt om 'n 
dierbaarr verloren leven'.17 

Antonn toonde zich van zijn kant voor Feith een uiterst loyale vriend. 
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Toenn die hem in 1927 om hulp vroeg, stond hij direct klaar. In 1921 was 
Feithh overgestapt naar De Indische post, een weekblad met redacties in 
Bandoengg en Den Haag. Na een tijdje in Nederlands-Indië te zijn gesta-
tioneerd,, was hij medio 1926 teruggekeerd - mogelijk baarde het gewa-
pendee communistisch verzet tegen het Nederlandse koloniale bewind, 
datt toen op Java en Sumatra oplaaide, hem zorgen - en had hij de lei-
dingg van de Haagse redactie op zich genomen.18 Maar in de loop van 
19277 bleek dat het blad in financiële moeilijkheden verkeerde en vroeg 
Feithh of Anton wellicht de aandelen van de Indische hoofdredacteur 
wildee overnemen. Het staat niet helemaal vast dat dit daadwerkelijk is 
gebeurd.. Zeker is dat Anton De Indische post vervolgens ruimhartig 
heeftt gesteund met advertentiecampagnes en ook zijn neef Charles 
Redeléé van de Biscuitfabriek 'Victoria' en zijn commissaris Geert van 
Mesdagg van de chocoladefabriek Van Houten daartoe heeft aange-
spoord.199 Ook aan de Indische zijde heeft hij advertenties geworven. 
Eindd 1927 schreef hij directeur-grootaandeelhouder Grollenberg van 
DeDe Indische post dat hij enige kennissen 'welke geïnteresseerd zijn bij de 
Indischee cultures', zou verzoeken 'om, met het oog op mijn vriend-
schappelijkee relatie met de heer Feith, te trachten hun leveranciers te 
doenn adverteren...', en noemde hij met name Pieter van Leeuwen Boom-
kampp van de Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam, Frans Vester, 
directeurr bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij, en Ferdinand 
dee Beaufort, directeur bij De Nederlandsche Bank en commissaris bij 
dee Nederlandsch-Indische Handelsbank.10 Als tegenprestatie voor zijn 
financiëlefinanciële injectie en zijn inspanningen bedong hij bij Grollenberg voor 
Feithh een contract van zes jaar, zodat die zijn baan als hoofdredacteur 
konn behouden.21 

Antonss toespraak bij de verlening van het eredoctoraat, en met name de 
opmerkingg dat hij het zakendoen als 'sport' zag, was voor sommige me-
diaa aanleiding tot kritiek. De commentator van de Volkskrant - toen het 
dagbladd van de katholieke arbeidersbeweging - meende: 'Degene, die 
zijnn werk als een sport opvat, loopt gevaar alleen zichzelf te zien: hij 
moett vooruitkomen, hij moet de eerste zijn of worden, het komt er niet 
opp aan langs welke wegen of met welke middelen.'" Het was beter het 
werkk te zien als 'taak', een woord dat verwijst naar plichtsbesef, samen-
werkingg en solidariteit. En het sociaal-democratische dagblad Het Volk 
gaff  zowel Anton als Henri Deterding van Koninklijke/Shell, die het kort 
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daarvoorr ook al over de sport van het ondernemen had gehad, een 
sneer:: 'Hun bedrijf dient [blijkbaar] niet de mensheid, maar de behoef-
tee aan sportieve spanning in de één-mensenziel... Geen taak, maar 
sport,, zelden heeft zo'n economische alleenheerser de waanzin van het 
kapitalismee korter, scherper, genialer belicht!'23 

Overr het algemeen overheersten echter in die periode de positieve 
geluiden.. Uiteindelijk vergat ook Anton zelf dat hij altijd bescheiden-
heidd predikte, en vroeg hij NRC-journalist en publicist M.J. Brusse -
vaderr van de latere acteur Kees Brusse - een reportage over zijn bedrijf 
tee schrijven. Hij wist precies wat hij wilde. 'Ik heb hier de bedoeling te 
doenn beschrijven het geroezemoes en de koortsachtige beweging, die 
inn en om onze terreinen op het ogenblik heerst, dat wil zeggen de aan-
komstt met de trein en autobussen van duizenden van buiten, het bin-
nenstromenn van al die mensen, het aanvoeren van materiaal... het ran-
gerenn van honderden wagons die dagelijks binnenkomen en gedeelte-
lij kk geladen weer naar buiten gaan... het uitstromen van mensen bij het 
uitgaann van onze fabriek, het gekrioel van mensen die met de arbei-
derstreinn vertrekken en de tunnel van ons station vol warrelen en tot 
slott uw vertrek met de avondtrein, terwijl het kantoorgebouw, de fa-
brieksgebouwenn en scholen met schijnwerpers zijn verlicht...'24 

Brussee begreep de opdracht uitstekend. Zijn brochure In Philips 
WonderlandWonderland verscheen in april 1929. De enorme bouwactiviteiten en 
druktee hadden bij hem het beeld van rusteloze kaboutertjes opgeroe-
pen,, van 'zwermen aardmannetjes, zich reppende aan 't wonder, langs 
dee grond, gravende in de grond, zeulende aan kabels en omhoog langs 
dee storttorens, de kranen, aan de gebouwen in wording, en op al die ver-
diepingen,, tot over de daken. Waaraan ze voortstapelen, waar achter 
henn aan volgende drommen werkers de machinerieën er binnenslepen, 
monteren,, op gang brengen en weer voortgaan met hogere etages, nauw 
droogg in de beton, te mechaniseren, terwijl de duizenden achter hen 
optrekkendee kabouters aan al die wentelende automaten handreiking 
gevenn en zich rijen langs de transportbanden, waarop eindeloos uit de 
mechanismenn de onderdelen voortglijden, die zij dan saamvoegen, af-
werken,, in elkander zetten, controleren - een gestadig voortstuwende 
stroomm van steeds verder volmaakte werkstukken, - van vele stromen, 
diee eindelijk allemaal samenlopen, waar wederom de drommen kabou-
terss de expeditie verzorgen, de treinen rangeren, de vrachtauto's, de klu-
wenn van al dit gerij geleidelijk ontwarren, in verbinding met de spoorlij-
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nenn over de aarde, met de scheepstrajecten over de zeeën, met - zo no-
digg - de vlucht van de vliegtuigen door de lucht.'25 

Dee tekst wekte de indruk dat Brusse aan het eind van zijn bezoek 
Eindhovenn overdonderd en geheel buiten adem had verlaten, niet we-
tendd of hij dit alles nu had gezien of gedroomd. Men kon zijn brochure 
opvattenn als een lofzang, maar merkwaardig genoeg riep ze ook een 
schrikbeeldd op, verwant aan het beeld dat de cineast Fritz Lang had ge-
schetstt in Metropolis, zijn beroemde film over de volmaakte fabriek die 
driee jaar eerder was verschenen. In die zin was het een eerlijke tekst, die 
tott uitdrukking bracht dat de gevoelens over dit explosief groeiende 
concernn en de tycoon Anton Philips gemengd waren - naast bewonde-
ringg vielen ook ontzag en onzekerheid te signaleren. Datzelfde jaar 1929 
verscheenn nog een publicatie, niet door Anton besteld maar wel door 
zijnn bedrijf geïnspireerd. In zijn streekroman Het donkere licht be-
schreeff  de Brabantse auteur Antoon Coolen - vanwege zijn niet te zwa-
ree stijl overigens een van Antons favoriete auteurs - de fabrieksgebou-
wenn als een dreigende 'hoge, stomme stad', en de stroom arbeiders als 
eenn schreeuwende horde, ten prooi aan een nieuwe, jachtige stadscul-
tuurr die de rust van het Brabantse platteland definitief had verstoord.26 

Watt Anton zelf van de tekst van Brusse vond, is niet bekend. Hij had 
zekerr waardering voor de journalist, want een decennium later vroeg hij 
eenn aantal collega-ondernemers bij te dragen aan een aanvulling op 
dienss kleine pensioen.27 Maar hij moet zich in 1928 en 1929 soms toch 
well  hebben afgevraagd hoe lang zijn 'Wonderland' de opgaande lij n zou 
kunnenn vasthouden. In mei 1929, enkele weken na de verschijning van 
dee brochure, ontving hij een brief. De afzender vroeg: 'De koersstijging 
vann de aandelen Philips houdt nu al sinds 1927 aan, en is opgelopen naar 
rondd de achthonderd procent. Is het verstandig er met geleend geld een 
aantall  te kopen?' Anton adviseerde negatief: 'Hoe gunstig op het ogen-
blikk de zaken ook gaan, kunt u zich voorstellen dat er morgen een of an-
deree crisis zou komen, waarbij een dergelijk hoog genoteerd fonds het 
eerstee te lijden heeft en u zou dan moeten bijpassen, terwijl u het geld 
vann het bijpassen niet in uw bezit heeft. Het gevolg zou dan zijn dat uw 
stukkenn worden verkocht en dat u niets meer over hebt.'28 

Inn de eerste helft van dat jaar was nog geen vuiltje aan de lucht. De ex-
pansiee ging zelfs in nog hogere versnelling. De eigen machinefabrieken 
kondenn het tempo niet meer bijbenen, dus nam Anton een belang in de 
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Duitsee fabrikant van draaibanken Karger.29 Ook kocht hij een participa-
tiee in Lorenz, een fabrikant van apparatuur voor radiocommunicatie» 
diee licenties van Telefunken had en in principe ook radiotoestellen in 
Duitslandd mocht verkopen. Aangezien Philips dat zelf niet mocht, be-
loofdee dit een handige sluiproute te worden.30 In april gaf hij de raad van 
commissarissenn een overzicht van de kapitaalbehoefte: nieuwbouw, uit-
breidingg bedrijfskapitaal, dividend, uitbreiding voorraden, uitbreiding 
inn het buitenland, belangen in Lorenz en Karger, nieuwe kantoren, in to-
taall  was dat jaar drieëntachtig miljoen gulden nodig (530 miljoen euro). 
All  groeide de winst nog zo hard - Anton voorspelde een stijging naar 
vijfenveertigg miljoen - hier kon alleen een nieuwe aandelenemissie soe-
laass bieden.31 Vier dagen na deze vergadering trad de twintigduizendste 
werknemerr in dienst, de diamantboorder P. J. van Luyk.32 

Eindd september voorspelde Anton een omzetgroei naar honderd-
twintigg miljoen gulden (766 miljoen euro), een kwart méér dan in het 
topjaarr 1928.33 De vraag nam zo snel toe dat men enorme voorraden 
grondstoffen,, halffabrikaten en afgewerkte producten moest aanhou-
denn om de leveranties gaande te houden, en dat de stroom inkomende 
betalingenn achter begon te lopen. Voorraden en debiteuren vertegen-
woordigdenn een bedrag van liefst honderdéén miljoen gulden, dus bij-
naa een jaaromzet. Het concern werd een doldraaiende geldmachine. Ik 
hebb meer werkkapitaal nodig, zei Anton, we moeten weer een emissie 
doen,, de derde binnen een jaar.34 Nu begonnen enkele commissarissen 
tochh wat zenuwachtig te worden. Niet Hans Philips, die vond 'dat bij een 
enormee winstmarge als hier gemaakt wordt, men wel enig risico dragen 
kan'.355 Maar Jesse Woodward, de vertegenwoordiger van General Elec-
tric,, meende 'dat zulke enorme winsten als thans op de radioapparaten 
gemaaktt worden, niet blijvend kunnen zijn', en maande tot voorzichtig-
heid.. Ook voorzitter Waller was 'wel eens bevreesd... voor te grote uit-
breiding'.. En Gerard van Mesdag drong aan op het inkrimpen van de 
voorraden.. Desondanks ging de raad akkoord met een nieuwe aande-
lenemissiee - van tweeëntwintig miljoen gulden nominaal en een ver-
wachtee opbrengst van zo'n zevenenveertig miljoen - om de expansie 
gaandee te houden.36 

Volgenss John Kenneth Galbraith was de beurshausse van de tweede 
helftt van de jaren twintig op dat moment in de Verenigde Staten feitelijk 
all  afgelopen. In zijn beroemde boek The Great Crash markeert de eco-
noomm 3 september 1929 als de datum van de kentering. Het koersgemid-
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deldee van de belangrijkste industriële Amerikaanse aandelen, zoals be-
rekendd door de New York Times, bereikte die dinsdag een piek van 452 
punten.377 Daarna zette op de beursvloer van de New York Stock Exchan-
gee aan Wall Street een daling in, gevolgd door beurzen elders ter wereld. 
Aanvankelijkk ging dat nog niet zo hard en met tussenliggende pieken 
diee steeds weer hoop boden. Op 8 oktober zag Philips geen reden de ge-
plandee emissie af te blazen, en de inschrijving werd gewoon geopend. 
Dee recente koersdalingen van het aandeel Philips, zo meldde het pros-
pectus,, hadden niets met de onderneming zelf te maken, maar met on-
rustt op de beurzen.38 In de Verenigde Staten liep de spanning onder de 
beleggerss en speculanten in de loop van die maand steeds verder op. De 
voorgaandee anderhalfjaar hadden zij al vijfmaal een tijdelijke terugval 
meegemaakt,, die slechts een onderbreking van de hausse bleek te zijn.39 

Wass de huidige malaise weer een vals alarm? Of was dit het echte einde? 

Dee ontknoping begon op maandag 21 oktober. Toen de koersen op 
Walll  Street bij opening van de handel een daling inzetten, schoten de 
omzettenn zo snel omhoog dat de beurstelex de koersontwikkeling niet 
meerr bij kon benen. 'Voorheen, op grote dagen van de beurshausse, was 
dee ticker ook vaak achtergebleven,' aldus Galbraith, 'en ontdekte men 
pass lang na sluiting van de markt hoeveel rijker men was geworden... 
Nuu kwamen velen er voor het eerst achter dat zij zonder het te weten ge-
ruïneerdd konden raken...'40 Op dinsdag de 22ste zei de bankier Charles 
E.. Mitchell - chairman van de National City Bank, via welke ook Anton 
beleggingenn deed - tegen de pers dat de koersdaling te ver was doorge-
schotenn en zich vanzelf wel zou corrigeren. Dat gebeurde niet en de 
koersindexx van de New York Times zakte op woensdag naar 384 pun-
ten.41 1 

Toenn kwam Black Thursday 24 oktober. Op Wall Street ontstond in 
dee loop van de ochtend een enorme verkoopgolf. Galbraith: 'Rond half 
twaalff  had de markt zich overgegeven aan een blinde, meedogenloze 
angst.. Dit was inderdaad paniek. Buiten de beurs kon men in Broad 
Streett een merkwaardig rumoer horen. Er verzamelde zich een menig-
te.... Meer mensen kwamen en wachtten, hoewel niemand blijkbaar wist 
waarop.. Een werkman verscheen boven op een van de hoge gebouwen 
omm wat reparaties te verrichten, en de menigte veronderstelde dat hij 
eenn potentiële zelfmoordenaar was en wachtte ongeduldig tot hij zou 
springen.'422 De geruchtenstroom zwol aan, de aandelen zouden niets 
meerr waard zijn, al elf bekende speculanten zouden zelfmoord hebben 
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gepleegd.433 Rond het middaguur besloten de directeuren van de grote 
bankenn de koersval te stoppen door steunaankopen, en om half twee 
'ss middags speelde zich de beroemde scène af: beursvoorzitter Richard 
Whitney,, die ook handelaar was namens de zakenbank Morgan, liep vol 
zelfvertrouwenn de beursvloer op, kocht tienduizend aandelen U. S. Steel 
tegenn een hogere koers dan de geldende, en deed hetzelfde met nog eens 
enkelee tientallen andere fondsen. Dat deed het 'm. Iedereen zag het met 
eigenn ogen, de bankiers hadden het slagveld betreden, nu zou alles goed 
komen.. Galbraith: 'Het effect was elektriserend. De angst verdween en 
maaktee plaats voor zorg dat men de nieuwe opgaande lijn zou missen. 
Dee prijzen schoten omhoog/44 Aan het einde van de dag waren dertien 
miljoenn aandelen verhandeld, ruim de helft meer dan het vorige dag-
record.. Maar dankzij de ingreep van de bankiers hadden de koersen 
zichh vrijwel helemaal hersteld en was de New York Times-index slechts 
twaalff  punten lager gesloten op 372 punten.45 Aan Nederland ging dit 
alless goeddeels voorbij. Het Algemeen Handelsblad van de volgende dag 
melddee op de voorpagina slechts 'scherpe daling in New York door li -
quidatiess [van posities] ter beurze. Later enig herstel', en verwees verder 
naarr de financiële pagina.46 

Dee opluchting in de Verenigde Staten was van korte duur. Want na 
hett weekend volgde Black Monday 28 oktober. Nu begon de krach pas 
echt.. Op Wall Street daalden de koersen in twee dagen tijd met bijna 
vijfentwintigg procent. Dit keer konden de banken niets meer doen, 
steunaankopenn hadden geen zin, sommige bankiers raakten persoon-
lij kk zwaar in de financiële problemen. Twee weken later, op 13 novem-
ber,, bereikte de New York Times-index een dieptepunt van 224 punten, 
watt neerkwam op een halvering sinds het omslagpunt van 3 septem-
ber.477 In de hele wereld volgden de beurzen deze dramatische neergang, 
ookk die van Amsterdam. Het lijk t een wonder dat de emissie van Philips 
inn dit klimaat geen totale mislukking werd. Dat kwam vermoedelijk 
doordatt het bedrijf meestal bestaande aandeelhouders het recht gaf te-
genn een veel lagere uitgiftekoers op nieuwe aandelen in te schrijven dan 
dee beurskoers.48 Bij afsluiting van de emissie bleken toch 15.600 van de 
aangebodenn 21.500 aandelen (ad duizend gulden nominaal) te zijn ver-
kocht,, bijna driekwart, met een opbrengst van ruim vijfendertig mil-
joenn gulden.49 
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Bijnaa niemand dacht op dat moment dat de krach een voorbode was 
vann een economische recessie. De statistieken van handel en productie 
wezenn wel op afkoeling, maar vanaf medio november leek het tij weer 
tenn gunste te keren.50 De beurskoersen stegen weer en bij Philips groei-
denn de verkopen en omzetten gewoon door. Die maand bereikte de per-
soneelstellerr in Eindhoven zijn maximum van 22.672.51 De winst van 
drieënveertigg miljoen gulden (275 miljoen euro) lag maar iets lager dan 
Antonn in september intern had voorspeld, en de aandeelhouders kre-
genn rond veertien miljoen als dividend uitgekeerd.52 Ook in de eerste 
maandenn van 1930 gingen de zaken nog prima. Aangezien de bouw- en 
uitbreidingsactiviteitenn niet meteen tot stilstand kwamen en de kapi-
taalbehoeftee groot bleef, gaf men in mei 1930 weer nieuwe aandelen uit, 
ditmaall  voor het eerst aan de beurs te Londen. Er waren wat steunaan-
kopenn nodig om de koers op peil te houden, maar verder was de emissie 
eenn redelijk succes: ze leverde zestien miljoen op.53 Het personeelsbe-
standd was inmiddels wel aan het krimpen, maar dat was eerder het ge-
volgg van stroomlijning van de productie en de buitenlandse verkoop-
organisatie,, en van efficiencymaatregelen, dan van een crisisstemming. 
Hett jonge college van onderdirecteuren was nu eenmaal in de ban van 
standaardisatie,, coördinatie, centralisatie, rationalisatie en wat men 
nogg meer aan -aties kon verzinnen. Ook zonder beurskrach en latere re-
cessiee zouden altijd wel enige personeelsreducties hebben plaatsgevon-
den.. Van een vacaturestop was nog geen sprake, zo bleek uit het feit dat 
menn meer pendelaars afstootte dan nodig en tegelijkertijd kinderrijke 
gezinnenn uit andere landsdelen bleef aantrekken. Deze (gedeeltelijke) 
vervangingg van relatief dure door goedkopere arbeidskrachten ging 
doorr tot in het voorjaar van 1930.54 

Pass aan het eind van de zomer van 1930, tien maanden na de beurs-
krach,, sloeg de conjunctuur werkelijk om. Philips wist de omzet in sep-
temberr dat jaar alleen nog op te voeren door de prijzen van radiotoe-
stellenn te verlagen en zo de verkopen aan te jagen. De problemen stapel-
denn zich vervolgens in hoog tempo op. In oktober meldde Anton de 
commissarissenn dat hij de productie had teruggeschroefd: 'Vroeger was 
dee vraag groter dan de productie, thans is het omgekeerd.'55 Het perso-
neell  vloog nu met honderden per maand de deur uit.56 In december 
moestt hij de commissarissen berichten dat de kosten van de buiten-
landsee vestigingen nog altijd veel te hoog waren, dat men in Italië door 
eenn fout van de accountants een strop van zeshonderdduizend gulden 
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hadd geleden, en dat scherpe koersdalingen van een aantal valuta zoals 
dee Mexicaanse peso, de Spaanse peseta en het Australische pond het be-
drijff  handenvol geld kostten. Hij stak in de raad een uitvoerig verhaal af 
overr de bezuinigingsplannen op filiaalkosten, voorraden, stookkosten, 
verlichtingg en reclamekosten.57 Misschien om de zaak niet erger te ma-
ken,, meldde hij nog maar niet dat een directielid van de vestiging in 
Praagg geld uit de kas had gestolen en dat in de vestiging in Hongarije 
eenn grote fraude van twee miljoen was ontdekt.58 Frans Otten, die ook 
bijj  deze vergadering aanwezig was, vertelde dat men in de machinefa-
briekenn nog maar vier dagen per week werkte, omdat veel minder nieu-
wee machines nodig waren. In januari 1931 herstelden de verkopen zich 
nogg even licht. Het was een opflakkering, want daarna zette een langge-
rektee omzetdaling in, die tweeëneenhalf jaar zou duren.59 

Hett toeval haalt rare streken uit. Op 2 september 1930 - 'dag twee' van 
dee uitbrekende recessie, die nog bijna niemand als zodanig herkende -
ontvingg Anton een brief van B. Clement, de man die hij driejaar eerder 
persoonlijkk als tienduizendste werknemer had verwelkomd. Ditmaal 
wass het de timmerman niet vergund zijn patroon de hand te drukken; 
zijnn formulier met het verzoek om een persoonlijk onderhoud was ter-
zijdee geschoven. Hij schreef: 'Nu ben ik ontslagen met de reden dat er 
geenn werk meer was. Maar later kwam ik te weten dat het was omdat ik 
niett goed mijn best heb gedaan.'60 Dat was volgens hem niet waar. An-
tonn vroeg Z. Fetter van Arbeidszaken om opheldering. Die antwoordde 
eenn paar dagen later: 'Ontslag had plaats, toen een aantal timmerlieden 
tegelijkk ontslagen móest worden. [Clement] is ook aanvankelijk door 
mijj  vastgehouden, omdat hij nummer tienduizend was. Afdoende is 
evenwell  gebleken, dat hij niét voldoende zijn best deed, integendeel zich 
err feitelijk altijd op liet voorstaan, dat hij nummer tienduizend was. 
Zijnn werk was niet slecht, maar met meer inspanning had hij meer kun-
nenn bereiken.'61 Op zaterdag 13 september stuurde het secretariaat de 
mann een formeel briefje. Het onderzoek had geen reden opgeleverd om 
opp het genomen besluit terug te komen. 'Tot zijn spijt kan dr. Philips in 
dezee dus niets meer voor u doen.'62 

Dr.. Philips stak zijn hand wel uit naar Petrus Cochius van de Glasfa-
briekk 'Leerdam'. De meesten van zijn relaties uit de tijd van de Openbare 
Handelsschooll  waren kennissen gebleven - Vriendjes' - die hij af en 
toee ontmoette op bijeenkomsten van de reünistenvereniging 'Hou en 
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Trouw',, of in zakelijke sfeer.63 Van intieme vriendschap was alleen spra-
kee bij Jan Feith. Het contact met Cochius hing daartussenin. Cochius 
geniett nog altijd bekendheid als de man die in de jaren twintig en dertig 
stelselmatigg kunstenaars naar 'Leerdam' haalde als Hendrik Berlage, 
Andriess Copier en vele anderen, en daarmee van die fabriek een begrip 
inn de wereld van de glaskunst heeft gemaakt. Als ondernemer was hij 
echterr geen groot succes. Zijn contact met Anton was niet vrij van span-
ningen,, zo zagen we. Cochius vond hem in zijn optreden als zakenman 
vaakk hard en gevoelloos. Anton van zijn kant lijk t Cochius niet erg on-
dernemendd en ook niet zakelijk genoeg te hebben gevonden. 

Inn 1920-1921 was hun plan voor de oprichtingg van een joint venture 
voorr glasballons door Anton onverhoeds afgeblazen en in een botsing 
geëindigd.. In de eerste helft van 1923 hadden ze, misschien om het goed 
tee maken, gesproken over samenwerking in de verkoop. Maar nog voor-
datt er concrete afspraken lagen, had Cochius een telefoontje uit Eind-
hovenn gekregen dat Philips zijn leveranties aan de Franse Compagnie 
dess Lampes, een van zijn grote klanten, gedeeltelijk wilde overnemen. 
Alss hij dat niet accepteerde, had de commerciële afdeling gedreigd, zou 
Philipss eenvoudigweg lagere prijzen bieden en de hele order naar zich 
toee trekken. Zwaar gedesillusioneerd had Cochius Anton daarop verwe-
tenn dat die 'Leerdam' - dat de recessie van 1921-1922 nog niet te boven 
wass - wilde afslachten. Hij had geschreven: 'Hieruit moet ik wel de ge-
volgtrekkingg maken, dat je voor het vervolg geen samenwerking meer 
wilt ,, doch de oude beproefde methode van "je geld of je leven" gaat toe-
passen.. Je zult wel begrijpen, dat als je op die wijze begint, de relatie met 
onss wordt afgebroken... Het spijt mij dat onze goede persoonlijke relatie 
telkenss bedreigd wordt door het grote verschil van opvatting omtrent 
hett begrip zakendoen.'64 

Antonn had geantwoord dat Philips nu eenmaal geen orders voor 
glasballonss kon laten lopen. Zijn bedrijf kon zijn glas niet voor andere 
productenn gebruiken, 'Leerdam' wel. Het door Cochius gelaakte tele-
foontjee was in zijn ogen helemaal niet raar. 'Het is toch algemeen usan-
ce,, dat wanneer er een grote order door een klant vergeven wordt, men 
ruggespraakk houdt over de prijs en de kwantiteit, die elk van de partijen 
wenstt te nemen.'65 Bovendien 'hebben [wij ] absoluut dezelfde rechten 
alss de Glasfabriek "Leerdam" om orders of condities te accepteren die 
onss gewenst voorkomen'. Met een poging tot afslachten had dit niets 
vann doen, hij was slechts bezig zijn eigen glasfabriek zo goed mogelijk 
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vann orders te voorzien. En trouwens: hij had meer reden om bitter te 
zijnn dan Cochius. Zonder Philips' knowhow had 'Leerdam' niet eens 
glasballonss kunnen maken: 'Ik zou met nog meer grond Leerdam kun-
nenn verwijten, dat julli e ballons fabriceert en wij julli e dit vak [destijds, 
tijdenss de Eerste Wereldoorlog, MM ] onderwezen hebben!!' In deze ver-
hittee stemming waren de beide heren de vakantieperiode ingegaan. 
Eindd augustus had Cochius nog een brief gestuurd waarin hij sugge-
reerdee dat Anton een wrok tegen hem koesterde. Maar Anton had op 
ietwatt vermoeide toon teruggeschreven: '...om altijd door te horen dat 
wijj  alle schuld in een of andere kwestie op ons debet hebben te boeken, 
iss nu niet altijd zo erg aangenaam. Dat ik een persoonlijke wrok tegen-
overr jou zou hebben, die ik zou hebben opgekropt of anderszins, daar is 
niett de minste kwestie van; je weet wel, dat mijn natuur me niet toelaat 
ietss op te kroppen.'66 De vriendschap had het toch weer gewonnen. 

Hett was met deze voorgeschiedenis dus toch niet zo vreemd dat An-
tonn pal achter Cochius ging staan, toen de raad van commissarissen van 
'Leerdam'' deze in 1930 wegens de aanhoudend slechte resultaten wilde 
ontslaan.. Hij bezat al aandelen in de glasfabriek, kocht er nu een aantal 
bijbij  en zette zijn stemrecht in om het ontslag tegen te houden. Cochius 
bleeff  en de commissarissen traden collectief af.67 Maar inmiddels zette 
dee economische crisis in en begon de overheid zich zorgen te maken 
overr de situatie bij 'Leerdam'. Begin januari 1931 vroeg C. J.P. Zaalberg, 
directeur-generaall  van de Arbeid en voorzitter van de Centrale Com-
missiee voor de Bestrijding van de Werkloosheid, Anton in een vertrou-
welijkee brief of hij alsnog wilde instemmen met een andere directie om 
zoo een faillissement te voorkomen. 'Zoals ik en knapper mensen met 
mijj  verwachtten, is de zaak nu absoluut vastgelopen en staat voor Leer-
damm en honderden arbeiders de ramp voor de deur, dat de fabriek ge-
slotenn wordt.'68 Anton wilde er niet van horen. In zijn antwoord aan 
Zaalbergg noemde hij Cochius 'een oud vriend van mij' en schreef hij dat 
zijnn gevoel in opstand was gekomen, toen hij had vernomen 'dat de he-
renn commissarissen een ultimatum stelden aan de heer Cochius: óf vrij -
willi gg aftreden met een zeker pensioen óf, wanneer hij zulks niet accep-
teerde,, zou zijn ontslag thuis gezonden worden zonder enig pensioen, 
enn dat voor iemand die dertig jaren de Glasfabriek "Leerdam" naar zijn 
bestee krachten heeft gediend'.69 Los daarvan geloofde hij ook niet dat 
hett aantrekken van een nieuwe directeur een oplossing zou bieden. Tus-
senn de regels schoof hij de verantwoordelijkheid voor de situatie door 
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naarr de politiek. Die had in maart 1928 een verhoging van invoerrech-
tenn op buitenlands glas verworpen. Nu had 'Leerdam' last van concur-
rentiee vanuit België en Tsjecho-Slowakije, waar de lonen veel lager wa-
ren,, terwijl de Tsjechen ook nog eens goedkope bruinkool in hun ovens 
kondenn stoken, zo schreef hij.70 

Inn de loop van 1931 werd de patstelling toch doorbroken. Cochius 
schakeldee mr. Pieter Gerbrandy (de latere premier) in, die hoogleraar 
aann de Vrije Universiteit was en zich onder meer bezighield met be-
drijfsorganisatiee en medezeggenschap. Op diens advies sprak hij met de 
vakcentraless CNV en NVv af dat de werknemers een percentage van de 
lonenn zouden afdragen aan een investeringsfonds. In ruil daarvoor 
kwamm er een ondernemingsraad, werden de werknemers via een coöpe-
ratiee mede-eigenaar van het bedrijf, en kregen ze twee vertegenwoor-
digerss in de nieuwe raad van commissarissen. Daarin nam ook de vrij -
zinnigg democraat ir. Willem Schermerhorn zitting - eveneens een toe-
komstigg premier, en toen hoogleraar geodesie en landmeetkunde in 
Delft.71 1 

Ongelukkigerwijss leverde deze oplossing voor de oude vrienden 
weerr nieuwe conflictstof op. Als aandeelhouder moest Anton genoegen 
nemenn met een verlaging van de nominale waarde van de aandelen (af-
stempeling),, aangezien die onder de feitelijke waarde was gezakt. Dat 
vondd hij tot daar aan toe. Hij zag echter helemaal niets in medezeggen-
schapp van werknemers en voelde zich met name overvallen door de be-
slissingg van de overige aandeelhouders - buiten hem om genomen -
datt zij daartoe een deel van hun stemrecht zouden inleveren. In maart 
19322 schreef hij Cochius in een boze brief dat hij achteraf spijt had hem 
bijj  zijn dreigende ontslag te hebben geholpen. Men had de werknemers 
ookk medezeggenschap kunnen geven zonder inperking van het stem-
recht.722 Cochius reageerde geschokt. Vóór de bewuste aandeelhouders-
vergaderingg had hij verschillende keren geprobeerd Anton te bereiken, 
zoo schreef hij, maar die had geen tijd voor hem gehad. Wat de coöpera-
tiee met de arbeiders betreft,'daar was je tóch met hart en ziel tegen en je 
wist,, dat ik die toch zou doorzetten. Dat was terdege tot tweemaal toe 
uitgesproken.'733 Anton probeerde in zijn antwoord duidelijk te maken 
datt het hem niet ging om het stemrecht maar om de protectie die hij 
Cochiuss daarmee zou kunnen bieden. Hij schreef dat door de nu geko-
zenn constructie 'de macht die ik meende te bezitten om jouw positie 
steedss stevig te kunnen houden, in de loop der jaren dusdanig miniem 
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zall  worden, dat het geld dat ik er aan gespendeerd heb, in de toekomst 
zall  blijken nutteloos te zijn geweest..., doordat de oorspronkelijke aan-
delen.... in het stemrecht reusachtig zijn besnoeid... Had ik dit dus voor-
uitt geweten, dan had ik er natuurlijk geen cent voor over gehad; vandaar 
mijnn spijt, die niet is weggenomen.'74 

Voorr talloze mensen zou een kwestie als deze reden zijn voor een 
breuk.. Zo niet voor Anton, die de boze brief gewoon afsloot met enkele 
familieberichten,, 'hartelijke groeten en een stevige handdruk'.75 Toch 
lijk tt zijn teleurstelling over deze episode nooit helemaal te zijn verdwe-
nen.. De glasfabriek bleef noodlijdend, en in 1935 vroeg Cochius hem 
weerr een keer om hulp. Anton wilde best praten maar liet wel meteen 
wetenn dat 'ik vermoedelijk er wel niet toe zal kunnen besluiten nieuw 
kapitaall  in Leerdam te steken'.76 Cochius boog het hoofd en schreef: 'In-
derdaad,, je hebt al meer dan genoeg voor mij gedaan.'77 Ook bij zijn 
doodd in 1938 stak de bittere herinnering even de kop op. De directeur 
vann 'Leerdam' kon zijn weduwe niet veel nalaten. Na een noodkreet van 
eenn vriendin besloot Anton haar een jaarlijkse lijfrente van duizend gul-
denn te betalen (7700 euro nu). Mevrouw Cochius mocht best horen dat 
hijhij  de schenker was, schreef hij de vriendin, 'omdat zij vermoedelijk ook 
well  weet, dat ik vroeger heel andere bedragen heb geofferd om de aan-
delenn van de glasfabriek Leerdam niet in handen te zien komen van Pe-
trus'vijanden'.78 8 

Opp 2 januari 1931 deed Anton in zijn nieuwjaarsboodschap aan zijn staf 
eerstt een dringende oproep tot 'ingrijpende versobering', verdere ver-
minderingg van het aantal medewerkers en afbouw van onproductieve 
diensten.799 Daarna ging hij op wintersport. Hij had al jaren de gewoonte 
kortt na de jaarwisseling met Anna en een of meer kinderen naar Zwit-
serlandd af te reizen en daar een week of drie in de sneeuw door te bren-
gen.. Sinds 1927 logeerden ze vrijwel steeds in Hotel Schweizerhof in 
Lenzerheide,, een plaatsje in Graubünden in het uiterste oosten van 
Zwitserland,, niet ver van Chur, Davos en Sankt Moritz. Daar gingen ze 
ookk nu weer heen. Wegens een lichte longontsteking van Anna vertrok-
kenn ze pas eind januari en keerden ze medio februari terug.80 

Opp donderdag 26 februari ging hij vervolgens in Cherbourg aan boord 
vann de 'ss Europa' voor een overtocht naar de Verenigde Staten, in ge-
zelschapp van Frits, Herman van Walsem en het hoofd van de octrooiaf-
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delingg Emile Hijmans.81 Voor de bijna zesentwintigjarige Frits, nog 
maarr drie maanden bij zijn vader in dienst, was het zijn eerste reis naar 
Amerika.. Hij had bezoeken aan machine- en gereedschapsfabrieken in 
dee zin en moest zich op last van zijn zwager Frans Otten aan de hand 
vann een gedetailleerde vragenlijst grondig verdiepen in de radio- en 
grammofoonfabriekenn te Camden, New Jersey, waar 'de apparaten -
fabricagee voor de GEC [General Electric, MM] , de Westinghouse en de 
RCAA geconcentreerd is'.82 In de Verenigde Staten bleek de recessie al veel 
ernstiger,, zo schreef Frits later, en mede door de slechte sociale voorzie-
ningenn ook schrijnend zichtbaar. 'Ik zag werkplaatsen, waar slechts één 
opp de drie machines was bezet! Op de hoeken van de straten stonden 
mensenn te venten met appels, om althans iets te kunnen verdienen.'83 

Voorr Anton, zijn jurist en zijn octrooideskundige waren strategische 
kwestiess aan de orde. Het voorgaande najaar had hij met William Mein-
hardtt van Osram gesproken over een verlenging van het Phoebus-kartel 
naa 1934.84 Dat ging hij nu ook met General Electric bespreken. Boven-
dienn stonden onderhandelingen op het programma over de octrooi-
overeenkomstenn met GE (voor licht) en RCA (voor radio). Op zichzelf 
wass het toeval dat deze slotbesprekingen plaatsvonden in een snel ver-
slechterendee economie en tegen een achtergrond van aanhoudende 
prijsdalingen.. Die omstandigheden zullen zeker een stimulerende in-
vloedd hebben gehad; Anton noch zijn collega's hadden immers belang 
bijj  een mislukking die zou leiden tot verscherping van de concurrentie 
enn prijzenoorlogen. 

Inn New York streek het Philips-gezelschap neer in het Ritz Carlton 
Hotell  - toen nog aan Madison Avenue, later verhuisd naar Central Park 
South.855 Inmiddels hoorde dit alweer jaren tot Antons vaste hotels. In 
dee verhalen over zijn begintijd als handelsreiziger komt steevast aan de 
ordee dat hij zo goedkoop mogelijk reisde, liefst derde klas, en zoveel 
mogelijkk in nachttreinen om hotelkosten te sparen.86 Maar al vanaf de 
eeuwwisseling,, toen Philips steeds meer geld verdiende, koos hij bij 
voorkeurr domicilie in de grands hotels: Meurice aan de rue de Rivoli in 
Parijs,, Bristol aan Unter den Linden in Berlijn, Metropole aan The 
Strandd in Londen, Des Indes aan het Lange Voorhout in Den Haag.87 

Nett als nu waren deze hotels toen dé ontmoetingsplaatsen voor bespre-
kingenn en onderhandelingen. Het leven van de internationale zaken-
mann zag er ook niet zoveel anders uit. In het begin van de twintigste 
eeuww kon men vanuit Nederland al gemakkelijk met de trein in één dag 
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opp en neer naar Parijs voor een lunchvergadering. Het vliegtuig als 
transportmiddell  had al kort na de Eerste Wereldoorlog zijn intrede ge-
daann in het Amerikaanse en Europese passagiersvervoer en ontbrak 
beginn jaren dertig eigenlijk alleen in het transatlantische en interconti-
nentalee verkeer. Er was nog geen intercontinentale telefoonkabel, maar 
well  lag er al sinds 1866 een kabel voor telegrafie tussen Europa en de 
Verenigdee Staten en sinds 1923 was er tussen die continenten radiocom-
municatie. . 

Hett was dus in 1931, lang vóór het bestaan van electronic mail en vi-
deoconferencing,deoconferencing, heel goed mogelijk de onderhandelingen over verlen-
gingg van het Phoebus-kartel met General Electric in New York en met 
Osramm in Berlijn tegelijkertijd af te sluiten. Dat ging als volgt. Op vrij -
dagg 13 maart stuurde Anton vanuit New York een telegram naar Eind-
hoven,, waarin hij Werner Brümmer verzocht naar Berlijn af te reizen. 
Brümmerr retourneerde nog dezelfde dag een bevestiging, en telegra-
feerdee William Meinhardt dat hij eraan kwam. Vermoedelijk stapte hij 
diee vrijdagavond nog op de nachttrein. Op zaterdag de 14de ruimden 
Meinhardtt en hij in Berlijn de laatste geschilpunten tussen Osram en 
Philipss uit de weg en stuurden ze een gezamenlijk telegram naar New 
York,, waar Anton nu met een gerust hart zijn handtekening onder de 
overeenkomstt met GE kon zetten.88 

Dezee ondertekening was onderdeel van een reeks samenhangende af-
sprakenn waarmee de grootste fabrikanten van verlichting en consumen-
tenelektronicaa ter wereld in 1931 hun onderlinge verhouding opnieuw 
regelden,, in principe voor de daaropvolgende twee decennia. Het ging 
omm drie soorten overeenkomsten: over licht, over radio en over andere 
elektrischee producten. Er was sprake van renovatie én uitbreiding: een 
deell  van de overeenkomsten verving oudere, een ander deel was nieuw. 

Watt verlichting betreft, had Philips licentieovereenkomsten met GE 
(dee Principal Agreement van 1919) en Osram (in 1923), en waren de af-
sprakenn over marktverdeling met deze twee en een reeks kleinere fabri-
kantenn in Europa en Japan vastgelegd in het Phoebus-kartel (1924). Dit 
drietall  contracten werd nu verlengd en deels vernieuwd en kreeg gezel-
schapp van een vierde, van Philips met de Franse Compagnie des Lam-
pes.. De verlenging van het Phoebus-verdrag - dat in 1934 zou aflopen -
leverdee geen enkel probleem op. Mede door een effectieve aanpak van 
outsiderss had het kartel sinds de oprichting in 1924 een aardige bescher-
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mingg kunnen bieden tegen prijsverval en zijn marktaandeel goeddeels 
vastt kunnen houden.89 De deelnemers besloten dan ook ermee verder te 
gaann tot 1955.90 De besluitvorming daarover werd sterk versoepeld 
doordatt Anton de al jaren slepende oorlog met de Compagnie des Lam-
pess (CDL) had weten te beëindigen. Hij had via Herman van Walsem -
inn een klassiek een-tweetje - gedreigd dat Philips de voortzetting van 
Phoebuss zou blokkeren, tenzij het concern eindelijk de benodigde CDL-
licentiess kreeg om in Frankrijk te produceren. De top van CDL had toe-
gegeven,, in het besef dat de betreffende octrooien sowieso in 1932 zou-
denn vervallen en dat Phoebus daarna de enige bescherming tegen vrije 
concurrentiee en prijsverval zou zijn. In februari 1931, kort voordat An-
tonn en Van Walsem naar Amerika afreisden, hadden de twee bedrijven 
beslotenn te gaan samenwerken in de gloeilampenproductie en hun win-
stenn uit de verkoop op de Franse markt naar rato te verdelen.91 

Bijj  het aangaan van de Principal Agreement met GE in 1919 was Phi-
lipss nog de onderliggende partij geweest, 'omdat toen onze laboratoria 
nogg niet konden bogen op dezelfde standing als tegenwoordig, terwijl 
eveneenss onze gehele positie toen aanmerkelijk minder belangrijk was 
dann thans', zo legde Anton zijn commissarissen later uit.92 Maar in de ja-
renn twintig had de research bij Philips een hoger niveau bereikt en was 
hett Nederlandse concern op de internationale markt veel sterker ge-
worden.. Bij de heronderhandelingen van maart 1931 stuurde hij dan 
ookk aan op een gelijkwaardiger contract. Dat kwam er ook. De nieuwe 
overeenkomstt met GE, net als Phoebus met een looptijd tot 1955, be-
streekk een breder scala lichtartikelen. De patentuitwisseling zou voort-
aann op basis van wederkerigheid plaatsvinden, zonder royaltybetalin-
gen,, en Philips mocht nu op basis van GE-patenten overal ter wereld 
lampenn produceren, behalve in de Verenigde Staten, Canada, Japan, 
Mexicoo en Brazilië (voorheen was heel Zuid-Amerika verboden pro-
ductiegebied).. Bovendien werd Philips' exclusieve marktgebied, waarin 
GEE de Nederlanders niet mocht beconcurreren, uitgebreid met België, 
Luxemburgg en de Nederlandse en Belgische koloniën. 

Aangezienn GE ook nauwe octrooirelaties had met Osram, lag het 
voorr de hand de driehoek compleet te maken en tegelijkertijd de oude 
licentieovereenkomstt van Philips en Osram aan te passen. Ook dat ge-
beurdee - vandaar de parallelle onderhandelingen in New York en Ber-
lijn . . 

Overigenss was de participatie van GE in Philips als gevolg van forse 
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aandelenverkopenn in het najaar van 1930 teruggelopen naar ongeveer 
veertienn procent. Waar GE eerder recht had op een vijfde van de com-
missarissen,, werd dat nu teruggebracht naar een zevende - de facto 
bleeff  het één zetel.93 

Dee gesprekken die Anton in maart 1931 met David SarnofY van RCA 
voerde,, gingen over de uitvoering van het licentiecontract van 1925. Er 
warenn nogal wat irritaties ontstaan over zaken als de doorberekening 
vann royalty's aan houders van sublicenties, de activiteiten van andere fa-
brikantenn met RCA-licenties in exclusief Philips-gebied, en de jaarlijkse 
vaststellingg van de lijst artikelen waarop het contract van toepassing 
was.. Gezien Philips' afhankelijkheid van RCA-licenties was het zeer be-
langrijkk het contract overeind te houden. 'Met deze maatschappij ston-
denn wij de laatste tijd op minder goede voet, hetgeen voornamelijk te 
wijtenn was aan belangrijke bestaande misverstanden, die tenslotte in 
Neww York alle uit de weg zijn geruimd,' kon Anton de commissarissen 
achteraff  mededelen.94 Eén heet hangijzer werd toch maar doorgescho-
venn naar het volgende jaar, namelijk de vraag of Philips RCA ook een 
serviceservice charge (een algemene opslag voor dienstverlening) moest beta-
lenn op radioverkopen in landen die buiten het licentiecontract vielen. 
Volgenss Anton had hij Sarnoffal een heel eind overtuigd dat dit niet re-
delijkk was - maar blijkbaar nog niet helemaal.95 

Dee laatste overeenkomst die in New York tot stand kwam, was die met 
GEE over andere elektrische producten dan radio of verlichting. Ze hield 
inn dat Philips al haar nieuwe octrooien op dergelijke 'andere producten' 
exclusieff  aan dit concern te koop zou aanbieden - maar alleen voor de 
Verenigdee Staten, Canada en Newfoundland en Voor zover deze betrek-
kingg mochten hebben op het gebruik van elektrische energie'.96 Een 
voorbeeldd waren de röntgenbuizen en gelijkrichterbuizen, waar Philips 
inmiddelss sterke eigen octrooiposities had opgebouwd. Als de Ameri-
kanenn de prijs van een aangeboden octrooi te hoog vonden, zouden 
driee Europese taxateurs een oordeel geven; daarna mocht GE de koop 
alsnogg weigeren, maar alleen tegen betaling van schadevergoeding. 

Omm de portee van deze overeenkomst te begrijpen, moeten we terug 
naarr de studiereis van 1928. Anton had GE toen verteld dat hij dacht aan 
uitbreidingg van Philips' activiteiten naar een veel breder scala van elek-
trotechnischee producten, onder andere in de huishoudelijke sfeer. Hij 
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hadd zich - zeer ongebruikelijk - bescheiden opgesteld en gepolst of GE 
bereidd was Philips eventueel licenties op dat gebied te geven. Uit de ver-
baasdee reactie van Clark Minor, topman van International General 
Electricc (de dochter voor GE's buitenlandse activiteiten), had hij kun-
nenn opmaken dat de Amerikanen hier nog nooit over hadden nage-
dacht.. Dat waren ze daarna wel gaan doen. 

Mogelijkk had de röntgenbuis hen wakker gemaakt. Philips had in 
19277 de firma Muller in Hamburg overgenomen en daar de productie 
vann deze buizen geconcentreerd. De technologische superioriteit van 
Philips'' röntgenbuizen was in de daaropvolgende jaren ook doorge-
drongenn tot de Amerikaanse medische wereld. Na de terugkeer van zijn 
reiss naar New York in maart 1931 vertelde Anton zijn commissarissen: 
'Opp het ogenblik verkoopt Muller reeds een zeer groot aantal buizen 
aann Amerikaanse artsen, zonder dat Muller daarvoor bijzondere moeite 
doet.. Deze orders zijn voornamelijk te danken aan de grote reputatie 
welkee deze buizen genieten in Europa en zijn er voornamelijk ingeko-
menn sedert het röntgencongres in Chicago, waar onze dr. Bouwers [de 
röntgenspecialistt van het Natlab, MM ] verschillende voordrachten heeft 
gehouden.'977 De reputatie van Philips' röntgenbuis - in feite nog altijd 
eenn verliesgevend product - kan ertoe hebben bijgedragen dat Anton 
zich,, anders dan in 1928, nu kon opstellen als een partij die technolo-
gischh iets te bieden had. Blijkbaar verwachtten de Amerikanen dat de 
Nederlanderss in de toekomst naast röntgenbuizen nog veel meer 'ande-
ree producten' zouden ontwikkelen. Het is interessant dat zij blijkens de 
overeenkomstt vooral geïnteresseerd waren in het eigendom van de oc-
trooienn op dergelijke nieuwe producten, niet in licenties op het gebruik 
ervan.. Eenmaal in bezit van zo'n octrooi zouden zij kunnen voorkomen 
datt Philips met de betreffende producten op de Noord-Amerikaanse 
marktt verscheen. Die situatie hadden zij in 1919 bereikt met de verlich-
ting,, in 1925 op het gebied van de radio, en bereikten ze nu in 1931 op het 
overigee terrein der elektrotechniek en elektronica. 

Restt de vraag waarom Anton van zijn kant al bij voorbaat met deze 
beperkingg akkoord ging. Het kan zijn bekende onderhandelingstactiek 
zijnn geweest: geef toe op kleinere punten om de grote vis - de verrui-
mingg van de Principal Agreement voor verlichting - binnen te halen. 
Hett verdrag over de 'andere producten' had nog niet veel concrete bete-
kenis,, de looptijd was slechts tien jaar en het was afwachten welke pro-
ductenn binnen die periode commercieel zouden doorbreken. Een ande-
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ree reden was waarschijnlijk dat niet alleen dit, maar de hele boog van 
elektrotechnischee verdragen nu eenmaal rustte op het principe: Ameri-
kaa voor de Amerikanen, Europa voor de Europeanen, de rest van de we-
reldd voor beiden. Het verdrag over de 'andere producten' maakte dat 
bouwwerk,, waarvan de gevolgen tot de dag van vandaag merkbaar zijn, 
compleet. . 

Opp 24 maart 1931 bereidden Anton en zijn gezelschap zich voor op de te-
rugreiss vanuit New York, ditmaal met de 'Statendam'. De stemming was 
uiterstt opgewekt, zo blijkt uit Frits' autobiografie. 'Wanneer je zo'n week 
off  vier in Amerika had doorgebracht, kwam alles wat je los en vast in 
Neww York had leren kennen tijdens de inscheping mee aan boord, om 
hett afscheid te vieren. Daar kwam champagne aan te pas en in het deel 
vann het schip waar wij onze hutten hadden, werd dat een ware party. 
Datt was niet alleen bij ons, overal speelde zich hetzelfde af. Zo'n vertrek 
wass een vrolijke aangelegenheid, waarbij van alle kanten geschenken 
werdenn aangedragen... De "Statendam" nam voor de overtocht wel wat 
meerr tijd dan de snelle boten van de Cunard Line en de Hamburg-Ame-
rikaa Linie, maar de sfeer op het schip was er des te behaaglijker om. 
Voorall  de keuken genoot een bijzondere reputatie. Voor mijn vader 
vormdee het altijd een bijzondere attractie als hij echt smakelijk kon eten 
enn er werd zwaar gedelibereerd over het menu voor de volgende dag.'98 

Gezienn de resultaten van het bezoek zal Anton zich ongetwijfeld met 
vollee energie op deze activiteit hebben gestort. De overtocht duurde 
zevenn dagen. Op dinsdag 31 maart stapte hij in Boulogne van de boot en 
namm hij de trein voor een kort bezoek aan Parijs." Toen ging hij naar 
huis,, waar de crisis op hem wachtte. 
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HOOFDSTUKK 11 

UitUit  de schaduw 

Terwijll  Anton in maart 1931 in de Verenigde Staten was, zakte het aantal 
werknemerss in Eindhoven tot onder de zestienduizend. Sinds het ont-
slagg van 'nr. tienduizend', B. Clement, in september 1930, was een half-
jaarr verstreken. Vóór de timmerman waren al drieduizend mensen op 
straatt komen te staan, na hem nog eens vierduizend. Van de resterende 
werknemerss en werkneemsters was de werkweek in januari verkort van 
achtenveertigg naar tweeënveertig uur, en in februari naar veertig uur. 
Hett socialistische dagblad Het Volk schreef somber: 'Eerst zijn de Bel-
gen,, die op en neer reisden ontslagen. Die verkniezen zich nu op hun 
dorpenn in de Kempen... Toen zijn ongehuwden, die buiten Eindhoven 
wonenn eruit gegaan... Met hen is ook een groot deel verdwenen van de 
ongehuwdenn die in Eindhoven wonen, of beter woonden. Want de 
meestenn dezer zijn onmiddellijk naar hun ouders vertrokken. Ook vele 
Duitsers,, Tsjechen, Polen en Oostenrijkers, waaronder tal van bekwame 
vakarbeiders...,, zijn weer naar hun Heimat vertrokken.'1 

Dee internationale teruggang was toen al anderhalfjaar bezig. De omslag 
inn het economisch klimaat, het begin van wat zich zou ontwikkelen tot 
dee Grote Depressie van de jaren dertig, kan achteraf namelijk worden 
gesitueerdd in juli 1929, nog vóór het omslagpunt op de beurs van Wall 
Street.. Toen begon een daling van de prijzen voor landbouwproducten 
opp de wereldmarkt. Na Black Thursday en Black Monday volgden prijs-
dalingenn van veeteeltproducten, industriële grondstoffen en halffabri-
katen.. Dit had in 1930 rechtstreeks effect op de winsten in de landbouw 
enn de koopvaardij, beide zeer conjunctuurgevoelige sectoren.2 De rest 
vann de economie - inclusief de elektrotechniek - wilde er nog niet aan 
gelovenn en bleef een tijdje nagenieten van de zomer. 
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Toenn het einde van de hausse steeds duidelijker werd, reageerde het 
bedrijfslevenn eerst met prijsverlagingen en bezuinigingen volgens de 
kaasschaafmethode,, in de hoop dat er slechts sprake was van een paar 
vroegee winterse buien die snel zouden overwaaien. Maar het bleef guur, 
dee sneeuwbal van prijsdalingen rolde door, de lonen daalden onvol-
doendee mee, de productiekosten bleven te hoog, de winsten verdamp-
tenn en steeds groter delen van het bedrijfsleven raakten in de schulden. 
Tegenn 1931 begon de recessie zich als een virus naar alle uithoeken van 
dee wereldeconomie te verspreiden. In Nederland daalde het nationaal 
inkomenn dat jaar met ruim zes procent, wat ongeveer acht keer zo snel 
enn vier keer zo diep was als tijdens de recessie van begin jaren tachtig 
vann de twintigste eeuw, die veel lezers van dit boek zich nog wel herin-
neren.33 Hoe diep ook, het was misschien bij een conjunctureel dal ge-
blevenn als dat najaar niet ook een wereldwijde financiële crisis was uit-
gebroken.. Grote internationale beleggers, waaronder veel Nederlanders 
enn Amerikanen, trokken in hoog tempo hun kapitaal terug uit Duits-
landd en Engeland, die zij als risicolanden zagen. Na omvangrijke specu-
latiess tegen het pond sterling besloten de Britse autoriteiten op 25 sep-
temberr de vaste koppeling aan de waarde van goud - de zogenoemde 
'goudenn standaard' - na meer dan een eeuw los te laten. Het pond daal-
dee snel in waarde, en omdat Engeland toen nog tientallen koloniën had, 
volgdee een wereldwijde kettingreactie in het hele sterlinggebied, die 
voorr enkele Europese landen aanleiding was hun munten eveneens van 
hett goud te ontkoppelen en te laten devalueren. Tot overmaat van ramp 
zochtt een groeiend aantal landen zijn toevlucht in scherpe controles op 
dee in- en uitvoer van deviezen en een verdere verhoging van de invoer-
rechtenn - met de Britten weer voorop.4 Het was'ieder voor zich'. 

Zelfss midden op de Atlantische Oceaan viel niet aan deze gebeurte-
nissenn te ontsnappen, merkte de reder Ernst Heldring. Na een zeer 
drukkee zomer was hij op 12 september aan boord van een van zijn sche-
penn gestapt om naar Barbados te varen en weer terug. Hij had gehoopt 
opp drie weken rust, maar dankzij de radiotelegrafie drongen de berich-
tenn over de financiële onrust op de terugweg toch tot hem door. Hij no-
teerdee onderweg in zijn dagboek: '...het pond viel op fl. 8,70, de Deense 
enn Noorse valuta's gingen mee, alle effectenbeurzen behalve de Parij se 
warenn enige dagen gesloten - die te Berlijn is het nog - overal barstte de 
paniekk uit. Niemand kan zeggen waar dit heenleidt... Intussen zijn alle 
waardenn onzeker geworden en zelf ben ik de helft of meer van mijn ver-
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mogenn kwijt. Dit tel ik echter licht tegenover het ontbreken van een uit-
wegg uit de onontwarbare problemen, die de toestand beheersen en wier 
onoplosbaarheidd een wereldcatastrofe zou betekenen.'5 

Hijj  zag allerlei factoren die de recessie en de financiële crisis negatief 
beïnvloedden,, zoals de nog altijd zware Duitse herstelbetalingen, het 
protectionismee en de gespannen relatie tussen enerzijds Frankrijk en 
anderzijdss Italië en Duitsland. In 1928 hadden ruim zestig landen door 
ondertekeningg van het Briand-Kellogg-verdrag de oorlog als instru-
mentt van de buitenlandse politiek afgezworen, en in 1930 hadden de 
Fransee troepen na een bezetting van zeven jaar het Rijnland verlaten.6 

Maarr intussen was Frankrijk wel bezig met de bouw van de fortificaties 
vann de Maginotlinie, een duidelijk teken dat het wantrouwen jegens de 
oosterburenn niet was verdwenen. Voor economische samenwerking be-
stondd evenmin een basis. 

Heldringg maakte zich vooral zorgen over Duitsland. 'Hoe kan het 
[land]]  zes a zeven miljoen werklozen onderhouden, het getal dat over 
enigee tijd bereikt zal worden?' vroeg hij zich af, en hij verwachtte 'daarna 
Hitlerianismee tegen communisme'.7 Zijn somberheid was terecht. Niet 
langg daarna overschreed de Duitse werkloosheid de zes miljoen en 
groeidee de NSDAP van Adolf Hitler in dat land uit tot de grootste poli-
tiekee partij. Intussen leverde de reeks internationale conferenties in 1932 
enn 1933, bedoeld om de golf van extra protectionistische maatregelen te 
stuiten,, de financiële stabiliteit in de wereld te herstellen en de recessie 
tee pareren, geen of hooguit beperkte en tijdelijke resultaten op. Het 
dieptepuntt in deze periode van politiek onvermogen was de mislukking 
vann de Wereld Economische Conferentie in Londen in juli 1933.8 Tegen 
diee tijd waren in Nederland zo'n driehonderdduizend mensen werk-
loos,, bijna dertien procent van de beroepsbevolking, en steeg dat aantal 
nogg altijd door. In Groot-Brittannië was de situatie nog veel ernstiger, 
evenalss in de Verenigde Staten, waar een kwart van de beroepsbevolking 
zonderr werk zat, wat neerkwam op bijna dertien miljoen mensen.9 

InIn het rampjaar 1931 wachtte de raad van commissarissen van Philips 
tott 15 mei met het bespreken van de resultaten van het voorgaande jaar. 
Ditt uitstel kwam niet voort uit zorgeloosheid; de externe accountant 
wass in februari plotseling overleden en de nieuwe accountant had wat 
tijdd nodig om de cijfers althans globaal te controleren. Bovendien was 
Antonn in maart in de vs geweest. Het eerste deel van de vergadering, 
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mett uitsluitend de directeur en de commissarissen, was in belangrijke 
matee een familieaangelegenheid. Naast Gerard de Marez Oyens» Geert 
vann Mesdag en GE-vertegenwoordiger Jesse Woodward zaten op dat 
momentt namelijk alle drie Antons broers in de raad, plus een neef. 
Hanss (Henri Louis) en Eduard waren al vanaf de omvorming tot naam-
lozee vennootschap in 1912 lid, Gerard sinds zijn pensionering in 1922, 
neeff  August sinds een halfjaar. 

Hanss was de een na oudste van het gezin, geboren in 1863 en elf jaar 
ouderr dan Anton. Hij had de tabakshandel en de familiebank van vader 
Frederikk overgenomen, en ook diens prominente positie in de Zaltbom-
melsemelse gemeenschap. Hij woonde in het ouderlijk huis aan de Markt 9, 
wass een kwart eeuw gemeenteraadslid geweest en daarna nog een jaar of 
vij ff  wethouder.10 Dankzij de familiebank, die na het overlijden van Hans 
inn 1935 zou worden voortgezet door zijn zoon Kees, beschikte Anton 
overr een directe lijn naar de financiële wereld, mede doordat een tweede 
zoonn van Hans verbonden was aan het commissionairshuis Dunlop & 
Philipss te Amsterdam.11 Anton had een goed contact met deze broer. Na 
dienss dood schreef hij aan Petrus Cochius van de Glasfabriek'Leerdam': 
'Gee weet wat een grote vriendschap er tussen ons beiden bestond.'12 Zo'n 
uitlatingg heeft hij over geen enkele andere broer of zus nagelaten. Uiter-
lij kk leken ze wel op elkaar, en beiden hadden van hun vader een liefde 
voorr de muziek geërfd, zonder daarin grote talenten te zijn - Hans 
speeldee saxofoon in de plaatselijke harmonie.13 

Eduardd was van 1872 en twee jaar ouder dan Anton. Hij was als jurist 
eerstt actiefin Hilversum en later in Amsterdam. Volgens de Philips Koe-
rierrier  was ook hij 'zeer muzikaal', en verder 'bijzonder belezen' en 'een zeer 
onderhoudendd causeur'14 In de liefde beleefde hij zo zijn ups en downs. 
Zijnn eerste huwelijk met een Britse vrouw liep na een kwart eeuw in 
19266 op de klippen; de nasleep schijnt hem veel geld te hebben gekost.15 

Zijnn tweede echtgenote overleed na anderhalfjaar. Zijn derde huwelijk 
bleeff  in stand.16 Hij was secretaris van de raad van commissarissen -
Hanss wilde die post niet en stelde zich in de raad ook verder bescheiden 
opp - en bleef dat tot de Tweede Wereldoorlog. Zijn bijdrage bestond 
voorall  uit adviezen over statutaire kwesties, beschermingsconstructies 
enn emissies, zo laten de notulen zien.17 

Mr.. August Philips, het vierde familielid in de raad, was een zoon van 
eenn gelijknamige broer van vader Frederik. Hij was geboren in 1864, dus 
tienn jaar eerder dan Anton. In 1889 had hij zich als advocaat in Amster-
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damm gevestigd. Bij de oprichting van de NV Philips' Gloeilampenfabrie-
kenn had hij Anton en Gerard juridisch advies gegeven. Eind 1917 was hij 
benoemdd tot gezant te Washington, maar door ziekte had hij de post 
niett kunnen bezetten.18 Heel jammer, vond Ernst Heldring, die inder-
tijdd in zijn dagboek noteerde: 'Hij was voor de post geknipt [geweest] ."9 

Tussenn 1922 en 1925 was August directeur geweest bij de Nederlandse 
poott van Koninklijke/Shell. Rond 1926 had hij zich aangesloten bij een 
groepp ondernemers die de tamelijk zwakke Liberale Staatspartij de Vrij -
heidsbondd - waarvan ook Anton lid was - wilde uitbouwen tot een 
krachtigg vehikel voor de werkgeversbelangen.20 Andere deelnemers wa-
renn onder meer Ernst Heldring, D.G. van Beuningen van de Steenko-
lenhandelsverenigingg en EG. Waller van de Gist- en Spiritusfabriek in 
Delft.211 August was zeer actief in deze groep, en bemoeide zich stevig 
mett de samenstelling van het partijbestuur en de kamerfracties van de 
Vrijheidsbond.. Bovendien voerde hij - vanaf 1927 mede als voorzitter 
vann het Verbond van Nederlandse Werkgevers (VNW) - lobby's voor of 
tegenn bepaalde wetsvoorstellen.22 Hij was in oktober 1930 in de raad van 
commissarissenn gekomen, ter vervanging van president-commissaris 
Waller,, die eind 1929 wegens ziekte had moeten terugtreden.23 

Dee familie leverde in deze periode niet alleen de meeste commissa-
rissen,, maar had ook nog altijd de feitelijke zeggenschap over de onder-
neming.. Na de beursgang was vijfenvijfti g procent van de aandelen in 
haarr handen gebleven.24 In 1920 was ze die meerderheid wegens de par-
ticipatiee van General Electric kwijtgeraakt en was de beslissingsmacht 
verschovenn naar zes prioriteitsaandelen, waarvan vier berustten bij An-
ton,, Gerard, Hans en Eduard.25 Door die constructie had ze eigenlijk 
geenn meerderheid in de raad van commissarissen nodig. Tot 1930 was 
diee er ook niet geweest: in het begin hadden Hans en Ed twee van de vier 
zetelss bezet; in 1920 was er een vijfde zetel bijgekomen voor GE en in 
19222 een zesde voor Gerard. De komst van Waller in 1925 had de raad 
doenn groeien naar zeven leden. De familiemeerderheid was pas ont-
staann bij diens vervanging door August Philips, en bleef vervolgens 
voortdurenn tot 1935, toen de dood van Hans het aantal familiecommis-
sarissenn weer deed dalen naar drie van de zes.26 

Misschienn was het juist vanwege haar bijzondere positie dat de familie 
opp 15 mei 1931 de gevoelige taak op zich nam Anton eens wat steviger te 
bejegenen.. Toen neef August als voorzitter de vergadering over de jaar-
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cijferss van 1930 opende, sprak hij meteen zijn grote teleurstelling uit, 
'waarr tot het laatst toe de indruk bestond dat de winst veel hoger was1.27 

Datt was een beetje overdreven, want Anton had de raad al in december 
eenn winstwaarschuwing gegeven.28 Maar de toon was gezet. 

Hett probleem achter de tegenvallende winst was niet dat Anton en 
zijnn mensen traag op de crisis hadden gereageerd. Het college van on-
derdirecteurenn had al begin 1929 gesproken over het te ver uitgedijde 
personeelsbestand,, en de commissarissen hadden in september dat jaar 
aangedrongenn op voorzichtigheid bij de expansie en het verminderen 
vann de voorraden.29 Drie dagen vóór Black Thursday- toevalligerwijs, 
uiteraardd - hadden de onderdirecteuren een discussie gewijd aan een 
plann van prof. Jan Goudriaan, hoofd van het 'bureau bedrijfsorganisa-
tie',, voor invoering van personeelsbudgetten.30 Kort daarop was Gou-
driaann die gaan opstellen voor een paar kleinere afdelingen en was ook 
eenn Rationalisatiecommissie opgericht die de verschillende deeladmi-
nistratiess efficiënter moest maken. Al vóór de recessie daadwerkelijk in-
viel,, had men dus een strakker financieel beheer in de steigers gezet. Bo-
vendienn was het personeelsbestand tien a vijftien procent kleiner dan 
eenn jaar eerder. Kort na de eerste duidelijke tekenen van een terugval, 
najaarr 1930, hadden de onderdirecteuren op voorstel van Goudriaan 
ookk budgetten ingevoerd voor investeringen en onderhoud. Op aan-
drangg van Frans Otten had Anton zelf op 15 oktober een oekaze aann alle 
chefss in binnen- en buitenland gestuurd dat deze regeling met onmid-
dellijkee ingang van kracht was en zou worden gecontroleerd door een 
Budgett Commissie (later: Centrale Budget Commissie).31 

Tochh was het blijkbaar allemaal niet snel genoeg gegaan en niet in-
grijpendd genoeg geweest, want ondanks een toegenomen omzet was de 
winstt in 1930 met twee derde gedaald naar een kleine dertien miljoen 
guldenn (nu zesentachtig miljoen euro). Weliswaar was het eigenlijk 
meer:: zesenhalf miljoen van de winst van Philips' Radio was gebruikt 
omm verliezen op deelnemingen te dekken, terwijl de overige vijf miljoen 
wass toegevoegd aan de ingehouden reserves van de radiodochter.32 Ook 
alss men dit meetelde, bleef echter sprake van een forse verslechtering. 

Dee normaal zo welbespraakte Anton wist niet goed raad met de kri-
tischee toon van zijn oudere neef. Hij zei 'dat ook hij verrast was door de 
tegenvallendee resultaten en de eerst zo laat geconstateerde verliespos-
ten',, herhaalde wat hij in december had gezegd over de te hoge kosten 
vann de buitenlandse vestigingen en beweerde dat er ineens veel meer 
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wanbetalerss waren, met name in Zuid-Amerika en Hongarije.33 De no-
tulenn melden niet of hij de commissarissen ditmaal wel openlijk vertel-
dee over de directeur van de Hongaarse vestiging die voor twee miljoen 
guldenn had gefraudeerd. Ze bevatten alleen zijn mededeling dat de kos-
tenn van de filialen drie miljoen hoger waren dan geraamd 'als gevolg 
waarvann we nu een veel strengere controle hebben ingevoerd'. Deze op-
merkingg was aanleiding voor een scherp debatje. August twijfelde blijk-
baarr aan de strengheid van die controle en zei 'dat men de dochteron-
dernemingenn alleen in de hand kan houden door ze geregeld gegevens 
tee laten inzenden'. Dat gebeurt ook al, reageerde Anton, 'voorlopig om 
dee drie maanden, later om de maand'. Nee, zo viel Gerard August bij, die 
maandelijksee inzending moet 'terstond' worden ingevoerd, omdat 'in 
driee maanden veel onheil kan geschieden, voordat men het weet'. Ter-
wij ll  de overige commissarissen een gepast stilzwijgen bewaarden, zegde 
Antonn toe dat hij aan deze eis gevolg zou geven. 

Gedurendee de rest van de vergadering was hij zwijgzaam. Alleen bij 
dee gedetailleerde behandeling van het jaarverslag kwam hij nog een keer 
inn het geweer. De commissarissen hadden Pieter Klijnveld (een van de 
grondleggerss van het huidige KPMG) ingehuurd als hun nieuwe accoun-
tant.. Deze kwam nu de vergadering binnen en stelde op een gegeven 
momentt voor de post 'dubieuze debiteuren' (potentiële wanbetalers) 
mett zeshonderdduizend gulden op te hogen naar een miljoen. Volgens 
Augustt en Eduard Philips en Gerard de Marez Oyens was het ook moge-
lij kk de post gewone debiteuren met een miljoen te verlagen. Klijnveld 
vondd het een beetje vreemd om de 'dubieuze debiteuren' op die manier 
uitt het openbare jaarverslag weg te werken maar August en het hoofd 
vann de administratie Boon meenden dat het wel kon. Op dat moment 
steldestelde Anton voor een ander potje te verlagen. Aldus geschiedde: de 'af-
schrijvingg op deelneming in andere ondernemingen' ging van 2,8 mil-
joenn naar 1,8 miljoen gulden. Klijnveld zag de reservering voor wanbe-
talingg met een miljoen opgehoogd - wat hij wilde - en accepteerde dit 
staaltjee creatief boekhouden, dat het winstcijfer onaangetast liet.34 

Mett hun eis van maandelijkse interne rapportages legden August en 
Gerardd de vinger precies op de wonde. De voorgaande jaren was alle 
aandachtt gericht geweest op expansie. Weliswaar werkte Jan Goudriaan 
all  twee jaar aan plannen om de uitgaven beter te plannen en te beheer-
sen,, en werden die stapsgewijs ingevoerd, maar het ontbrak nog altijd 
aann goed toezicht en overzicht. De grote schuldige, zo meent de be-
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drijfshistoricuss Blanken, was Anton zelf. Die hadd het kostenbewustzijn 
niett voldoende gecultiveerd. Hij had namelijk 'altijd geweigerd om af-
delingshoofdenn en bedrijfsleiders van fabrieken toegang te verlenen tot 
gegevenss over de kosten en resultaten van hun bedrijfsonderdeel' met 
alss argument dat alleen hij zelf over die gegevens hoefde te beschikken.35 

Opp allerlei ander terrein had hij inmiddels taken gedelegeerd aan de on-
derdirecteuren.. Het financieel totaaloverzicht en de interne controle 
warenn echter onder zijn eigen verantwoordelijkheid gebleven, en juist 
opp die punten bleken nu, tijdens de neergang, de zwakke plekken te zit-
ten.. Voor zover deze pijnlijke gedachte op die 15de mei 1931 in de hoof-
denn van de commissarissen sloop, hielden zij die voor zich. Wel gaven ze 
eenn paar niet mis te verstane signalen. Op voorstel van August Philips 
beslotenn ze de buitenlandse dochters voortaan door een externe ac-
countantt te laten controleren, dus onder verantwoordelijkheid van 
commissarissen,, en alleen bij uitzondering door de interne accoun-
tantsdienst.. Bovendien kreeg Anton te verstaan dat hij voorlopig niet 
mett nieuwe bouwplannen hoefde aan te komen.36 

Dee daaropvolgende maanden sleutelde hij wel verder aan zijn bouw-
werkk van licentie- en samenwerkingsovereenkomsten. Aan de Ameri-
kaansee kant (met GE en RCA) was dat klaar, maar aan de Europese kant 
viell  nog een en ander af te werken. In juni 1931 begonnen gesprekken 
mett Telefunken over een herziening van de bestaande licentieovereen-
komstt - na meer dan twee jaar van juridische gevechten, die doelbe-
wustt door Philips waren uitgelokt. Zes jaar eerder had Philips afgezien 
vann het recht in Duitsland onder eigen naam radiotoestellen en radio-
buizenn te verkopen, nu kreeg het concern dat recht wel, hoewel het pas 
inn 1934 respectievelijk 1935 van kracht zou worden. Verder kwam een 
jointt venture tot stand met La Radiotechnique, waarin Philips haar pro-
ductiee van radio's en radiobuizen voor de Franse markt onderbracht.37 

Dezee laatste stap paste in het beleid een steeds groter deel van de pro-
ductiee naar het buitenland te verplaatsen, dat Anton al direct na de Eer-
stee Wereldoorlog in gang had gezet. Vanaf 1919 was Philips (mede-)eige-
naarr geworden van dertien gloeilampenfabrieken in elf landen. Vanaf 
19244 was men begonnen met productie van radiobuizen in Engeland 
(Mullard)) en Duitsland (Muller, 1927); nu kwam Frankrijk daarbij.38 

Naarmatee de recessie zich verdiepte, werd wel duidelijk dat al die 
mooiee overeenkomsten en afspraken over marktverdeling in deze ex-
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tremee omstandigheden hooguit een beperkte bescherming boden. Bij 
dee radiotoestellen viel de situatie nog mee. De winsten op dit nieuwe en 
uiterstt populaire product waren de voorgaande jaren erg hoog geweest, 
enn er was genoeg ruimte voor prijsverlagingen. Die waren zo effectief 
datt Philips de verkochte aantallen zelfs in het rampjaar 1931 nog wist op 
tee voeren, hoewel ten koste van een veertien procent lagere opbrengst in 
guldens.. De omzet in radiobuizen daarentegen daalde met liefst een 
kwart,, door lagere prijzen maar ook door verminderde afzet. In ver-
schillendee delen van de wereld doken namelijk onafhankelijke Ameri-
kaansee leveranciers op, die zich niets hoefden aan te trekken van de 
marktafsprakenn van Philips en RCA, en hun radiobuizen tegen extreem 
lagee prijzen dumpten. In Zuid-Amerika en Australië werd Philips met 
ditt product bijna helemaal van de markt gejaagd en ook in Frankrijk en 
Spanjee liep het marktaandeel terug.39 

Bijj  de gloeilampen kwam het gevaar uit lapan. In de tweede helft van 
dee jaren twintig had de gloeilampenindustrie daar een grote bloei door-
gemaakt,, en was een netwerk ontstaan van ruim vierhonderdvijftig 
kleine,, ambachtelijke fabriekjes die via tussenpersonen en handelshui-
zenn in Tokio en Yokohama jaarlijks inmiddels vele tientallen miljoenen 
goedkopee lampen exporteerden. Het Phoebus-kartel was niet in staat 
geweestt dit tegen te houden. Precies in 1931 culmineerden de spannin-
genn met China in een Japanse bezetting van Mantsjoerije, met als gevolg 
datt de Japanners de toegang tot de Chinese markt verloren. Toen barstte 
ookk nog de wereldwijde financiële crisis los en besloten de Japanse 
autoriteitenn de yen te devalueren.40 Als gevolg van deze twee factoren 
kwamm een enorme exportgolf van supergoedkope Japanse gloeilampen 
opp gang, eerst naar de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië 
(waaronderr Nederlands-Indië) en Australië, en daarna ook naar Euro-
pa.. Bij Philips liep de verkoop van gloeilampen in het boekjaar 1930-
19311 met zesenhalf procent terug van tachtig naar vierenzeventig mil-
joenn stuks. Dat was het gevolg van de recessie. In het boekjaar 1931-1932 
zorgdee de Japanse golf voor een duikeling met nog eens vijftien procent 
naarr drieënzestig miljoen exemplaren.41 

Gedurendee het hele jaar 1931 vlogen de werknemers in onvermin-
derdd tempo met honderden per maand de straat op. Vooral voor de gro-
tee families uit Drenthe, waarvan sommige nog maar een jaar geleden 
warenn gearriveerd, was dat een hard gelag, zelfs al vermeed Philips het 
allee leden van één gezin te ontslaan.42 Nadat de ongehuwden en buiten-
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landerss waren vertrokken - de bevolking van Eindhoven kromp dat 
jaarr - kwamen uiteindelijk toch ook de oudere, gehuwde kostwinners 
aann de beurt, die men het langst in dienst had proberen te houden. De 
hogeree kaders waren tegen die tijd evenmin veilig meer. Zo moest in 
septemberr 1931 K. Colette vertrekken, die directeur was geweest bij Phi-
lipss Éclairage et Radio te Parijs en bij Philips Orient te Cairo, en zeven 
jaarr voor het concern had gewerkt. Toen hij een paar maanden later sol-
liciteerdee naar een directiepost op het nieuw te vormen ministerie van 
Economischee Zaken, stuurde Anton een aanbeveling naar Den Haag, 
waarinn hij Colette een 'energiek en intelligent werker' noemde met een 
'rijkee commerciële ervaring' die 'tengevolge van een in verband met de 
tijdsomstandighedenn doorgevoerde reorganisatie' was ontslagen.43 Of 
dee ontslaggolf op de hogere niveaus naar verhouding net zoveel slacht-
offerss eiste als onder de gewone werknemers, is niet bekend. 

Dee overlevering benadrukt dat de ontslagen voor Anton een kwel-
lingg waren, dat hij de neiging had het bijbehorende menselijk leed te 
ontwijkenn en dat hij het 'vuile' werk vooral overliet aan Frans Otten.44 

Err zijn geen persoonlijke brieven over dit onderwerp. In latere toespra-
kenn sneed hij het onderwerp hooguit kort aan. In een kranteninterview 
zeii  hij enkele jaren later: '...nieuwe mensen aannemen is heerlijk. Maar 
alss je ze moet gaan ontslaan, wordt 't pas beroerd. Eerst gaan de slecht-
sten;; dan mensen, die helemaal niet slecht zijn; daarna die goed, - best 
waren.. Wie voor die ellende nooit gestaan heeft, wéét het niet.'45 In een 
anderr terugblikkend interview vertelde hij dat hij zich in sombere stem-
mingg had teruggetrokken op zijn boerderij Het Zwarte Huis, en daar 
hoogstpersoonlijkk het voornoemde ontslagschema (buitenlandse en 
ongehuwdee werknemers eerst; kostwinners het laatst) had bedacht.46 

Zijnn brieven aan mensen die om clementie vroegen, wekken de in-
drukk dat hij tijdens de inkrimping, die alles bijeen meer dan twee jaar 
voortduurde,, gaandeweg verhardde of misschien een zekere ongevoe-
ligheidd ontwikkelde. Toen de captain van het elftal van PSV hem begin 
19311 vroeg een bepaalde medespeler niet te ontslaan, verzocht hij Otten 
naa te gaan of ergens anders een plekje voor de man was.47 Een halfjaar 
laterr vroeg een goede bekende uit Eindhoven hetzelfde voor een mede-
werkerr die twaalfenhalf jaar aan het bedrijf verbonden was. Nu ant-
woorddee hij in heel andere stijl: 'Op het ogenblik is het wachtwoord 
snoeien,, bezuinigen wat mogelijk is en slechts dié krachten behouden, 
diee voor de vennootschap onontbeerlijk zijn. Het spijt me dat ik je hier-
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inn niet van dienst kan zijn, maar het is en blijf t een vereiste zonder aan-
zienn des persoons "op te ruimen" (al is dit dan ook geen mooi woord) 
wat.... overbodig is.' Ook mensen met vijftien dienstjaren of meer wer-
denn ontslagen, voegde hij toe.48 

Weerr een halfjaar later kregen zelfs familieleden nul op het rekest. Zo 
hadd neef Leonard van den Honert nota bene het rampjaar 1931 uitgeko-
zenn om zijn fortuin in de Verenigde Staten te zoeken. Toen hij na een 
halfjaarr nog geen baan had, keerde hij begin 1932 terug en schreef hij 
Anton.. Die antwoordde: 'Het spijt me ontzettend dat het zo in New 
Yorkk gelopen is... Op het ogenblik hier een betrekking te vinden is na-
tuurlijkk ook ontzaglijk moeilijk, momenteel weet ik niets voor u, maar 
zall  in elk geval als ik iets hoor om u denken.'49 Ook zijn achtenzeventig-
jarigee nicht Gertrude uit Aken bood hij in diezelfde tijd geen enkel per-
spectieff  voor haar werkloze achtenveertigjarige zoon. Zij kreeg als ant-
woordd dat de crisis hem dwong oude, ingewerkte arbeiders te ontslaan 
enn dat hij het tegenover hen niet kon maken nieuwe krachten aan te 
stellen.50 0 

Alss iets hem zwaar is gevallen, dan zal dat het zijn geweest: 'nee' zeggen 
tegenn familieleden. Zijn familie was wijdvertakt en vormde samen met 
dee aangetrouwde leden een bonte verzameling rijken en armen, succes-
vollenn en mislukkelingen, geluks- en pechvogels, waarvan de maat-
schappelijkk en/of materieel minder geslaagden de - niet onlogische -
neigingg vertoonden in geval van nood bij hem aan te kloppen. Dat was 
zeldenn of nooit tevergeefs. Vooral nicht Sophie Philips, een dochter van 
oomm Karl die in Duitsland woonde, speelde handig op deze zwakte in. 
Zijj  stuurde niet alleen Gerard en Hans Philips regelmatig verzoeken om 
geld,, maar ook Anton, terwijl ze bovendien een toelage kreeg van haar 
neeff  Karel uit Baarn. Op een gegeven moment wist niemand precies wie 
watt gaf, maar met haar voortdurend geklaag over de hoge kosten van le-
vensonderhoudd wist ze Antons bijdrage en die van enkele andere fami-
lieledenn wel mooi omhoog te krijgen.51 

Inn betere economische tijden hielp hij een familielid in problemen 
ookk wel eens aan werk. Zo was aan het begin van de eeuw Gerrit Henri 
dee Jongh, de vijfjaar jongere broer van Anna, in Eindhoven neergestre-
kenn als partner in een kleine sigarenfabriek.52 Toen die het in 1923 niet 
meerr kon bolwerken en ten onder ging, kocht Anton het fabrieksge-
bouww om er de bedrijfsschool van Philips in onder te brengen, nam hij 
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hett huis van zijn zwager over, zodat die er kon blijven wonen, en gaf hij 
hemm een baan in de luidsprekerfabricage.53 De Jongh was toen veertig 
jaarr oud. Hij werkte zeventien jaar bij Philips, schoof door naar de alge-
menee dienst, en bracht het tot de functie van hoofd 'centrale demon-
stratiee zalen'. In 1940 haalde hij, op zijn zevenenvijftigste, de mr.-titel en 
verliett hij het bedrijf om in de advocatuur verder te gaan.54 

Mett neef Gerard, een lanterfantende zoon van Hans, liep het minder 
goedd af. Die kreeg in 1927 een kans zich te bewijzen bij het dochterbe-
drijff  Muller (röntgen- en radiobuizen) in Hamburg. Na een proeftijd 
vann een halfjaar wilde de directie daar hem echter niet in vaste dienst 
nemen.. Niet lang daarna ontving Anton bericht dat hij inmiddels in 
Brussell  woonde en het gerucht verspreidde dat allerlei vindingen van 
Philipss in feite gestolen waren van Duitse en Amerikaanse ingenieurs en 
'datt zijn oom zelfs over de Duitse grens is moeten vluchten omdat de 
justitiee hem op de hielen zat wegens het omkopen van Duitse ingeni-
eurs'.555 Hij antwoordde de tipgever dat waarschijnlijk sprake was van 
wrok,, en 'dat "mijnheer" niet erg hield van werken, zijn tijd in Hamburg 
zeerr slecht heeft benut en waarschijnlijk dacht in de vennootschap zij-
nerr ooms in een "klaargemaakt bed" te komen, terwijl het hem héél 
goedd bekend was, dat wij hier nimmer iemand aannemen, die niet de 
nodigee push en de nodige capaciteiten bezit, al is het een neef'.56 Enige 
tijdd later streek de jongeman neer in Tilburg, als fabrikant van houtwa-
ren.. Of hij toen wel wat harder werkte, is onbekend. In 1935 kwam hij -
vierr maanden na de dood van zijn vader - op vijfendertigjarige leeftijd 
inn Italië' om het leven, samen met zijn pas vijfentwintigjarige Ameri-
kaansee echtgenote, vermoedelijk bij een ongeval.57 

Hoee ver Antons hulp aan familieleden kon gaan, blijkt het best uit de 
geschiedeniss van zijn steun aan Ar ie van den Bosch, de echtgenoot van 
Anna'ss jongste zus Elisabeth. Uit zijn brieven vanuit Rusland in 1922, 
waarr 'Errie' hem als tolk had vergezeld, bleek al dat hij deze zakelijk geen 
groott licht vond.58 Desondanks hielp hij hem daarna met het opzetten 
vann een nieuw bedrijf, dat hij niet alleen volledig financierde maar later 
ookk nog eens lange tijd in leven hield terwijl het feitelijk al klinisch 
doodd was. 

Dee voorgeschiedenis was aldus. Van den Bosch' vader was partner in 
eenn aannemersbedrijf, dat havens uitbaggerde, en sluizen, kribben en 
pijlerss van bruggen bouwde (onder andere van die over de Waal bij 
Zaltbommel).599 Ergens tussen 1900 en 1910 volgde Arie zijn vader op. In 
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diee jaren voor de Eerste Wereldoorlog voerde de firma, De Vries gehe-
ten,, regelmatig baggeropdrachten uit in het Oostzeegebied - wat het 
begrijpelijkk maakt dat hij Russisch sprak en officieel in Reval (Estland) 
woonde.600 Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam in Nederland de klad 
inn de aannemerij en tot overmaat van ramp werd bij het uitbreken van 
dee Russische Revolutie baggermaterieel van De Vries in Petrograd aan 
dee ketting gelegd. In de eerste helft van de jaren twintig leidde de firma 
eenn kwakkelend bestaan. 

Toenn keerde het tij . In 1926 en 1927 kwamen in Nederland na jaren-
langee studie en voorbereiding de eerste Zuiderzeewerken op gang, 
waaronderr de aanleg van de Afsluitdijk en polders bij Andijk en Wierin-
germeer.. De perspectieven voor baggerwerk verbeterden zodanig dat 
Antonn besloot Arie te helpen bij de reanimatie van het bedrijf. Hij tastte 
flinkk in de buidel. Er kwamen twee nieuwe vennootschappen. De eerste 
-- Baggerwerken De Vries & Van den Bosch - nam sleepboten en bag-
germaterieell  van de oude NV De Vries over. De tweede vennootschap 
wass voor een half afgebouwde sleepbaggermolen met de naam Titan, 
diee men goedkoop kon aanschaffen. Anton legde honderdtienduizend 
guldenn (in huidige termen rond zevenhonderdduizend euro) op tafel 
enn opende voor eigen rekening een bankkrediet van tweehonderddui-
zendd gulden (1,3 miljoen euro) voor afbouw van de Titan. In ruil daar-
voorr werd hij eigenaar van een klein belang in het bedrijf en kreeg hij de 
aandelenn van beide vennootschappen in onderpand.61 Daarnaast hielp 
hijj  Arie bij de aankoop van een vill a in Scheveningen.62 

Hett nieuwe bedrijf ging in maart 1928 van start en de maand was nog 
niett om of Arie had al honderdvijftigduizend gulden van het bankkre-
diett opgenomen, waarvan 57.000 gulden zonder duidelijke reden. An-
tonn wist blijkbaar dat hij niet uitblonk in financiële discipline en stuur-
dee onmiddellijk een brief op poten naar Reval, waarin hij vroeg of dit 
geldd mogelijk was gebruikt voor het dichten van persoonlijke financiële 
gaten.. Tk wens volstrekt, dat een serieuze administratie wordt gevoerd 
enn geen kruideniersboekhouding en dat de chaos in je zaken nu einde-
lij kk gestopt wordt. Zodra je weer in Nederland terug bent, verwacht ik je 
hierr in Eindhoven om verslag uit te brengen.'63 

Enkelee weken later ging hij naar de Verenigde Staten voor de studie-
reiss van april-mei 1928. De dag voor vertrek instrueerde hij de bank Van 
denn Bosch alleen nog geld te geven met een machtiging van een jurist 
vann Philips.64 De betreffende jurist onderzocht de eerdere kasopnamen 
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enn zond de daaropvolgende weken geruststellende berichten naar New 
York:: Arie had het geld alleen voor de Titan gebruikt. Helaas zouden de 
kostenn van het afbouwen ruim een ton hoger uitvallen, maar dat viel 
goedd terug te verdienen met baggeropdrachten. In afgebouwde staat 
zouu de Titan een verkoopwaarde van zo'n vier ton hebben, zodat An-
tonss investering veilig was.65 Ook Arie zelf probeerde zijn geldschieter te 
kalmeren.. Hij meldde dat de Titan op 15 juni zou proefdraaien, en 
schreef:: 'Ton, alles gaat goed en de vooruitzichten zijn gunstig. Maak je 
nochh over de "Titan", noch over de Zuiderzeewerken zorgen, vanaf voor 
dee oorlog in 't oude Rusland heb ik niet zo'n gunstige zakenontwikke-
lingg in ons vak beleefd als thans het geval is.'66 Hij was, zo voegde hij er-
aann toe, 'ontzaglijk dankbaar voor alles wat je deed om mij "op 't paard 
tee zetten". En ik werk en doe wat ik kan om door de uitkomsten te kun-
nenn bewijzen dat het vertrouwen, wat je in mij gesteld hebt, niet mis-
plaatstt was!' Anton liet zich geruststellen, en de zaken ontwikkelden 
zichh inderdaad gunstig. Eind augustus ging de nieuwe sleepbaggermo-
lenn aan het werk in de Zuiderzee. In november verklaarde hij zich bereid 
nogg eens veertigduizend gulden in het bedrijf te investeren.67 Kort daar-
opp kon 1928 worden afgesloten met een omzet van 1,9 miljoen gulden, 
eenn winstje van zesentwintigduizend gulden en een orderportefeuille 
vann anderhalf miljoen aan werkzaamheden in het Zuiderzeeproject.68 

Ariee zag de bomen al meteen tot in de hemel groeien. Hij kocht een 
huiss in Den Haag, praatte bij Anton een hypotheek van een ton los, en 
schaftee voor het bedrijf een zandzuiger van honderdvijftigduizend gul-
denn aan.69 Intussen bleef zijn boekhouding een chaos. Hij nam vijfen-
twintigduizendd gulden uit de bedrij fskas zonder dat duidelijk was 
waarvoor;; hij gebruikte diezelfde kas om werkzaamheden te financie-
renn onder de vlag van de oude NV De Vries, en dan waren er ook nog 
allerleii  onduidelijkheden rond de hypotheek en niet te traceren bagger-
materieel.. Toen Anton dit allemaal doorkreeg - kort na de grote beurs-
krachh van eind 1929 -, raakte hij weer geïrriteerd. Hij verweet Arie 'ver-
regaandee onregelmatigheid in het beheer der financiën' en eiste ophel-
dering:: Tk wens op het ogenblik klare wijn en geen verstoppertje. 
Financiëlee transacties zoals deze zijn geen grapjes, maar bittere ernst.'70 

Hett mocht niet baten. Door opdrachten uit de Zuiderzeewerken boekte 
hett baggerbedrijf ook in 1929 nog een positief resultaat. Maar in 1930 
wass het geluk op en zakte het in de verliezen. 

Terwijll  Anton - via Frans Otten - in de jaren daarna in zijn eigen 
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ondernemingg fors bezuinigde en snoeide, liet hij de man van zijn 
schoonzuss doormodderen. Hij greep niet in; hij stak in 1933 zelfs nog 
eenn keer een reddende hand uit en nam een hypotheekschuld van hon-
derdduizendd gulden op een cutterzuiger van hem over.71 Het duurde tot 
1936,, toen de schulden van De Vries & Van den Bosch waren opgelopen 
naarr rond een miljoen, voor hij de stekker eruit trok. Eigenlijk was dat 
ookk weer een raar moment, want tegen die tijd liep de recessie ten einde. 
Err moet ook voldoende werk zijn geweest; tweederde van de schuld kon 
gemakkelijkk worden weggewerkt door materieel en opdrachten door 
tee schuiven naar een andere aannemer. Maar blijkbaar was zijn geduld 
eindelijkk op. Hij liet de cutterzuiger verkopen en gebruikte de op-
brengstvann zeventigduizend gulden om kleinere schuldeisers een beetje 
tegemoett te komen en Arie (en zijn schoonzus) te behoeden voor een 
persoonlijkk faillissement. Zelf schoot hij er zeker een kwart miljoen gul-
denn (twee miljoen euro) bij in.72 Op maandag 4 januari 1937 besloten de 
aandeelhouderss van de NV De Vries & Van den Bosch officieel tot liqui-
datie.. Het was een kleine bijeenkomst. Aanwezig waren: J. E. Spinosa 
Cattela,, accountant bij Philips en gemachtigde van Anton, met 332 aan-
delenn en zes stemmen, Aries partner W. P. de Vries met zeven aandelen 
enn twee stemmen, en curator/liquidator mr. A.J.M. Hendrix met één 
aandeell  en één stem. Afwezig met bericht van verhindering was Arie 
zelf:: die liet op het laatste moment weten te zijn geveld door een ernsti-
gee griepaanval.73 

Kerenn we terug naar 1931 en naar Philips zelf. Toen de winstdaling over 
19300 eenmaal bij de aandeelhouders en het publiek bekend was, kwam 
ookk kritiek los. De financieel analist dr. A. Sternheim verbaasde zich in 
zijnn bekende Kroniek over de snelheid van de teruggang.74 En in een ver-
slagg over de aandeelhoudersvergadering, die in juni plaatsvond, plaatste 
dee Nieuwe Rotterdamsche Courant kanttekeningen bij opmerkingen van 
Franss Otten over mogelijke uitbreidingen in het buitenland in verband 
mett de hoge invoerrechten in sommige landen. Anton vermoedde hier-
inn een tegenactie. Bij eerdere negatieve berichtgeving in de NRC had hij 
namelijkk een goede bekende, het liberale Tweede-Kamerlid mr. H.J. 
Knottenbelt,, op de hoofdredactie afgestuurd. Nu schreef hij deze over 
dee NRC-kritiek: 'Zou het misschien mogelijk zijn dat dit is naar aanlei-
dingg van het gesprek, dat ge indertijd met de hoofdredactie van de Rot-
terdammerr over de minder juiste berichten, welke zij toen heeft opge-
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nomen,, hebt gehad en dat dit nu eigenlijk bedoeld is als wraak van de 
financiëlefinanciële redacteur?'75 Kritiek op Otten was uit den boze, vond hij: 
'...watt outsiders niet weten, [is dat] Otten juist een van de mensen is die 
all  het mogelijke doet om zoveel mogelijk te bezuinigen, wat een zeer 
zwaree en uiterst onaangename taak is'. Toch had hij besloten niet bij de 
NRCNRC te klagen. 'Ik was eerst van plan geweest om een en ander te doen 
rechtzetten,, doch waar courantenmensen toch altijd het laatste woord 
moetenn hebben, heb ik hier maar van afgezien, daar er dan misschien 
meerr stof opwaait dan eigenlijk de verkeerde voorstelling doet.' 

Opp ï juli bleek dat ook de raad van commissarissen nog niet op alle 
frontenn tevreden was over Antons aanpak en weer met name over de in-
ternee financiële informatie. De 'curatele' werd nog wat scherper. De raad 
vroegg externe accountant Klijnveld de maandelijkse rapportages niet al-
leenn te controleren maar ook te helpen bij de samenstelling ervan, én er 
eenn accountantsverklaring bij af te geven, GE-commissaris Jesse Wood-
wardd merkte bovendien op dat de interne accountancy over liefst vijf 
verschillendee afdelingen verspreid was, en vroeg Anton één man aan het 
hoofdd te stellen van alle vijf afdelingen. Antons eerste reactie was afwij-
zend,, melden de notulen: 'De directeur acht niemand in staat dit leider-
schapp op zich te nemen.'76 Maar hij beloofde erover na te denken. 

Woodwardd liet de zaak echter niet zomaar rusten. Hij stelde zijn 
eigenn accountant Eveleth van International General Electric Europe be-
schikbaarr om acht dagen lang met administrateur Boon en accountant 
Wolff  de bestaande rapportagemethoden en interne controlepraktijken 
vann Philips te analyseren. Ze gingen al een paar dagen na de vergadering 
aann de slag. Bovendien stuurde hij - ook binnen een paar dagen - een 
persoonlijkee brief naar Anton, waarin hij nog eens wat dieper inging op 
dee noodzaak een financieel manager aan te stellen. Kandidaten voor die 
postt waren wel degelijk in eigen huis te vinden, schreef hij. 'You have two 
splendidsplendid fellows in Mr. Van Walsem and Mr. Otten. Neither of them is a 
spring-chickenspring-chicken [piepkuiken, MM] . Both of them have the respect of the 
worldworld outside your country.777 Dat zij geen financiële opleiding hadden, 
vondd hij geen bezwaar, want beiden waren scherpe en accurate denkers. 

Inn augustus reisde Anton met Anna naar Zwitserland voor een vakantie 
inn Crans-Montana, een klein plaatsje bij Sier re in Valais (Wallis), gele-
genn op een plateau op vijftienhonderd meter hoogte, met een spectacu-
lairr uitzicht over de wijngaarden in het dal van de Rhone, op de Weiss-
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hornn en bij helder weer in het zuidwesten ook op de Mont Blanc. Terwijl 
dee temperaturen in de droge en door twee Alpenketens beschutte vallei 
'ss zomers tot grote hoogte kunnen stijgen, blijven die in Crans-Monta-
naa altijd mild en aangenaam. Voor Anton vormde vooral de golfbaan, 
daarr in het begin van de eeuw door een Engelsman aangelegd, een be-
langrijkee attractie. Hij was de voorgaande jaren verslingerd geraakt aan 
golff  en had in 1928-1929 zelfs een eigen baan met achttien holes laten 
aanleggenn op een groot terrein met heidevelden en bossen in de ge-
meentee Valkenswaard, even ten zuiden van Eindhoven. Het vijf verdie-
pingenn hoge Grand Hotel du Golf in Crans-Montana telde indertijd 
slechtss enkele tientallen kamers en viel niet op door een bijzondere 
architectuur.788 Renovaties en grote uitbreidingen in de jaren zestig en 
zeventigg hebben het er niet beter op gemaakt. Hoe luxe ook van binnen, 
aann de buitenkant oogt het als een toeristenhotel aan een Spaanse costa. 
Maarr zodra men via de lobby het terras aan de zuidzijde betreedt, en de 
golfbaann ziet op een lichtglooiend en parkachtig gedeelte van het Pla-
teauu de Crans, met her en der groepjes hoge dennen, en de besneeuwde 
Alpenreuzenn op de achtergrond, is meteen duidelijk waarom de upper 
classs - inclusief koninklijke families - hier graag hun golfvakanties sle-
tenn en nog altijd slijten. 

Naa zijn terugkeer bleek al snel dat Jesse Woodward de financieel ma-
nagerr niet van de agenda wilde laten glijden. Vanuit zijn woonplaats Pa-
rijss stuurde hij eind september weer een brief, dit keer naar Anton én 
president-commissariss August Philips. Waarschijnlijk had hij na zijn 
eerstee brief al een keer met beide heren over de kwestie gesproken, want 
nuu was nog maar één kandidaat aan de orde: Frans Otten. 'Het enige be-
zwaarr dat ik tegen hem heb gehoord,' schreef hij, 'is dat hij al verant-
woordelijkk is voor de fabricage. Zelf meen ik dat hem dat juist ervarin-
genn oplevert die voor de functie van financieel manager van onmisbare 
betekeniss zijn.'79 En mochten Anton en August hem met zijn vijfender-
tigg jaren te jong en onervaren vinden, dan was dat ten onrechte. 'He is 
notnot too young. I believe that the first, the most brilliant and successful Se-
cretarycretary of the Treasury [minister van Financiën, MM ] of the United States 
ofof America was but twenty-eight years old...' Wat de benodigde financiële 
kenniss betreft: die kon Otten gemakkelijk in een halfjaar opdoen. Ge-
nerall  Electric zou graag haar eigen accountants ter beschikking stellen 
omm hem een cursus van een paar weken te geven. 
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Woodwardd gaf in zijn brief uitgebreid weer welke conclusies de IGE-
accountantt Eveleth had getrokken uit zijn analyse van Philips' interne 
financiëlefinanciële administratie en rapportagemethoden. Administrateur Boon 
enn accountant Wolf hadden toegezegd diens suggesties voor verbetering 
zoo snel mogelijk in te voeren. Maar er moest meer gebeuren. Volgens de 
accountantt moest Philips de afdelingen voor administratie, interne ac-
countingg en statistische informatie onder supervisie brengen van één 
man,, die bovendien lid moest zijn van het topmanagement, zoals ook 
bijj  GE het geval was. Dat was niet alleen efficiënter, maar had tegelijk als 
voordeell  dat de financiële gevolgen van managementbesluiten sneller 
duidelijkk zouden worden. In het geval van Philips was de aanstelling van 
zo'nn algemeen financieel manager bovendien nodig voor de verdere 
ontwikkelingg van het financieel-administratief informatiesysteem, dat 
dee i G E -accountant nog altijd primitief en onvolgroeid vond. 'Het essen-
tiëlee probleem van Philips is om regelmatig een beeld te krijgen van de 
resultatenn en activiteiten van alle bedrijven waaruit de groep bestaat,' 
hadd Eveleth aan Woodward bericht.80 'De suggesties [voor verbetering] 
diee ik heb gedaan zijn slechts een raamwerk, dat nog verder moet wor-
denn uitgebouwd. Die verdere afwerking van dat bouwwerk vereist een 
grondigee kennis van de doelstellingen en het beleid van de onderne-
mingg en moet niet worden overgelaten aan boekhouders of accoun-
tants.' ' 

All  deze argumenten, zo sloot Woodward zich bij zijn accountant 
aan,, lieten zien dat de raad van commissarissen in feite geen behoefte 
hadd aan meer externe accountantscontrole om de informatievoorzie-
ningg te verbeteren. 'Wij vertrouwen daarvoor geheel op onze algemeen 
directeurr en hebben niet meer informatie nodig dan die hij zelfheeft.'81 

Hijj  herhaalde: wat Philips nodig heeft, is een financieel manager, die het 
volledigee respect en vertrouwen van de directeur heeft, maar ook een 
zekeree onafhankelijke positie - 'so that he may feel free to tell the mana-
gingging director what he believes to he the facts and entire truth of the situ-
ationation as he sees it' - én een eigen bevoegdheid om de maatregelen te ne-
menn die nodig zijn om die feiten en waarheden te achterhalen. Het was 
duidelijk,, zo meende hij, dat niemand beter aan deze eisen voldeed dan 
Franss Otten. 

Hett moet deze brief zijn geweest die Anton over de streep trok. Voor-
all  Woodwards opmerking dat het aanstellen van een financiële rechter-
handd geen kwestie van wantrouwen jegens de directeur was, en meer 
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externee accountantscontrole juist wel, getuigde van veel tact. Tijdens 
dee eerstvolgende vergadering, op 7 oktober, deelde Anton de commissa-
rissenn mee dat hij toch iemand had gevonden om leiding te geven aan 
dee financiële controle: zijn schoonzoon Frans Otten. Jesse Woodward 
zeii  nog even - in lijn met zijn brief- dat Otten dan ook Volledige auto-
riteit'' moest hebben.82 Dat kreeg hij. Een week later ging een interne 
mededelingg door het bedrijf: Otten had met onmiddellijke ingang de 
leidingg over'alle financiële aangelegenheden onzer NV'.83 Daartoe hoor-
denn in de eerste plaats de administratieve organisatie en de budget-
tering,, maar hij zou ook betrokken zijn bij alle belangrijke kapitaal-
investeringen,, nieuwbouw, uitbreidingen en aankopen. Het was een 
vergaandee beslissing. Na de pensionering van Gerard had Anton het 
concernn bijna tien jaar in zijn eentje geleid. Nu, op zijn zevenenvijftig-
ste,, ging hij akkoord met een nieuwe tweede man. Formeel bleef Frans 
Ottenn onderdirecteur en daarmee zijn ondergeschikte; feitelijk schoof 
diee naast zijn schoonvader, hoewel misschien nog wel op een iets lagere 
stoel.. Kort daarop gaf Otten prof. Goudriaan opdracht de administratie 
compleett te reorganiseren. 

InIn 1931 leed Philips voor het eerst sinds 1893 verlies. Anton besloot dat 
hett veertigjarig bestaan maar niet moest worden gevierd. Nu bleek hoe 
nuttigg het inhouden van winsten in de voorgaande jaren was geweest. 
Hett verlies was bijna vijftien miljoen gulden maar de buitenwereld 
merktee niets; door de afschrijvingen af te trekken van de reserves kon 
menn een officiële winst van zevenenhalf miljoen gulden presenteren. 
Gemetenn naar de omvang van het personeelsbestand lag het dieptepunt 
vann de crisis voor Philips rond 1 mei 1932, toen in Eindhoven niet meer 
dann 9534 mensen in dienst waren. In diezelfde tijd begon de operatione-
lee winst alweer te herstellen, hoewel als gevolg van prijsdalingen de om-
zett nog steeds afnam - die bereikte het dieptepunt pas in juli 1933, toen 
dee verkopen in guldens op jaarbasis nog maar vierenveertig procent be-
droegenn van die in 1930.84 

Inn september 1932 meldde Anton de raad van commissarissen: 'We 
werkenn thans full speed, een gedeelte met drieënvijftig werkuren per 
week;; in Eindhoven kwamen er 750 nieuwe mensen bij, in Hilversum 
tweehonderd,, in Tilburg tweehonderd. In Engeland hebben we er nieu-
wee krachten bijgenomen en hebben daar een flink deel van de markt... 
inn Frankrijk loopt het eveneens goed.'*5 Eind dat jaar was het perso-
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neelsbestandd in Eindhoven weer aangegroeid naar elfduizend en bleek 
dee winst uitgekomen op 7,3 miljoen gulden, vrijwel evenveel als in 1931, 
maarr dan zonder boekhoudkundige verschuivingen.86 Veel meer zat er 
tott de Tweede Wereldoorlog overigens niet in; de winst schommelde de 
restt van het decennium tussen de vier en de acht miljoen gulden, met 
éénn uitschieter van bijna twintig miljoen in het boekjaar 1936-1937.®7 De 
enormee winsten van de gloriejaren twintig waren verleden tijd. Anton 
beseftee dat heel goed. Hij schreef het liberale Kamerlid Knottenbelt be-
ginn 1933: 'Mijn mening in deze is: dat deze crisis nog lang zal duren en 
datt ik het gevoel heb, dat de crisis eigenlijk geen crisis meer is, maar dat 
hett eigenlijkeen normale tijd is geworden...'88 

Hett snelle herstel, met maar één verliesjaar, getuigde van een enorm 
aanpassingsvermogen,, de gebrekkige financiële rapportages ten spijt. 
Behalvee aan de productiebeperkingen, het afbouwen van de voorraden, 
dee personeelsinkrimping, de feitelijke investeringsstop en de betere 
kostenbeheersing,, was datt ook te danken aan een versnelling in de ver-
plaatsingg van de productie. De fabricage van gloeilampen was als ge-
zegdd al veel eerder vergaand naar andere landen overgebracht. Produc-
tiee van radiolampen vond al plaats in Nederland, Duitsland, Engeland 
enn Frankrijk en werd nu verspreid naar nog een vijftal andere landen, 
terwijll  ook in een paar jaar tijd twintig procent van de productie van ra-
diotoestellenn over de grens verdween.89 Het gevolg was dat Philips vanaf 
19344 meer werknemers in het buitenland had dan in Nederland zelf.90 

Inn voornoemde brief aan Knottenbelt legde Anton uit dat deze de-
centralisatiee puur bedrijfseconomisch gezien niet verstandig was. 'Ik 
behoefjee niet te zeggen wat dit meer kost aan kapitaalinvestering en aan 
doorlopendee zorgen, om daar de fabricage van hieruit te blijven leiden... 
All  de producten, die nu elders gemaakt worden en nog gemaakt zullen 
moetenn worden,... konden natuurlijk veel economischer en rationeler 
inn onze grote complexen hier gefabriceerd worden.'91 Daartegenover 
stondenn echter hoge invoerrechten en hoge loonkosten in eigen land. 
Dee nieuwe golf van protectionistische maatregelen in reactie op de re-
cessie,, het feit dat Nederland vasthield aan de gouden standaard en in-
eenss een stuk duurder was dan veel andere landen, en de toch al zwakke 
winstgevendheid,, maakten de productiespreiding als middel om kosten 
tee besparen onontkoombaar. 'Het is een chaos van rechten, contingen-
tering,, om de weg in te vinden,' vertelde hij NRC in een interview, maar 
hett moest wel.92 'Zo hoor je op een goede dag dat België plotseling op ra-
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dioo vijfti g procent hoger lasten heeft gelegd, 't Noodzakelijk gevolg is, 
datt we nu ook in België zelf moeten gaan fabriceren. Maar dat kost hier 
dann weer aan 'n vijfhonderd mensen het werk.' Op den duur kreeg je wel 
eenn zekere handigheid in het omzeilen van beperkingen. Zo mocht Phi-
lipss niet vanuit Nederland naar Turkije importeren, maar wel vanuit 
Polen. . 

InIn dit interview, dat verscheen op 13 maart 1934, een dag voor zijn 
zestigstee verjaardag, wond hij zich speciaal op over Japan, het 'gele ge-
vaar.... dat de wereld overstroomt met zijn artikelen'.93 Hij noemde dit 
landd een van de hoofdoorzaken van de crisis. 'Hun sociale wetgeving 
laatt nog kinderarbeid toe, vrijwel ongelimiteerde werktijden tegen ie-
derr loon bij de zó gezakte yen. Hoe kunnen wij , met al die voorschriften 
enn ons streven naar een menswaardig bestaan voor de arbeiders, daarte-
genn concurreren?' In feite was het Japanse gevaar, dat in 1932 zo'n ingrij-
pendee effecten had gehad, toen al ruim een jaar ingetoomd, althans op 
dee Nederlandse markt. Na een uitvoerige lobby had Anton eind 1932 bij 
dee regering voor elkaar gekregen dat de invoer van buitenlandse lam-
penn aan een maximum was gebonden. In 1933 was die invoer gehalveerd 
naarr drie miljoen. Zijn uitval in dit interview was ongetwijfeld bedoeld 
omm zijn verzoek tot verlenging van deze contingentering kracht bij te 
zetten.. Korte tijd later werd de regeling inderdaad met een jaar ver-
lengd,, en ook in de jaren daarna gebeurde dat nog enkele keren.94 

Voor-- en tegenspoed in zaken en het privé-leven lopen niet altijd in de 
pas.. Terwijl de crisis in de economie en in het bedrijf zich voltrok, vierde 
Antonss familie tussen de zomer van 1930 en de eerste maanden van 1932 
eenn huwelijksfeest (van zijn jongste dochter Jetty in juni 1930) en de ge-
boortee van drie kleinkinderen op rij (twee van Frits en Sylvia, en het 
zoontjee van Jetty). Kort daarop vond het bedrijf een nieuw evenwicht 
maarr overkwam de familie een ramp. Op vrijdag 29 april 1932 kwam 
Jetty'ss echtgenoot Adriaan Knappert bij een auto-ongeval bij Oegst-
geestt om het leven, een week voor zijn vierendertigste verjaardag. An-
tonn schreef (onder aan een van zijn boze brieven) aan Petrus Cochius: 
'Wijj  hebben hier ellendige dagen gehad met het ongeluk van Knappert; 
hett is voor Jetty verschrikkelijk, de mensen gingen erg in elkaar op, wa-
renn nog geen twee jaar getrouwd. De vrolijkheid is op het ogenblik uit 
dee familie verdwenen en doen mijn vrouw, de kinderen en ik al het mo-
gelijkee om Jetty op te beuren, die gelukkig een grote troost vindt in haar 
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kleinee jongen, een alleraardigst flink, vlug en gezond kereltje van tien 
maanden.'955 Die zomer namen Anna en hij haar mee naar Crans-Mon-
tana.. Het Alpendecor en de glooiende velden van het Plateau de Crans 
dedenn haar goed. Anton schreef het Kamerlid Knottenbelt, blijkbaar 
meerr dan alleen een politiek contact: 'Jetty hebben we aan de golf kun-
nenn krijgen, waar zij veel plezier in heeft en aangezien zij momenteel 
geenn trek heeft om te tennissen - omdat ze dit zoveel met Knappert 
heeftt gedaan - is het voor haar hier een uitkomst om al haar verdriet 
tenminstee enigszins te vergeten.'96 

Jetty,, ten tijde van het ongeval zesentwintig jaar oud, bleek eveneens 
veerkrachtig.. Ze vond betrekkelijk snel nieuw geluk en trad binnen twee 
jaarr na het ongeval op 20 februari 1934 in het huwelijk met jhr. mr. Ger-
hardd Sandberg, vliegenier en onderdirecteur bij de vliegtuigfabriek 
Fokker.. Anton kon nu schrijven: 'Het jonge paar in Amersfoort maakt 
hett best. Zij waren met Pinksteren met de kleine jongen, die er uitste-
kendd uitzag, hier. Zij hebben een heerlijk huis kunnen huren, geheel 
buiten,, uitkijkend op de Leusdense heide. Wij allen vertrouwen dat Jet-
ty,, na de haar overkomen zware slag, weer een gelukkig leven ingegaan 
is.'977 Een maand na het huwelijk vierde ook het bedrijf weer feest. Anton 
werdd zestig en dat was een mooie gelegenheid om het in 1931 uitgestelde 
jubileumm in te halen. Het personeel - in Eindhoven aangegroeid naar 
rondd dertienduizend - kwam zaterdag 17 maart naar het PSV-stadion 
voorr een défilé, zelfs het kritische socialistische dagblad Het Volk had lo-
vendee woorden en noemde een huldiging'volkomen verdiend'.98 Anton 
kreegg zowel een Nederlandse als een Belgische koninklijke onderschei-
ding,, en het personeel overhandigde hem het portret dat schilder Jan 
Sluyterss van hem had gemaakt. 

Diee laatste geste kreeg nog een curieuze nasleep. Sluyters, in die tijd 
eenn zeer bekend portrettist, was bij de huldiging aanwezig en mocht 
velee complimenten in ontvangst nemen. Eén persoon was echter niet 
helemaall  tevreden, de geportretteerde zelf. Enige tijd later berichtte hij 
Sluyters:: 'Wat nu mijn facie betreft, vindt men over het algemeen dat 
hett nog niet is, zoals het zijn moet, mijn vrouw is er ook nog niet hele-
maall  over tevreden.'99 Hij vroeg hem voorzichtig 'om er misschien nog 
eenn kleine verandering in aan te brengen, wanneer u dat tenminste over 
uww hart kunt verkrijgen'. De schilder was zeer terughoudend en dacht 
'datt het misschien niet mogelijk zal zijn het portret zó te veranderen, 
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datt iedereen het vinden zal, zoals het moet zijn, zonder aan het werk als 
kunstuitingg schade te doen'.100 Anton hield aan 'dat men mijn gelaatsex-
pressiee toch wel wat al "te triest" vindt?01 Uiteindelijk bood Sluyters aan 
err nog eens naar te kijken. Het is niet bekend of hij wat heeft veranderd, 
enn de 'trieste*  oogopslag - vooral het gevolg van Antons zware bovenste 
oogledenn - is in ieder geval niet uit het portret verdwenen. 

Hadd Sluyters toch iets van zijn diepere gemoedstoestand gezien? Kort 
naa de festiviteiten gingen Anna en hij op reis, het begin van een hele 
reekss langere tochten die zij de daaropvolgende jaren zouden maken, 
terwijll  de wereld donkerder werd. Deze eerste begon op 25 maart 1934, 
gingg richting Spanje en Noord-Afrika, en duurde zeven weken. Het was 
eenn uitbundige reis, een droomreis - een vlucht, zo men wil - uit de 
somberee werkelijkheid van de economische en politieke depressie. In 
Algerijee lieten ze zich honderden kilometers de Sahara inrijden tot aan 
Touggourtt en de zandduinen van Dokhara, en weer terug via Laghouat 
inn het Atlasgebergte - waar de lokale pasja hen in zijn residentie te eten 
nodigdee - naar Algiers.102 In Marokko zagen ze beroemde en sprookjes-
achtigee steden als Fez, Casablanca en Marrakech, en de haven Agadir in 
hett zuidwesten, aan de Atlantische kust.103 Later schreef hij Sluyters: 
'Wijj  hadden een prachtige reis..., vooral in het zuiden in de Sahara, waar 
menn schitterende altijd wisselende lichteffecten ziet en dan de steden en 
dorpenn in Marokko, waar men geplaatst wordt in een ongerepte omge-
vingg van meer dan driehonderd jaren geleden met een bevolking, 
prachtigee typen voor u om te schilderen.'104 

Eindd april staken ze vanuit Ceuta de Straat van Gibraltar weer over 
naarr Zuid-Spanje. In Malaga zagen ze stierengevechten, in Granada be-
zochtenn ze het Alhambra en huurden ze een muziekgezelschap 'Zambra 
Gitana'' in - met zestien zigeunerdanseressen, gitaristen en zangers -
voorr een privé-optreden. Ten slotte reden ze naar Córdoba en Sevilla, 
dann noordwaarts naar Toledo, waar Anna een bezoek bracht aan het El 
Greco-museum,, en Madrid.105 Onderweg kocht Anton grote hoeveel-
hedenn antieke meubelen, tapijten, aardewerk, geweren, dolken, kruit-
hoornss en leren tassen. De prijzen in Marokko waren zó laag - twin-
tigg tot veertig gulden voor een tapijt (honderdvijftig tot driehonderd 
euro)) - dat hij vanuit Spanje speciaal nog een paar dagen op en neer 
naarTétouann enTanger ging. Vanuit Casablanca liet hij de directeur van 
Philipss Noord-Afrika dertig kisten met een totaalgewicht van meer dan 
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veertienhonderdd kilo versturen, terwijl Philips Ibérica hem vanuit Ma-
dridd nog wat aangekocht antiek nazond.106 

Directt na zijn terugkeer in mei 1934 schoof Anton zijn schoonzoon 
Franss Otten verder omhoog en maakte hem voorzitter van het college 
vann onderdirecteuren. Maar zo langzamerhand was ook zijn eigen zoon 
bijnaa dertig. Hoe moest zijn toekomst eruit zien? Jesse Woodward, de 
GE-vertegenwoordigerr in Philips' raad van commissarissen, beschouw-
dee Frits zonder enige twijfel als Antons opvolger.107 Toen hij in de zomer 
vann 1931 Van Walsem en Otten aanprees voor de post van financieel ma-
nager,, schreef hij Anton dat beiden uiterst loyaal waren en zich ook vol-
ledigg zouden inzetten voor de belangen van '...Prince Fritz to whom we 
areare all devoted'.108 Begin 1933 stuurde Woodward bovendien een uitvoe-
rigee overpeinzing over Frits' toekomst naar Antons wintersportadres 
inn Lenzerheide. Hij raadde hem aan zijn zoon de commerciële kant op 
tee sturen, aangezien die ervaring - vooral in die tijden van moeilijke 
concurrentieverhoudingenn - van groot nut voor hem zou zijn 'conside-
ringring his probable future responsibilities..'.109 Volgens Woodward zou Frits 
heell  geschikt blijken voor de commercie. Hij was niet alleen intelligent 
enn aardig maar had ook een natuurlijke overtuigingskracht. 'He imme-
diatelydiately creates between himself and the person with whom he is talking... a 
relationshiprelationship of confidence which is extraordinary' Daarmee beschikte 
Fritss over de belangrijkste eigenschap die men nodig heeft om zich te 
ontwikkelenn tot een groot commercieel man en een grote onderhande-
laar.. 'He sells himself, first of all;  after which it is easy to sell his ideas.' Dat 
iss een zeldzame kwaliteit, schreef hij in een vleiende verwijzing naar An-
tonn zelf: 'I have known two or three men having that facility, who are 
world-famous.' world-famous.' 

Tegenn die tijd was Anton min of meer bezig Frits op te leiden of mis-
schienn eerder: uit te testen. Hij had hem in 1931 meegenomen naar de 
Verenigdee Staten met een eigen studieopdracht, zette hem in op speciale 
projecten,, zoals de coördinatie van de ontwikkeling van de natrium-
lampp voor wegverlichting, en betrok hem af en toe bij zijn besprekin-
gen.1100 Volgens Frits zelf wilde zijn vader 'niets liever dan dat ik, als zijn 
enigee zoon, een plaats in de directie zou krijgen'.111 Maar zoals van een 
dominantt man te verwachten valt, had hij er moeite mee dat zijn zoon 
eenn stuk minder assertief was dan hijzelf. In zijn autobiografie be-
schrijftt Frits hoe Anton hem in die periode een keer vroeg aanwezig te 
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zijnn bij een rapportage van een ingenieur die in de Verenigde Staten was 
geweest.. 'Het sprak vanzelf dat ik kwam en ik nam mij voor zorgvuldig 
opp te letten, hoe hij zo'n onderhoud aanpakte en wat voor vragen hij 
stelde.. Met dat al deed ik amper een mond open. Nauwelijks was onze 
bezoekerr verdwenen, of hij viel uit: "Potverdorie Frits, waarom heb jij 
diee man helemaal niets gevraagd?" 

"Wel,, vader, ik heb nu eens echt goed willen volgen, hoe u dat behan-
deltt en wat u zo iemand allemaal vraagt." 

"O.. Nou maar, de volgende keer doe je toch ook maar mee."'112 

Doorr dit soort reacties had Frits wel eens het gevoel 'dat hij mij graag 
dee aard had toegewenst van mijn jongere zus Jetty, die niet zozeer een 
studiehoofdd had, maar die heel doortastend, pienter en bijdehand was'. 

Fritss was echter van het zachte, gevoelige type. Zoals in het vorige 
hoofdstukk bleek, bij de beschrijving van de reis naar de Verenigde Staten 
inn 1931, maakten de crisis en de werkloosheid van de jaren dertig met 
dee bijbehorende ellende diepe indruk op hem. Hij nam zich toen 'vast 
voor,, in mijn industriële leven alles wat in mijn vermogen lag te doen 
omm een herhaling van deze ellende te voorkomen'.113 Hij was, in zijn ei-
genn woorden, 'wat artistiek, fantaseerde graag, vergat weleens iets, heel 
anderss dan mijn zuster Jetty en mijn zwager Frans, die praktisch en 
nauwgezett waren, zodat mijn vader op hen kon bouwen'.114 Het is niet 
moeilijkk zich voor te stellen hoe de ongeduldige Anton op die vergeet-
achtigheidd kon reageren. 

Fritss had bovendien een hang naar het hogere. In augustus 1934 lie-
tenn Sylvia en hij zich door vrienden overhalen een weekend bij te wonen 
mett leden van de zogenoemde Oxfordgroep, later bekend als Morele 
Herbewapening.. Deze beweging was na de Eerste Wereldoorlog opgezet 
doorr de Amerikaanse protestantse theoloog Frank Buchman en sloeg 
aanvankelijkk vooral aan in Engeland. Buchman predikte een praktisch 
enn idealistisch geloof, gebaseerd op christelijke waarden als absolute 
eerlijkheid,, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en naastenliefde. Het kern-
ideee - zoals Frits het beschrijft - was dat God de gedachten van de 
menss leidt en hem direct ingeeft wat te doen, als die mens tenminste be-
reidd is naar zijn hart te luisteren en vanuit genoemde waarden te leven. 
Toenn Sylvia en hij op maandag 28 augustus van dit weekend huiswaarts 
reden,, kregen ze de boodschap mee dat zij, als ze zich als aanhangers 
vann de Oxfordgroep wilden beschouwen, eerst in hun persoonlijke le-
venn schoon schip moesten maken. Diezelfde dag nog zond de Heer hun 
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opp overdonderende wijze een kans zulks te doen. Bij thuiskomst kregen 
zee bericht dat de oudste broer van Sylvia in de buurt van de Mont Blanc 
wass gedood door vallend gesteente. Toen ze die avond de trein naar 
Zwitserlandd namen, troffen ze aan boord ook de vader van Sylvia. Sinds 
dienss scheiding waren zij gebrouilleerd geraakt en had ook Frits geen 
contactt meer met hem. Na dit ongeval herstelden zij dat.115 

InIn de relatie met Anton leverde Frits' aansluiting bij de Oxfordgroep 
aanvankelijkk juist problemen op. Zowel zijn vader als zijn moeder, en 
ookk zijn beide zussen stonden er zeer sceptisch tegenover. Op een ge-
gevenn moment hoorde Anton dat zijn zoon een zaal in Eindhoven had 
gehuurdd voor een bijeenkomst van de groep, en eiste dat hij die af zou 
zeggenn - desnoods zou hij dat zelf doen. Maar toen Frits dreigde in dat 
gevall  naar Amerika te vertrekken, liet hij de zaak rusten. Ook Frans 
Ottenn heeft overwogen Frits voor een keuze te stellen. Hij besprak dat 
eerstt met Sylvia, die hem zei: 'Maar je moet dan wel begrijpen dat je 
hemm voor de keus stelt: Philips of God!*"6 Otten liet het er eveneens 
maarr bij zitten. 

Opgroeienn in de schaduw van een tycoon is niet gemakkelijk en het 
iss misschien niet zo vreemd dat Frits pas rond zijn dertigste het terrein 
vondd waarop hij de eeuwenoude machtsstrijd tussen vader en zoon kon 
uitvechtenn - waarbij het natuurlijk wel van een fraaie ironie is dat dit 
terreinn nu juist de godsdienst was, die zijn vader altijd uit het bedrijf 
hadd gebannen en die in diens persoonlijke leven geen rol van betekenis 
speelde.. De consequentie van deze late 'adolescentie' was dat hij - nog 
loss van zijn geschiktheid - in 1934 bij lange na niet toe was aan een 
voorbereidingg op de opvolging. Anton was dat wel. Frans Otten ook. 
Duss schoof Otten als eerste uit de schaduw. 
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HOOFDSTUKK  12 

EenEen zwerver in de nationale elite 

Dee machtswisselingen van 1933 waren - onvermijdelijk - gekleurd 
doorr recessie en politieke machteloosheid. Op maandag 30 januari be-
noemdee de Duitse Rijkspresident Paul von Hindenburg ten langen leste 
Adolff  Hitler tot Rijkskanselier. De economische malaise en de oplopen-
dee werkloosheid hadden diens Nationalsozialistische Deutsche Arbei-
terparteii  (NSDAP) steeds meer electorale wind in de zeilen gegeven tot 
zijj  de grootste was geworden; twee rechtse minderheidskabinetten wa-
renn mislukt omdat Hitler er niet aan mee wilde werken; de enig reste-
rendee alternatieven waren een militaire coup of een extreem-rechts 
meerderheidskabinett met hem aan de leiding. Dat laatste werd het dus. 
Hitlerr ontbond meteen de Rijksdag en schreef verkiezingen uit. 

Opp zaterdag 4 februari brak in Nederlands-Indië, voor de kust van 
Atjeh,, muiterij uit op het pantserschip 'De Zeven Provinciën'. De voor-
namelijkk inlandse bemanning protesteerde tegen een aangekondigde 
salariskorting.. Hendrik Colijn, op dat moment in de Tweede Kamer 
fractieleiderr van de protestants-christelijke Antirevolutionaire Partij 
(( ARP ), riep op het schip desnoods te torpederen.1 Op vrijdag 10 februari 
wierpp een marinevliegtuig een bom af en was de opstand ten einde -
tegenn een prijs van drieëntwintig doden. Vij f dagen later besloot de 
Nederlandsee regering-Ruijs de Beerenbrouck, met de verkiezingen van 
aprill  in zicht, af te treden - een stap die eigenlijk al maanden eerder was 
verwacht.. De aanleiding was een andere muiterij, namelijk verzet in de 
Tweedee Kamer tegen bezuinigingen op de rechterlijke macht.2 

Opp de avond van maandag 27 februari ontstond om 21.45 uur brand 
inn de Rijksdag te Berlijn. Het vuur bleek op vijf plekken in de vergader-
zaall  te zijn aangestoken. Binnen een halfuur verscheen een grimmige en 
vastberadenn Hitler ten tonele, kort daarop gevolgd door zijn rechter-
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handd Hermann Goring en propagandaminister Joseph Goebbels. Tegen 
eenn Britse verslaggever zei de Rijkskanselier: 'God geve dat dit het werk 
iss van de communisten. U bent getuige van het begin van een groots 
nieuww tijdperk in de Duitse geschiedenis. Dit vuur is het begin.'3 Een 
kleinee week later won hij, tijdens de verkiezingen van zondag 5 maart, 
opp de golven van de publieke angst en verontwaardiging alsnog zijn 
meerderheidd (samen met een Duits-nationalistische groepering) en be-
gonn hij in hoog tempo aan het uitschakelen van de Duitse democratie 
enn het inrichten van een dictatuur. 

Eenn dag eerder, op zaterdag 4 maart, had in de Verenigde Staten de 
Democraatt Franklin Delano Roosevelt het presidentschap overgeno-
menn van de Republikein Herbert Hoover, onder wiens liberale bewind 
dee economie met een derde was gekrompen en de werkloosheid was 
opgelopenn naar dertien miljoen.4 Roosevelt begon meteen aan de uit-
voeringg van zijn New Deal, een pakket maatregelen ter verbetering van 
dee sociale voorzieningen en stimulering van de economie, onder andere 
doorr het loslaten van de dollarkoers. 

Inn Nederland kwam ook een sterke man aan de macht. Alleen was daar 
weinigg van te merken. Na de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Ka-
merr kreeg Hendrik Colijn opdracht een crisisregering te vormen, waar-
inn hij met liberale steun op 25 mei ook slaagde.5 Het was zijn tweede ka-
binet,, zijn eerste was in 1926 na een halfjaar ten val gekomen. Het 
krachtdadigee imago van de premier ten spijt kwam Colijn-n traag op 
gang.. Kort na de installatie reisde hij af naar Londen aan het hoofd van 
dee Nederlandse delegatie voor de Wereld Economische Conferentie, die 
opp 12 juni begon - en niets opleverde. Pas eind juli was hij weer volledig 
beschikbaarr als regeringsleider.6 Intussen verspilden de ministeries van 
Buitenlandsee Zaken en Economische Zaken en Arbeid (voorheen Ar-
beid,, Handel en Nijverheid genaamd) drie maanden aan gesteggel over 
dee verantwoordelijkheid voor het buitenlands economisch beleid.7 

Toenn de rijksbegroting 1934 door de Tweede Kamer was behandeld en 
dee crisisregering daadwerkelijk kon gaan regeren, was 1933 zo ongeveer 
voorbij. . 

Enn ook daarna bleef het aanmodderen. In april 1934 moest minister 
vann Economische Zaken mr. T. J. Verschuur wegens ziekte aftreden.8 Het 
duurdee tot eind juni voor mr. M. P. L. Steenberghe als opvolger was be-
noemd,, en die zou ook maar een jaar aanblijven.9 De Nederlandse eco-
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nomiee zakte weg naar een dieptepunt - het nationaal inkomen lag bijna 
tienn procent lager dan in 1929 - en het overheidstekort steeg naar rond 
twintigg procent, maar door tegenstellingen in de Tweede Kamer kwam 
Colijnss bezuinigingsbeleid nauwelijks van de grond.10 

Inn de buitenlandse economische politiek zat evenmin veel beweging. 
Dee voorgaande jaren was Nederland tegen wil en dank op sleeptouw ge-
nomenn door het internationaal protectionisme. Eerst was het kabinet-
Dee Geer (1926-1929) afgestapt van het eenheidstarief voor invoerrech-
tenn en had het voor steeds meer producten (waaronder gloeilampen) 
gedifferentieerdee tarieven en importquota ingevoerd.1' Daarna had het 
kabinet-Ruijss de Beerenbrouck-m (1929-1933) de 'wederzijdse meest-
begunstiging'' op de helling gezet. Een halve eeuw lang had dit principe, 
opp grond waarvan handelspartners elkaar steeds hun laagste invoer-
tarieff  beloven (en dat in wezen antiprotectionistisch is), in de wereld-
handell  de boventoon gevoerd, en bijgedragen aan de lange periode van 
economischee groei vóór de Eerste Wereldoorlog.12 Na die oorlog had-
denn echter steeds meer landen het verlaten en de tariefmuren juist zo 
verr mogelijk opgehoogd. Nederland was tot feitelijke afschaffing van de 
meestbegunstigingg overgegaan in een nieuw handelsverdrag met België 
inn 1932, en daarna ook in het handelsverdrag met Duitsland van april 
1933.133 Onder Colijn-n gebeurde op het gebied van de handelspolitiek 
vervolgenss praktisch niets meer, simpelweg omdat dit kabinet geen 
nieuwee verdragen wist te sluiten. In juli 1934 eindigden onderhandelin-
genn met Engeland in een nietszeggend compromis, en die met lapan 
sleeptenn zich voort tot ze in maart 1935 uiteindelijk mislukten.14 

Inn deze sfeer van economische depressie en politieke stagnatie begon 
Antonn aan het eind van de zomer van 1934 op zestigjarige leeftijd aan de 
volgendee fase van zijn carrière. Hij had in het voorjaar en de zomer liefst 
tienn weken vakantie gehad - zeven in Noord-Afrika en Spanje en drie 
inn Crans-Montana - en zat vol energie. Nu Frans Otten niet alleen de 
financiëlee verantwoordelijkheid van hem had overgenomen maar sinds 
meii  ook optrad als voorzitter van het college van onderdirecteuren, was 
hijj  weer een stapje verder af komen staan van het dagelijks manage-
ment.. Hij gebruikte die ruimte door vanaf eind augustus gemiddeld el-
kee week wel een keer naar Den Haag te reizen en zich daar in verhevigde 
matee te storten op zijn contacten met overheid en politiek.15 In de voor-
gaandee hoofdstukken is al heel wat zichtbaar geworden van zijn relatie-
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netwerken,, zowel in de politiek als in het zakenleven, en ook van zijn 
networking-süjl,networking-süjl, de wijze waarop hij zijn relaties onderhield. Toch is 
daaroverr lang niet alles verteld, en zijn ook de samenhangen nog niet 
geschetst.. De herfst van 1934, in zekere zin ook het begin van de herfst 
vann zijn carrière, lijk t een goed tijdstip om daar dieper op in te gaan. 

Inn zijn Haagse ontmoetingen van dat najaar stonden vooral handelspo-
litiekee thema's op de agenda. Vóór de Eerste Wereldoorlog was handels-
politiekk geen erg problematisch issue geweest. Maar bij het uitbreken 
vann die oorlog had de Frans-Britse blokkade van Duitsland een plotse-
lingee en ernstige verstoring van de Nederlandse in- en uitvoer veroor-
zaakt.. Veel bedrijven waren in problemen gekomen en hadden een be-
roepp moeten doen op de overheid - net als Philips in het geval van de 
geblokkeerdee glastrein aan de grens bij Venlo. Omgekeerd had de rege-
ringg de aanvoer van vitale goederen als graan en kolen alleen op gang 
kunnenn houden met hulp van ondernemers als Kröller, Fentener van 
Vlissingenn en Van Beuningen. Al met al had de Eerste Wereldoorlog er-
toee geleid dat overheid en bedrijfsleven veel nauwer met elkaar verbon-
denn raakten dan voorheen.16 En daarna hadden het opkomend protec-
tionisme,, het streven naar autarkie en de hang naar corporatisme in 
Europaa politici en ondernemers alleen maar meer redenen gegeven el-
kaarr regelmatig te spreken. Toen Anton in oktober 1934 premier Colijn 
enn minister van Economische Zaken Steenberghe bezocht, ging het dan 
ookk over zaken als contingentering in Nederlands-Indië, de handels-
relatiee met Engeland en de verlenging van de invoerbeperking voor bui-
tenlandsee gloeilampen in Nederland zelf, die binnen afzienbare tijd aan 
dee orde was.17 

InIn zijn Haagse contacten opereerde Anton puur pragmatisch. Hij 
sprakk met ministers en Kamerleden van alle gezindten en stromingen, 
overr concrete onderwerpen, en met uitsluitend het belang van zijn be-
drijff  voor ogen. Zijn eigen politieke activiteit is nooit verder gegaan dan 
hett voorzitterschap van de afdeling Eindhoven van Wim Treubs Econo-
mischee Bond, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Nadat die partij 
inn 1921 was opgegaan in de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond, liet 
hijj  het bij een passief lidmaatschap en regelmatige steun aan de liberale 
partijkas.. Eind jaren twintig, begin jaren dertig had hij op de achter-
grondd een tijdlang regelmatig contact met mr. H.J. Knottenbelt, die 
vanaff  1929 leider was van de liberale fractie in de Tweede Kamer.18 Hij 

280 0 



ontmoettee deze af en toe tijdens wintersportvakanties in Lenzerheide 
enn fluisterde hem een enkele keer Kamervragen in, maar er is geen aan-
wijzingg dat Knottenbelt optrad als zijn privé-lobbyist. Vermoedelijk 
vondenn beiden het contact voornamelijk nuttig voor de uitwisseling 
vann informatie.19 Toen Knottenbelt in 1933 de Kamer verliet, verwaterde 
het.20 0 

Uitt alles blijkt dat Antons verwachtingen van de Nederlandse poli-
tiekk laaggestemd waren, en dat hij boven alles vertrouwde op eigen 
kracht.. In de kwestie van de Franse invoerrechten in 1927 wachtte hij 
niett tot de regering eindelijk in actie kwam, maar organiseerde hij alvast 
zijnn eigen campagne tegen de dreigende verhoging, zo zagen we. Een 
dergelijkee tweesporentactiek hanteerde hij ook met betrekking tot de 
goudenn standaard. Toen in 1933 ook de Amerikanen de vaste koppeling 
vann hun munt aan het goud loslieten - na de Britten, de Scandinavische 
landenn en Japan - vond een aantal prominente Nederlanders het tijd 
eenn Vereniging voor Waardevast Geld op te richten, met als belangrijk-
stee programmapunt: een devaluatie van de gulden.21 Op dat moment 
wass Anton daar nog tegen. Uit vrees dat de Nederlandse regering het 
Amerikaansee voorbeeld zou volgen, zette hij een deel van Philips' ver-
mogenn om in goud, om zo een eventuele waardevermindering van de 
guldenn op te vangen.22 Maar Colijn handhaafde de gouden standaard en 
dee gulden steeg juist (relatief) fors in waarde - tussen 1931 en 1935 liefst 
zo'nn tachtig procent.23 Dat was ook weer niet goed voor Philips. Het 
probleemm zat 'm niet zozeer in hogere exportprijzen - het concern had 
immerss veel productie naar het buitenland verplaatst - als wel in het 
feitt dat ook de buitenlandse vestigingen moesten meebetalen aan alge-
menee kosten, zoals voor onderzoek en ontwikkeling, die in Nederland 
werdenn gemaakt. De harde gulden bleek het concern zo jaarlijks toch 
veell  geld te kosten. Toen hij dat merkte, werd Anton in de loop van 1934 
juistt voorstander van devaluatie, en ook aanhanger van de Vereniging 
voorr Waardevast Geld.24 

Hijj  ging er echter van uit dat Colijn minder snel van mening zou 
veranderenn dan hij, en breidde Philips' goudvoorraad in Engeland zelfs 
verderr uit - tegen de zin van een deel van zijn commissarissen, die ver-
koopp van het goud bepleitten om een obligatielening af te lossen en zo 
dee rentelasten te verminderen.25 Zijn inschatting bleek juist. Colijn 
handhaafdee de gouden standaard nog twee jaar en wachtte tot eind sep-
temberr 1936 voor hij die losliet, als laatste regeringsleider in West-Euro-
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pa.. De gulden devalueerde daarna met zo'n twintig procent.26 Philips 
hadd weliswaar een tijd met hogere kosten gezeten maar profiteerde nu 
opp twee manieren. Het bedrijf verkocht een deel van het goud en loste 
dee obligatielening af- met guldens die het een stuk voordeliger kon in-
kopen.277 Vervolgens kreeg de Nederlandse economie door de devaluatie 
eenn oppepper en schoot de winst dat jaar met een factor vijf omhoog.28 

Vann de internationale politieke ontwikkelingen verwachtte Anton 
evenminn veel positiefs voor zijn imperium. Sinds 1923 zette Richard 
Coudenhove-Kalergi,, een Oostenrijkse graaf met deels Nederlandse 
voorouders,, zich in voor een Europese statenbond, als een politiek-eco-
nomischh machtsblok naast de Verenigde Staten, het Britse Gemenebest 
enn de Sovjet-Unie. Anton vond het idee van zo'n Pan-Europese Unie, 
waarinn de tariefmuren weer zouden worden afgebroken, wel mooi. Hij 
werdd in 1927 ook lid van de beweging en steunde haar met duizend 
ReichsmarkReichsmark per jaar.29 Maar eigenlijk geloofde hij er niet in, blijkt uit een 
brieff  die hij begin 1933 aan de liberale fractieleider Knottenbelt schreef: 
'Mij nn enige hoop is - ofschoon die wel niet vervuld zal worden - dat al-
lee landen minder op hun eigen eiland blijven zitten en dat de grenzen 
opp 'n dag weer open zullen gaan, wat mijns inziens het enige redmiddel 
is...'3°° Hij besefte zeer goed dat in werkelijkheid het protectionisme al-
leenn maar toenam, en dat er voor een internationale industrie als Phi-
lipss maar één ding op zat: zich aanpassen en zichzelf ook ombouwen tot 
eenn multinationaal - maar natuurlijk wel goed gecoördineerd - eilan-
denrijk. . 

All  waren de politici weinig besluitvaardig, 'Den Haag' bleef natuurlijk 
well  een interessante klant, afnemer van producten als communicatie-
apparatuurr of lampen voor de verlichting van de rijkswegen.31 Het da-
gelijksee werk op dit gebied lag in handen van de commerciële afdelin-
gen,, maar Anton bleef ook als directeur een verkoper in hart en nieren, 
enn spreidde daarbij een onmiskenbaar gevoel voor publiciteit tentoon. 
Toenn prinses Juliana in 1927 meerderjarig werd, bijvoorbeeld, stuurde 
hijj  na afloop een open brief naar het feestcomité in Den Haag en naar 
dee pers: bij de feesten was op het gebouwvan de Eerste Kamer een grote 
luidsprekerr van Siemens 8c Halske opgesteld. Hoe was dit mogelijk? 
Inn Eindhoven werden op het gebied van de radio- en luidsprekertech-
niekk prestaties geleverd die ook in het buitenland bewondering af-
dwongen.. En intussen gebruikte men in Den Haag op een nationale 
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feestdagg een Duitse luidspreker! 'Is dat geen nationale schande? Wie 
draagtt de verantwoordelijkheid voor deze smaad, onze Nederlandse in-
dustriee aangedaan?'32 Ook bij de introductie van de zeer zuinige oranje-
gelee natriumlamp voor wegverlichting, in 1932, zorgde hij voor publici-
tairr spektakel. De directeur van de Provinciale Limburgsche Electrici-
teitsmaatschappijj  (PLEM), prof. dr.ir. H. Gelissen, was wel in voor een 
experimentt op een proeftraject van anderhalve kilometer langs de pro-
vincialee weg bij Beek.33 Anton haalde hem over tot een ludieke stunt. 'Je 
moett reclame maken,' zei hij tegen Gelissen, 'op zo'n lichtroute kun je 
gemakkelijkk met een onverlichte auto rijden. Je doet 't zelf en laat je be-
keuren.'344 Zo ging het, in aanwezigheid van de vooraf ingelichte politie 
enn pers. Het zal niet verbazen dat reclame een van Antons hobby's was 
enn dat hij zich vaak persoonlijk met campagnes bemoeide.35 

Hijj  kon het wel vinden met de toen veertigjarige Gelissen. De katho-
liekee Limburger was ook een bourgondiër, zat altijd vol ideeën en was 
zeerr ondernemend - al op jonge leeftijd was hij een bedrijf in de elek-
trochemiee begonnen. Als directeur van de PLEM richtte hij in Limburg 
eenn Economisch Technologisch Instituut op, een initiatief dat door an-
deree provincies werd overgenomen, en daarna een NV Industriebank 
voorr Limburg, die landelijk navolging zou krijgen in de Centrale Indu-
striebankk (de latere Nationale Investeringsbank). In die periode riep hij 
ookk - samen met Anton - een stichting in het leven ter bevordering 
vann de studie over het octrooirecht36 Hun contact was vriendschappe-
lij kk en openhartig. Toen Anton Gelissen een keer met Sinterklaas een 
radiotoestell  liet sturen, bedankte die: Tk wist dat in Eindhoven Neder-
landss grootste industrieel woont, die op zijn tijd kan donderen en schel-
den,, die zich op andere momenten weer een diep voelend man, met een 
goudenn hart toont, maar ik wist niet dat diezelfde dr. Philips zo goed 
voorr St. Nicolaas kan spelen als wij thans hebben mogen ervaren.'37 

Ookk als politieke (of zakelijke) relaties een persoonlijker karakter 
kregen,, stak Anton zijn commerciële bedoelingen overigens nooit on-
derr stoelen of banken. Toen Gelissen in juni 1935 werd benoemd tot mi-
nisterr van Economische Zaken, als opvolger van Steenberghe, stuurde 
hijj  hem binnen een paar dagen een brief. 'U zult er wel van opkijken, dat 
ikk u direct lastig kom vallen,' viel hij met de deur in huis.38 Hij vroeg de 
nieuwbakkenn bewindsman vaart te zetten achter het besluit tot aanleg 
vann natriumverlichting langs de Haarlemmerweg (van Amsterdam 
naarr Haarlem), dat nogal lang op zich liet wachten. In één moeite door 
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verklaardee hij zich tegenstander van wegen met'dubbele gescheiden rij -
banen,, model Duitsland'. Een weg met vier aaneengesloten rijstroken 
leekk hem beter. Want, jawel: 'minister van Lidth de Jeude [van Water-
staat,, MM ] deelde mij mede..., dat de weglating van de groenstrook op-
woogg tegen de kosten van het aanbrengen van natriumverlichting.' 

Inn Antons politieke contacten vormden opportunisme en scepsis de 
grondtonenn en ebden relaties weg wanneer zij hun nut hadden verlo-
ren.. Zijn zakelijke netwerk kenmerkte zich daarentegen juist door lang-
durigee vertrouwensrelaties. Dat gold per definitie voor de kern van dat 
netwerk,, zijn familie, waarin de verhoudingen over het algemeen goed 
waren.. Maar het gold ook voor veel andere zakelijke contacten. Een van 
dee redenen was - heel eenvoudig - dat hij al op jonge leeftijd met zijn 
zakelijkee networking begon. Zijn eerste contacten met landelijke politici 
daterenn voor zover na te gaan van 1914-1915; zijn eerste contacten met 
grotee ondernemers al van de eeuwwisseling. Toen hij op zaterdag 1 april 
18999 medefirmant en mededirecteur van Philips & Co. werd, was hij pas 
vijfentwintig.. Precies een week na deze promotie reisde hij af naar Am-
sterdam,, waar om 13.00 uur in het Victoria Hotel tegenover het Centraal 
Stationn een bijeenkomst plaatsvond van de Vereeniging van Nederland-
schee Fabrikanten (VNF). Deze was een jaar tevoren opgericht door J.C. 
vann Marken, directeur van de N v Lijm- en Gelatinefabriek te Delft, met 
alss doel een aantal 'niet concurrerende eerste klasse, meest leistungs-
fahigefahige Nederlandse industriëlen' bijeen te brengen voor samenwerking 
inn de export.39 Tot de leden hoorden bedrijven als de Gist- en Spiritusfa-
briek,, de Oliefabrieken Calvé, en de Lijm- en Gelatinefabriek (alle drie 
inn Delft), de machinefabriek Stork in Hengelo, de Glasfabriek 'Leer-
dam',, de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, de cacaofabriek Van 
Houtenn te Weesp, de kaarsenfabriek'Gouda', koekjesfabriek Verkade en 
Philipss & Co.40 

Opp zichzelf was de vereniging geen groot succes. Het bleef bij de uit-
wisselingg van algemene informatie. Zo werd een van de vergaderingen 
bijgewoondd door Emile van Walree, consul te Shanghai, die sprak over 
dee kansen van Nederlandse handelsbedrijven, banken en rederijen in 
Chinaa en Japan.41 En op de hierboven genoemde bijeenkomst in Hotel 
Victoriaa was Caspar Peereboom gastspreker, exporteur van kaas, boter 
enn dergelijke naar het Caribisch gebied, en partner in een handelson-
dernemingg in Venezuela. Toen Anton hem vroeg hoe het stond met het 
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verbruikk van gloeilampen in die regio, vertelde Peereboom dat men ze 
opp Curasao nog weinig zag en dat Venezuela vooral leefde van de koffie-
enn cacaoplantages - de aardolie was er nog niet ontdekt - en weinig fa-
briekenn had; hij zou echter graag nagaan in hoeverre er voor gloeilam-
penn een markt te vinden was.42 Het was allemaal wel leuk, maar ook vrij -
blijvend.. De zittende leden hadden de neiging concurrenten als nieuw 
lidd te weren; dat beperkte de mogelijkheden voor feitelijke samenwer-
kingg en belemmerde de groei van de vereniging. Na nog een aantal van 
ditt type bijeenkomsten staakte ze in 1902 haar activiteiten en belandde 
zee in een slapend bestaan.43 

Desondankss was het lidmaatschap voor de jeugdige Anton en het 
ookk nog jonge Philips-bedrijf bijzonder nuttig voor de contacten. De 
initiatiefnemerr van de vereniging, J.C. van Marken, was niet de eerste 
dee beste ondernemer. Behalve van de Lijm- en Gelatinefabriek was hij 
ookk grondlegger van de Gist- en Spiritusfabriek, die zou uitgroeien tot 
hett grootste chemische bedrijf van Nederland.44 Zijn rechterhand, en 
laterr mededirecteur en opvolger was zijn neef F. G. Waller - dezelfde die 
inn 1925, na zijn pensioen, president-commissaris van Philips zou wor-
den.455 Een ander lid, de firma Van Houten uit Weesp, leverde Geert van 
Mesdagg als commissaris - die dat werd bij de oprichting van de NV in 
19122 en het ruim een kwart eeuw bleef tot 1939. Verder was aan de kaar-
senfabriek'Gouda'' (ooit Philips'eerste klant) de familie Van Tienhoven 
verbonden.. Een van de telgen van deze familie was tot medio 1924 di-
recteurr van de Rotterdamsche Bankvereeniging (een van de voorlopers 
vann de Amrobank), waar Anton wel zaken mee deed; met een andere 
telgg zullen we enkele alinea's verderop nader kennismaken.46 

Dankzijj  zijn herkomst uit een familie van handelaren, fabrikanten, 
juristen,, bankiers, dankzij de contacten opgedaan aan de Openbare 
Handelsschool,, de stage aan de Amsterdamse en Londense beurs, en 
dankzijj  de Vereeniging van Nederlandsche Fabrikanten lag al rond 1900 
eenn stevige basis onder An tons binnenlandse netwerk van zakelijke re-
laties,, en kende hij op zijn vijfentwintigste, dertigste levensjaar heel wat 
mensenn op wie hij in later jaren een beroep kon doen, en met wie hij 
somss ook min of meer bevriend raakte. De verdere uitbouw van het 
netwerkk ging eigenlijk vanzelf. Anton legde gemakkelijk contact en 
networkingnetworking had in de eerste helft van de twintigste eeuw geen wezenlijk 
anderr karakter dan tegenwoordig. Vermoedelijk was het zelfs gemakke-
lijkerr de juiste mensen te leren kennen; de bevolking was minder ora-
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vangrijkk - rond 1900 slechts rond vijf miljoen, in 1934 opgelopen naar 
ruimm acht miljoen - en nog overzichtelijker in standen verdeeld, zodat 
ookk de cirkels aan de top kleiner waren.47 Anton begreep goed dat het 
onderhoudenn van een relatienetwerk een kwestie is van geven en ne-
men.. Dus hielp hij, bijvoorbeeld, zijn commissaris Geert van Mesdag 
eenss met een investering in een houthandel in Suriname, en voerde hij 
eenn keer een lobby ten behoeve van de rederij Koninklijke Lloyd, die 
werdd geleid door een broer van zijn Handelsschoolkameraad Ferd. de 
Beaufort.48 8 

Anderss dan bijvoorbeeld Karel van Aalst van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappijj  grossierde hij niet in commissariaten.49 Hij hield 
daarr niet van en beperkte ze tot bedrijven waarin Philips een belang 
had,, zoals Vitrite, kabelfabrikant Draka en de Nederlandsche Seintoe-
stellenn Fabriek. Het lidmaatschap van de Algemene Werkgevers Vereni-
gingg beviel al beter. Deze organiseerde wel eens lezingen met interessan-
tee inhoud én interessant publiek. Zo kwam in mei 1935 de beroemde 
cultuurhistoricuss Johan Huizinga in hotel 'Bosch van Bredius' bij Hil-
versumm spreken over zijn - een jaar eerder verschenen - brochure 'Cri-
siss der Cultuur' voor genodigden als F. G. Waller, president Trip van De 
Nederlandschee Bank, thesaurier-generaal Van Doorninck van het mi-
nisteriee van Financiën, directeur De Vooys van de Algemene Kunstzijde 
Uniee (AKU , een voorloper van Akzo) en Jan-Willem Beyen, die toen di-
recteurr van de Rotterdamsche Bankvereeniging was, eerder korte tijd 
bijj  Philips had gewerkt en daar in 1933 tot commissaris was benoemd. 
Antonn ging 00k.50 

Hijj  verbond zich graag aan besturen van organisaties met ideële 
doelstellingen,, en aan comités van aanbeveling op allerlei terrein. Zo zat 
hijj  in de jaren twintig en dertig in het bestuur van het Scheepvaartmu-
seumm te Amsterdam en van het Openluchtmuseum, en werd hij be-
schermheerr van de Oudheidkamer in zijn geboorteplaats Zaltbom-
mel.511 Hij nam zitting in een erecomité van het in mei 1929 gehouden 
Congress voor de Kleuterzorg, het Algemeen Comité der Economisch-
HistorischeTentoonstellingg van juli-augustus 1929, het comité voor een 
monumentt of standbeeld voor wijlen koning Willem 111, en een aanbe-
velingscomitéé van het Nederlands Olympisch Comité.52 Bij veel van de-
zee besturen en comités ging het om papieren lidmaatschappen, die goed 
warenn voor zijn imago en waarbij hij de uitdrukkelijke voorwaarde stel-
dee geen vergaderingen bij te hoeven wonen. Dat lag anders bij de Veree-
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nigingg tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. De grote 
mann hierachter was mr. dr. Pieter Gerbrand van Tienhoven, afkomstig 
uitt de al genoemde Goudse kaarsendynastie.53 Deze was directeur van 
verschillendee verzekeringsmaatschappijen, maar liet het management 
lieverr over aan een zaakwaarnemer en hield zich zelfs op de beurs, waar 
hijj  als makelaar in assurantiën regelmatig kwam, vooral bezig met con-
tactenn voor de natuurbescherming. Zijn belangstelling daarvoor was 
gewektt door de succesvolle actie in 1905 van de onderwijzer en ama-
teurbioloogg Jac. R Thijsse tegen het plan van Amsterdam om het Naar-
dermeerr als vuilstortplaats te gebruiken. De Vereeniging tot behoud van 
Natuurmonumentenn in Nederland was een uitvloeisel van die actie. 
Vann Tienhoven was er in 1907 penningmeester van geworden en be-
steeddee er sindsdien vrijwel al zijn tijd aan, vanaf 1927 als voorzitter, met 
Thijssee als secretaris.54 

Inn diezelfde decennia werd Anton geleidelijk aan grootgrondbezitter 
enn eigenaar van grote natuurgebieden, door de aankoop van de boerderij 
mett bosgebied 'Het Zwarte Huis' tussen Eindhoven en Oirschot (kort 
voorr de Eerste Wereldoorlog), gevolgd door het landgoed 'De Pan' 
bijj  Maarheeze (1924), de bos- en heidevelden bij Valkenswaard voor de 
golfbaann (1928) en nog wat andere landgoederen en boerderijen.55 Het 
grondbezitt was - naast de kunst, waarover later - zijn grote hobby. En al 
namm hij een boer in dienst voor het verzorgen van zijn vee en varkens, 
eenn boswachter en een aantal bosarbeiders, hij bleef zich zijn leven lang 
persoonlijkk bemoeien met details als beplanting en de aankoop van 
eikelss en tamme kastanjes als zaaigoed.56 Hij was voorstander van actief 
natuurbeheerr en het openstellen van natuurgebieden voor recreatieve 
doeleinden,, net als Van Tienhoven, wiens familie in de buurt van Boxtel 
eenn landgoed bezat. Het was al met al niet vreemd dat hij deze leerde ken-
nenn en lid werd van het bestuur van 'Natuurmonumenten'. Hij liet zich 
zelfss overhalen tot een passief bestuurslidmaatschap van de vereniging 
'Dee Hollandsche Molen', die Van Tienhoven had opgezet voor het be-
houdd van met sloop bedreigde historische molens.57'Natuurmonumen-
ten'' was een goed vehikel voor het opbouwen en onderhouden van rela-
ties.. Van Tienhoven was een van de spinnen in het web van de nationale 
elite.. Hij was permanent bezig met het werven van fondsen voor de aan-
koopp van natuurgebieden, die vaak in handen waren van rijke particu-
lieren,, en organiseerde in dat kader regelmatig bezoeken aan eerder door 
dee vereniging verworven gebieden, waarvoor hij dan politici, zakenlie-
denn en bestuurders uitnodigde.58 
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Antonn kende dus veel mensen in zaken en politiek. Maar wat was zijn 
positiee in de nationale elite? Hoorde hij ook tot bepaalde duidelijk af te 
bakenenn kringen? Daar lijk t het niet op. In 1932, toen de recessie het der-
dee jaar in ging, riep de regering-Ruijs de Beerenbrouck voor haar advi-
seringg een Economische Raad in het leven, met alles bijeen veertien le-
den:: een vijftal hoogleraren, een paar oud-ministers, president Trip van 
Dee Nederlandsche Bank, en enkele ondernemers.59 Deze stap had ook 
eenn symbolische betekenis. Hij luidde namelijk tegelijkertijd het einde 
inn van een ander adviescollege met de omslachtige naam 'Raad van Bij-
standd inzake de buitenlandse economische politiek'.60 Dit dateerde van 
19188 en was sindsdien steeds gedomineerd door een groepje uitgespro-
kenn lieden die tijdens de Eerste Wereldoorlog een hoofdrol hadden 
opgeëistt in het Hollandse zakenleven en in de buitenlandse economi-
schee betrekkingen, en die ook daarna hadden vastgehouden.61 Tot deze 
'Mannenn van de Daad' - zoals men ze wel noemde - hoorden figuren 
alss Ernst Heldring, Karel van Aalst van de Nederlandsche Handel-Maat-
schappij,, Henri Deterding van Koninklijke/Shell, G. Vissering (de voor-
gangerr van Trip als president van De Nederlandsche Bank), Frits Fent-
enerr van Vlissingen van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV), de 
Rotterdamsee havenbaron D.G. van Beuningen, Wim Treub en ook 
Hendrikk Colijn.62 Volgens historicus J. Houwink ten Cate, die een dis-
sertatiee over hen schreef, kenmerkten zij zich onder meer door een grote 
dosiss zelfvertrouwen - tot zelfingenomenheid toe - en door de behoef-
tee 'een rol te spelen in het publieke leven door het geven van interviews, 
hett schrijven van artikelen, het houden van redes en het besturen van 
nuttigg en nationaal geachte instellingen als, bijvoorbeeld, de Zuiderzee-
verenigingg of de Vereniging Rembrandt'.63 Zij waren zo vanaf 1890 in 
hunn eerste posities beland en hadden over het algemeen zeer snel carriè-
ree gemaakt tijdens de grote economische expansie van 1895-1914. Ze be-
schouwdenn de voorgaande generatie in de nationale elite als nogal fut-
loos,, walsten daar soepel overheen en bereikten de top over het alge-
meenn nog als veertigers, in de periode 1910-1920. Velen behoorden tot de 
nouveauxx riches van die tijd, en sommigen - zoals Van Aalst - leefden 
daarr ook naar, zonder enige terughoudendheid.64 Houwink ten Cate 
schrijft:: 'Verspilling, vertoon en gebrek aan moraal bestonden naar de 
toenmaligee moraal ook al voor de Eerste Wereldoorlog. Van de nieuwe 
rijkenn werd het getolereerd en het stond hun salonfahigkeit niet in de 
weg.. De noodzaak zich aan te passen aan de leefwijze van de geboorte-
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enn geld-aristocratie, aan de oud-Vaderlandse gedragscode van zuinig-
heid,, bescheidenheid en discretie..., was al rond de eeuwwisseling sterk 
verminderd;; toen al waren de "ouderwetse distinctie" en "beschaafdheid 
vann toon en omgang" in de Amsterdamse commerciële elite op hun re-
tour/655 En niet alleen daar. Rond het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
logg werd zowel bedrijfsleven als politiek in Nederland niet langer uit-
sluitendd gedomineerd door 'bezadigde edellieden en bijzonder ervaren 
captainss of industry, maar deels door een verjongde, met succes verwen-
dee toplaag, die dynamiek prefereerde boven vormelijkheid'.66 De Man-
nenn van de Daad genoten in de samenleving over het algemeen aanzien, 
respectt en vertrouwen, aldus Houwink ten Cate, hoewel ze ook gemeng-
dee gevoelens opriepen. 

Antonn Philips is tussen 1918 en 1932 geen lid geweest van de 'Raad van 
Bijstandd inzake de buitenlandse economische politiek'. In een aantal 
opzichtenn paste hij wel bij de daarin prominent figurerende Mannen 
vann de Daad. Hij kende hen (vrijwel zeker) allemaal, sympathiseerde 
mett de ideeën van een man als Treub en zou er qua ongeduld en gel-
dingsdrangg - 'ze zullen weten wie ze voor zich hebben' - best bij heb-
benn kunnen horen. Maar in een aantal opzichten was hij ook anders. Zo 
hieldd hij wel van luxe, maar niet van al te openlijk vertoon, en gedroeg 
hijj  zich niet als een nouveau riche maar eerder als een van de oude rij -
kenn - waar hij als telg van een gegoede provinciale familie ook dichter-
bijbij  stond. Zijn geldingsdrang was groot, maar beperkte zich tot het za-
kendoen.. Henri Deterding van Koninklijke/Shell, bijvoorbeeld, voerde 
allerleii  soloacties ter afschaffing van de gouden standaard.67 Anton ech-
terr had niet zo'n behoefte zich via interviews en toespraken voortdu-
rendd in het publieke debat te mengen - behalve over thema's waarbij 
hett directe bedrijfsbelang in het geding was - of zich overal te laten 
zien.. Het aantal langere interviews met hem is ook zeer beperkt, veel 
aanvragenn wees hij af. 

Hijj  werd in 1932 overigens ook geen lid van de nieuwe Economische 
Raad,, die nog maar één Man van de Daad telde (de inmiddels eenenzes-
tigjarigee Ernst Heldring), die veel heterogener was samengesteld dan de 
oudee 'Raad van Bijstand' en waarin ondernemers in de minderheid wa-
ren.688 Het is niet bekend of hij is gevraagd, noch of hij wel had gewild, 
well  dat hij op eigen initiatief de veel jongere Gelissen voordroeg, toen 
nogg PLEM-directeur, en ook een van zijn eigen directiesecretarissen, mr. 
F.. E. Spat - maar zonder resultaat.69 
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Antonss excentrische positie in de nationale elite werd ook beïnvloed 
doorr statusverschillen binnen die elite zelf. Het hoogste aanzien geno-
tenn van oudsher de adel en de generaals; in de Gouden Eeuw hadden 
zichh daarbij de reders, bankiers en internationale kooplieden gevoegd; 
enn tijdens de Franse Revolutie en de Verlichting de regeerders, diploma-
tenn en andere hoge ambtenaren. In die eerste helft van de twintigste 
eeuww behielden zij vooralsnog dat aanzien, al kwam de vernieuwing 
niett van hen maar van de bouwers van hoogtechnologische en multina-
tionalee industrieën. De opkomst van de zelfverzekerde Mannen van de 
Daadd markeerde wat dat betreft vooral een generatie- en een stijlwisse-
ling,, en misschien een volgende stap in de'verburgerlijking'van de elite. 
Maarr zij brachten - ondanks de olie-industrieel/handelaar Deterding 
inn hun gelederen - geen verandering in dit structurele beeld. Status-
piramidenn doorstaan maatschappelijke turbulenties zoals de Egypti-
schee piramiden de eeuwen. 

'Hett nam zelfs in deze technologische decennia vele jaren in beslag,' 
schreeff  het al eerder aangehaalde blad Knickerbocker Weekly in zijn 
tweedeligg portret van Anton, gepubliceerd tijdens de Tweede Wereld-
oorlog,, 'voor een industrieel in sommige hoge officiële kringen [in 
Nederland]]  dezelfde sociale status genoot als een luitenant in het leger 
off  een consulair ambtenaar.'70 Dat was wat overdreven geformuleerd, 
maarr bevatte een kern van waarheid, zo moge het volgende verhaal illu-
streren.. In juli 1934 vormde Philips' jurist Guépin een handelspolitiek 
overleg-- en lobbygroepje, samen met Koninklijke/Shell, Unilever, AKU , 
hett chemisch concern Noury & van der Lande en de Vereenigde Chemi-
schee Industrieën (vci).71 Aanvankelijk hield dit clubje zich vooral bezig 
mett het onder de aandacht brengen van zijn wensen voor nieuwe han-
delsverdragen.. In 1935 raakte het betrokken bij de voorbereiding van 
eenn officiële Nederlandse handelsmissie naar Argentinië en andere 
Zuid-Amerikaansee landen, waartoe de regering had besloten en waar-
voorr enkele bedrijven (voornamelijk Philips) achttienduizend gulden 
bijeenbrachtenn - wat neerkwam op ongeveer de helft van de kosten.72 

Opp 15 november 1935 gingen Anton Philips, prof. De Vooys (directeur 
vann AKU en ook voorzitter van de Economische Raad) en enkele ande-
renn op bezoek bij de minister van Economische Zaken - inmiddels Ge-
lissenn - voor overleg over de samenstelling van de missie. Ook Ernst 
Heldringg was aanwezig, als vice-voorzitter van de Economische Raad 
enn voorzitter van de daaraan gelieerde commissie voor de handelsver-
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dragen.733 Heldring had weken besteed aan het zoeken van potentiële 
deelnemers,, die volgens hem hoge regeringsvertegenwoordigers en di-
recteurenn van grote bedrijven moesten zijn. Aan regeringszijde leek de 
diplomaatt jhr. dr. John Loudon, voormalig minister van Buitenlandse 
Zakenn en gezant te Parijs, hem wel geschikt om de missie te leiden. Na 
eenn gesprek met Anton Philips op vrijdag 4 oktober was hij echter niet 
gerustt dat de industrie mensen van voldoende standing en kaliber zou 
afvaardigen.. Heldring - wegens zijn bescheiden en aristocratisch ge-
modelleerdd gedrag door de historicus Houwink ten Cate een 'pseudo-
patriciër'' genoemd - schreef in zijn dagboek: 'Ik moet van de industrie 
gedaann krijgen, dat de vertegenwoordigers die zij meestuurt, directeu-
renn van grote zaken zijn en niet een soort handelsreizigers, die zich niet 
inn een half officiële hoedanigheid weten te gedragen.'74 Tijdens het over-
legg bij Gelissen werd zijn vrees bewaarheid. Hij had voorgesteld de 
Twentsee textielbaron H.P. Gelderman, tevens voorzitter van het Ver-
bondd van Werkgevers, als vertegenwoordiger van de industrie aan de 
missiee toe te voegen, en Gelissen had deze ook al gevraagd.75 Maar nu 
bleekk dat Anton Philips zijn directeur in Spanje, Wolter Wolthers, wilde 
afvaardigenn en De Vooys zijn verkoopdirecteur Daniels. Heldring ech-
terr vond Wolthers 'een brutale Philips-kerel' - 'evenals de baas zelf' -
enn Daniels 'een ongemanierde burgerman, in het geheel niet van stan-
dingg en houding om tegenover gevoelige Zuid-Amerikanen te gebrui-
kenn als officieel vertegenwoordiger van het Nederlands bedrijfsleven'.76 

Dee kwestie kon staande de vergadering niet worden opgelost, zodat ge-
touwtrekk achteraf nodig was. Begin december was Anton in Parijs, waar 
hijj  beoogd missieleider Loudon overtuigde dat Wolthers wel degelijk 
geschiktt was. Maar kort daarop sprak Heldring de gezant weer in Den 
Haagg en wist hij hem van zijn instemming af te brengen, met als argu-
mentt dat de Philips-man misschien wel de goede eigenschappen had, 
maarr niet de juiste positie om de Nederlandse industrie te vertegen-
woordigen.. Uiteindelijk moest Anton begin januari 1936 accepteren dat 
Danielss van AKU in de missie bleef gehandhaafd, samen met de werkge-
versvoorzitterr Gelderman, en dat Wolthers niet mee zou gaan.77 Om al-
lerleii  redenen reisde de missie overigens pas medio 1937 daadwerkelijk 
af.. Heldring schreef er na afloop over dat zij 'althans in Zuid-Amerika 
eenn uitmuntende indruk [had] gemaakt', maar welke concrete resulta-
tenn zij heeft opgeleverd, is niet duidelijk.78 
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Opp grond van het voorgaande is het niet verwonderlijk dat de andere 
spraakmakendee Nederlandse ondernemers van begin twintigste eeuw 
geenn centrale figuren waren in Anton Philips' zakelijk netwerk. Zij wa-
renn net als hij bijna allemaal industriëlen, met een opwaarts bewegende 
maarr nog niet gevestigde status in de nationale elite. Een enkeling (De-
terding)) behoorde tot de Mannen van de Daad, maar die groep raakte 
inn de jaren dertig goeddeels uitgespeeld - met uitzondering van de po-
liticuss Colijn. De raakvlakken tussen deze entrepreneurs waren in aller-
leii  opzichten beperkt. Ze worden vaak gezien als een generatie, maar 
warenn in werkelijkheid lang niet allemaal leeftijdgenoten. Hun geboor-
tejarenn vertonen een spreiding van een kwart eeuw: Sam van den Bergh 
(Unilever)) werd geboren in 1864, Henri Deterding van Shell in 1866, An-
tonn Jurgens (Unilever) in 1867, Anton Philips in 1874 en Frits Fentener 
vanVlissingenn (SHV) in 1882. Albert Plesman van KLM (1889) en Antho-
nyy Fokker (1890) waren de jonkies in dit gezelschap, en kwamen pas kij -
kenn toen de anderen al lang en breed gevestigd waren. Anders dan deze 
laatstee twee waren de meesten bovendien actief in heel verschillende 
branchess en hadden ze veelal geen direct zakelijke redenen om relaties 
aann te knopen. In Antons officiële correspondentie komen zijn beroem-
dee collega-entrepreneurs dan ook vrijwel niet voor. In het voorjaar van 
19333 kwam Anthony Fokker een keer in Eindhoven op bezoek.79 In fe-
bruarii  1923 had Albert Plesman dat ook gedaan, en wel om met Anton te 
pratenn over de aanleg van een vliegveldje - wat toen niet doorging. Be-
ginn 1934 ontmoetten Anton en Plesman elkaar nog eens in de trein van 
Denn Haag naar Haarlem.80 De KLM-directeur stelde voor een actie te 
beginnenn met 'vliegpremies', bonnen ter waarde van vijf gulden die Phi-
lipss cadeau zou moeten doen bij aankoop van radio's, en die bij de KLM 
ingewisseldd zouden kunnen worden voor een korte vlucht. Ook dit 
airrm'/es-plannetjee ging niet door, Anton vond het te duur.81 Bewijsma-
teriaall  voor direct contact met Henri Deterding ontbreekt zelfs geheel. 
Antonss correspondentie bevat een enkele verwijzing naar ontmoetin-
genn met de directie van Shell, maar het is niet duidelijk met wie pre-
cies.822 Overigens had hij in de eerste helft van de jaren twintig wel een 
verbindingg met Shell via zijn neef August, die daar immers enkele jaren 
directeurr was. 

Daarr komt bij: de gloeilampenindustrie had van origine een inter-
nationaall  karakter. Haar geboorte en jeugdjaren speelden zich af in een 
wereldd met nog open grenzen. Toen Philips & Co. in 1891 de markt be-
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trad,, had zij nog wel met enkele lokale spelers te maken, maar die waren 
snell  verdwenen. Anderhalf decennium later domineerde de firma sa-
menn met Osram en General Electric de wereldmarkt, nog weer ander-
halff  later vormden zij hun ménage a trois, het Phoebus-kartel, en aan-
sluitendd deden zij hetzelfde met de radiomarkt. Als verkoper was Anton 
meteenn in 1895 in het buitenland actief geworden, en hij bewoog zich al 
vanaff  1903 (het jaar van de totstandkoming van het VVG-kooldraad-
lampenkartell  en zijn verblijf van drie maanden in Berlijn) in kringen 
vann internationale topmanagers in zijn branche. Het is zelfs goed moge-
lij kk dat hij zich - tot hij door het Europese protectionisme vaker rich-
tingg Den Haag werd gedreven - beter thuis voelde in Berlijn, Parijs, 
Londenn en New York dan in de hofstad. 

Eerderr schreef ik: met Gerald Swope van GE en William Meinhardt 
vann Osram was Anton Philips in zijn eigen liga.83 Zijn contact met 
Meinhardtt komt in een volgend hoofdstuk aan de orde; dat kreeg in 
19333 een speciale lading, toen deze als jood door de nazi's uit zijn baan 
werdd verdreven. Wat GE betreft: al vóór de Eerste Wereldoorlog waren 
zijnn contacten met de topmensen van dit bedrijf in zakelijk opzicht soe-
pell  en in persoonlijk opzicht zelfs vriendschappelijk. Vanaf 1920 had GE 
vanwegee haar participatie in het aandelenkapitaal bij Philips een vaste 
commissaris:: eerst Gerald Swope (tot 1922), toen die president van GE 
werdd Jesse Woodward (tot 1933) en vervolgens Clark Minor (tot 1950), 
dee topman van International General Electric. Anton onderhield met 
allee drie privé-contacten, en dat gold ook voor Owen Young, die in de 
jarenn twintig en dertig chairman van GE en RCA was, en Anson Bur-
chard,, de opvolger van Swope in het executive committee van GE.84 De 
herenn wisselden regelmatig vriendelijke briefjes uit en bezochten elkaar 
inn de privé-sfeer.85 Anton lijk t het meeste contact te hebben gehad met 
Swope,, die leeftijdgenoot was en ook kinderen had in de leeftijd van de 
zijne.. In 1919 vierden de Swopes Sinterklaas bij de Philipsen.86 En toen 
zoonss Gerard jr. en Izak in 1928 waren teruggekeerd van een reis naar 
Europa,, schreef senior hoe leuk ze hun bezoek aan Eindhoven hadden 
gevonden.. Wij ook, antwoordde Anton: 'The whole family was in full 
sympathysympathy with your boys. Every inch "nature", not made up..., just the type 
ofof boys we like in our small Holland*7 

Mett David Sarnoff, die hij na de aanvang van Philips' radioactivitei-
tenn medio jaren twintig leerde kennen, raakte hij eveneens op persoon-
lijkee voet. De RCA-president deelde zijn belangstelling voor kunst en 
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Antonn stuurde hem af en toe schilderijen.88 Hij had veel waardering 
voorr Sarnoffs soepele houding bij het oplossen van de irritaties tussen 
hunn beider firma's in 1931.89 Toen de raad van commissarissen in sep-
temberr 1934 sprak over de opvolging van Gerard de Marez Oyens, kwam 
hijj  met Sarnoffals kandidaat aanzetten. Diens benoeming zou 'wegens 
dee relaties die onze vennootschap onderhoudt met de Radio Corpora-
tion.... een aanwinst zijn voor onze vennootschap, terwijl ook zijn op-
merkingenn ten aanzien van fabricage voor ons van groot nut kunnen 
zijn'.900 De commissarissen waren het hiermee eens enn Sarnoffwerd ook 
inn principe benoemd. Om zakelijke redenen die hier verder niet van be-
langg zijn, wilde de RC A -topman zelfde beslissing liever uitstellen.91 De 
factoo was zijn commissariaat daarmee van de baan. Desondanks illu-
streertt Antons voorstel hoe Philips' relatie met concerns als RCA en GE 
inn de loop der decennia - mede door alle licentie- en marktverdelings-
overeenkomstenn - veel belangrijker was (geworden) dan die met Ne-
derlandsee bedrijven. 

All  was hij de nationale en zelfs de Europese grenzen in zakelijk opzicht 
allangg ontgroeid, toch wrong er iets. Juist vanwege de betrekkelijk lage 
statuss van de nieuwe grootindustriëlen was hij 'bijzonder blij verrast' 
toenn hij in 1939 als eerste Nederlandse industrieel tot commandeur in 
dee Orde van de Nederlandse Leeuw werd benoemd, bekende hij tegen-
overr de Knickerbocker Weekly in juni 1943.92 Hij heeft in zijn onderne-
merslevenn talloze van dergelijke onderscheidingen ontvangen, in bin-
nen-- en buitenland. Dat hij die inderdaad zag als een belangrijke erken-
ning,, blijkt uit de bijna overdreven hardnekkigheid waarmee hij in de 
jarenn dertig probeerde lintjes binnen te halen voor zijn topmedewerkers 
enn ook voor zijn vrouw Anna. 

Neemm de benoeming van zijn consigliere Herman van Walsem tot 
officierr in de Orde van Oranje-Nassau. Op vrijdag 21 december 1934, tij -
denss een bezoek aan Den Haag, herinnerde Anton minister Steenber-
ghee van Economische Zaken eraan dat diens voorganger dat lintje had 
toegezegd.. Helaas, antwoordde Steenberghe, de lijst voor de eerstvol-
gendee ronde van 31 december is al vastgesteld. Een dag later stuurde An-
tonn hem een brief: wilde hij Van Walsem dan tenminste op de lijst van 
augustuss aanstaande zetten?93 Daarna stuurde hij de minister tussen 
kerstt en nieuwjaar nog een brief, waarin hij schreef'dat de positie en het 
aanzienn van mr. Van Walsem, die in het buitenland geregeld de interna-
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tionalee besprekingen leidt met belanghebbenden in onze industrie, 
hierdoorr zeer zou worden verhoogd, zodat de buitenlanders ook zien, 
datt hij door zijn eigen regering wordt geëerd'.94 Toen hij eind maart 1935 
nogg steeds geen antwoord had ontvangen, volgde een derde brief.95 Om 
diee kracht bij te zetten, stuurde hij dezelfde dag ook brieven naar drie 
vann Steenberghes topambtenaren met het verzoek hun invloed aan te 
wenden.966 Hij kreeg zijn zin: op Koninginnedag 31 augustus 1935 had 
Vann Walsem zijn lintje.97 

Meestall  betroffen zijn lintjesverzoeken hoge medewerkers, hoewel 
hijj  zich ook inzette voor zijn chauffeur Johannes van Wulfen. In 1933 
vroegg hij toenmalig minister Verschuur van Economische Zaken die 
all  na vijfentwintig jaar trouwe dienst te onderscheiden en niet pas na 
dee gebruikelijke veertig jaren dienstverband - een verzoek waar de mi-
nisterr mee instemde.98 In 1932 was Verschuur heel wat minder inschik-
kelijk,, toen Anton een lintje vroeg voor J. B. Vink, directeur van Philips-
België.. Een persoonlijk verzoek aan de bewindsman leverde geen resul-
taat.. Anton was echter niet voor één gat te vangen. Hij koos gewoon een 
anderee route en vroeg minister jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland van 
Buitenlandsee Zaken Vink te decoreren in diens hoedanigheid van voor-
zitterr van de Nederlands-Belgische Kamer van Koophandel. Beelaerts 
zegdee toe dit te bespreken met de Nederlandse gezant in België. Een 
tijdjee later stuurde Anton een briefje naar H. A. Hooft, directeur Econo-
mischee Zaken van Beelaerts' departement. Misschien kon die er ook 
nogg eens bij de gezant naar vragen; hij moest 'echter niet vermelden dat 
dee minister van economische zaken aan mijn verzoek geen gevolg heeft 
gegeven'.999 Het is niet bekend wat Hooft precies heeft ondernomen, 
maarr niet lang daarna kon Anton hem berichten dat Vink inderdaad 
zijnn medaille zou krijgen.100 

Inn de jacht op onderscheidingen toonde hij een scherp besef van 
rangenn en hiërarchische verhoudingen. In 1935 werd Charley Spaens, 
inmiddelss directeur van Philips-Frankrijk, benoemd tot Ridder in het 
Fransee Légion d'Honneur. Vervolgens had commercieel manager A. 
Thomannn - verantwoordelijk voor de verkoop van autolampen, speci-
aallampenn en scheerapparaten - de Franse ambassadeur ook om zo'n 
onderscheidingg gevraagd. Toen Anton dit hoorde, schreef hij ambassa-
deurr baron D'Arnaud de Vitrolles: 'Eigenlijk ben ik verbaasd dat hij zich 
directt tot u heeft gericht, en ik keur het ook niet goed. Want al is Tho-
mannn een toegewijd medewerker, er zijn heel wat andere personen die 
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opp grond van hun verdiensten voor onze zaken in Frankrijk eerder in 
aanmerkingg zouden komen voor een Franse onderscheiding.'101 Hij 
dachtt in de eerste plaats aan Othon Loupart, onderdirecteur voor com-
mercieell  beleid, en boven Thomann geplaatst. 'Ik heb de kandidatuur 
vann de heerr Loupart niet eerder aan u durven voorstellen... Maar, nu de 
gelegenheidd zich voordoet veroorloof ik mij...' - enzovoort. Weer lukte 
het:: in juni 1936 werd Loupart door de Fransen geridderd. 

Hett meest vasthoudend was hij bij zijn inspanningen een Belgische 
onderscheidingg te regelen voor Anna. Eind 1935 mislukte de eerste po-
ging.1022 Vervolgens wendde hij zich eind 1936 tot baron D'Arnaud de Vi-
trolless voor een Frans lintje. In het verzoek beschreef hij hoe Anna in 
19188 Franse vluchtelingen had geholpen, van wie velen de levensgevaar-
lijk ee Spaanse griep onder de leden hadden, en hoe zij ook besmet was 
geraakt.1033 Toen Anna in maart 1937 inderdaad werd benoemd tot 
officierr in het Légion d'Honneur, nam hij direct België weer in het vi-
zier.1044 Op zijn verzoek schreef J. B. Vink een notitie waarin het ditmaal 
gingg over Anna's opvangvan Belgische vluchtelingen in 1914.'...toen ge-
heell  Nederland overstroomd werd door de uitgewekenen uit Antwer-
penn en omgeving, heeft mevrouw Philips met de andere dames van het 
Eindhovenss Comité van het Nederlandse Rode Kruis, schitterend werk 
verricht.. Honderden uitgewekenen werden dagelijks onder haar leiding 
onderr dak gebracht, aangemoedigd, getroost en gesteund. Blijken van 
grotee edelmoedigheid werden gegeven; door het verschaffen van werk, 
vann kleding en meubelen en vooral ook door verlening van geldelijke 
steunn aan hen, die van alle middelen waren verstoken... Dank zij haar 
tussenkomstt vonden velen van hen werkgelegenheid, hetzij bij de Phi-
lips'' Fabrieken te Eindhoven of bij andere naburige industriëlen.'105 

Tegelijkertijdd startte hij een initiatief om Anna een hogere Neder-
landsee onderscheiding te laten verlenen. Zij was sinds 1923 ridder in de 
Ordee van Oranje-Nassau, nu moest het de Orde van de Nederlandse 
Leeuww worden. Hij schakelde zijn goede bekende minister Gelissen 
maarr eens in en stuurde deze een overzicht van haar sociale activiteiten. 
Inn een begeleidende brief schreef hij dat mede dankzij haar bij de beurs-
gangg in 1912 was besloten jaarlijks een deel van de winst in een fonds 
'Belangenn Personeel' te storten, later omgezet in een pensioenfonds. Hij 
hadd laten uitrekenen dat het ging om 12,8 miljoen gulden op een totaal 
opgebouwdd pensioenvermogen van 28,5 miljoen. Ik schrijf dit niet, ver-
volgdee hij, 'om onszelf in de hoogte te steken, maar alleen om te tonen 
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hetgeenn mijn vrouw evengoed als ik gepresteerd heeft'.106 Op grond van 
all  die prestaties vond hij dat Anna 'niet met een Officierskruis Oranje 
Nassauu moet worden afgescheept, maar wel degelijk recht heeft op de 
Leeuw'.. Meer recht, vond hij, dan de sigarenfabrikant Henri van Abbe, 
diee wegens zijn initiatief tot oprichting van een museum in Eindhoven 
all  eerder een 'Leeuw' had ontvangen. 'Wanneer men daarbij vergelijkt 
iemand,, die fl. 150.000.- of fl. 180.000.- voor een museum heeft gegeven 
(ikk bedoel hier de heer Van Abbe) en zich verder van het welzijn van zijn 
werknemerss niets aantrekt, dan slaat de balans, geloof ik, wel dubbel en 
dwarss aan mijn vrouws zijde over.' De Belgische Kroonorde kwam er, 
beginn 1938.l0? De Nederlandse 'Leeuw' vooralsnog niet. Gelissen kreeg 
zijnn collega van Sociale Zaken zo ver dat die Anna wilde decoreren.108 

Maarr na de verkiezingen van mei 1937 vormde Hendrik Colijn een 
nieuw,, rechts kabinet waarin deze twee ministers niet terugkeerden. 
Annaa zou de 'Leeuw' pas in 1951 ontvangen.109 

Antonss lintjesjacht voor zijn naaste medewerkers, en zeker die ten 
behoevee van Anna, roept een glimlach op. Er zat iets kinderlijks in de 
manierr waarop hij sluiproutes zocht en alle denkbare argumenten bij-
eensleepte.. Ongetwijfeld vond hij werkelijk dat zijn vrouw en zijn men-
senn de gevraagde onderscheidingen voluit verdienden. Maar de jacht 
hadd ook iets obsessiefs. Dat de oudere hoge kringen met dédain op hem 
neerr bleven kijken, ondanks al zijn prestaties als grootindustrieel, stak 
hem.. Misschien daarom kon alle erkenning - zijn rijkdom, de loftuitin-
genn bij jubilea, zijn eredoctoraat en al zijn eigen onderscheidingen -
hemm toch niet voldoende bevredigen en wilde hij die nog groter maken 
viaa lauwerkransen en loftuitingen voor zijn directe kring. Misschien 
wass hij in zijn hart ook ontevreden over zijn solitaire positie in de natio-
nalee elite, waarin hij rondzwierf en iedereen kende maar nergens echt 
bijj  hoorde, en zocht hij zo compensatie. Wat in ieder geval opvalt, is dat 
hijj  de lintjesjacht juist in de herfst van zijn carrière flink intensiveerde. 
Hijj  had meer tijd, kan men denken, maar de herfst is ook de tijd waarin 
dee vruchten dienen te worden geplukt, rijp en in zo overvloedig moge-
lijkee aantallen. 

Antonss brieven aan minister Steenberghe over de ridderorde voor Her-
mann van Walsem behoorden tot de laatste die hij in 1934 verstuurde. 
Terwijll  hij dat najaar had gelobbyd voor handhaving van de invoer-
drempelss voor Japanse lampen, voor een goedkopere gulden en voor 
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koninklijkee onderscheidingen, was in Europa het spook van de oorlog 
weerr opgedoken. Tijdens de zomer hadden eerst de fascisten en nazi's 
elkaarr intern en onderling bestookt. Op 30 juni had Adolf Hitler de top 
vann de SA, de paramilitaire organisatie van de NSDAP, laten vermoor-
denn in de 'Nacht van de Lange Messen'. De SA {Sturmabteilung) dreigde 
tee machtig te worden; hij had meer belang bij goede relaties met het le-
ger.. Op 25 juli hadden Oostenrijkse nazi's een staatsgreep ondernomen 
tegenn het bewind van de conservatief-katholieke, Austro-fascistische 
bondskanselierr Engelbert Dollfuss, die het land al meer dan een jaar als 
eenn dictator regeerde. De putsch mislukte, maar Dollfuss was aan zijn 
verwondingenn overleden.110 Hoe ernstig dit allemaal ook was, pas de 
moordd op Alexander 1 van Joegoslavië op dinsdag 9 oktober had echo's 
vann Serajewo 1914 door Europa gejaagd. De koning was die dag in Mar-
seillee gearriveerd voor besprekingen met de Franse minister van Bui-
tenlandsee Zaken Louis Barthou. Deze was bang voor een te machtig 
Duitslandd en werkte daarom aan toenadering tussen Joegoslavië en Ita-
lië,, en daarmee aan versterking van de zogenoemde 'kleine entente' van 
Joegoslavië,, Tsjecho-Slowakije en Roemenië. Bij Alexanders aankomst 
haddenn Kroatische nationalisten van de Ustasa-beweging zowel de ko-
ningg als de minister doodgeschoten. De enige opluchting was dat de 
moordenaarss geen Italianen waren, anders was de vlam meteen in de 
pann geslagen.1" 

Diee oktobermaand had Philips de Nederlandse regering laten weten 
datt het bedrijf werkte aan plannen om in geval van oorlog personeel en 
materieell  achter de Waterlinie te brengen, ofwel naar de Randstad. Het 
initiatieff  was gekomen van Frans Otten en de jurist mr. J. Hamming -
diee nauw bij de verdere uitwerking betrokken zou zijn - terwijl in die-
zelfdee tijd ook J. Polak, directeur van de Noorse verkooporganisatie, in 
eenn brief aan Anton had aangedrongen op oorlogsvoorbereiding. Phi-
lipss was daarmee een van de eerste Nederlandse ondernemingen - zo 
niett de eerste - die over een mogelijke nieuwe oorlog in Europa begon 
naa te denken.112 
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HOOFDSTUKK 13 

DeDe druk der omstandigheden 

Opp 14 oktober 1933 diende Anton een verzoek in bij de arrondisse-
mentsrechtbankk te Amsterdam. Op of omtrent 14 augustus 1931 had hij 
210.0000 Reichsmark geleend aan William Meinhardt. Sindsdien had de-
zee echter niets afgelost en ook de afgesproken rente niet betaald. Daar-
omm wilde hij tot een bedrag van 139.000 gulden (de koers van de mark 
wass ongeveer zestig cent) beslag laten leggen op een pakket aandelen 
Philipss die Meinhardt had gedeponeerd bij de NV Internationale Bank 
tee Amsterdam. De rechtbank ging akkoord, hoewel zij de schuld herbe-
rekendee op 127.000 gulden (in huidige termen ongeveer 900.000 euro). 
Hett beslag werd nog diezelfde dag gelegd.1 Vier dagen later stuurde An-
tonn een briefje naar Meinhardt, die op dat moment in zijn huis in Zwit-
serlandd was, om hem van de beslaglegging op de hoogte te stellen.2 Het 
zall  ongetwijfeld een glimlach op diens gezicht hebben doen verschij-
nen.. Hij was van joodse afkomst en de beslaglegging was onderdeel van 
eenn uitvoerige truc om hem te helpen geld uit Duitsland weg te sluizen, 
terr voorbereiding op een eventueel vertrek van hemzelf, zijn echtgenote 
enn zijn kinderen.3 Stap één was nu gezet. 

Antonn kende dr.ing. William Meinhardt in ieder geval vanaf begin 1920, 
toenn deze directeur werd van het zojuist gevormde Osram. Mogelijk 
hadd hij hem daarvóór al ontmoet, als directeur van de Auergesellschaft, 
eenn van de drie bedrijven die hun lichtactiviteiten in Osram hadden 
gebundeld.. Meinhardt was geboren in 1872 (net als Gerard Swope van 
GE),, twee jaar vóór Anton, en was daarmee praktisch gesproken een 
leeftijdgenoot.. Zijn zoon Peter - in 1903 toevallig precies op Antons 
verjaardagg geboren - en dochter Lotte van 1907 waren vrijwel even oud 
alss Frits en Jetty.4 Naast hun regelmatige zakelijke ontmoetingen be-
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zochtenn zij elkaar minstens eens per jaar in privé, met echtgenotes en 
somss ook de kinderen. Vooral na hun reis naar Rusland in 1922 - toen 
zijj  gezamenlijk met de Sovjets onderhandelden over een mogelijke 
jointt venture - had hun contact een persoonlijker karakter gekregen. 
Meinhardtt hanteerde sindsdien in zijn brieven de aanhef 'Lieber Herr 
Philips',Philips', terwijl Anton ondertekende met 'Ihr Freund'.5 Ze schreven over 
alledaagsee onderwerpen als gezondheid, vakanties en de kinderen. An-
tonn stuurde Meinhardt af en toe vaatjes haring en ansjovis, en sigaren; 
somss kregen diens kinderen een cadeautje.6 Rond 1929-1930 corres-
pondeerdenn ze nog korte tijd over kunst.7 Ook in zakelijke brieven ble-
venn zij uiterst vriendelijk, zelfs over hun soms scherpe meningsverschil-
len.8 8 

Toenn kwam 1933. Op 5 maart haalden de nieuwe rijkskanselier Adolf 
Hitlerr en zijn NSDAP vierenveertig procent van de stemmen - samen 
mett de acht procent van de Deutschnationale Volkspartei voldoende 
voorr een parlementaire meerderheid - en had hij de handen vrij voor 
uitvoeringg van zijn program. Op donderdag 23 maart liet hij het parle-
mentt een Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich aannemen, 
eenn machtigingswet die de regering dictatoriale volmachten gaf.9 Direct 
daaropp begonnen de nazi's aan het verjagen van joden, en later ook van 
niet-partijleden,, uit cruciale posities in de samenleving. Dat gebeurde 
onderr het motto 'gelijkschakeling' - een term die aanvankelijk alleen 
bedoeldd was voor het gelijktrekken van de parlementaire vertegen-
woordigingg in de deelstaten met die in de Rijksdag, maar al snel een veel 
bredere,, en vooral antisemitische lading kreeg. Eerst waren het over-
heidsapparaatt van de deelstaten en het rijk aan de beurt. Vervolgens 
riepp de NSDAP op dinsdag 28 maart op tot een boycot van joodse bedrij-
venn en zelfstandigen zoals artsen, advocaten en middenstanders. Deze 
actie,, gepresenteerd als een Abwehrkampf tegen de 'leugenachtige pro-
pagandaa van naar het buitenland gevluchte communistische misdadi-
gerss en joodse intellectuelen over de jodenvervolging in Duitsland', 
moestt 1 april van start gaan.10 De meest fanatieke leden van de parami-
litairee SA en het elitekorps daarvan, de ss {Schutzstaffeln - bescher-
mingsgroepen),, konden zich echter niet inhouden en gingen in ver-
schillendee grote steden al meteen over tot sluiting van joodse winkels, 
vernielingen,, molestaties en arrestaties.11 Op de bewuste zaterdag 1 april 
zelff  trokken leden van de Nationalsozialistische Betriebszellenorganisa-
tiontion (NSBO), onderdeel van de NSDAP, naar de grote bedrijven in het 
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helee land om het ontslag van joodse directeuren en hogere staffunctio-
narissenn te eisen.12 

Aanvankelijkk leek een en ander met een sisser af te lopen. Op woens-
dagg 19 april keerde Anton terug uit Parijs, waar hij een eredienst had bij-
gewoondd voor IG E-vertegenwoordiger en Philips-commissaris Jesse 
Woodward,, die onverwacht was overleden. Hij stuurde diezelfde dag 
eenn brief naar topman sir Hugo Hirst van de Britse General Electric 
Companyy (GEC). Mocht William Meinhardt zijn baan verliezen, schreef 
hij,, dan kunnen we hem misschien juridisch adviseur van de Phoebus-
organisatiee maken - een rol die Woodward tot dan had gespeeld. Maar, 
zoo voegde hij eraan toe, dat zou voorlopig wel niet aan de orde zijn. 
'Some'Some of our gentlemen were during the last weeks in Berlin and they feit 
thatthat nothing has been changed in Meinhardts position,.., and I myself do 
notnot believe that the government would force him to take his leave*3 

Diezelfdee dag echter ging vanuit Hamburg een brief onderweg naar 
Eindhoven,, die toch een andere sfeer schetste. Deze was afkomstig van 
Friedrichh Ritter von Raffler, directeur van de fabriek van röntgenbuizen 
enn radiolampen Muller AG, waarvan Philips in 1927 eigenaar was ge-
worden.. Hij meldde dat de Reichsverband der Deutschen Industrie (de 
belangrijkee werkgeversorganisatie in Duitsland) inmiddels eiste dat alle 
jodenn hun bestuursposities daarin opgaven. Daardoor kon Max Lieber-
mann,, de vorige eigenaar van Muller en nog altijd president-commis-
saris,, niet langer voorzitter blijven van de afdeling Hamburg van de 
Reichsverband.Reichsverband.11**  Nog geen week later schreef Von Raffler dat de nazi's 
inmiddelss het voltallige bestuur van de afdeling wilden vervangen door 
eigenn mensen.15 En weer een week later deed hij verslag van zijn gesprek 
mett de politiek commissaris voor volksgezondheid van de NSDAP-

Hamburg,, die hem te verstaan had gegeven 'dat het voor de verkoop van 
onzee producten in Duitsland, inclusief de Metalix-Röntgenapparaten, 
raadzaamm is de zogenaamde gelijkschakeling ook in de raad van com-
missarissenn door te voeren'.16 De Hamburgse Kamer van Koophandel 
hadd inmiddels al een brief ontvangen van de ziekenhuizen in Neuren-
berg,, die dreigden geen Muller-apparatuur meer te kopen. Von Raffler 
vreesdee dat nagedacht moest worden over de consequenties van een en 
anderr voor de positie van Liebermann als president-commissaris, en 
ookk voor die van George Behrens, commissaris bij Muller AG namens 
hett joodse bankiershuis L. Behrens & Söhne. 

Medioo mei vroeg bedrijfsjurist Werner Brümmer, binnen Philips' di-
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rectiesecretariaatt verantwoordelijk voor de contacten met de Duitse en 
Oost-Europesee dochterbedrijven, Liebermann af te treden, samen met 
dee rest van de commissarissen, en de werkzaamheden van de raad nog 
eenn maand voort te zetten tot opvolgers waren benoemd. Liebermann 
gingg akkoord, maar wilde met onmiddellijke ingang geen enkele verga-
deringg meer bijwonen.17 Anton, die een paar weken in Italië was ge-
weest,, schreef hem op 27 mei nog een persoonlijke, maar ook enigszins 
afstandelijkee brief. 'Zoals mij is bericht, maken de huidige omstandig-
hedenn het nodig de organen van de Duitse bedrijven overeenkomstig 
tee veranderen. Ik betreur het zeer dat ook u hierdoor getroffen wordt, 
enn ik heb er kennis van genomen, dat u op tegemoetkomende wijze ak-
koordd bent gegaan met de betreffende voorstellen. Ik kan mij voorstel-
lenn dat dit besluit u zwaar gevallen is, aangezien het toch gaat om een 
onderneming,, waarmee u lange jaren van uw leven verbonden bent ge-
weestt en waarvoor u de basis hebt geschapen.'18 Hij dankte Liebermann 
voorr alles en sloot af met de uitnodiging eens in Eindhoven op bezoek 
tee komen. 

Williamm Meinhardt verloor zijn baan met precies dezelfde snelheid. 
Detailss zijn niet bekend, maar op zondag 21 mei 1933 berichtte hij Anton 
vanuitt zijn landgoed Kehrigk bij Münchehofe, niet ver van Berlijn, dat 
hijj  Osram had verlaten, evenals president-commissaris Paul Mamroth. 
'Ich'Ich schelde schweren Herzens, hoffe aber, darin Trost zu finden, dass mir 
diedie Freundschaft aller derer, mit denen ik zwanzigfahre zusammen gear-
beitetbeitet habe, erhalten bleibt.*9 Liebermann, Mamroth en Meinhardt be-
hoordenn tot de eersten van velen die na 1 april 1933 door de nazi's uit 
dee openbare organen en het bedrijfsleven werden weggewerkt. De cul-
tuurhistoricuss H.W. von der Dunk wijst er terecht op dat deze verwijde-
ringg na de roerige start van de boycot grotendeels in het verborgene ver-
liep,, 'achter gesloten deuren en langs bureaucratische weg', zoals het ge-
val-Liebermannn illustreert.20 Slechts weinigen van de circa vijfendertig 
miljoenn Duitsers hadden persoonlijk te maken met joden - die met 
525.0000 al met al anderhalf procent van de bevolking uitmaakten - en 
dee meesten merkten weinig tot niets van wat zich afspeelde.21 Voor zo-
verr ze dat wel deden, waren ze er meestal niet rouwig om, constateerde 
Ernstt Heldring, die op 7 april in Hamburg was. 'Slechts zakenlieden ge-
sprokenn die tevreden waren met het nieuwe régime,' noteerde hij in zijn 
dagboek.. 'De boycot der joden vinden de vooraanstaande Hamburgers 
zoo kwaad niet...'22 
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Dee boycot was een schoolvoorbeeld van de wijze waarop de nazi's 
hunn hetzes voerden en ook van hun 'taaicorrumpering', zoals Von der 
Dunkk het noemt.23 Het woord 'gelijkschakeling' was maar een van de 
eufemismenn waarmee zij hun eigen schijnwerkelijkheid bouwden. En 
dee 'propaganda' die in het buitenland tegen hen zou zijn gevoerd en die 
zijj  als aanleiding gebruikten, bestond tot dat moment grotendeels in 
hunn verbeelding.24 In reactie op deze eerste openlijke jodenvervolgin-
genn kwam later in 1933 wél een campagne tegen hen op gang, en begon 
hett American Jewish Congress voor een boycot van Duitse producten te 
pleiten.. Ook Philips kreeg daarmee te maken. In de zomer van 1933 be-
gonn het Nederlandse concern in de Verenigde Staten met de fabricage 
vann röntgenapparaten in Mount Vernon, een plaatsje aan de noordrand 
vann New York City. Aangezien het American Jewish Congress meende 
datt Philips onder Duitse invloed stond, weigerden hierbij aangesloten 
joodsee artsen de apparaten van deze Philips Metalix Corporation te ko-
pen.. Pas na bemiddeling van de Amsterdamse commissionair Adolph 
Krijn ,, die blijkbaar het vertrouwen van de Amerikaanse joden had, was 
menn bereid te geloven dat het om een Nederlands bedrijf ging.25 

Opp vrijdag 16 juni 1933 reisde Meinhardts zoon Peter, inmiddels dertig 
jaarr oud en advocaat, naar Eindhoven voor een bezoek aan Anton.26 

Zijnn vader was volkomen ingestort en had zich teruggetrokken in zijn 
huiss in Zuoz, vlak bij Sankt Moritz in Zwitserland. Anton beloofde dat 
hijj  Gerard Swope van GE eens zou schrijven of telegraferen, om te kijken 
off  iets voor Meinhardt kon worden gedaan. Peter zelf bood hij een baan 
aann als jurist voor internationale patentaangelegenheden bij Philips. Op 
woensdagg de 21ste schreef Peter vanuit Zwitserland dat het met zijn va-
derr nog altijd niet goed ging - 'DerArzt meint, die Genesung wird noch 
eineganzeeineganze Weile brauchen - maar dat het hem geruststelde dat Anton zo 
buitengewoonn vriendelijk voor hem was.27 Begin juli ging Anton zelf 
naarr Zwitserland voor zakelijke besprekingen in Luzern op 4,5 en 6 juli , 
omm daarna door te reizen naar zijn vakantieoord Crans-Montana in het 
Rhönedal.. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij Meinhardt in die periode op-
gezochtt - of omgekeerd.28 Mogelijk vond (ook) een ontmoeting plaats 
toenn Anton op 28 augustus met zijn juristen Werner Brümmer en Her-
mann van Walsem opnieuw in Luzern was.29 Feit is dat de truc rond het 
wegsluizenn van Meinhardts geld kort daarop van start ging. 

Hett probleem was: Meinhardt en zijn familie konden zelf vrijelij k 
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Duitslandd verlaten maar mochten vanwege beperkingen op de uitvoer 
vann deviezen geen grote bedragen meenemen. In een van voornoemde 
ontmoetingenn moet het idee zijn gerezen voor Meinhardt buiten Duits-
landd een schuld te creëren en hem via een rechterlijke uitspraak te dwin-
genn tot aflossing daarvan — een van de weinige redenen die de Duitse 
autoriteitenn accepteerden voor de uitvoer van geld. Dat ging als volgt. 
Medioo september stuurde het commissionairshuis Dunlop & Philips in 
Amsterdamm (waaraan een neef van Anton verbonden was) een briefje 
naarr Eindhoven dat het twee jaar eerder, in juni 1931, voor rekening van 
Meinhardtt een aantal aandelen Philips had gedeponeerd bij de NV In-
ternationalee Bank te Amsterdam.30 Even later 'vond' bedrijfsjurist Gué-
pinn een briefwisseling terug in de bedrijfsadministratie, die aantoonde 
datt Meinhardt in diezelfde periode geld van Anton had geleend.31 Dat 
wass voldoende voor de beslaglegging van 14 oktober 1933. 

Daarnaa volgde de juridische procedure om Meinhardt te dwingen 
tott terugbetaling van zijn 'schuld'. Hier zat een adder onder het gras. 
Omm de truc te laten slagen, moest die betaling vanuit Duitsland plaats-
vinden.. Daarvoor moest een link worden gelegd tussen zijn schuld in 
Nederlandd en zijn kapitaal in Duitsland. 'Toevallig' dook nog een brief 
uitt de zomer van 1931 op. Daarin herinnerde Meinhardt Anton aan 
dienss belofte hem te helpen bij de aankoop van een pakket aandelen 
Dessauerr Gas; wilde hij nu tweehonderdduizend Reichsmark voorschie-
tenn en die overmaken naar de bank Pröhl & Gutmann, een filiaal van de 
Dresdnerr Bank in Amsterdam? Cruciaal was de slotzin:'... ich hoffe aber 
baldbald meine Schuld abtragen zu können'?2 Intussen zorgden Antons ad-
vocaatt mr. H.J. Passtoors in Eindhoven en de Amsterdamse advocaat 
mr.. H. Modderman, die namens Meinhardt optrad, dat de procedure zo 
gladjess mogelijk zou verlopen. Zij wisten dat het om een truc ging en 
sprakenn met elkaar af dat Modderman bij de zitting verstek zou laten 
gaan,, dat Passtoors onmiddellijk vonnis zou vragen en dat Meinhardt 
geenn beroep zou aantekenen.33 Op 29 december vond de zitting plaats 
bijj  de rechtbank in Den Bosch. De uitspraak kwam op 19 januari 1934: 
Meinhardtt werd, zoals te verwachten, veroordeeld tot terugbetaling van 
zijnn lening.34 Daarmee was stap twee gezet. 

Tegenn die tijd was Meinhardt voldoende hersteld van zijn inzinking om 
terugg te keren naar Berlijn, van waaruit nu stap drie moest worden gere-
geld:: de betaling zelf. Dat ging nog met de nodige rompslomp gepaard. 
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Dee Duitse bureaucraten wilden weten hoe Anton indertijd aan de uit-
geleendee Reichsmark was gekomen. Als hij die speciaal had aangekocht, 
mett guldens, dan was formeel sprake geweest van invoer van deviezen 
(guldens)) in Duitsland, en mocht Meinhardt hem omgekeerd vanuit 
Duitslandd naar Nederland terugbetalen. Had hij echter Reichsmark van 
eenn Duitse rekening gebruikt, dan moest Meinhardt hem in Duitsland 
zelff  terugbetalen, en was de truc mislukt.35 Anton stuurde dus een 
schriftelijkee verklaring dat het om Vrije' marken van een rekening in 
Eindhovenn ging.36 Daarna duurde het nog eens maanden voordat de 
zaakk kon worden afgewikkeld - waarom is niet bekend, misschien van-
wegee een controle van Antons verklaring. Pas eind juni kreeg Mein-
hardtt toestemming zijn aandelen Dessauer Gas te verkopen, en de op-
brengstt naar Nederland over te maken. Het ging om 92.000 Reichsmark 
ofwell  55.000 gulden (met een huidige waarde van ongeveer 420.000 
euro).377 Aangezien Anton de totale 'schuld', inclusief rente en juridische 
kosten,, inmiddels op 142.000 gulden berekende, had Meinhardt in 
principee de mogelijkheid te proberen daarnaast nog eens 87.000 gulden 
uitt Duitsland naar Nederland te sluizen.38 Het is niet bekend of hem dat 
geluktgelukt is, zodat we ervan uit moeten gaan dat de truc uiteindelijk maar 
voorr veertig procent is geslaagd. 

Uitt de toon van zijn brieven blijkt dat het Meinhardt de daaropvol-
gendee drie jaren redelijk verging. Nog in 1934 vestigden zijn zoon Peter 
enn dochter Lotte zich met hun echtgenoten in Londen. Begin 1935 
maaktee hij zelf met zijn vrouw een wereldreis.39 Zijn vrienden bij Os-
ramm zorgden ervoor dat hij tot medio 1936 op contractbasis advieswerk 
voorr het bedrijf kon verrichten.40 Antons poging hem in de adviesbaan 
vann de overleden Woodward bij Phoebus te schuiven, mislukte wegens 
verzett van General Electric. Mogelijk vonden de Amerikanen hem juist 
vanwegee zijn Osram-contract niet onafhankelijk genoeg.41 Maar Mein-
hardtt had genoeg contacten in de branche om vanaf najaar 1936 een 
deell  van het jaar in Londen te gaan wonen en werken als consultant in 
hett internationaal patentrecht en ondernemingsrecht.42 Anton bleef 
hemm en zijn vrouw Eva cadeautjes sturen - haring, kaas, tulpenbollen -
enn ze zagen elkaar af en toe, als vanouds.43 

Najaarr 1934 was de moord op de Joegoslavische koning toch geen aan-
leidingg geworden voor oorlog in Europa. Najaar 1935 doemde een nieu-
wee potentiële aanleiding op. In de loop van september kwamen steeds 
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meerr signalen dat Benito Mussolini een aanval op Abessinië (Ethiopië) 
inn de zin had. Met het doel een koloniale mogendheid als Engeland en 
Frankrijkk te worden, had Italië aan het eind van de negentiende eeuw 
Eritreaa bezet en het zuiden van Somalië. Een poging in het tussenlig-
gendee Abessinië een protectoraat te vestigen, was toen echter mislukt. 
Daarnaa hadden de Italianen hun aandacht gericht op het Middelland-
se-Zeegebied.. In 1912 hadden ze Tripolitanië bezet en dat met twee aan-
grenzendee gebieden samengevoegd tot de kolonie Libië. Na de Eerste 
Wereldoorlogg hadden ze nog wat kleine plukjes in bezit gekregen: Zuid-
Tirol,, de stad Triest en het schiereiland Istrië aan de Golf van Venetië, en 
dee Kroatische stad Zadar. Alles bijeen was het veel te weinig voor Mus-
solini'ss ambitie Italië tot de rangen der grote mogendheden door te la-
tenn dringen. 

Algemeenn vreesde men dat Engeland een Italiaanse aanval op Abes-
siniëë zou opvatten als bedreiging van zijn eigen koloniale belangen in 
dee regio. Het gevaar van een Britse reactie kwam in september ook ter 
sprakee in de raad van commissarissen van Philips. Anton was al enige 
tijdd bezig met het kopen van goud als dekking tegen valutaschommelin-
genn en als bescherming tegen een eventuele devaluatie van de gulden. 
Tijdenss de vergadering van dinsdag 3 september wees Gerard Philips op 
hett risico dat dit goud onbereikbaar zou worden in geval van een oorlog 
tussenn Engeland en Italië. Omdat hierover alleen te speculeren viel, be-
slotenn de commissarissen het maar in Londen te laten liggen.44 

Toenn sloeg in Antons persoonlijke kring wederom het noodlot toe. Be-
ginn september bevond jhr. mr. Gerhard Sandberg, de echtgenoot van 
dochterr Jetty, zich in Turkije. Hij was directeur bij de vliegtuigfabriek 
Fokkerr en een geoefend militair vlieger, en gaf daar een week lang de-
monstratiess met de nieuwe Fokker c-x, een eenmotorig militair ver-
kenningsvliegtuigg met twee zitplaatsen. Op donderdag 5 september, 
vlakk voor zijn terugkeer, verzorgde hij op speciaal verzoek van de Turkse 
presidentt nog een extra demonstratie bij Ankara. Aan het eind daarvan 
liett hij het toestel klimmen naar vierduizend meter en zette hij, zoals al-
tijd,, een laatste, spectaculaire duikvlucht in. Ditmaal ging het mis. 'Op 
zekerr moment moeten de krachten op de vleugels te sterk zijn geweest,' 
schreeff  Frits Philips later in zijn autobiografie, 'zodat een vleugel zich 
begaf.. Het toestel boorde zich met loeiende motor de grond in.'45 

Zoo verloor Jetty voor de tweede maal binnen vier jaar op tragische 
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wijzee een echtgenoot. Het huwelijk met Sandberg had anderhalf jaar 
geduurd.. Hij was zevenendertig jaar. Vij f maanden voor het ongeval 
wass hun zoontje Gijs geboren. Jetty verliet onmiddellijk hun vill a 'De 
Zonneberg'' te Amersfoort en trok met haar twee kinderen in bij haar 
ouderss in Eindhoven. 'U wilt de eigenaren van de vill a wel uit naam van 
mijnn dochter mededelen, dat zij er heerlijk heeft gewoond en er gedu-
rendee anderhalf jaar de gelukkigste tijd van haar leven heeft doorge-
maakt,'' schreef Anton bij het opzeggen van de huur aan notaris R baron 
vann der Feltz.46 Ook hij was zwaar aangeslagen door Sandbergs dood, 
diee hij in een brief aan een bekende een'verschrikkelijke slag' noemde.47 

Dee klap kwam misschien extra hard aan, omdat het de tweede was in 
eenn halfjaar. Op 14 maart - Antons verjaardag - was zijn broer Hans op 
71-jarigee leeftijd na een ziekbed van slechts enkele weken aan de gevol-
genn van een vergiftiging bezweken.48 Anton en Anna hadden net een va-
kantiereiss van twee maanden achter de rug. 'De 13e kwam ik hier terug 
uitt Egypte en Jerusalem,' schreef hij zijn vriend Petrus Cochius.49 'Tot 
mijnn groot verdriet was mijn broer Hans toen erg ziek en is diezelfde 
nacht,, nadat hij mij nog herkend had en ik nog enkele woorden met 
hemm had gesproken, helaas gestorven... Niet alleen voor zijn vrouw en 
kinderen,, maar ook voor ons is dit een grote slag.' 

Meerr nog dan het snelle overlijden van Hans deed de plotselinge 
doodd van Sandberg hem beseffen dat ook hem wat zou kunnen overko-
men.. Hij schreef zijn broer Ed een week later: 'Na het ongeluk dat ons 
getroffenn heeft, waaruit wel duidelijk blijkt hoe broos ons leven is en ik 
misschienn morgen ook wel eens weggerukt kan worden, heb ik in deze 
dagenn erover nagedacht om Frits op de algemene vergadering [van aan-
deelhouders]]  tot onderdirecteur te benoemen. Ik heb er met Van Mes-
dagg en Gerard over gesproken, die het volkomen met mij eens zijn.'50 

Hett was een puur emotionele beslissing, een aanwijzing bovendien dat 
hijj  zijn inmiddels dertigjarige zoon nog altijd als potentiële opvolger 
beschouwde.. Frits' benoeming werd bekrachtigd op 18 oktober 1935-51 

Intussenn was Mussolini op 2 oktober Abessinië binnengevallen. En-
gelandd liet militaire tegenacties achterwege; het bleef bij economische 
sanctiess van de Volkenbond. Desondanks vond Anton de situatie zo on-
zekerr dat hij eind december - mede op advies van zijn goede bekende ir. 
Alexx Heldring, directeur van het Algemeen Handelsblad te Amsterdam -
afzagg van een voorgenomen reis naar Egypte, Libië, Istanbul en Grie-
kenland.522 In plaats daarvan vertrokken Anna en hij op vrijdag 10 janu-
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arii  met de Cottica van de Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Maat-
schappijj  voor een tocht van een week of acht naar Madeira en Tenerife.53 

Opp het Portugese eiland logeerden ze in het luxueuze Reid's Palace Ho-
tell  en speelde hij veel golf. Zelfs op de golfcourse bleef hij trouwens za-
kenn doen: hij ontmoette de chairman van het Londense University Col-
legee Hospital, sir Herbert Samuelson, die wel interesse had in röntgen-
apparaten,, en na terugkeer tipte hij Vredestein over rieten stoelen met 
rubberkussenss die hij op Madeira had gezien en die misschien wel een 
leukk nieuw product voor deze fabriek konden zijn.54 

Eenn teleurstelling was wel dat hij acht dagen lang rondliep met 'de 
Madeira-ziektee (dysenterie), tengevolge van het gebruik van tomaten-
sla,, waardoor ik gedurende die dagen niets mocht nuttigen als rijstewa-
ter...,, macaroni in water gekookt en droge rijst en dat nog wel in een ho-
tel,, waar de keuken kon concurreren met de beste Parijse restaurants,' zo 
schreeff  hij zijn vriend minister Gelissen later.55 Na een paar aansluiten-
dee weken op Tenerife voeren ze begin maart terug naar Cadiz aan de 
Spaansee zuidwestkust en reisden ze over land via Madrid en Parijs weer 
naarr Nederland.56 

Eenn paar weken na thuiskomst werd hij opnieuw ziek, en dit keer 
veell  ernstiger. Begin april openbaarde zich een nierinfectie, die hem 
tweee maanden in bed hield.57 In de familie meende men dat deze ziekte 
hett gevolg kon zijn van de dysenterie op Madeira en een verminderde 
weerstandd door de psychische klap die de dood van Sandberg en het 
verdriett van Jetty hem hadden bezorgd.58 De werkelijke oorzaak was 
niett precies duidelijk. Pas in de tweede helft van juni kon hij weer wat 
rondlopen.. Medio juli was hij voldoende opgeknapt om naar Crans-
Montanaa te reizen, waar hij in het golfhotel nog eens twee maanden op 
krachtenn kwam.59 Na een kort aansluitend verblijf in Bellagio aan het 
Comomeerr in Noord-Italië keerden Anna en hij op 9 of 10 oktober 1936 
inn Eindhoven terug.60 Hoewel Frans Otten verschillende relaties liet we-
tenn dat hij toen volledig hersteld was, dacht hij daar zelf anders over.61 

Beginn november schreef hij William Meinhardt dat hij zich goed voelde, 
maarr voetballen met de kleinkinderen was er nog niet bij: 'Meine Beine 
laufenlaufen noch nicht so schnell, das wird in einigen Monaten wohl viel besser 
gehen,gehen, sagt derArzt.'62 

Dee facto was Anton in 1936 - de reis aan het begin meegeteld - ruim 
tienn maanden uit de roulatie, en getuige de schaarse correspondentie 
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uitt die tijd was hij in zijn ziekteperiode niet of nauwelijks in staat te wer-
ken.. Het gevolg was dat de opvolgingskwestie, die na de dood van Sand-
bergg ineens concreet in zijn hoofd was opgedoken, op de agenda bleef 
staan.. Mogelijk was Frans Otten zich dat goed bewust. Hij nam Anton 
waarr en maakte van deze onverwachte gelegenheid gebruik om zich 
krachtigg te profileren. Toen de winst over het boekjaar 1935-1936 meer 
dann gehalveerd bleek naar vier miljoen, mede door de harde gulden, 
hieldd Otten tijdens een bijeenkomst met de hogere staf op 4 juli 1936 een 
toespraakk met een hoog urgentieniveau, waarin hij forse bezuinigingen 
aankondigde:: verlaging van lonen, inkrimping van het personeelsbe-
stand,, vermindering van de bureaucratie enzovoort. Immers, zo zei hij: 
'Wijj  leven in tijd van de scherpste economische oorlog, welke zich over 
allee linies van goederen- en geldverkeer, van handel en industrie uit-
strekt.'633 Vervolgens gaf hij een overzicht van de economische wapens 
waarmeee de naties elkaar in die tijd bestreden, en die allemaal samen-
hingenn met nationalisme en protectionisme: 'Invoerverboden en kwan-
titatievee invoerbeperkingen, prohibitieve invoerrechten en administra-
tievee invoerbemoeilijking, exportpremies en dumping, anti-dumping-
maatregelen,, autarkische voorkeur voor nationale en uitsluiting van 
vreemdee fabrikaten, valutadepreciatie [= devaluatie, MM ] en deviezen-
beperkingen,, clearingverdragen [voor verrekening van vorderingen 
tussenn landen via een centrale instantie, MM ] en compensatieregelingen 
[zoalss verplichte uitvoer in ruil voor het recht op invoer, MM] , staats-
monopoliess en nationale veiligheidscomplexen, beperking in respectie-
velijkk verbod van vestiging nieuwe industrieën, nationaal voorgeschre-
venn loonsverhogingen en verhoging van sociale lasten, belastingver-
hogingenn (ook daar, waar van geen winst sprake is), voorgeschreven 
beperkingenn in personeelsvermindering, verkorting der arbeidstijden, 
verhinderingg van rationalisatie door beperkingen in de toepassing van 
tariefsystemen,, maatregelen van retorsie en represaille...'64 Het was een 
overdonderendee opsomming, die in terugblik een zekere bewondering 
afdwingtt voor de enorme creativiteit die de bureaucraten en politici van 
dee jaren dertig aan den dag hebben gelegd bij het bemoeilijken van het 
vrijee ondernemerschap en de internationale handel. 

Alss multinational had Philips vrijwel overal met deze maatregelen te 
maken.. Een van de belangrijker landen voor het concern was Italië. 
Eindd 1935 sloten in totaal tweeënvijftig landen, inclusief de meeste Euro-
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pese,, zich aan bij de sancties van de Volkenbond tegen dat land wegens 
dee oorlog tegen Abessinië. De bedoeling was het financiële verkeer en 
hett handelsverkeer met Italië lam te leggen. In de praktijk kwam daar 
niett veel van terecht. Oostenrijk, Zwitserland en Hongarije deden maar 
tenn dele mee en Duitsland, dat geen lid van de Volkenbond was, hele-
maall  niet. Voor Philips was veel problematischer dat Italië op zijn beurt 
hett goederen- en geldverkeer verbood met de sanctielanden, waaronder 
Nederland.. Vanaf medio november moesten de fabrieken in Alpignano 
enn Monza hun grondstoffen en onderdelen in Italië zelf kopen, in 
Duitslandd en in andere niet-sanctielanden. Het schriftelijk contact van 
Philipss Italië met Eindhoven kwam stil te liggen, en slechts af en toe 
kondenn directeur Mario Muggia en Charles Nossent (directeur van Phi-
lipss Radio S.A. Italiana) naar Zwitserland of Duitsland voor besprekin-
genn met managers uit Eindhoven.65 

Dezee situatie duurde tot mei 1936, toen Italië de Abessijnse hoofd-
stadd Addis Abeba bezette en het land met Italiaans Somalië en Eritrea 
samenvoegdee in de nieuwe kolonie Africa Oriëntale Italiana. Een paar 
wekenn later liet de Volkenbond de sancties vallen en kon het verkeer 
zichh herstellen. Daarmee waren de moeilijkheden niet ten einde. Mus-
solinii  werkte al een decennium aan versterking van de industriële zelf-
voorzieningg door bevoordeling van Italiaanse ondernemingen, en aan 
dee opbouw van een corporatieve staat. In 1926 hadden de vrije vakbon-
denn plaats moeten maken voor één, fascistische, bond per bedrijfstak. 
Vanaff  1934 regelden deze vakbonden, de werkgeversorganisaties en de 
fascistischee partij samen de prijzen en de productie in drieëntwintig be-
drijfstakgewijzee corporaties.66 Tegen die tijd had Mussolini wel door dat 
hijhij  de nationale industrie maar ten dele kon beschermen door invoer-
beperkingen.. Die hadden immers buitenlandse bedrijven als Philips er-
toee aangezet in Italië zelf te gaan produceren. Daarom begon de Itali-
aansee regering in de jaren dertig ook daar beperkingen aan op te leggen. 
Dee Philips-dochter in Monza, bijvoorbeeld, mocht op een gegeven mo-
mentt niet meer dan de helft van het aantal radiobuizen produceren van 
hett aantal dat de nationale concurrent Radiomarelli maakte.67 

InIn reactie op dit alles probeerde Philips zichzelf in Italië zo Italiaans 
mogelijkk te maken. In 1934 wilde men de aandelen van Philips Italiana 
formeell  op naam van de directeuren Mario Muggia en Jules Israel zet-
ten,, en richtte men voor dat doel een Nederlandse schijnvennootschap 
opp met de naam Mafina. Maar in 1935 verplichtte de Italiaanse regering 
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haarr burgers om buitenlands aandelenbezit te melden, en werd deze 
routee te doorzichtig en daarmee onbruikbaar.68 In 1936 zette men de 
productievergunningenn voor radiobuizen op naam van een persoon-
lijke,, in Italië gevestigde vennootschap van directeur Del Vecchio van 
dee fabriek in Monza. Deze tekende een verklaring dat de vergunningen 
eigenlijkk van Philips Radio Italiana waren en dat hij, indien gewenst, 
meee zou werken aan een overdracht aan die firma. Helaas bleek hij on-
betrouwbaar,, want toen die overdracht in 1938 aan de orde kwam, be-
gonn hij ertegen te protesteren.69 Mogelijk wilde hij een slaatje slaan uit 
hett feit dat Philips hem niet zo gemakkelijk kon ontslaan. Tegen die tijd 
gaff  de Italiaanse regering Nederlanders namelijk geen toestemming 
meerr de fabriek in Monza te bezoeken, en dwong men Philips en andere 
buitenlandsee bedrijven via weigering van verblijfs- en werkvergunnin-
genn tot verdere italianisering van het management.70 

Inn Spanje leverden niet zozeer nationalisme, protectionisme of be-
perkendee maatregelen problemen op als wel de burgeroorlog. In juli 
19366 ontstond een rebellie bij troepen in Spaans Marokko, die oversloeg 
naarr het moederland. Conservatieven, monarchisten en aanhangers 
vann de fascistische Falange Espanola sloten zich onder leiding van gene-
raall  Francisco Franco y Bahamonde aaneen in een opstand tegen de 
zwakkee en intern verdeelde linkse, republikeinse regering. Direct brak 
eenn burgeroorlog uit, die gepaard ging met enorme wreedheden aan 
beidee zijden. Franco kreeg steun van Italiaanse en Duitse gevechtsvlieg-
tuigenn en ander materieel, en later ook van troepen; de linkse en anar-
chistischee milities werden - in zeer beperkte mate - geholpen door Sta-
linn en door vrijwilligers die uit alle delen van Europa toestroomden om 
tegenn het fascisme te komen vechten.71 Na een paar maanden was Span-
jee verdeeld in een 'Wit' deel in handen van Franco, en een 'Rood' repu-
blikeinss deel. Wit-Spanje omvatte het zuiden (Andalusië en Extrema-
dura),, het westen en delen van het noorden. Rood-Spanje omvatte 
Cataloniëë en Barcelona in het noordoosten, Madrid, grote delen van het 
middenn van het land, Baskenland, Asturië langs de noordkust, en het 
grootstee deel van de Middellandse-Zeekust.72 

Dee vestigingen van Philips bevonden zich in het Rode deel: de gloei-
lampenfabriekk Lamparas Z in Barcelona en de verkoopmaatschappij 
Philipss Ibérica in Madrid. De fabriek in Barcelona draaide gewoon 
door,, hoewel de burgeroorlog natuurlijk niet gunstig was voor de eco-
nomiee en de verkopen. Ook de machtsovername door een links werk-
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nemerscomitéé in de fabriek zelfwas niet bevorderlijk voor de rentabili-
teit.. Toen Franco Madrid aanvankelijk niet wist te veroveren, meende 
Philipss dat de tweedeling wel eens permanent zou kunnen blijken. Me-
dioo 1937 besloot men in het Witte grensstadje Irün, vlak bij San Sebas-
tian,, samen met een Spaanse fabriek radio's te gaan maken. Bovendien 
streekk Enrique de Jongh, een van de twee directeuren van Philips Ibéri-
ca,, neer in San Sebastian. Tot dat moment had het Franco-regime wei-
nigg waardering gehad voor Philips' afwachtende houding in Wit-Span-
je,, maar door deze stappen verbeterden de relaties.73 Dat kwam wel van 
pass toen de generaal met zijn moderne Duitse en Italiaanse wapens in 
19377 en 1938 geleidelijk steeds meer delen van Rood-Spanje veroverde, 
tott begin 1939 ook Barcelona en Madrid in zijn handen vielen en de oor-
logg ten einde kwam. Mede door deze redelijke relatie en doordat Spanje 
(evenalss Portugal) buiten de Tweede Wereldoorlog bleef, kon Philips 
Ibéricaa in de jaren 1939-1945 betrekkelijk ongestoord verder functione-
ren. . 

Inn Duitsland had concurrent Osram de lichtmarkt in handen. Wel ver-
zorgdee Philips daar na de overname van Muller AG liefst veertig procent 
vann de verkopen van elektronenbuizen (radiolampen, gelijkrichterbui-
zenn en röntgenbuizen) — alleen in Engeland zette men nog grotere aan-
tallenn weg.74 Met Telefunken was afgesproken dat Philips vanaf het na-
jaarr van 1934 ook de sterk expansieve markt voor radiotoestellen mocht 
betreden.. Het Nederlandse concern kon daar echter alleen op inspelen 
-- en überhaupt in Duitsland actief blijven - door rekening te houden 
mett de eisen van de nazi's. Dat betekende vanaf dag één van het nazi-
tijdperkk in de eerste plaats: door Arisch te zijn. Begin 1934 accepteerde 
Philipss de verplichting, die ook voor buitenlandse ondernemingen 
gold,, zich aan te sluiten bij de corporatistische organisaties Reichs-
fachverbandfachverband der Rundfunk Industrie en Reichsfachverband der elektro-
technischentechnischen Industrie.75, Daarmee accepteerde het ook de in april 1933 
uitgevaardigdee Ariërparagraaf, die eerst alleen de uitsluiting van joden 
uitt overheidsdienst betrof, maar spoedig werd gehanteerd door vrijwel 
allee Duitse organisaties.76 

Hoee belangrijk het Arisch karakter van een bedrijf in Hitler-Duits-
landd was, en met welke complicaties en implicaties Philips bij het aan-
tonenn ervan kampte, blijkt weer uit het geval van de Hamburgse doch-
terr Muller AG Toen de joodse president-commissaris Max Liebermann 
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daarr voorjaar 1933 noodgedwongen was afgetreden, werd die functie na 
enigee tijd overgenomen door de - ongetwijfeld niet-joodse - advocaat 
dr.. H. Droege.77 In de loop van 1935 meldde Muller zich aan bij de Na-
tionalsozialistischetionalsozialistische Voïkswohlfahrt (NSV), een in 1932 opgerichte massa-
organisatiee voor welzijns- en gezondheidszorg.78 Aansluiting hierbij 
wass niet wettelijk verplicht maar blijkbaar wel een feitelijke voorwaarde 
omm in aanmerking te komen voor leveranties van röntgenapparaten 
aann medische instellingen. Eind december 1935 liet de Eindhovense re-
presentantt in de raad van commissarissen, Van Lohuizen, aan Werner 
Brümmerr weten dat de toelating was geweigerd, omdat Muller een bui-
tenlandss en niet-Arisch bedrijf zou zijn. Hij beklaagde zich dat presi-
dent-commissariss Droege hier nog steeds niets tegen had ondernomen. 
'Inn de laatste tijd zijn ons herhaaldelijk orders ontgaan, daar de concur-
rentiee zich niet ontziet, bij alle ziekenhuizen erop te wijzen, dat Muller 
niet-Arischh is en zich in buitenlands bezit bevindt.'79 Van Lohuizen 
wass eens nagegaan waar deze informatie eigenlijk vandaan kwam, en te-
rechtgekomenn bij het Hamburgse bureau voor bedrijfsinformatie 
Kramerr & Co. Dat verspreidde nog altijd een document waarin de oude 
raadd van commissarissen - met Liebermann - stond vermeld, en waar-
inn 'ook wordt gesuggereerd dat Philips winsten heeft weggewerkt'. 
Droegee had in die kwestie evenmin iets ondernomen. 

Brümmerr nam meteen contact op met de president-commissaris, en 
enkelee dagen later maande hij hem ook schriftelijk nog eens om van het 
bureauu Kramer te eisen dat dit zijn informatie zou controleren bij het 
Handelsregister.800 Daar was namelijk vastgelegd dat Muller AG welis-
waarr in handen van Philips was, maar dat de directie bestond uit Duit-
sers,, dat de raad van commissarissen slechts één Nederlander (Van Lo-
huizen)) telde, en dat beide organen 'rein arisch' waren, evenals het vijf-
honderdvijfitgg mensen tellende personeelsbestand.81 Droege kwam nu 
well  in actie en ging met een uittreksel uit het Handelsregister naar de 
Hamburgsee NSDAP-leiding, die hem een schriftelijke bevestiging gaf 
datt Muller inderdaad Arisch en niet-joods was.82 Deze bevestiging ging 
vervolgenss naar de belangrijkste NSDAP-organisaties in Hamburg en 
Berlijn,, inclusief het Reichsbezugsquellen-Archiv, dat binnen de partij 
goldd als het maatgevende verzamelpunt van alle informatie.83 

Enkelee maanden later besloot Frans Otten - Anton was in deze 
periodee ziek - alle Nederlandse (gedelegeerde) commissarissen uit de 
Duitsee dochtermaatschappijen terug te trekken en te vervangen door 
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Duitse.844 Zijn motieven liggen voor de hand: zeker één van de vijf be-
trokkenenn was joods - Werner Brümmer - en de Duitse dochterbedrij-
venn zouden zo een nog Arischer karakter krijgen.85 Helpen deed deze 
stapp echter niet. Steeds weer begon iemand anders te donderjagen over 
hett buitenlandse en al dan niet Arische karakter van de Philipsbe-
drijven.. In 1937 probeerde een broer van de vroegere Müller-directeur 
Friedrichh von Rafïler er een slaatje uit te slaan. Deze Emil Raffler - die 
hett 'von' niet meer gebruikte - had er lucht van gekregen dat een chi-
rurgischee kliniek in Heidelberg röntgenapparatuur bij Muller had be-
steld.. Hij schreef vervolgens een brief naar de NS DAP -top in München, 
waarinn alweer stond dat Muller in buitenlandse handen was en dat de 
winstt naar het buitenland vloeide. Hij eiste dat minstens een Duitse tus-
senhandelaarr werd ingeschakeld, uiteraard hijzelf, zodat een deel van de 
winstt in Duitsland bleef. De brief werd doorgeleid naar de autoriteiten 
inn Karlsruhe - hoofdstad van de deelstaat Baden, waar Heidelberg toe 
behoordee - die de zaak nader onderzochten om na te gaan of Muller 
well  in aanmerking mocht blijven komen voor overheidsopdrachten. De 
zittendd directeur van Muller, Georg van Alt-Stutterheim, zag zich ge-
noodzaaktt een vertegenwoordiger naar Karlsruhe te sturen om uit te 
leggenn hoe het eigendom van het bedrijf in elkaar stak en de autori-
teitenn ervan te overtuigen dat er geen joods kapitaal in zat. Uit diens 
verslagg bleek dat Emil Raffler al twee keer bij de onderzoeker van de 
deelstaatt langs was geweest, 'er niet voor teruggeschrokken [was] drei-
gementenn uit te spreken, voor het geval aan zijn wensen geen gevolg ge-
gevenn werd', en een zodanige scène had gemaakt dat de onderzoeker het 
gesprekk ten slotte had afgebroken.86 

InIn de loop van de jaren dertig werd het voor Philips steeds lastiger 
omm in Duitsland te opereren, door deze maar ook door andere proble-
men.. Zo verslechterden na de komst van een nieuwe directie bij Tele-
funkenn in het najaar van 1933 de verhoudingen met dit bedrijf, dat op 
grondd van de overeenkomst van 1931 een groot deel van Philips' elektro-
nenbuizenn afnam. De Duitsers klaagden steeds vaker dat Philips de af-
sprakenn niet nakwam en in 1936 werd duidelijk dat Telefunken feitelijk 
aanstuurdee op herziening ervan. Anton, weer hersteld, greep persoon-
lij kk in en schreef een brief naar directeur Von Buol van Siemens 8c Hals-
ke,, een van de eigenaren van Telefunken.87 De lucht werd gezuiverd, 
maarr hooguit tijdelijk, want toen na de gedwongen Anschluss van Oos-
tenrijkk van maart 1938 aanpassing van de overeenkomsten nodig was, 
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kregenn Philips' onderhandelaars te horen dat ze onvoldoende begrip 
haddenn voor de politiek van het nazi-regime. En er was meer. Het Duit-
see ministerie van Economische Zaken (Reichswirtschaftsministerium) 
werdd steeds trager bij de afhandeling van vergunningaanvragen. Boven-
dienn maakten Duitse leveranciers misbruik van het feit dat Philips - in 
ruill  voor de toestemming tot invoer van eigen halffabrikaten en pro-
ductenn - een bepaalde hoeveelheid goederen uit Duitsland moest uit-
voeren,, en rekenden zij het bedrijf veel te hoge prijzen voor die goede-
ren.888 Overigens is niet uitgesloten dat Philips hiermee een koekje van 
eigenn deeg kreeg. Ook de prijzen van importen in Duitsland liepen van-
aff  medio jaren dertig op. Dat hing weer samen met de Duitse deviezen-
controles,, die de invoer beperkten, terwijl de vraag naar met name me-
taal-- en elektrotechnische producten uit het buitenland groot bleef. 
Philips'' exporten naar Duitsland en compenserende importen waren 
aanzienlijk.. Als grote onderneming gebruikte het concern voor de ver-
rekeningg daarvan niet de gewone Duits-Nederlandse clearing, maar 
hadd het een speciale eigen rekening (een Auslander Sonderkonto für In-
landzahlungen,landzahlungen, ASKI). Zowel in 1937 als in 1938 is via die weg voor zeven 
miljoenn gulden verrekend, wat neerkwam op vier a vijf procent van de 
totalee Nederlandse export naar Duitsland.89 

Kortt na de Anschluss - tijdens welke Anton op wereldreis was, waarover 
inn een volgend hoofdstuk meer - stuurde Frans Otten een uitvoerige 
brieff  over de gang van zaken aan de bijna tachtigjarige Gerard Philips, 
waarinn hij ook inging op de gevolgen van die annexatie. Die betroffen 
niett alleen Oostenrijk zelf, 'doch ook Tsjecho-Slowakije, Hongarije, 
Roemeniëë en Joegoslavië, aangezien Duitsland ook in deze landen, af-
gezienn nog van politieke verschuivingen, een grote activiteit uitoefent, 
omm economisch en industrieel zo veel mogelijk munt te slaan uit wat 
kortt geleden met Oostenrijk is gebeurd, terwijl anderzijds in deze lan-
denn een sterke neiging bestaat, zich meer naar Duitsland te oriënteren. 
Datt onze Duitse concurrenten hiervan een dankbaar gebruik maken 
spreektt vanzelf en wij moeten ons dus met dezelfde voortvarendheid als 
dezee teweer stellen om ons niet te laten verdringen uit een gebied waar-
inn wij gedurende tientallen jaren moeizaam een positie hebben opge-
bouwd.. Het is thans, méér dan ooit... een vechten over alle linies...'90 

Eenn halfjaar later, na de inlijving van het Sudetenland bij Duitsland 
inn oktober 1938, maakte de staf van Philips een uitvoerig overzicht van 
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dee problemen waar Otten het in zijn toespraak over de 'economische 
oorlog',, twee jaar eerder, al in algemene zin over had gehad.91 Het rap-
portt beschreef eerst hoe het streven naar autarkie na de Eerste Wereld-
oorlogg was begonnen in Rusland, waar de staat het monopolie voor de 
buitenlandsee handel opeiste, en zich later had uitgebreid naar andere 
landen.. 'Volstaan moge worden met te wijzen op Duitsland, Italië 
(voorall  na de sanctieperiode), Turkije, Polen en laatstelijk Venezuela.'92 

Dee reactie van Philips op deze ontwikkeling - verplaatsing van produc-
tiee - had inmiddels vergaande gevolgen gehad. In 1929 werd nog vijfen-
zeventigg procent van de gloeilampen in Nederland gefabriceerd; in 1937 
wass dat teruggelopen naar veertig procent, terwijl voor radio de Neder-
landsee productie was verminderd van honderd naar vijfendertig pro-
cent.93 3 

Hett rapport zag vervolgens twee soorten redenen voor het streven 
naarr zelfvoorziening en het bijbehorend protectionisme. In de eerste 
plaatss economische redenen: in reactie op het stagnerend handelsver-
keerr waren tijdens de Eerste Wereldoorlog in een aantal landen bepaal-
dee basisindustrieën opgericht (zoals Philips zelf had gedaan voor de 
glasproductie).. Daarna hadden de regeringen - met het oog op moge-
lijk ee nieuwe oorlogen en nieuwe handelsonderbrekingen - een deel van 
dezee industrieën met protectionistische maatregelen overeind gehou-
denn en beschermd tegen buitenlandse concurrentie. In de tweede plaats 
warenn er politieke motieven, met name het expansionisme van een aan-
tall  landen - door het rapport met een diplomatieke term 'dynamiek' 
genoemd:: 'zie de aansluiting van Oostenrijk en van Sudeten-Duitsland; 
dee opneming van Abessinië in het Italiaanse Rijk; de door Japan onder-
nomenn stappen ter uitbreiding van zijn machtssfeer in China; de mede-
werkingg van Italië bij het Spaanse conflict en het streven van Duitsland 
omm een sterke politieke en economische invloed te verkrijgen in de Bal-
kanlanden'.94 4 

Dee cultuurhistoricus H.W. von der Dunk heeft beschreven wat zijns 
inzienss achter deze ontwikkelingen schuilging, en daarbij gewezen op 
dee teleurstelling die in het Europa van de jaren dertig heerste over de 
parlementairee democratie en over het liberale kapitalisme, dat erg insta-
biell  was gebleken en waarvan werkloosheid een inherente kwaal leek. 
Alss gevolg daarvan bestond 'een algemene hunkering naar orde, stabili-
teit,, collectivisme en heroïek in dienst van een groter geheel en ter be-
schermingg van de verloren enkeling'.95 Von der Dunk zag een verband 
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tussenn deze gevoelens, de toenemende greep van de politiek op de eco-
nomiee en het opkomend protectionisme van dat decennium: 'Door de 
grotee werelddepressie en de instorting van de internationale economie 
richttenn de staten zich noodgedwongen allereerst op de bescherming 
vann het eigen nationale huis. Die ontwikkeling versterkte alom de fixatie 
opp het nationale belang, ook bij de vanouds gevestigde parlementaire 
democratieën.. Waar het [democratisch] stelsel nog op losse schroeven 
stond,, groeide de behoefte aan een sterke man en een sterke staat/96 

InIn 1938 noemde ook het Philips-rapport de recessie als een sterke im-
pulss voor het protectionisme, en in het bijzonder de 'kredietcrisis van 
1931,, welke voor een groot aantal landen een dusdanige verstoring van 
hett evenwicht van hun handels- en betalingsbalansen heeft tengevolge 
gehad,, dat met alle middelen van actieve economische politiek werd ge-
tracht,, de hiermede gepaard gaande catastrofale gevolgen zo goed mo-
gelijkk op te vangen'97 Uit het daaropvolgende gedetailleerde overzicht 
perr land - dat alleen landen betrof waar Philips actief was - blijkt in-
derdaadd dat niet alleen fascistische of andere dictaturen hun toevlucht 
tott protectionistische middelen hadden genomen. Dit was een veel bre-
derr verschijnsel, dat zich ook niet beperkte tot Europa. Vestigings- en/of 
uitbreidingsbeperkingenn kwam men behalve in Duitsland en Italië ook 
tegenn in Zwitserland. Roemenië (waar een monarchistische dictatuur 
heerste)) en Brazilië (met een presidentiële dictatuur) eisten dat een on-
dernemingg een meerderheid aan binnenlandse aandeelhouders had, 
maarr dat deden ook Tsjecho-Slowakije en het koninkrijk Joegoslavië.98 

Dee Roemenen behoorden qua bureaucratische fantasie trouwens tot de 
uitblinkers.. Philips moest er voor radiobuizen naast invoerrechten nog 
eenss acht andere belastingen betalen, waaronder een 'invoerheffing 
voorr de vorming van een nationaal marinefonds'.99 

Prijscontroless en prijsvoorschriften bestonden in Duitsland, maar 
ookk in Noorwegen en Zwitserland; wetgeving waarbij de staat bedrijven 
tott kartelvorming dwong of juist verplichtte kartels te ontbinden, was 
err in Polen (een semi-dictatuur), en ook in Joegoslavië,Tsjecho-Slowa-
kije,, Hongarije, Denemarken en Noorwegen. Problemen met verblijfs-
enn werkvergunningen voor buitenlanders waren er in Polen, Italië, het 
doorr militairen geregeerde Argentinië en verder in Joegoslavië, Tsjecho-
Slowakijee en Denemarken. Alleen op het punt van deviezenrestricties, 
waardoorr 'ook voor het Philips-bedrijf... zich langzamerhand bepaal-
dee bedragen, waarvoor geen transfermogelijkheid bestaat, in het 

317 7 



buitenlandd [zullen] hebben opgehoopt', wees het rapport uitsluitend 
naarr Duitsland met de aangesloten gebieden Oostenrijk en het Sude-
tenland.100 0 

Groot-Brittanniëë ontbrak in het stuk, zodat we kunnen aannemen 
datt Philips daar weinig of geen problemen had. Dit betekent overigens 
niett dat de Britse regering nog altijd vasthield aan het principe van vrij -
handel.. In het Europa van de jaren dertig heeft zich een proces van ver-
snipperingg afgespeeld, waarin ieder land zich via protectionistische 
maatregelenn in eerste instantie concentreerde op de 'bescherming van 
hett nationale huis', en de grotere landen vervolgens greep trachtten te 
krijgenn op de kleinere. Daarbij richtten de Duitsers zich op Centraal-
enn Zuidoost-Europa. De Britten namen vooral Noord-Europa in het 
vizierr en eisten bijvoorbeeld van landen als Noorwegen, Denemarken 
enn Finland dat deze Brits staal en steenkool kochten, in ruil voor toe-
gangg tot de grote Britse markt voor hun exportproducten. De Sovjet-
unie,, Frankrijk en Italië vormden blokken op zichzelf. In zijn studie 
vann de Nederlandse economie in de jaren 1938-1948 heeft de historicus 
H.. Klemann de positie beschreven van kleinere landen als Zweden, 
Zwitserland,, België en Nederland, die te maken hadden met meer dan 
éénn grote handelspartner: 'Kleine hoogontwikkelde industrielanden 
kondenn zich door de complexiteit van hun handelsrelaties niet simpel-
wegg aansluiten bij een van de blokken. Hun grote belangen bij interna-
tionalee economische contacten waren te zeer verspreid... Hun handels-
politiekk bestond uit het schipperen tussen de diverse grootmachten.'101 

Voorr Nederland betekende dit: proberen de relaties met zowel Duits-
landd als Engeland vrij van conflict te houden. 

Hoee breed het streven naar autarkie en het protectionisme ook verbreid 
was,, van alle genoemde landen was Duitsland voor Philips het belang-
rijkstt én het meest problematisch, met name door het antisemitisme. 
Dee vraag rijst waarom het bedrijf zich er niet uit terugtrok maar de in-
vesteringenn na de komst van het nazi-regime zelfs uitbreidde. Volgens 
bedrijfshistoricuss Blanken maakte het economisch belang van de Duit-
see dochters voor het concern een terugtrekking onmogelijk, en zou sta-
biliseringg of beperking van de productie Duitsland hebben geleid tot 
verzwakkingg van Philips' positie ten opzichte van Telefunken en versto-
ringg van het machtsevenwicht tussen beide bedrijven in andere lan-
den.1022 Die laatste stelling is een speculatieve inschatting van strategi-
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schee aard, en valt per definitie niet te bewijzen. De eerste stelling klinkt 
redelijk,, hoewel men het belang van de Duitse markt voor Philips ook 
weerr niet moet overdrijven: in 1930 was Duitsland goed voor 7,6 procent 
vann de omzet en er is weinig reden om aan te nemen dat dit percentage 
tott medio jaren dertig sterk is toegenomen.103 Eerder het tegendeel, 
wantt de totale Nederlandse export naar Duitsland nam in die periode 
inn belang af.104 

Ookk de Nederlandse regering en het exporterende Nederlandse be-
drijfslevenn zagen in het antisemitisme en de jodenvervolging geen re-
denn Duitsland als handelspartner te mijden. Nog in december 1939 zei 
ministerr van Buitenlandse Zaken Van Kleffens: 'Nederland [zou] indu-
strieell  en daarmee sociaal de grootste moeilijkheden ondervinden, in-
dienn het niet mogelijk ware de uitvoer uit Duitsland van machines en 
halffabrikatenn op peil te houden en de daartoe benodigde grondstoffen 
aann Duitsland ter bewerking te geven.'105 Wat Philips betreft: er is geen 
enkelee aanwijzing dat Anton Philips, Frans Otten of een van de andere 
topmanagerss zich ooit de vraag van terugtrekking heeft gesteld, althans 
niett hardop. In de notulen van de raad van commissarissen is geen dis-
cussiee van enig belang over dit thema te vinden.106 Antons correspon-
dentiee bevat er geen gedachten over. Het interne rapport over autarkie 
uitt 1938 stelde vast dat het werken voor een bedrijf als Philips pas on-
mogelijkk zou worden als men met een bepaald land geen financiële 
transactiess meer zou kunnen uitvoeren. Het'ultimum refugium' [uiter-
stee toevlucht] zou dan zijn de betreffende dochterondernemingen Ver-
derr aan hun eigen lot over te laten en maar af te wachten hoe zij het ver-
derr redden, en welke baten hun investeringen ter plaatse nog zullen af-
werpen...'1077 Overwegingen van ethische aard ontbraken. Het rapport 
signaleerde,, zonder namen te noemen, dat problemen bestonden 'met 
landenn waarvoor een Ariër-paragraaf geldt'. Daar bleef het bij. 

All  met al was de reactie van het Philips-concern op de fascistische en 
nazistischee regimes van de jaren dertig er een van aanpassing. Protec-
tionismee en nationalisme heersten vrijwel overal, en gingen gepaard 
mett alle mogelijke politieke systemen, met stalinisme als de extreem-
linksee en fascisme en nazisme als de extreem-rechtse varianten. Waar 
moestt de grens van het zakendoen worden getrokken? Stalin onttrok 
zichh grotendeels aan die vraag en sloot de Sovjet-Unie af. Maar verder? 
Lagg de grens bij de vooral luidruchtige Mussolini? Bij de keiharde gene-
raall  Franco? Of pas bij de antisemitische Hitler? En Polen dan? Roe-
menië?? Of Argentinië? 
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Zekerr voor een bedrijf dat van begin af doelbewust de politiek bui-
tenn zijn poorten had gehouden, was dit in principe een thema om te 
mijden.. Dat deed Philips ook. Direct na de Duitse bezetting van Oos-
tenrijkk op 12 maart 1938 stuurde Frans Otten een mededeling het bedrijf 
in.. 'De NV Philips' Gloeilampenfabrieken laat zich principieel niet in 
mett de politieke overtuiging van haar werknemers. Deze is privé-zaak 
enn gaat de vennootschap als zodanig niet aan. Hetgeen haar wel en zeer 
directt aangaat is de vraag, of de werknemer aanleiding vindt aan zijn 
politiekee overtuiging op zodanige wijze uiting te geven, dat daardoor: ie 
wettenn van eigen land of enig ander land worden overtreden; 2e al wor-
denn geen wettelijke bepalingen geschonden, derden worden gegriefd; 3e 
dee desbetreffende uitlatingen in verband worden gebracht met de NV 
Philips'' Gloeilampenfabrieken... Als gedragslijn moeten wij dan ook 
mett de meeste nadruk vastleggen, dat elk onzer werknemers zich in de 
eerstee plaats buitenslands, doch ook binnenslands onthoude van uitla-
tingenn als hierboven bedoeld, respectievelijk van die vormen van poli-
tiekee activiteit, die gelijke gevolgen zouden kunnen hebben.'108 

Dezee oproep de wet te gehoorzamen en de mond te houden, sluit 
aann bij enige passages die H.W. von der Dunk wijdt aan de vraag waar-
omm zich in Europa toch dictaturen konden vestigen en zelfs een als die 
vann Hitler, waarvan de gewelddadigheid van begin af aan bekend was. 
Hijj  wijst (onder andere) op twee aspecten. Het eerste is dat de elite in 
hett zich als beschaafd beschouwende Europa de opkomst van de nazi's 
-- 'onscrupuleuze, van machtswellust blakende lieden' met een 'door de 
staatt systematisch beoefende terreur' - aanvankelijk toch met een zeker 
ongelooff  en verbijstering aanschouwde.109 Het tweede is dat de Italiaan-
see fascisten en Duitse nationaal-socialisten op legale wijze aan de macht 
kwamen.. Elke machtswisseling betekent:'... de macht is vanaf dat mo-
mentt een realiteit die iedereen aangaat en waarmee iedereen rekening 
moett houden'. Voor elke aanhanger én tegenstander van de dan heer-
sendee ideologie geldt: 'Het is allereerst zijn natuurlijk eigenbelang en 
duss aanpassingsvermogen aan de macht dat zijn gedrag en denken de 
richtingg wijst.' Zeker nu de wisseling legaal was en geen directe aanlei-
dingg tot opstand vormde, betekende dit voor de overgrote meerderheid 
vann de bevolking in zowel Italië als Duitsland: conformering aan de dic-
tatuur.. 'Het gevolg was dat juist degenen die het regime niet geestdriftig 
inn het zadel hadden geholpen, zich... niet verantwoordelijk meenden te 
voelenn voor de gevolgen die mogelijkerwijs het daglicht schuwden. Het 
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instinctt tot zelfbehoud zorgde voor een fragmentarische waarneming 
enn een bereidheid om de staat in een gunstig daglicht te zien. Dat bevor-
derdee de voor ieder gemoed zo cruciale verzoening met de werkelijk-
heid.' ' 

Alss de meerderheid der Duitse burgers die nooit op Hitler stemde 
zichh niet verantwoordelijk voelde voor de antisemitische regels en de 
nazi-terreur,, en zich daar niet tegen verzette, valt in te zien dat buiten-
landsee ondernemers - die niet eens hadden kunnen stemmen en alleen 
maarr hun brood probeerden te verdienen - al helemaal niet door dat 
soortt overwegingen werden gekweld. Zoals zijn mededeling laat zien, 
kooss Otten een legalistisch standpunt: volg de wet en grief binnen de 
wett geen andere mensen. Hij ging niet in op de vraag wat te doen als de 
wett zelf grievend is en het individuele geweten in het geding komt - een 
houdingg die overigens pas na de holocaust en de Neurenberger proces-
senn als niet langer aanvaardbaar zou worden beschouwd. 

Watt Anton betreft: zijn privé-hart zat best op de goede plaats. Hij accep-
teerdee weliswaar de uitvoering van de Ariërparagraaf voor de Duitse 
dochterbedrijven.. Anderzijds liet hij joodse staffunctionarissen die hun 
baann verloren, niet in de steek, althans de hogere niet. In 1938 vroeg 
J.. Rypperda Wierdsma, oud-directeur van de Holland-Amerika Lijn, 
hemm een relatie aan het werk te helpen. Hij antwoordde 'dat wij op het 
ogenblikk niets voor hem hebben, daar wij door de jodenvervolging in 
Duitsland,, voormalig Oostenrijk, Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowa-
kijee een heel stelletje mensen op ons dak geschoven krijgen, die jaren-
langg bij onze firma gewerkt hebben, waaronder zeer goede knechten, 
waarvoorr wij elders een baantje moeten zoeken'.110 Verder hielp hij dus 
ookk zijn vriend Meinhardt met het wegsluizen van geld, en daarmee met 
dee voorbereiding van een eventueel vertrek uit Duitsland. Een cynicus 
kann zeggen dat hij dat uit schuldgevoel deed, maar zowel zijn brieven als 
zijnn daden wijzen in de richting van gewone, menselijke betrokkenheid. 

Desondankss blijf t het pijnlij k - met de ogen van nu, maar toch ook 
mett de ogen van een deel van de toen levenden - dat degene die de wer-
kelijkee beslissingen in het Philips-concern nam, het openlijke antisemi-
tismee van de Duitse overheid zonder protest aanvaardde, en dit ethisch 
vraagstukk in zijn officiële overwegingen niet betrok. De meest plausi-
belee interpretatie van zijn geresigneerde houding lijk t dat ook hij zich 
conformeerdee aan de veranderde politieke machtsconstellatie in Duits-
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land,, dat ook hij het eigen belang (lees: bedrijfsbelang) vooropstelde en 
datt ook hij de verantwoordelijkheid voor de maatregelen van het nazi-
regimee en de consequenties daarvan afwees. Aan zijn politieke overtui-
gingg lag het niet. In de jaren twintig had hij - als velen met hem - nog 
well  waardering voor de orde die de beginnende Mussolini in Italië leek 
tee brengen (zoals hij in 1922 had gehad voor de discipline van de jonge 
communisten).. Die waardering was verdwenen en in de jaren dertig 
wass hij een tegenstander van fascisten en nazi's. In lijn met Otten be-
schouwdee hij dit echter als een puur politiek standpunt en daarmee als 
eenn privé-kwestie. In 1934 schreef hij premier Colijn een keer dat 'een 
krachtigee houding van de regering' zijns inziens 'de beste waarborg 
[was]]  voor een niet verder groeien van fascistische organisaties in ons 
land'.1111 Verder hield hij zich buiten de discussie. Als het om zaken ging, 
gaff  ook hij de voorkeur aan een legalistisch standpunt. Medio 1934 werd 
hijj  benaderd door een van de initiatiefnemers tot oprichting van een 
Comitéé tot Verweer tegen het Antisemitisme. Hij wees een gesprek af, en 
schreeff  terug dat zo'n comité 'in ons vaderland helemaal niet nodig is, 
omdat,, voor zover mij bekend, er zo goed als geen antisemitische stro-
mingg in Nederland voorkomt, enkele uitzonderingen natuurlijk voor-
behouden'.1122 Verder meende hij: 'Ik voel mij niet gerechtigd mij te be-
moeienn met zaken, die in een ander land voorkomen.' 

Opp donderdag 29 september 1938 kwamen de Britse premier Neville 
Chamberlain,, de Franse premier Edouard Daladier, Benito Mussolini 
enn Adolf Hitler in München bijeen ter bespreking van de crisis rond het 
Sudetenland.. Dit hoofdzakelijk door Duitsers bewoond gebied was na 
dee Eerste Wereldoorlog bij Tsjecho-Slowakije gevoegd. Hitler eiste het 
op.. De voorgaande maanden was de spanning hoog opgelopen. Duits-
landd had anderhalf miljoen man gemobiliseerd voor 'manoeuvres'. De 
(nazistische)) Sudetendeutsche Partei, onder leiding van Konrad Hen-
lein,, had op steeds luider toon om 'onafhankelijkheid' geroepen en was 
opp Duits grondgebied begonnen met de vorming van een vrijwilligers-
korps.. Enkele ontmoetingen van Chamberlain en Hitler waren op niets 
uitgelopen.. Nadat deTsjecho-Slowaakse regering op een aantal punten 
hadd toegegeven, had Hitler nadere eisen gesteld, vergezeld van een ulti-
matumm tot zondag 2 oktober. De bijeenkomst te München werd alom 
beschouwdd als een laatste kans om een inval in Tsjecho-Slowakije - en 
mogelijkee oorlog in Europa - te voorkomen. 
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Dezelfdee donderdag stuurde William Meinhardt Anton vanuit Ber-
lij nn een paniekerige brief. 'Ich habe eine grosse Bitte an Sie.,ni Als Enge-
landd en Duitsland in oorlog raakten, zouden zijn zoon Peter en de man 
vann zijn dochter Lotte, beiden in Engeland woonachtig, daar als dienst-
plichtigee Duitsers geïnterneerd worden, vreesde hij, en daarmee ook 
geenn inkomen meer hebben. Terugkeer naar Duitsland was 'aus Ihnen 
bekanntenbekannten Gründen onmogelijk, en vanwege de deviezenbeperkingen 
haddenn zijn kinderen ook geen vermogen in Engeland. Of hij zelf iets 
voorr hen zou kunnen doen, was hoogst onzeker. 'Ik verzoek u nu, in het 
gevall  de grenzen worden gesloten, zich over de mijnen te ontfermen en 
henn indien nodig te helpen. Beruhigen Sie einen besorgten Vater und 
GrossvaterGrossvater und schreiben Sie mir ein paar Zeilen! De brief arriveerde de 
volgendee dag en Anton antwoordde meteen dat hij Peter en Lotte even-
tueell  financieel zou steunen. 

Inn de nacht van 29 op 30 september bereikten de vier regeringslei-
derss in München een overeenstemming, die erop neerkwam dat Adolf 
Hitlerr zijn zin kreeg en dat Tsjecho-Slowakije een annexatie van Sude-
tenlandd door Duitsland moest accepteren. Heel Europa haalde opge-
luchtt adem. Anton stuurde drie telegrammen, naar Hitler, Daladier en 
Chamberlain,, met in elk de boodschap: 'Namens zijn vijfenveertigdui-
zendd medewerkers en hun families, verspreid over bijna alle landen van 
dee wereld, wil het management van de Philips' gloeilampen- en radiofa-
briekenn aan uwe excellentie zijn diepe gevoelens van dankbaarheid tot 
uitdrukkingg brengen voor uw initiatief en uw krachtige inspanningen 
dee vrede in Europa te handhaven.'114 

Williamm Meinhardt was minder gerust. Hij schreef Anton een paar 
dagenn later: 'We zijn blij dat het gevaar voorbij is en dat onze kinderen 
inn Engeland hun leven kunnen voortzetten. In ieder geval zijn mijn 
vrouww en ik u zeer dankbaar dat u, in geval van nood, geloofde te kun-
nenn helpen.'115 Zelf had hij besloten Duitsland toch maar te verlaten. 
Zijnn huis was hem door onteigening afgenomen. 'Het mooie huis is ge-
sloopt,, er wordt een paleis voor het Noorse gezantschap gebouwd. Wij 
zittenn in het Bristol Hotel, maar willen nu, terwijl nog alles rustig blijft , 
definitieff  naar Engeland, naar onze kinderen. Nu ook het mooie huis 
wegg is, is er niets meer dat ons bindt. Auf Wiedersehen hoffentlich bald in 
London...' London...' 

Meinhardtt en zijn vrouw waren net op tijd weg. Een maand later 
vondd in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 november in heel 
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Duitslandd een grote, georganiseerde actie tegen de joden plaats. Groe-
penn der SA en andere nazi-organisaties staken enkele honderden syna-
gogenn in brand en verwoestten zo'n vijfenzeventighonderd joodse win-
kelss en bedrijven. Tijdens deze pogrom - bekend geworden als de 
ReichskristallnachtReichskristallnacht - werd een honderdtal joden vermoord en werden 
err rond dertigduizend mishandeld, opgepakt en naar concentratiekam-
penn afgevoerd. Ze kwamen vrij , mits hun familie een snel vertrek naar 
hett buitenland garandeerde. De getroffenen moesten de schade van de 
vernielingen,, ter grootte van een miljard mark, zelf betalen. De Kristall-
nachtt vormde de inleiding op een nieuwe golf antisemitische maatrege-
len,, waarin de Duitse joden van hun laatste rechten werden beroofd. Op 
122 november kwam het nazi-bewind met een wet voor onteigening van 
all  hun vermogen, grondbezit en waardepapieren - een door de staat ge-
organiseerdee grootschalige roof. Ze moesten op hun kleding de letter 
JJ dragen; ze mochten niet meer in bioscopen, theaters, bibliotheken, 
museaa en zwembaden komen, overal verschenen bordjes 'Alleen voor 
Ariërs'' en 'Joden niet gewenst', en vanaf december 1938 mochten ze geen 
autoo meer rijden. Ze mochten zelfs hun naam niet houden: de mannen 
werdenn verplicht als officiële voornaam 'Israel' te gebruiken, de vrou-
wen'Sara'.116 6 

Intussenn ging Philips door met de politiek van aanpassing. Nog in sep-
temberr 1939 - de aanval op Polen was al gaande - zou het concern in 
Duitslandd een Allgemeine Deutsche Philips Verwaltung Gesellschaft (All -
dephi)) oprichten, een overkoepelende werkmaatschappij die de con-
trolee kreeg over de Duitse en Oostenrijkse dochters."7 Alldephi kreeg 
driee commissarissen, van wie men geloofde dat ze vrij waren van nazi-
sympathieën.. Door drie Duitsers te benoemen, wilde Philips een verde-
digingsliniee creëren en voorkomen dat de nazi's bij alle afzonderlijke 
dochterbedrijvenn eigen mensen in de raden van commissarissen zou-
denn zetten.118 Hitler was al zes jaar aan de macht. In die tijd hadden de 
nazi'ss hun greep op het bedrijfsleven op allerlei manieren steeds verder 
vergroot.. Toch hoopte Philips nog steeds hun opmars met dit soort 
maatregelenn te kunnen afremmen. 
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HOOFDSTUKK 14 

HetHet zekere voor het onzekere 

'Gedurendee mijn ziekte had ik tijd om over de verschillende vraagstuk-
kenn van ons bedrijf na te denken, en ik kwam tot de conclusie dat het 
eenn waarschuwing voor me was,' schreef Anton enige tijd na de hervat-
tingg van zijn werkzaamheden aan zijn collega Gerard Swope van GE.1 

Voorr het geval iets met hem zou gebeuren, moest een ander klaarstaan 
'enn ik vond die in Frans Otten, die ik directeur van het bedrijf heb ge-
maakt.. Later, over een paar jaar, als ik het rustiger aan zal gaan doen, zal 
hijj  me opvolgen, geholpen door de jongeren.' Op dinsdag 3 november 
19366 werd de benoeming officieel van kracht.2 Vanuit Zaltbommel ver-
tolktee Kees Philips, zoon van Antons overleden broer Hans, de opluch-
tingg die ook breder in de familie wel zal zijn gevoeld. Hij zond Otten een 
gelukwens:: 'Mocht de grand old man van het concern eens uitgediend 
zijn,, dan weet men bij jou de zaak ook verder in goede handen. Ik ben 
blijj  dat deze beslissing thans reeds gevallen is, want ik heb zelf onder-
vondenn welke moeilijkheden mijn goede vader ongewild achterliet, 
omdatt hij met zijn grote vitaliteit niet aan sterven dacht.'3 Anton was 
overigenss bepaald niet van plan al naar de achtergrond te schuiven. Hij 
schreeff  William Meinhardt: 'Ich bleibe jedoch voll im Geschaft.* Hij liet 
zijnn eigen positie opwaarderen tot 'president1, zodat Otten ook als direc-
teurr tweede man bleef. Hij wilde hiermee 'voor eens en altijd vast... leg-
genn dat er één man moet zijn, die uiteindelijk verantwoordelijk is', 
schreeff  hij Gerard Swope.5 Tegen Meinhardt was hij nog iets explicieter. 
Dee president moest worden gezien als 'eenhoofdige regering, zodat ook 
laterr met meerdere directeuren, als ik mij eenmaal terugtrek of über-
hauptt verdwijn, niet de gebruikelijke moeilijkheden op komen zetten 
enn geen meningsverschillen die in het nadeel van onze firma kunnen 
werken'.6 6 
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Waarschijnlijkk was hij eind 1935, ten tijde van Frits' promotie tot on-
derdirecteur,, nog niet helemaal zeker geweest over zijn opvolging. Nu 
uitstell  van de beslissing niet langer verstandig was, lagen de kaarten 
duidelijker.. Otten had zich bewezen. De commissarissen waren'vol lof' 
overr de manier waarop zijn schoonzoon hem in 1936 had vervangen, zo 
hadd hij de bevriende minister Gelissen nog tijdens zijn ziekbed laten 
weten,, in een brief waarin hij Otten voordroeg voor een koninklijke on-
derscheiding.77 En Frits had gewoon meer tijd nodig. Die was 'erg actief, 
ontwikkeltt zich zeer goed in het bedrijf; als ik vertrek, wat op mijn vijf-
enzestigstee zal zijn over ongeveer twee jaar, zal hij in staat zijn een van 
dee directeuren te worden', vertrouwde hij Swope toe, en dan deel uit-
makenn van 'een prima team, dat de onderneming met volledige verant-
woordelijkheidd kan besturen'.8 Toen Frans Otten op 3 november ten 
overstaann van de aandeelhouders zijn benoeming aanvaardde, was die 
zoo diplomatiek een speciaal woord te richten tot Frits, die nu in de lijn 
derr opvolging toch op de tweede plaats was beland. Daarin benadrukte 
hijj  hun gelijkwaardigheid: 'Frits..., het is reeds vele jaren voor mij een 
grotee vreugde, dat wij zo dicht in elkanders omgeving mogen werken 
inn een verhouding waarin wij niet schromen elkander de waarheid te 
zeggenn in volkomen openheid, daarbij kritiek niet sparend, met het 
sportieff  gevoel dat het even gezond kan zijn voor ons beiden een hit te 
gevenn als er een te ontvangen. Mogen wij dat op dezelfde wijze blijven 
doen.'9 9 

Voorr Anton brak hierna een ontspannen periode aan. Vanaf najaar 1936 
hadd de devaluatie van de gulden een zodanig stimulerend effect op het 
bedrijfsresultaatt dat dit in het boekjaar 1936-1937 explodeerde naar 
twintigg miljoen gulden en er na zes jaren recessie eindelijk weer wat 
ruimtee was voor optimisme.10 Als werkverslaafde was hij blij dat hij na 
maandenn gedwongen nietsdoen eindelijk weer wat kon doen. 'As soon as 
II  returned to my office I felt much better...,' bekende hij Swope.11 

Dee eerste tijd besteedde hij aan lobbywerk, reizen en terugblikken. 
Verderopp in november ontving hij de ministers Gelissen, Oud van Fi-
nanciën,, en Deckers van Landbouw en Visserij.12 Hij probeerde Gelissen 
tee overtuigen dat Nederlandse bewindslieden vaker naar het buitenland 
moestenn gaan, omdat die bezoeken leidden tot tegenbezoeken, wat weer 
goedd was voor het oplossen van praktische problemen in het handels-
verkeer.. Hij wees op een tegenbezoek van de Poolse minister Roman 
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aann Nederland, 'waardoor deze onder andere kennis heeft kunnen ma-
kenn met onze industrie en zich daardoor meer angefreudet heeft met 
onzee NV'.13 Het gevolg was geweest dat Philips een belangrijk bedrag aan 
zloty'ss - die aanvankelijk niet de grens over mochten - naar Nederland 
overgemaaktt kon krijgen. 'Dat dit op het ogenblik, met het oog op een 
eventuelee val van de zloty, van groot financieel belang voor ons is, be-
hoeftt wel geen betoog.' De echtgenote van premier Colijn bood hij een 
nieuww radiotoestel aan. Toen zij zich in verlegenheid gebracht voelde en 
twijfeldee of ze zo'n geschenk wel mocht aannemen, schreef hij te hopen 
datt ze het apparaat toch zou aanvaarden, want de nieuwe radio's waren 
zoveell  beter dan haar huidige toestel, dat hij 'een gevoel van trots niet 
[kon]]  bedwingen om juist onze minister-president te tonen, hoever on-
zee techniek is voortgeschreden...'.14 Dat was mogelijk toch niet zijn enige 
motief.. Een week later schreef hij Colijn zelf dat Philips wel zoeklichten 
wildee ontwikkelen voor militaire vliegvelden en luchtafweer.15 

Inn december hoorde hij dat Van Walsem de contributie aan de Ne-
derlandsee Kamer van Koophandel in Parijs wilde halveren, in het kader 
vann de bezuinigingen.16 Hij stuurde een briefje naar Joseph Asscher, nog 
altijdd voorzitter daar. Verwijzend naar diens rol in de lobby tegen de 
Fransee invoerrechten, een decennium eerder, schreef hij: 'Waar ik voor 
hetgeenn de Kamer destijds in het belang van de Nederlandse industrie 
heeftt gedaan grote waardering heb, heeft deze verlaging niet mijn goed-
keuring.'177 Asscher moest de aankondiging maar als niet geschreven be-
schouwen. . 

Opp donderdag 7 januari 1937 woonde hij in Den Haag het huwelijk 
bijj  van prinses Juliana en prins Bernhard - tegen wie de Duitse propa-
gandaministerr Joseph Goebbels kort tevoren persoonlijk een perscam-
pagnee had georganiseerd, omdat de prins zich naar de smaak van de 
nazi'ss te veel als Hollander en te weinig als Duitser presenteerde.18 Twee 
wekenn na het huwelijk namen Anna en hij een boot van Genua naar 
Portt Said voor een vakantie van anderhalve maand in Egypte; op de te-
rugwegg maakten ze een stop van twee dagen in Venetië.19 Na terugkeer, 
beginn maart, kreeg Anna haar lintje van Officier in het Légion d'Hon-
neur;; Anton liet de Franse ambassadeur vijfti g kievietseieren bezor-
gen.20 0 

Opp 14 maart werd hij drieënzestig. Die maand voerde hij een korte 
briefwisselingg met de oud-vakbondsleider Henri Polak, inmiddels al-
weerr jarenlang lid van de Eerste Kamer voor de sDAP. In een briefje als 
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dankk voor een of andere donatie schreef de negenenzestigjarige Polak, 
diee voor zijn afscheid als Kamerlid stond, dat hij de kapitalistische wer-
kelijkheidd had aanvaard, hoewel hij nog altijd hoopte op een socialisti-
schee maatschappij. Hij prees Anton: 'Daar komt nog bij, dat wij , socia-
listen,, mensen als u beschouwen als de bouwers van de maatschappij 
derr toekomst, die immers gegrondvest zal moeten zijn op grote, vol-
maaktt georganiseerde bedrijven. Verdenk mij er dus niet van, iets te 
hebbenn tegen kapitalisten - dat wil zeggen: scheppende - en hun 
werk.'211 In zijn antwoord maakte ook Anton de balans op, en schetste hij 
voorall  de sociale kant van zijn ondernemerschap. Hij stuurde een boek-
jee mee over de geschiedenis van het bedrijf, een rapport van de bedrijfs-
artss Burger over de röntgendoorlichtingen van de eigen werknemers ter 
opsporingg van tuberculose, plus de statuten van het pensioenfonds. 
'Watt nu de behandeling van onze arbeiders aangaat, zou ik u toch nog 
evenn iets willen zeggen over hoe het gevoel van mijn broer, mijn vroege-
ree compagnon, en mij al sinds jaren is tegenover de arbeiders. Dat is hen 
zoo menselijk mogelijk te behandelen, goede huizen te geven, goede ge-
neeskundigee dienst, goede scholen {een industrieschool niet te verge-
ten)) en indien enigszins mogelijk een pensioen.'22 Hij legde nog eens uit 
hoee het pensioenfonds was ontstaan, wat het vermogen was en sloot af 
mett de hoop 'dat u tot de overtuiging komt, dat wij niet tot het soort "fa-
brikant-uitzuigers""  behoren'. Het thema hield hem bezig; een maand la-
terr gebruikte hij soortgelijke gegevens en argumenten in zijn brief aan 
ministerr Gelissen ter begeleiding van zijn verzoek om een lintje in de 
Ordee van de Nederlandse Leeuw voor Anna. 

Err hingen wel schaduwen over deze ontspanning. De eerste was die van 
dee oorlogsdreiging, die na de Italiaanse aanval op Abessinië, najaar 1935, 
niett meer was verdwenen. In maart 1936 had Duitsland in strijd met het 
verdragg van Versailles weer troepen gelegerd in het Rijnland, in juli was 
dee Spaanse burgeroorlog uitgebroken en in november waren Hitler en 
Mussolinii  bondgenoten geworden in de as Berlijn-Rome. Deze ontwik-
kelingen,, met op de achtergrond een steeds machtelozer Volkenbond, 
haddenn ook in Nederland tot reactie geleid. In de begroting voor dat 
jaarr had Colijn een post 'defensiefonds' opgenomen om de uitrusting 
vann het Nederlandse leger te verbeteren (vandaar Antons aanbod van 
zoeklichten).. In december benoemde de premier bovendien een specia-
lee 'Regeringscommissaris voor de industriële verdedigingsvoorberei-
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ding'.233 Rond diezelfde tijd ontmoette Anton de vijfendertigjarige hoog-
leraarr psychotechniek en bedrijfsleer dr. Jan de Quay, die voorzitter 
wass van de pas opgerichte Vereniging voor Nationale Veiligheid en hem 
vroegg of hij mee wilde werken aan een Luchtverdedigingsfonds. Hij 
zegdee in principe toe. Begin januari 1937 meldde De Quay dat ook de 
Rotterdamsee havenbaron en industrieel D.G. van Beuningen, de oud-
diplomaatt en bankier mr. E.E. Menten (Heldring & Pierson), ir. J.E.F, 
dee Kok (directeur van Koninklijke/Shell) en enkele andere prominente 
ondernemerss mee wilden doen.24 Dit lijstje, dat later nog langer werd, 
wass voor Anton voldoende om zich daadwerkelijk bij het fonds aan te 
sluitenn en er ook financieel aan bij te dragen.25 

Intussenn was Philips zelf ook bezig met voorbereidingen op een mo-
gelijkee oorlog. De bedrijfsjurist mr. J. Hamming werkte al sinds oktober 
19344 aan een plan voor evacuatie van machines en materieel naar een fa-
briekk achter de Hollandse Waterlinie. Hij leunde daarbij op adviezen 
vann kapitein G.J. Sas, tot deze in 1936 militair attaché in Berlijn werd. 
Hammingg ging ervan uit - zoals velen in Nederland - dat het onder 
waterr zetten ('inunderen') van de strook tussen Naarden en de Bies-
boschh ook in de twintigste eeuw nog zou helpen bij het weghouden van 
eventuelee aanvallers uit het westen van het land, zoals in 1672 was gelukt 
mett het leger van Lodewijk xi v (maar niet bij de Franse inval van 1795). 
InIn november 1936 was een eerste versie van het plan klaar.26 Deze 'Rege-
lingg Buitengewoon Vervoer' beschreef hoe bij een Duitse aanval, na een 
waarschuwingstelegramm van het ministerie van Defensie, in Eindhoven 
machines,, gereedschappen, grondstoffen, halffabrikaten en archieven 
inn vrachtauto's, treinen en binnenvaartuigen zouden worden geladen, 
enn in drie dagen tijd zouden worden vervoerd naar een fabriekscomplex 
opp het terrein van de werf Wilton-Feijenoord in Rotterdam. Het was 
eenn draaiboek van militaire precisie; aan alle details was gedacht, zelfs 
aann eigen bewegwijzering. Het bijbehorende personeel zou per extra 
treinn of met eigen vervoer naar de 'Vesting Holland' reizen, en als de 
Waterliniee het toch niet hield, zou een deel van de staf doorreizen naar 
Engeland.. Als eerste stap huurde de directie alvast een kluis bij het kan-
toorr van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Den Haag om daar 
originelee contracten en octrooipapieren in op te bergen, zodat ook die 
achterr de Waterlinie lagen en eventueel snel naar Engeland konden 
wordenn overgebracht.27 

Inn ruil voor medewerking van het leger aan een evacuatie hadden 
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Hammingg en Frits Philips - die ook bij de plannenmakerij betrokken 
wass - de Generale Staf moeten toezeggen dat het bedrijf na een evacu-
atiee naast eigen producten ook militair materieel zou gaan maken.28 

Toenn de nieuwe regeringscommissaris voor industriële oorlogsvoorbe-
reidingg ir. A. Groothoffin december 1936 zijn werk begon, bleek dat die 
eenn toezegging alleen niet voldoende vond. Hij wilde dat Philips en an-
deree bedrijven die bij oorlog (deels) zouden worden ingezet voor wa-
penproductie,, daar van tevoren daadwerkelijk ervaring mee opdeden. 
InIn overleg met Groothoff maakte Philips daarom ook een plan voor een 
kernfabriek,, waar men alvast op beperkte schaal lichte kanonnen en 
bijbehorendee munitie zou gaan maken, en die in geval van oorlog snel 
konn worden uitgebreid voor de fabricage van eigen producten. Men 
vondd een gebouw in Dordrecht, dat beter geschikt was dan Wilton-
Feijenoord,, en waar ook de Eindhovense vrachtwagenfabrikant DA F 
naarr toe zou kunnen evacueren. Vervolgens liep de zaak echter vast. Het 
ministeriee van Defensie - dat de kanonnen van de kernfabriek zou 
moetenn kopen - vond het geplande aantal van driehonderd per jaar te 
groot,, en de verdere uitwerking van het plan-Dordrecht lag in 1938 een 
jaarr stil.29 

Dee tweede schaduw was die van een zekere richtingloosheid in het be-
drijf .. Het probleem was niet dat het slecht ging. Als gezegd steeg de 
winstt in 1936/1937 fors. In de loop van 1937 bereikte het personeelsbe-
standd de magische veertigduizend waarop het in 1929 had gestaan, en 
steegg het zelfs flink over die vorige piek heen. De verhouding binnen-
/buitenlandd - toen twee derde respectievelijk een derde van de werkne-
merss - was inmiddels wel omgekeerd.30 Na het dieptepunt van medio 
19322 was het personeelsbestand in het buitenland gestaag gegroeid; in 
Nederlandd had na een stijging in 1934 weer een daling ingezet. Maar nu 
kwamenn er ook in de binnenlandse Philips-bedrijven weer banen bij. 
Datt sloot aan bij de landelijke economische ontwikkeling. De positieve 
effectenn van devaluatie van de gulden waren vooral merkbaar in de 
scheepvaartt en de industrie, en leidden daar in 1937 tot grote productie-
stijgingg en winstherstel, en in het hele land tot een dalende werkloos-
heid.311 Wat echter ontbrak, was een gevoel van dynamiek zoals dat in de 
tweedee helft van de jaren twintig in het bedrijf had gehangen. Innova-
tieff  vermogen was er genoeg. Het aantal academici in het Natuurkundig 
Laboratoriumm - in 1933 zestig op een totaal van ruim driehonderd Nat-
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lab-medewerkerss - verdubbelde in de jaren daarna.32 In 1932 was bo-
vendienn een 'Oriënteringscommissie' (Oreo) van stafleden en onderdi-
recteurenn opgericht, ter coördinatie van nieuwe projecten. Samen 
moestenn Natlab en Orco richting geven aan wat Othon Loupart, de on-
derdirecteurr voor commercieel beleid, de 'vierde expansie' noemde, de 
ontwikkelingg van een vierde kernactiviteit naast de gloeilampen, de 
elektronenbuizenn (inclusief röntgen), en de radiotoestellen.33 

Err waren ook wel nieuwe producten. Bijvoorbeeld voor filmgeluid: 
sindss 1932 nam Philips deel in een joint venture voor de ontwikkeling 
vann een systeem voor optische registratie van geluid op film. De andere 
partner,, een consortium met onder meer de Amerikaan James Miller en 
bioscoopeigenaarr W. Tuschinsky jr., bracht de onderliggende octrooien 
in.. Philips zou de ontwikkeling doen, maar die verliep traag, omdat de 
betreffendee onderzoeksgroep bij het Natlab haar tijd liever besteedde 
aann andere dingen, waaronder een eigen systeem voor filmgeluid. Blijk -
baarr heerste in het laboratorium toen al het not invented here-syn-
droomm dat vindingen van vreemden bij voorbaat minder waardeert dan 
diee van eigen mensen. Het Philips-Miller-systeem kwam pas in 1936 op 
dee markt. Het sneed met een minibeiteltje een geluidsspoor in de film, 
datt met een soort pick-upnaald kon worden afgespeeld. Het was ook 
geschiktt voor de registratie en uitzending van concerten, en er kwamen 
eenn paar interessante bestellingen voor dat doel van omroepen, waar-
onderr de BBC. De verkopen bleven echter beperkt. Als opnamesysteem 
voorr geluid kreeg het al in de jaren dertig concurrentie van de elektro-
magnetischee AEG-Magnetophone, die na de Tweede Wereldoorlog de 
basiss werd voor de taperecorder. En als systeem voor filmgeluid kon het, 
medee door de hoge prijs, gewoon niet op tegen het fotografische procé-
déé van RCA.34 

Ookk de televisie kwam wel, maar het ging langzaam, vooral door en-
kelee verkeerde inschattingen van de directeur van het Natlab. Prof. 
Holstt had gelijk gekregen met zijn voorspelling dat televisie op basis 
vann de ronddraaiende Nipkowschijf, waar in de jaren twintig druk mee 
werdd geëxperimenteerd, het niet zou halen. Maar begin jaren dertig had 
hijj  het belang van vindingen als de iconoscoop en de beeldontleder 
voorr de ontwikkeling van een volledig elektronisch televisiesysteem 
niett door. Zelfs toen alle andere grote concurrenten daar rond 1933-1934 
hunn (research & development-)kaarten op zetten, hield hij vast aan zijn 
opvattingg dat er vooralsnog weinig commercieel perspectief in televisie 
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zat.. Hij verwachtte meer van een huisbioscoop, Huis-cineac te noemen, 
mett een projector voor het afdraaien van goedkope, op cellofaan gere-
produceerdee informatieve en educatieve films - een idee dat doet den-
kenn aan de latere videospeler. Pas na een bezoek van Natlab-ingenieurs 
inn 1936 aan de Verenigde Staten, waar men zeer veel energie in tv stak, en 
opp aandrang van de commerciële mensen van Othon Loupart kreeg de 
ontwikkelingg van televisie bij Philips in 1937-1938 dan toch enige vaart. 
Anderss dan bij het systeem voor filmgeluid was de achterstand in dit 
gevall  overigens geen groot probleem. Kort daarop kwam de Tweede We-
reldoorlogg tussenbeide. In Europa brak de televisie pas daarna door, en 
zoalss bekend heeft Philips daar uiteindelijk prima aan kunnen verdie-
nen.. Maar de gang van zaken in de jaren dertig, met veel discussie tus-
senn de technicus Holst en de commerciële man Loupart, en een versnip-
peringg van de research over verschillende groepen, laat zien dat ook hier 
moeilijkk een heldere koers te vinden was.35 

Welbeschouwdd kwam de 'vierde expansie' goeddeels neer op het 
voortbouwenn op bestaande technologieën en uitbreiding van het be-
staandee productenpakket. Er kwamen betere lampen, betere radiotoe-
stellen,, betere materialen (een ijzerlegering voor magneetstaai bijvoor-
beeld),, betere zenders, betere lijnversterkers voor telefoonverbindingen 
enzovoort,, en men gebruikte de ervaring met kleine elektromotoren 
omm - in navolging van Schick en Remington - een eigen scheerappa-
raatt te ontwikkelen. Maar ook de Philishave bracht de dynamiek van de 
jarenn twintig niet terug.36 

Uitt onvrede zocht Loupart - in het college van onderdirecteuren 
immerss de man van de grote visies - het probleem in de structuur van 
dee organisatie. Het protectionisme in de wereld had een blijvend karak-
ter,, meende hij, en Philips moest zich daarop instellen en overgaan tot 
vergaandee decentralisatie. Begin 1937 ontvouwde hij in een van zijn 
Principiëlee Zienswijzen (strategienota's) het plan het concern om te 
bouwenn tot een holding company met vijf tot zeven operating companies 
inn politiek-economisch afgebakende wereldregio's. Maar opnieuw ont-
brakk het echte enthousiasme. De uitvoering kwam traag op gang en 
werdd na de oprichting van een Centraal Bureau Zuid-Amerika in Bu-
enoss Aires en de koepelorganisatie voor de Duitse en Oostenrijkse 
dochterss Alldephi afgebroken door de wereldoorlog.37 

Dee bedrij fshistoricus Blanken ziet achter dit vruchteloos zoeken 
naarr nieuwe dynamiek een besluiteloosheid die kan zijn veroorzaakt 
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doorr het terugtreden van Anton, en doordat Frans Otten tijd nodig had 
omm voldoende gezag te verwerven. De tegenstellingen tussen Natlab en 
commerciee zouden daarvoor één aanwijzing zijn; en een tweede dat Ot-
tenn - die zich in 1936 toch als bezuiniger had geprofileerd - er niet in 
slaagdee het concern tijdig te laten reageren op een conjuncturele dip in 
1938,, die de winst deed terugzakken naar acht miljoen gulden.38 Het 
laatstee viel Otten echter nauwelijks aan te rekenen. De dip was het ge-
volgg van een snelle en scherpe terugval in de Verenigde Staten, en in ons 
omringendee landen als Engeland, Frankrijk en België, en was daarmee 
voorall  een 'geïmporteerde' recessie.39 Wat de gezagskwestie betreft: in-
ternee tegenstellingen - zoals die over televisie - waren er onmisken-
baarr en de besluitvorming van medio jaren dertig was niet erg doortas-
tend.. Maar als Otten (nog) niet voldoende gezag had, moet toch in eer-
stee instantie naar Anton worden gekeken. In het voorjaar van 1934 werd 
hijj  zestig, ging hij een kleine twee maanden op reis, en maakte hij Otten 
voorzitterr der onderdirecteuren. Vanaf dat moment reisde hij naast zijn 
normalee zomervakanties vrijwel elke winter enkele maanden, werd hij 
veell  meer in beslaggenomen door privé-aangelegenheden (sterfgeval-
len)) en was hij geruime tijd ziek. Toch hield hij nadrukkelijk de eindver-
antwoordelijkheid,, ook na Ottens benoeming tot directeur in 1936. Het 
gevolgg van deze afwisseling van aan- en afwezigheid was een geleidelijke 
-- eigenlijk wat hortende en stotende - machtsoverdracht. Dat had ze-
kerr voordelen. Maar Otten heeft in 1934-1936 als vervanger, en tussen 
19366 en 1939 als kroonprins, misschien toch enigszins in een vacuüm 
moetenn opereren, en met beperkte beslissingsbevoegdheid, zodat men 
inn het bedrijf niet altijd goed wist wiens gezag men moest volgen. Dit 
kann ertoe hebben geleid dat gevoeliger besluiten tijdens Antons afwe-
zigheidd werden uitgesteld, dat men in die perioden het wakend oog en 
dee bindende aanwezigheid van de oude heer minder voelde, en dat 
ruimtee ontstond voor de gesignaleerde interne verdeeldheid. In de bo-
venn geciteerde brief aan Meinhardt (na de benoeming van Otten tot di-
recteur)) toonde Anton enige angst dat die zou kunnen ontstaan. Dat 
wass niet voor niets. 

Voorr zover deze processen hebben gespeeld, bieden ze overigens 
hooguitt een deel van de verklaring voor de richtingloosheid en beslui-
teloosheidd in het Philips van die jaren. In de jaren dertig was op tal van 
plaatsenn in de wereld vooral veel negatieve dynamiek te vinden - zeker 
inn het gespannen, onrustige en onzekere Europa waar geweld, vervol-
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ging,, burgeroorlog en dictatuur steeds meer de sfeer bepaalden - en 
maarr weinig positieve dynamiek. Het was gewoon geen geschikte tijd 
voorr grote nieuwe uitvindingen, snellee expansie, hypes of hausses. 

Toenn aan deze sombere horizon in 1937 even de zon door de wolken 
brak,, besloot Anton een reis rond de wereld te maken. De eerste bestem-
mingg zou Nederlands-Indië zijn en na een gesprek met hem meldde de 
Javabode:Javabode: 'Reeds jaren stond een bezoek aan Indië op het programma, 
dochh de depressie liet niet toe dat hij Eindhoven voor langere tijd verliet 
enn de business door de jongeren kon worden geleid.'40 Nu Frans Otten 
ruimm een jaar directeur was en zowel de (Nederlandse) economie als het 
bedrijff  weer goed draaide, kon het volgens hem wel. Uiteraard viel niet 
tee voorzien dat zowel de economische als de politieke conjunctuur tij -
denss zijn reis weer zou verslechteren. 

Indiëë telde toen rond zeventig miljoen inwoners. De kolonie had tot 
eindd negentiende, begin twintigste eeuw vooral agrarische producten 
alss koffie, thee, tabak en specerijen geleverd. Na het afschaffen van het 
systeemm van gedwongen productie door de inlandse bevolking (het 
Cultuurstelsel)) hadden deze gezelschap gekregen van nieuwe cultures 
alss rubber en kopra, voortgebracht op plantages. Bovendien was geïn-
vesteerdd in oliewinning, mijnbouw, in spoorwegen en nutsbedrijven, en 
inn fabrieken die voor de binnenlandse markt produceerden. In dit ver-
anderingsprocess speelden de Nederlanders - eerder vooral actief in 
handell  en transport - de rol van managers en investeerders. De nieuwe 
activiteitenn en de daarmee samenhangende groei van het bestuursappa-
raatt had het aantal Europeanen - meest van Nederlandse afkomst -
doenn oplopen van negentigduizend bij de eeuwwisseling tot een kwart 
miljoenn in de jaren dertig.41 

Dee voorbereiding van Antons komst was als die van een staatsbe-
zoek.. Philips' plaatselijk vertegenwoordiger was maanden bezig met het 
plannenn van de bezoeken aan toeristische locaties, officiële ontvangsten 
enn zakelijke besprekingen.42 Anton liet zich tevoren onderzoeken door 
dee bekende Amsterdamse internist prof. dr. Isidore Snapper, een specia-
listt op het gebied van de stofwisseling van de nier. Die keurde hem 
goed.433 Hij gaf opdracht zeven radiogrammofoons te verschepen naar 
dee sultans van Langkat en Deli op Sumatra, de vier vorsten van Mid-
den-Javaa en de gouverneur-generaal. De bijbehorende platen nam hij 
zelff  mee.44 Op donderdag 13 januari 1938 vertrokken Anna en hij per 
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boott vanuit Genua. Begin februari arriveerden ze in Medan, aan de 
noordoostkustt van Sumatra. Ze bekeken op dat eiland tabaks- en rub-
berplantages,, bezochten de sultans van Deli en Langkat, en reden langs 
hett Tobameer, door de tropische regenwouden en de bergen naar Pad-
angg aan de zuidkust. Van daaruit voeren ze vervolgens met tussenstops 
naarr Java. Op 16 februari bereikten ze Batavia (Jakarta).45 Meteen die 
avondd trof Anton in zijn hotel de reder Ernst Heldring, die na zijn pen-
sioneringg toevallig ook door Indië aan het reizen was.46 De daaropvol-
gendee dagen waren gevuld met zakelijke besprekingen en een grote re-
ceptie.. Daarna verlieten ze de hoofdstad voor een tocht over Java, via 
Buitenzorgg (Bogor), Bandung en Yogyakarta naar Surabaya in het oos-
ten.. Ze zagen de Borobüdur met zijn honderden boeddhabeelden, leg-
denn officiële bezoeken af- aan gouverneur-generaal jhr. mr.Tjarda van 
Starkenborghh Stachouwer, de sultan van Yogyakarta, de vorst van Man-
kunegorr - en bekeken weer plantages en fabrieken.47 

Hett schrijven van reisverslagen liet Anton goeddeels over aan Anna, 
diee zich beperkte tot toeristische impressies.48 Vaststaat dat ze door een 
landd trokken dat de klap van de jaren dertig nauwelijks te boven was. 
Ookk na de komst van de olie en de mijnbouw was Indiëë nog altijd sterk 
afhankelijkk van agrarische exportproducten. Omdat juist daarvan de 
prijzenn in het begin van de jaren dertig zeer sterk waren gedaald, en de 
hardee gulden de weg vrij had gemaakt voor goedkope Japanse impor-
ten,, had de recessie hier extra hard toegeslagen. Het koloniaal bestuur 
hadd daarop gereageerd met zware bezuinigingen op de overheidssala-
rissen,, invoerbeperkingen en lagere productiequota voor onder andere 
suikerr en rubber. Die maatregelen waren gericht op verbetering van de 
concurrentiepositiee en de winstgevendheid van het bedrijfsleven maar 
haddenn ook tot ernstige verarming van de inlandse bevolking geleid.49 

Toenn Anton en zijn vrouw Indië in 1938 bezochten, was de scherpte 
vann de recessie af, en had de devaluatie van de gulden ook daar verlich-
tingg gebracht. Voor Nederland was de kolonie weer winstgevend gewor-
den.. Meer dan twintig procent van het nationale vermogen was in Indië 
geïnvesteerd;; de inkomstenn daaruit waren dat jaar goed voor een kleine 
veertienn procent van het nationaal inkomen van het moederland.50 

Maarr het herstel was broos. Net als Nederland had Indië in 1938 last van 
dee korte internationale economische terugval. Ernst Heldring, die ook 
bijj  de gouverneur-generaal op bezoek ging, kreeg te horen dat de over-
heidd op zwart zaad zat. Het dak van de residentie te Buitenzorg (Bogor) 
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stondd op instorten. Het opvoeren van de defensie-uitgaven, dringend 
nodigg wegens het Japanse gevaar, kostte grote moeite.51 Een topambte-
naarr van de Volksgezondheidsdienst vertelde dat zijn budget was terug-
gelopenn van tweeëntwintig naar twaalf miljoen gulden, met als gevolg 
verwaarlozingg van 'het krankzinnigenwezen, voorts de tuberculose, de 
lepra,, de malaria en het trachoom'.52 Intussen drukten de subsidies aan 
dee Javaanse vorsten zwaar op de regionale begrotingen. Heldring no-
teerdee voor de vorst van Solo (de susuhunan van Surakarta) tweeënhalf 
miljoenn gulden op een budget van zes miljoen, voor de sultan van Yog-
yakartaa een subsidie van een miljoen gulden op een totaal budget van 
vierr miljoen. 'Toch zitten zij voortdurend in de schuld.'53 De sultan van 
Yogyakarta,, waar ook Anton op bezoek was geweest, 'geeft veel te dure 
enn prachtige feesten, daardoor veelal door het bestuur bewogen, dat 
hemm anderzijds berispt wegens verkwisting. De feesten kosten soms een 
aa twee ton en alle hoge omes en ook reizigers worden uitgenodigd.' 

Zee waren alweer twee maanden van huis toen Hitler roet in het eten 
dreigdee te gooien. Op 14 maart vierden ze Antons vierenzestigste ver-
jaardagg in een klein plaatsje op Oost-Java, in gezelschap van Indische 
enn Nederlandse zakenlieden, en bracht de radio het bericht over de An-
schlussschluss van Oostenrijk. Voor de zekerheid bestelden ze KLM-tickets naar 
Nederland.. Gelukkig zakte de spanning binnen een paar dagen; geen 
enkell  land bleek met Duitsland in oorlog te gaan en de tickets hoefden 
niett te worden gebruikt. Op zaterdag 26 maart verlieten ze, zoals ge-
pland,, Surabaya aan boord van de 'ss Tjinegara' met bestemming 
Hongkong.544 Ze bleven twee dagen in de Britse kroonkolonie en namen 
daarr een Duitse boot richting Japan. In 1937 was dat land een oorlog te-
genn China begonnen. Daardoor waren de Chinese kustgebieden en Pe-
kingg moeilijk bereikbaar en moesten ze die links laten liggen.55 Ze deden 
alleenn de handels- en havenstad Shanghai aan, toen onder internatio-
naall  Brits-Amerikaans bestuur, en zwaar beschadigd door oorlogsge-
weld. . 

Medioo april kwamen ze aan in Japan. Ook daar was een combinatie van 
sightseeingg en bedrijfsbezoeken voorbereid. Anton zag in Nagoya een 
porseleinfabriek,, waar drieduizend meisjes aan de lopende band werk-
ten,'geheell  op Amerikaanse leest geschoeid', en in Kyoto nam directeur 
C.. Kauffeld van de Japanse vestiging van de Borneo-Sumatra Maat-
schappijj  (Borsumij) hem mee naar een kantfabriek met enorme Zwit-
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sersee en Duitse machines, waar zestienhonderd meisjes in ploegen-
dienstt werkten en in slaapzalen op het bedrijf overnachtten.56 

Overr Japan schreef Anton wel, twee langere brieven. Daaruit weten 
wee dat hij vooral onder de indruk was van de prachtige berglandschap-
pen,, de tempels, de boeddhabeelden, de gestileerde tuinen en in dat 
jaargetijdee ook de kersenbloesem. De Japanners bezag hij met een men-
gelingg van verbazing en misprijzen. Over de eigenaren van de kantfa-
briekk schreef hij: 'Ze beschouwen zo'n fabriek juist als de bankier die 
zouu beschouwen: als ze maar rente krijgen, zijn ze tevreden.'57 De 'dans-
geisha's'' in een restaurant zaten 'ontzettend onder de verf, wit van de 
kalkk in hun gezicht, met vuurrode lippen..., hebben afschuwelijke krijs-
stemmen,, net blikken kapotte bekkens geluid, hoe die Japanners daar 
genoegenn in vinden is ons een raadsel.' De traditionele theeceremonie 
wass wel mooi, 'maar men moet geen haast hebben, alles even langzaam' 
Dee wijze waarop Japanners elkaar bij zo'n ceremonie begroetten, vond 
hijj  'om je dood te lachen': 'ze buigen dan heel diep en heel stijf, zo lang 
tott er één na vier, vijf of zes maal genoeg van heeft, dan houdt de andere 
ookk op.' 

Vann de oorlog met China was niet direct iets te merken, 'behalve dat 
menn door gebrek aan vreemde valuta's geen vreemde goederen meer in-
laat'.588 Wel viel op dat de Japanners behoorlijk warm liepen voor solda-
tenn en uniformen. Hij schreef: 'Op een klein station waar we stopten, 
zagenn we een trein vol soldaten vertrekken, uitgeleide gedaan door dui-
zendenn mensen; mannen en vrouwen op het perron met vlaggen, vaan-
dels,, muziek, langs de lij n duizenden schoolkinderen met vlaggen, 
juichend;; iedereen even enthousiast dat hun familieleden, mannen, 
broers,, vrienden voor het vaderland mochten sterven!'59 En: 'Alles is 
hierr op Duitse leest geschoeid, de schooljongens en meisjes alles in uni-
form...,, bij uitstapjes (vandaag zes- a achthonderd gezien) met 'Ruck-
sack'...,, enorme scholen, angstig goed georganiseerd.'60 

Naa drie weken verlieten ze Japan op 5 mei vanuit Yokohama en voeren 
zee via Honolulu naar de Amerikaanse westkust.61 Toen ze medio mei in 
Californiëë waren, verhevigde in Europa de oorlogsdreiging weer. Sinds 
dee Anschluss van Oostenrijk richtte Hitler zijn pijlen meer en meer op 
Sudetenland,, het in meerderheid door Duitsers bewoonde deel van 
Tsjecho-Slowakije,, dat ook Heim ins Reich moest. In het weekend van 
211 en 22 mei bereikte de spanning een hoogtepunt. De Duitsers trokken 
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troepenn samen bij de grenzen met Polen en Tsjecho-Slowakije. Honga-
rijee - dat aasde op een stuk Slowakije - sloot zijn noordgrens. Het Brit-
see kabinet kwam in spoedzitting bijeen.62 Voor de tweede keer overwo-
genn Anton en Anna een vervroegde terugkeer. Maar de spanning luwde 
opnieuww en op dinsdag de 24ste telegrafeerde Frans Otten zijn schoon-
ouderss in hun hotel in Monterey: 'don t change your program, stop, will 
adviseadvise you as soon as we deem earlier return desirable.'63 

Zoo konden ze ten slotte nog een tweetal betrekkelijk onbezorgde we-
kenn doorbrengen in het vertrouwde Ritz Carlton Hotel in New York, 
waarr ze op 30 mei Anna's zestigste verjaardag vierden en op 9 juni de 
veertigstee verjaardag van hun huwelijk. Ze trokken er ook een paar 
dagenn op met jhr. Henk van Riemsdijk, die sinds enige tijd Jetty het hof 
maakte.. Hij was zevenentwintig - ruim vijf jaar jonger dan zij - en 
werktee op dat moment bij de omroep National Broadcasting Service 
(NBC).. Hij was al enkele keren te gast geweest in huize De Laak, maar nu 
inn New York konden ze zich een grondiger oordeel over hem vormen. 
Datt was positief: 'aardige, flinke jongen, alles A-i', schreef Anton een be-
kendee later.64 Op 11 juni voeren ze op de 'Nieuw Amsterdam' terug naar 
Nederland.65 5 

Driee maanden later ging Jetty met hetzelfde schip naar New York om 
mett Henk van Riemsdijk te trouwen. Anton gaf bij haar vertrek uit Rot-
terdamm een afscheidsdiner in de club van de Roei- en Zeilvereniging'de 
Maas'' voor Anna, Frits en Sylvia, Frans en Annetje Otten, en een aantal 
ledenn van de familie Van Riemsdijk.66 Gerard Swope van GE had aange-
bodenn in New York als gastheer op te treden en het huwelijksfeest te 
organiseren,, maar dat had Anton namens haar beleefd afgewezen: 'After 
thethe marriage ceremonies of three years ago she does not like to make any 
festivitiesfestivities and wants to do it as quiet as possible.'67 In plaats daarvan was 
Lasloo Graner, al een decennium contactpersoon en adviseur van Philips 
inn de Verenigde Staten, gastheer bij de ceremonie en verzorgde Swope 
eenn receptie in de Metropolitan Club aan Fifth Avenue en 6oth Street.68 

Hett huwelijk vond plaats op 29 september, toevallig de dag van het ver-
dragg van München. Jetty's eerste twee huwelijken hadden elk nog geen 
tweee jaar geduurd; haar derde duurt op het moment van schrijven al 
meerr dan vijfenzestig jaar. 

Antonn voltooide zijn reis rond de wereld op de valreep, want een jaar la-
terr zou het een stuk moeilijker zijn geweest. Dat najaar rukten de Japan--
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nerss verder op in het zuiden van China; in november viel de belangrijke 
handelsstadd Kanton in hun handen. In Europa richtten de Duitsers na 
hethet binnenhalen van Sudetenland hun aandacht op de havenstad Me-
mell  (Klaipeda) in Litouwen en op de vrije stad Danzig (Gdansk). Beide 
haddenn vóór de Eerste Wereldoorlog deel uitgemaakt van Pruisen; Hit-
lerr eiste ze op. Na de Reichskristallnacht kreeg Nederland te maken met 
eenn golf van duizenden joodse vluchtelingen - de tweede sinds 1933. 
Toenn een nationale collecte voor hen werd gehouden en 1,6 miljoen 
guldenn opbracht, startte de Duitse pers - net als twee jaar eerder bij het 
huwelijkk van Bernhard en Juliana - een hetze.69 

Misschienn wel vanwege die pershetze begonnen ook geruchten rond 
tee zingen over een mogelijke aanval op Nederland. Vlak voor de jaarwis-
selingg 1938-1939 was Anton op bezoek bij minister-president Colijn en 
vroegg hem wat hij daarvan moest denken. Hij liet zich graag door Colijn 
geruststellenn en schreef zijn oude schoolkameraad Ferdinand de Beau-
fort,, die directeur was bij De Nederlandsche Bank en dezelfde geruch-
tenn had gehoord: 'Het komt mij voor, dat deze komen uit de boezem 
vann de hogere militairen, die zich erg angstig maken over een en ander 
enn ook in september reeds allerlei zwarte spoken aanschouwden. Ik heb 
gisterenn een lang onderhoud gehad met de minister-president (dit is 
natuurlijkk vertrouwelijk), die mij mededeelde, dat hij in genen dele de 
zaakk zo zwart inzag en half januari voor een maand naar Zwitserland 
ging;; hij raadde mij dan ook af, mijn reis naar Florida uit te stellen.'70 

Datt deed hij ook niet. In januari voeren Anna en hij weer naar New 
York,, om daarna zes tot zeven weken door te brengen in Boca Raton bij 
Palmm Beach, en ook even op en neer naar Cuba te vliegen. Hij stuurde de 
minister-presidentt na afloopp havana's.71 

Tochh viel ook voor hem niet meer aan oorlogsvoorbereiding te voorko-
men.. Op 7 januari 1939, drie dagen voor zijn vertrek naar de Verenigde 
Staten,, stuurde hij een brief naar sir Alan Hutchings in Engeland. Deze 
wass voorzitter van de board van Philips Blackburn Works Ltd., een 
vennootschapp die een jaar eerder was opgericht voor een nieuwe radio-
fabriek.. De conjuncturele inzinking had die fabriek meteen weer over-
bodigg gemaakt, en na overleg met Eindhoven had Hutchings haar aan-
gebodenn aan de Britse autoriteiten voor militaire productie. Nog voor-
datt dergelijke opdrachten waren binnengekomen, vroeg Anton hem nu 
ditt aanbod weer in te trekken. Hij schreef dat de Philips-directie uit 
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voorzorgg had besloten een deel van de productie van glas, gloeilampen 
enn radiotoestellen uit Eindhoven over te brengen naar Blackburn, en 
daarr zelfs een tweede fabriek te bouwen/1 Kort daarop meldde Hut-
chingss dat de Britse overheid geen probleem had met deze beleidswijzi-
ging.. Maar hij waarschuwde wel dat de fabrieken in Blackburn bij het 
uitbrekenn van een oorlog onder 'complete government control' zouden 
kunnenn komen.73 De eigen bedrijfsjurist Hamming was het daarmee 
eens.. In een notitie schreef deze dat de oude Britse Trading with the 
EnemyEnemy Act ongetwijfeld ook in een volgende oorlog zou gelden en alle 
rechtspersonenn in vijandelijk gebied - ook bedrijven - als vijand be-
schouwde.. Op grond daarvan zouden de Britse dochterbedrijven bij 
eenn eventuele Duitse bezetting van Nederland vast en zeker worden ge-
confisqueerd.744 Voor dit probleem moest een oplossing komen. 

Vanaff  begin 1939 liep de spanning in Europa snel op en begon de Phi-
lips-topp in hoog tempo verdere voorzorgsmaatregelen te treffen. Op 26 
januarii  viel Barcelona in handen van Franco; honderdduizenden 
vluchttenn naar Frankrijk. Op 3 februari 1939 werd de statutaire zetel van 
dee NV Philips' Gloeilampenfabrieken verplaatst naar Den Haag, achter 
dee Waterlinie dus.75 Op 8 februari liet de regeringscommissaris voor in-
dustriëlee (en inmiddels ook economische) verdedigingsvoorbereiding 
Groothofff  weten dat Philips voor een eventuele kernfabriek toch orders 
vann Defensie zou krijgen. Men haalde dit plan dus weer uit de kast, kocht 
opp 10 maart in Dordrecht een leegstaand gebouw, richtte een nieuwe 
dochterondernemingg met de naam NV Johan de Witt op en ging niet 
langg daarna van start met de productie van de eerste twintig kanonnen 
enn munitie voor het Nederlandse leger.76 Doordat het 'plan-Dordrecht' 
nuu toch doorging, moest het draaiboek voor een evacuatie vanuit Eind-
hovenn worden herzien - een klusje waarvoor bedrijfsjurist Hamming 
inmiddelss kon rekenen op de hulp van zijn oom, de generaal buiten 
dienstt H.G. Winkelman.77 

Opp 14 maart werd Anton vijfenzestig jaar. De volgende dag bezetten 
Duitsee troepen Praag; de dag daarna verklaarde Adolf Hitler de Tsje-
chischee gebieden Bohemen en Moravië tot Duits protectoraat. Op 
222 maart bezweek Litouwen voor de druk van Hitler en besloot het de 
stadd Memel en omgeving terug te geven. Polen raakte nu aan de west-
zijde,, zuidzijde en in het noordoosten door Duitsland omsingeld. De 
volgendee dag gaf Madrid zich over aan Franco; binnen een week kwam 
vervolgenss een einde aan de Spaanse burgeroorlog. De premiers Neville 
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Chamberlainn en Edouard Daladier verklaarden intussen dat Engeland 
enn Frankrijk in geval van een Duitse aanval Polen te hulp zouden ko-
men.. Op Goede Vrijdag 7 april viel Mussolini Albanië binnen en pikte 
ditt in korte tijd in. 

Meteenn na Pasen 1939 kwam Philips' raad van commissarissen bijeen, 
opp dinsdag 11 april. Voorzitter Geert van Mesdag moest wegens ziekte 
verstekk laten gaan, Clark Minor (de GE-commissaris) was er ook niet. 
Gerard,, Ed en August Philips waren er wel, vice-voorzitter mr. Jan Wil-
lemm Beyen hanteerde de hamer. Vanuit de directie waren Anton, Frans 
Otten,, Herman van Walsem en Frits Philips aanwezig. Het belangrijkste 
onderwerpp waren 'de in voorbereiding zijnde maatregelen, welke de di-
rectiee wil treffen voor het geval de huidige politieke toestand tot een ge-
wapendd conflict zoude leiden en Nederland daarin onverhoopt direct 
off  indirect zou worden betrokken?8 Frans Otten en Herman van Wal-
semm gaven een uitvoerig exposé over de manier waarop Philips naar 
hunn mening haar belangen in geval van oorlog het best kon bescher-
men.. Ze wilden die belangen verdelen in vier geografische blokken: een 
Nederlands,, een Duits, een Engels en een Amerikaans. Voor de Duitse 
dochterss moest een aparte overkoepelende vennootschap komen (dit 
werdd de operating company Alldephi, in het voorgaande hoofdstuk 
besproken).. De productie in Eindhoven moest bij een bezetting van 
Nederlandd worden overgedragen aan een nieuw op te richten exploita-
tiemaatschappij.. De dochterbedrijven en belangen in Engeland en het 
Britsee Gemenebest moest men onderbrengen in een Britse trust, de 
Amerikaansee belangen in een Amerikaanse trust. 

Eenn trust is een stichting waarin het juridisch eigendom van een ob-
jectt en de opbrengst daarvan uit elkaar worden gehaald. De eigenaar 
heett trustee, degene aan wie de winst toevalt de beneficiary. De con-
structiee werd indertijd in de Angelsaksische wereld wel gebruikt om be-
drijvenn nauw te laten samenwerken en zelfs fuseren, terwijl ze juridisch 
onafhankelijkk bleven. Wie bij Philips het idee uit de kast heeft gehaald 
bijj  de voorbereiding op een eventuele oorlog, is niet precies bekend. 
Hermann van Walsem zei later in een interview dat men voor het eerst 
wass gaan nadenken over de juridische aspecten van een oorlog en bezet-
tingg na de Anschluss,'totn de Duitsers op de Oostenrijkse bezittingen in 
anderee neutrale landen beslag wilden leggen'.79 Er was toen een com-
missiee gevormd met onder anderen de bedrijfsjuristen Hamming en 
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mr.. P. Utermöhlen. Die laatste 'met zijn geniale blik had uit de Griekse 
oudheidd een voorbeeld van een trust opgehaald', aldus Van Walsem. 
Maarr ook andere juristen binnen het bedrijf kenden de constructie wel, 
zoalss dr. DJ. Sannes, die er al in 1926 over had geschreven in zijn proef-
schriftt en die de centrale figuur werd bij de oprichting van de Britse 
trust.80 0 

Opp die tide april 1939 konden Otten en Van Walsem aan Anton, Frits 
enn de commissarissen melden dat voor de Britse trust inmidels een con-
ceptovereenkomstt klaarlag.81 Het eerste ontwerp was al in januari ge-
maaktt en was volgens een extern juridisch adviseur ook in overeen-
stemmingg met de Nederlandse wet bevonden.82 De constructie zag er 
alss volgt uit. Het juridisch eigendom van de bedrijven en bezittingen 
vann Philips in Groot-Brittannië en het Gemenebest zou worden overge-
dragenn aan een trust bij de Britse Midland Bank Executor & Trustee 
Companyy - later voegde men ook de belangen in Frankrijk en kolo-
niën,, Spanje en Argentinië aan deze trust toe. Drie managing trustees en 
eenn secretaris werden verantwoordelijk. In normale omstandigheden 
haddenn zij slechts een formele taak en waren beheer en dagelijks ma-
nagementt van de betreffende belangen gewoon in handen van de Phi-
lips-directie.. De trust was dan in de'Philips-periode'. Dat zou verande-
renn bij een specified event, zoals het uitbreken van een oorlog, waardoor 
dee directie niet langer in staat was ongehinderd het bedrijf te leiden. 
Dann trad de 'aandeelhoudersperiode' in, waarbij de trustees de zeggen-
schapp overnamen, maar uitsluitend ten bate van de beneficiaries: de 
aandeelhouderss van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken. Houders 
vann dergelijke aandelen die in een vijandelijk land verbleven, of in een 
doorr de vijand bezet gebied, konden geen rechten doen gelden.83 

Hett overhevelen naar de Britse - en later ook de Amerikaanse -
trustt moest voorkomen dat Philips' bedrijven en belangen in de betref-
fendee gebieden na een bezetting als 'vijandelijk' konden worden ont-
eigend.. Ze zouden immers eigendom zijn van een Britse respectievelijk 
Amerikaansee rechtspersoon. Op het Europese vasteland en in Scandi-
naviëë was de situatie gecompliceerder. De dochterondernemingen daar 
warenn verspreid over twintig landen en zouden zich in geval van oorlog 
deelss in bezet en deels in neutraal gebied bevinden. Ze bleven groten-
deelss onder beheer van de N v Philips'Gloeilampenfabrieken.84 Het pro-
bleemm was: zolang de juridische hoofdzetel daarvan in bezet Nederland 
was,, zouden ook dochters in neutrale Europese landen onder controle 
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vann de bezetter raken - en datzelfde risico gold voor de belangen in Chi-
na,, Turkije en Indië. Daarom was het nodig de zogenoemde 'statutaire 
zetel'' van het moederconcern - en van de NV Gemeenschappelijk Bezit, 
diee negenentachtig procent van de aandelen daarin hield - naar een vei-
ligg deel van het koninkrijk over te kunnen brengen.85 Indië kon door Ja-
pann worden bedreigd, dus de gedachten gingen vooral uit naar Surina-
mee of Curacao. Op dat moment voorzag de Nederlandse wet niet in die 
mogelijkheid.. Daarom vroeg Philips - gevolgd door Koninklijke/Shell 
-- de regering te zorgen voor een Wet op de Zetelverplaatsing.86 

Daarmeee waren de juridische risico's nog altijd niet voldoende afge-
dekt.. Niemand wist wanneer een oorlog daadwerkelijk zou uitbreken 
enn de kans bestond dat de nieuwe wet niet tijdig van kracht was. Als ex-
traa maatregel moesten daarom bij een conflict met Duitsland de hou-
derss der prioriteitsaandelen naar Engeland gaan, 'zodat de macht over 
onzee NV niet hier in Holland uitgeoefend kan worden', zo schreef Anton 
opp 14 april in een brief aan de zieke presidents-commissaris Geert van 
Mesdag.877 Vanuit deze gedachte had de vergadering van commissarissen 
opp 11 april besloten de tien prioriteitsaandelen van de NV Gemeen-
schappelijkk Bezit anders te verdelen.88 Gerard en Eduard Philips lever-
denn de hunne in. Anton, Frits, Frans Otten en Herman van Walsem kre-
genn er ieder twee, Jan Willem Beyen één. Het tiende berustte nog bij Van 
Mesdagg en Anton zei ter vergadering dat hij deze 'waar diens ziekte wei-
nigg kans op een algehele beterschap schijnt te bieden', zou verzoeken af 
tee treden en zijn prioriteitsaandeel aan hemzelf over te dragen.89 

'Hiertoee wordt besloten en wordt deze regeling terstond uitgevoerd,' 
zoo melden de notulen op droge toon.90 In werkelijkheid moet dit mo-
mentt een zekere dramatische lading hebben gehad. Feitelijk viel hier-
meee namelijk het besluit dat bij een Duitse doorbraak van de Waterlinie 
Anton,, zijn zoon Frits, zijn schoonzoon Frans Otten en Herman van 
Walsemm Nederland zouden verlaten. Jan Willem Beyen was president 
vann de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel en kon worden ge-
achtt in het neutrale Zwitserland te zijn.91 Tijdens een persoonlijke ont-
moetingg met Anton ging Van Mesdag op 13 april akkoord met zijn aftre-
denn en de overdracht van het tiende prioriteitsaandeel. Met bovenge-
noemdee brief van de 14de bevestigde Anton die afspraak. 

Opp 19 april vonden in Nederland verkiezingen plaats voor Provin-
cialee Staten. De Nationaal-Socialistische Beweging van Anton Mussert 
haaldee een kleine vier procent, een halvering ten opzichte van vier jaar 
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eerder.922 Intussen waren bij Philips ook de andere door Otten en Van 
Walsemm genoemde maatregelen volop in voorbereiding. Op 1 mei richt-
tee men de NV Philips' Exploitatie Maatschappij op. Deze zou in geval 
vann oorlog alle Eindhovense gebouwen en machines huren om zo 'de 
fabriekenn zo normaal mogelijk te laten doorwerken en het werkvolk 
werkk te verschaffen...'93 Een bezetter zou nu in Eindhoven toch een lega-
lee Nederlandse huurder aantreffen, ook al was de eigenaar zelf- NV 
Philips'' Gloeilampenfabrieken - vertrokken naar Den Haag of elders, 
wass het idee. 

Zoo ging het verder. Ook op 1 mei werd in Londen de trust deed (akte) 
gepasseerdd en kwam de Britse trust daadwerkelijk tot leven. Op 2 mei 
richttee Philips een eigen Bureau voor de Industriële Verdedigingsvoor-
bereidingg op, onder leiding van de bedrijfsjurist Hamming. Behalve 
mett het evacuatieplan en het plan-Dordrecht was hij ook bezig met de 
inrichtingg van een noodlaboratorium in Delft. Bovendien kocht men 
eenn fabriek in Den Haag voor het fabriceren van militaire zendbuizen, 
enn kwam er een verkooporganisatie in Bloemendaal, zodat ook de ge-
wonee verkopen achter de Waterlinie door zouden kunnen gaan.94 

Opp 15 mei berichtte minister van Justitie mr. C. Goseling dat hij een 
commissiee had gevormd voor het ontwerpen van een Wet Zetelver-
plaatsing,, met als voorzitter de oud-minister van Binnenlandse Zaken 
prof.. mr. J. Kan, en als leden mr. Herman van Walsem, prof. mr. A. Op-
penheimm (juridisch adviseur van de Bataafsche Petroleum Maatschap-
pij),, prof. mr. B. Telders (juridisch adviseur van de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij,, die ook met het probleem zat), en enkele ambtena-
ren.. Al op 17 juni had de commissie het wetsontwerp klaar. Ze stelde 
voorr zetelverplaatsing naar andere delen van het koninkrijk mogelijk te 
makenn via een simpele wijziging van de statuten van het betreffende be-
drijf ,, die dan moest worden goedgekeurd door de minister van Justitie, 
dee gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, de gouverneur van Su-
rinamee of de gouverneur van Curacao.95 

Opp maandag 19 juni kwamen de commissarissen weer bijeen in Eind-
hoven.. Het was een bijzondere vergadering, bij wijze van uitzondering 
wass Clark Minor van GE aanwezig. Er stonden grote veranderingen op 
dee agenda. Oprichter Gerard Philips, eenentachtig jaar oud, nam voor 
dee tweede keer afscheid, nu als commissaris. De vijfenzeventigjarige mr. 
Augustt Philips stopte ook, net als commissaris van het eerste uur Geert 
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vann Mesdag, die ook deze keer wegens ziekte verstek moest laten gaan. 
Dezee oudgedienden maakten plaats voor drie nieuwe, jongere leden: 
mr.. Herman Woltersom (zesenveertig), directeur van de Rotterdamsche 
Bankvereeniging,, mr. L.A. Nypels (vijftig) , lid van de Hoge Raad, en mr. 
Daniëll  Crena de Jongh (eenenvijftig), president-directeur van de Am-
sterdamsee vestiging van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.96 

Ookk in de directie schoven jongeren naar de voorgrond. Antonn had 
all  een tijdje aangekondigd op zijn vijfenzestigste te willen terugtreden, 
enn nu was het zo ver. De commissarissen besloten Frits (vierendertig), 
Hermann van Walsem (bijna eenenvijftig) en Othon Loupart (achten-
veertig)) te promoveren tot directeur. Ze gingen elk vijftigduizend gul-
denn (380.000 euro) per jaar verdienen, plus tantièmes. Het salaris van 
Franss Otten ging omhoog naar zestigduizend gulden (460.000 euro), 
maarr hij werd dan ook president. Anton werd president-commissaris 
maarr ook gedelegeerd commissaris, zodat hij niet alleen toezichthouder 
zouu zijn maar ook bestuurlijke bevoegdheden behield. Hij kreeg dertig-
duizendd gulden (230.000 euro) per jaar, plus een variabel bedrag dat af-
hingg van de omvang van zijn feitelijke werkzaamheden.97 

Aann zijn nieuwe combinatie van functies was nog een korte discussie 
mett Beyen voorafgegaan. De vice-voorzitter van de raad van commissa-
rissenn had ze willen splitsen en zelfde rol van president-commissaris op 
zichh willen nemen. Maar Anton had uitgevonden dat ook de welbeken-
dee F.G. Waller van de Gist- en Spiritusfabriek in Delft indertijd na zijn 
aftredenn president-commissaris én gedelegeerd commissaris was ge-
worden.. Hij had Beyen geschreven: 'Na rijp beraad vind ik dit ook voor 
mijj  de juiste oplossing. Niets willende afdoen aan uw kwaliteiten meen 
ikk toch, dat in deze, waar ik de grote ervaring bezit en het vertrouwen 
zowell  in- als extern tegenover de diverse geledingen van onze vennoot-
schap,, die het voorzitterschap van de raad van commissarissen als de 
hoogstee positie in een onderneming beschouwen, alsmede met het oog 
opp het grote vertrouwen, dat de aandeelhouders tot nu toe in mij heb-
benn gesteld, dat het juister zou zijn, indien ik de beide functies in mij 
persoonlijkk verenig...'98 

Hett werd dus eigenlijk een half afscheid. Op donderdag 6 juli be-
krachtigdee de algemene vergadering van aandeelhouders de benoemin-
gen.. Beyen zat die bijeenkomst voor en stak in zijn speech de loftrompet 
overr de manier waarop Anton de opvolging had geregeld. 'Het is een be-
kendee fout van grote mannen, dat zij vergeten voor hun opvolging te 
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zorgen.. Dr. Philips heeft het buitengewoon inzicht gehad, degenen, die 
hemm in de dagelijkse leiding moeten opvolgen, geleidelijk op te voeden, 
mett zorg te kiezen en geleidelijk een groter deel te geven in de leiding 
vann het bedrijf...'99 Beyen benadrukte dat door die geleidelijke opvol-
gingg An tons vertrek geen breuk in de continuïteit van de bedrijfsvoe-
ringg zou opleveren, mede omdat hij in zijn nieuwe positie de vrijheid 
hadd 'zonder de lasten te dragen van de dagelijkse zorgen van de leiding, 
zijnn volle krachten en genie te wijden aan dit bedrijf'. De aandeelhou-
derss konden gerust zijn, de grote baas zou de boel in de gaten blijven 
houden. . 

Bijj  het publieke afscheid op zaterdag 8 juli in de zaal van het Philips' 
Ontspanningss Centrum ging het al net zo. Anton werd uitvoerig gelau-
werdd en geprezen. Het personeel had een borstbeeld van hem laten ma-
kenn voor in de hal van het hoofdkantoor, de burgemeester overhandig-
dee hem een erepenning, minister van Economische Zaken Steenberghe 
brachtt nu het zo hooggewaardeerde lintje van commandeur in de Orde 
vann de Nederlandse Leeuw voor hem mee, dat nooit eerder aan een in-
dustrieell  was uitgereikt. Maar echt vertrekken zou hij niet, verwachtte 
ookk Herman van Walsem, want hij zou zeker actief van zijn bevoegdhe-
denn als gedelegeerd commissaris gebruik maken. In zijn speech zei Van 
Walsem:: 'Of het - u kennende — bij toezicht zal blijven, moge ik in ster-
kee mate betwijfelen. Daarvoor toch is uw natuur te expressief, uw geest 
tee levendig en uw fysiek te krachtig.'100 Een volkomen terechte verwach-
ting,, want Anton vertrouwde William Meinhardt in die dagen toe: 'Sie 
verstekenversteken ganzgut, dass es mir unmöglich ware, mich einfach zu Ruhe zu 
setzen.setzen. Dafür bin ich zusehr verwachsen mit unserer Business.™ En in een 
brieff  aan zijn trouwe medewerker W.J. Waterman, die kort tevoren de 
baass was geworden van Philips Australasia te Sydney, schreef hij 'dat ik 
geenszinss van plan ben mij geheel terug te trekken, noch te gaan vissen 
off  jagen. Ik zal natuurlijk wat meer vakantie nemen, maar mijn dage-
lijk ss werk, ofschoon minder intens, zal ik toch voor een groot gedeelte 
nogg wel doorzetten, ten eerste, omdat de tijden vooral hier in Europa 
meerr en meer problemen geven, en ik nu mijn opvolgers nog tot steun 
kann zijn en hen met raad en daad kan bijstaan, terwijl ik tevens meer tijd 
krijgg om de fabrieken hier in Eindhoven en de fabrieken en verkoopor-
ganisatiess in het buitenland meer na te lopen.'102 
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Dee bestuurswisseling viel in het - politiek-militair gezien - rustige 
middenn van 1939. Sinds de bezetting van Tsjecho-Slowakije en Albanië 
hadd zich in Europa geen oorlogsgeweld meer voorgedaan. Maar aan het 
eindd van de zomer was het met de rust gedaan. Op dinsdag 22 augustus 
kwamm het bericht over 'de meest sensationele verrassingsstunt van de 
eeuw'' (in de woorden van H.W. von der Dunk), namelijk dat Duitsland 
enn Rusland een niet-aanvalsverdrag hadden gesloten.103 'De aartsvijan-
denn Hitler en Stalin arm in arm, nationaal-socialisme en communisme 
alss partners... het was een knaleffect van een politiek maar bovenal 
ideologischh machiavellisme en cynisme, waarbij de wereld even de 
ademm inhield.' Dee Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von 
Ribbentropp ging woensdag de 23ste naar Moskou voor de onderteke-
ningg van het verdrag dat - naar hem en zijn Russische collega Vjatsjes-
lavv Molotov - de geschiedenis inging als het Molotov-von Ribbentrop -
pact.. De landen beloofden zich 'van iedere agressieve handeling en van 
iederee aanval op elkaar' te onthouden.104 Wat niet bekend was, maar 
spoedigg duidelijk zou worden, was dat Hitler en Stalin Polen alvast had-
denn verdeeld. Wel leidden velen uit het verdrag af dat Hitler met zijn 
Russischee rugdekking een groter gevaar voor West-Europa zou worden, 
enn dat hij vrijwel zeker Polen zou aanvallen en Danzig terug in het Reich 
zouu halen.105 Op dinsdag 29 augustus werd in Nederland een algemene 
mobilisatiee van kracht; op vrijdag 1 september vielen de Duitsers Polen 
inderdaadd binnen; op zondag 3 september verklaarden Engeland en 
Frankrijkk Duitsland de oorlog - het officiële begin van de Tweede We-
reldoorlogg was daar. 

Philipss kreeg er meteen mee te maken. Op 27 september trokken de 
Duitserss Warschau binnen, waar het concern een fabriek had met vijf-
tienhonderdd arbeiders en achthonderd employés (Angestellte). In maart 
19400 zou Anton een brief ontvangen van een hulpcomité van het perso-
neel,, met daarin de trieste balans van een halfjaar oorlog en bezetting. 
Naa de val van de stad waren van de employés twaalf dood of vermist, 
dertigg krijgsgevangen en zevenentwintig in het buitenland en niet in 
staatt terug te keren; bij de arbeiders waren deze aantallen niet precies 
bekend,, maar veel groter. De fabriek lag voor driekwart stil, er was werk 
voorr nog slechts zeshonderdzestig mensen, de rest was werkloos. Het 
comitéé schreef dat ongeveer de helft van de huizen in de stad was ver-
nietigdd of zwaar beschadigd. De kosten van levensonderhoud waren zo-
danigg gestegen 'dat zelfs de bestbetaalde Philips-beambte in Polen niet 
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altijdd meer genoeg te eten heeft'lo6 Anton had het initiatief genomen tot 
oprichtingg van het comité en enkelen van zijn mensen - mogelijk van-
uitt het Berlijnse kantoor - naar Warschau gestuurd, zo blijkt uit de 
brief.. Wat zij aan hulp hebben kunnen bieden, is niet bekend. De fabriek 
zouu onder Duitse leiding komen, nog een tijd wat elektronenbuizen 
producerenn (naar aan te nemen voor de Wehrmacht) en uiteindelijk 
doorr het oorlogsgeweld vrijwel volledig worden vernield.107 

Nuu Duitsland, Frankrijk en Engeland officieel in oorlog waren, werd het 
voorr Philips tijd de buitenlandse belangen daadwerkelijk naar de trusts 
overr te hevelen. De Britse trust bestond al sinds mei, de Amerikaanse 
sindss 25 augustus. De voorbereidingen van die tweede trust hadden 
ruimm vier maanden in beslag genomen en waren begonnen op 7 april, 
dee dag van Mussolini's inval in Albanië. Diezelfde avond laat was de 
directiee in allerijl bijeengekomen en had ze besloten onmiddellijk een 
juristt naar de Verenigde Staten te sturen.108 De Amerikaanse trust werd 
ondergebrachtt bij de Hartford National Bank and Trustee Company in 
Hartford,, Connecticut, en was bestemd voor de bedrijven en bezittin-
genn in de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Amerika (op dat moment 
Mexico,, Brazilië, Uruguay, Peru en Chili) en Portugal.109 In deze landen 
deedd Philips alleen aan verkoop. Er was wel een gloeilampenfabriek in 
Argentiniëë maar die kwam als gezegd in de Britse trust.110 In de Ameri-
kaansee trust werd een kleine achttien miljoen dollar aan bezittingen ge-
schoven,, waarvan ruim vijftien miljoen dollar aan geld en aandelen. In 
guldenss kwam dat neer op 34 miljoen (260 miljoen euro).111 Een groot 
deell  van het geld was afkomstig uit de verkoop van goud in Engeland.112 

InIn de Verenigde Staten had Philips toen maar één fabriek, die van 
röntgenapparatuurr in Mount Vernon, bij New York. En dan was er het 
kleinee handelsbedrijfje van Arie Vernes. Philips Technical Products, 
zoalss het heette, had een curieuze geschiedenis. Vernes was in de jaren 
twintigg secretaris geweest van Othon Loupart, had daarna een tijd voor 
Philipss in Zuid-Afrika gezeten en was toen naar Eindhoven terugge-
keerd.. In 1937 wilde hij ontslag nemen en Europa verlaten, naar hij later 
inn een interview vertelde 'omdat ik geen zin had om op mijnheer Hitler 
tee wachten'.113 Anton, die hem blijkbaar niet kwijt wilde, had hem bij 
zichh geroepen en hem gevraagd voor Philips in Amerika een bedrijfje te 
beginnen.. Hij had Vernes' bezwaar dat Philips dat niet mocht op grond 
vann contracten met General Electric weggewuifd en hem zomaar tien-
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duizendd dollar (zo'n 160.000 euro) startkapitaal geboden.114 Vernes had 
hett aanbod geaccepteerd en in New York onderdak gekregen als com-
mercieell  medewerker bij het bureau van Philips' adviseur Laslo Graner. 
Naa enige tijd was hij met het voorstel gekomen Amerikaanse scheerap-
paratenn naar Europa te gaan exporteren, wat door Eindhoven was afge-
wezenn maar wel aanleiding was geweest voor het ontwikkelen van de 
Philishave.1'55 Daarna was hij met het plan gekomen diamanten trekste-
nenn voor de fabricage van wolframdraad uit Europa in de Verenigde 
Statenn te importeren. Hij had GE ervan overtuigd dat een eventuele 
oorlogg de aanvoer uit Europa kon stilleggen en dat het verstandig was 
eenn voorraadje aan te leggen. 'Een week of drie daarna kwam er een 
enormee order. Drieduizend trekstenen, wat in die dagen 98.000 dollar 
[anderhalff  miljoen euro] was.'116 Zo was Philips Technical Products ge-
boren.. Toen de oorlog uitbrak, zou de ondernemende en vindingrijke 
Verness bijzonder nuttig blijken als kwartiermaker voor de uitgeweken 
Philips-topp en zou hij via een speciaal opgerichte Philips Export Corpo-
rationn een centrale rol gaan spelen in de bevoorrading van de vestigin-
genn in Midden- en Zuid-Amerika.117 

Opp 7 november 1939 begon men de Britse trust te vullen met de aande-
lenn van de belangrijkste dochterbedrijven in India, Australië, Canada, 
Engelandd en Zuid-Afrika.118 Op 8 november vond in de Bürgerbraukel-
lerler in München een mislukte aanslag op Adolf Hitler plaats. Zou dit de 
vonkk in het kruitvat worden? De Britse consulaten in Nederland raad-
denn hun staatsburgers aan het land zo spoedig mogelijk te verlaten. Het 
geruchtt circuleerde dat de Duitsers via Limburg, Noord-Brabant en 
Zeelandd wilden doorstoten naar Vlissingen en de Schelde, om van daar-
uitt de aanval op Engeland in te zetten.119 Het bleek vals alarm. 

Inn december 1939 en januari en februari 1940 reisde Frans Otten 
veelvuldigg naar Londen. In die periode werden zevenentachtig staven 
goudd in bewaring gegeven aan Midland Bank en in de trust gebracht, 
aandelenn Gramme en Philips Eclairage et Radio (Frankrijk), een vorde-
ringg van drieënveertig miljoen franc van Philips Eindhoven op deze 
Fransee dochter, aandelen EMI (Engeland) en Anglo-Iranian (het latere 
Britishh Petroleum), en een hele reeks andere aandelen van dochterbe-
drijvenn en ondernemingen waarin Philips participeerde.120 De aandelen 
Philipss die eigendom waren van de NV Gemeenschappelijk Bezit, gin-
genn ook naar Engeland.121 Verder kwamen octrooien en roerende goe-
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derenn in de trust, bracht Otten (of liet hij dat doen) verzekeringspolis-
senn en commerciële contracten naar Londen over, en tekende hij een 
groott aantal volmachten.122 Bovendien bracht het plan om in geval van 
noodd een groep van honderdvijftig tot tweehonderd medewerkers, on-
derr wie dertig van de belangrijkste managers en verder vooral resear-
cherss van het Natlab, naar Engeland over te brengen, de nodige bureau-
cratischee en logistieke rompslomp met zich mee.123 

Inn brieven aan zijn vrouw vanuit Londen schreef Otten over lange en 
moeilijkee besprekingen met'allerlei instanties en personen', waarbij ook 
dee Nederlandse ambassade betrokken was.124 Later, tijdens de oorlog, 
heeftt hij in een brief aan toenmalig minister-president Gerbrandy hier 
watt meer over verteld. Het heeft Otten die eerste maanden van 1940 
grotee moeite gekost van de Britse autoriteiten toestemming te krijgen 
omm bovengenoemde bezittingen en documenten Engeland binnen te 
brengen.. Het ministerie van Economie Warfare bleek groot wantrou-
wenn te koesteren 'ten aanzien van activiteiten van Philips in Duitsland 
gedurendee de vorige oorlog en ook [gedurende] de laatste jaren..."25 

Welkee van Philips' gedragingen tijdens de Eerste Wereldoorlog de Brit-
tenn het bedrijf nog steeds nadroegen, schreef Otten er niet bij. Mogelijk 
betroff  het Antons handeltjes met zijn eigen trawlers, die Philips naar 
hett schijnt in sommige kringen het imago van blokkadebreker hadden 
bezorgd.1266 Wel maakte Otten melding van meer recente geruchten die 
tee Londen zouden zijn verspreid door een jonge correspondent van de 
NieuweNieuwe Rotterdamsche Courant, genaamd Kiek. Deze zou tijdens een 
lunchh met onder meer een official van het ministerie van Informatie en 
dee Nederlandse marine-attaché De Booy hebben gezegd 'dat Philips 
vanaff  de aanvang de NSB in Nederland zou hebben gefinancierd, op een 
soortgelijkee wijze als het geval was met Thyssen ten aanzien van de 
NSDAP',, dat dit in Nederland algemeen bekend was, dat de leiding van 
Philipss 'in nauw verband stond met de leiding van de NSB' en dat zij 
daarr 'zeer sterke sympathie' voor had.127 De Nederlandse ambassadeur 
enn de invloedrijke topman van Unilever, Paul Rijkens, hadden Otten ge-
holpenn een en ander recht te zetten. 

Hiernaa was het afwachten. Medio september 1939 waren de Russen Po-
lenn binnengedrongen om hun deel te bezetten. Ze hadden Estland, Let-
landd en Litouwen gedwongen een Verdrag van wederzijdse bijstand' en 
dee aanwezigheid van Russische troepen te aanvaarden, en waren ten 
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strijdee getrokken tegen de Finnen, die zo'n verdrag weigerden. Maar 
hoewell  Frankrijk en Engeland officieel met Duitsland in oorlog waren, 
gebeurdee aan het westelijk front najaar 1939 en ook begin 1940 nog 
steedss niets. Men begon te spreken van een schijnoorlog, een phoney 
war.war.m m 

Mett Otten voor het serieuze werk in Londen vulde Anton zijn tijd 
mett kleinere klusjes. 'Holland is volledig bewapend en veel land is onder 
waterr gezet, zodat het niet gemakkelijk zou zijn ons land binnen te drin-
gen,, maar we voelen ons nogal onzeker, omdat onze stad en onze fa-
briekk zich niet zover van de grenzen bevinden en niet binnen het over-
stroomdee deel liggen/ schreef hij eind januari aan de eigenaar van de 
Bocaa Raton Club in Florida, waar hij de voorgaande winter was ge-
weest.1299 'We had the intention of taking a three months' holiday and see 
somethingsomething of South Africa, but Vm afraid we will  not get the chance this 
year!year! Hij bemoeide zich nog wat met de evacuatieplannen en liet Otten 
wetenn dat in Rotterdam een veemgebouw met spoor- en waterverbin-
dingenn was gehuurd. Vanwege de Britse censuur moest de brief in het 
Engels.. 'We also succeeded in renting a big warehouse from Thomson's 
HavenbedrijfHavenbedrijf in Rotterdam of about five thousand square feet, where we 
willwill  store all our metal- and chemical materials, including the goods alrea-
dydy stored in Dordrecht. In doing so we will  have put all our material stock 
inin a still safer placed0 

Halff  februari 1940 kreeg hij antwoord van Maria Lehmann uit 
Estland,, de weduwe van de oude kennis uit Sint-Petersburg, die hij al ja-
renn met een toelage steunde. Hij had haar gevraagd of ze misschien 
kousenn nodig had. Ja, graag, schreef ze terug, 'meine Strumpfnummer ist 
neun.neun.131131 Hij liet haar daarnaast koffie, chocola, handschoenen en trui-
tjess sturen. En begin april stuurde hij nog een briefje naar de bedrijfs-
leiderr van de kernfabriek 'Johan de Witt' te Dordrecht. Hij had twee-
duizendd rozen besteld voor de perken bij het pand, liet hij weten. Ze 
zoudenn worden afgeleverd 'in twee verschillende soorten, één roos die 
vrijj  laag blijf t bloeien en een andere, die iets hoger gaat'.132 Ze moesten 
well  elk jaar stalmest krijgen, anders zouden ze in een paar jaar uitge-
bloeidd zijn. 'Ook 's winters moeten ze flink afgedekt worden met oud 
blad.' ' 
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PERIOD EE V 

1940-1951 1 





HOOFDSTUKK 15 

NaNa enige weifeling het zware besluit genomen1 

Tijdenss de phoney war van september 1939 tot april 1940 moet in vill a 
Dee Laak een melancholieke sfeer hebben gehangen. Na de Duitse inval 
inn Polen had Anton namelijk een flink deel van de inboedel laten weg-
halen.. Zestig kistenn met daarin een tachtigtal schilderijen, enkele etsen 
enn een paar familieportretten waren op 22 september naar Den Haag 
vervoerd.. Nog eens tientallen kisten vol zilveren en tinnen vaatwerk, 
Chinees,, Spaans, moors, Perzisch en Delfts blauw porselein, antieken 
kasten,, beelden, klokken, harnassen en zwaarden - alles bijeen enkele 
duizendenn voorwerpen - waren naar Amsterdam gegaan. Deze kost-
baarhedenn hadden toen een geschatte waarde van tweeënhalf miljoen 
guldenn (nu rond negentien miljoen euro), waarvan de helft de schilde-
rijenn betrof.2 

InIn de kisten zat de oogst van vier decennia. Anton was rond de eeuw-
wisseling,, als midden-twintiger, begonnen met het verzamelen van 
kunst,, porselein en antiek. Zijn eerste aanwinsten bestonden uit wat 
Delftss blauw, een schilderij van de landschapsschilder Willem Maris 
(Eendjes),(Eendjes), een van diens leerling Breitner (een stuk Cavalerie uit zijn 
Haagsee periode), en Vampyr van Vincent van Gogh.3 Met zijn leeftijd en 
rijkdomm waren ook zijn aanwinsten in ouderdom en waarde toegeno-
men.. Eindjaren twintig bezat hijj  naast doeken uit de eind-negentiende-
eeuwsee Haagse School (Jozef Israels, Jacob en Willem Maris, Anton 
Mauve)) al aardig wat schilderijen van zeventiende-eeuwse Hollandse 
meesterss als Rembrandt van Rijn, Jacob Ruysdael, Albert Cuyp, Frans 
Hals,, Jan Steen, en Paulus Potter. In 1928 taxeerde de kunsthandelaar en 
verzamelaarr Frits Lugt - die toen vierenveertig jaar was en een grote re-
putatiee genoot - de collectie van ongeveer honderd schilderijen, etsen, 
aquarellenn en gravures op 2,6 miljoen gulden (16,5 miljoen euro).4 De 
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duurstee stukken waren een zeegezicht van Jan van de Capelle en Portret 
vanvan Elisabeth de Valois (koningin van Spanje en echtgenote van Filips 
11)) van de hand van de zestiende-eeuwse Nederlandse schilder Anton 
Moro,, ter waarde van tweehonderdduizend gulden elk, en Rivier met 
bruggenbruggen van Rembrandt van 175.000 gulden (1,3 miljoen euro).5 

Opp het gebied van de schilderkunst behoorde Anton vermoedelijk 
all  vóór de Eerste Wereldoorlog, maar zeker vanaf begin jaren twintig, 
tott de belangrijkere particuliere verzamelaars in Nederland, hoewel zijn 
collectiee lang niet zo omvangrijk was als die van D.G. van Beuningen, 
enn ook geen duidelijke specialisatie vertoonde zoals die van Helene 
Kröller-Müllerr met Van Gogh.6 Hij kreeg veel stukken aangeboden en 
weess ook veel af. Tijdens zijn zakenreizen vond hij steeds weer tijd voor 
hett bezoeken van veilingen en kunsthandelaren — en voor antiek, zilver, 
tin,, porselein ook antiquairs — in Londen, Parijs, Brussel, Duitsland, 
Spanjee en Italië. In Nederland was hij een regelmatig bezoeker van de 
veilingenn van de firma Frederik Muller (waar Frits Lugt zijn carrière 
nogg was begonnen), en behoorde hij onder andere tot de clientèle van 
kunsthandelaarr J. Goudstikker, beide in Amsterdam.7 

Hijj  onderhield contacten met de grote Nederlandse kunsthistorici 
vann die dagen en met de directeuren van de grote musea.8 Aanvankelijk 
vroegg hij bij zijn aankopen wel advies aan de beroemde kunstkenner dr. 
C.. Hofstede de Groot.9 Maar nadat die tijdens een proces in 1924-1925 
eenn duidelijk vervalste Frans Hals (Lachende Cavalier) als echt was blij -
venn verdedigen, vertrouwde hij meer op het oordeel van diens collega — 
enn in discussies vaak tegenstander - dr. A. Bredius, de voormalig direc-
teurr van het Mauritshuis, en op dat van diens opvolger prof. dr. W. Mar-
tin.100 Dat bleek bijvoorbeeld toen hij in 1928 bij de kunsthandel Jac. Ha-
geraatss & Zn. te Den Haag een paar schilderijtjes kocht voor zijn collega 
Davidd Sarnoff van RCA.11 Een daarvan was door Hofstede de Groot toe-
geschrevenn aan Cornelis Dusart, maar Anton liet op de lijst 'Jan Steen' 
aanbrengen,, waar Martin eerder aan dacht. Toen Sarnoff hierover in 
verwarringg raakte, adviseerde hij hem de naam te laten staan 'because 
dr.dr. De Groot is not infallible, so that there is a possibility that later on the 
picturepicture might prove to be a "Jan Steen".11 Dergelijke twijfel, voegde hij er-
aann toe, zou de waarde van het schilderijtje overigens alleen maar in 
gunstigee zin beïnvloeden. 

Hijj  kende verschillende beeldend kunstenaars persoonlijk, zoals de 
schilderr Jan Veth, die ook schrijver was en hoogleraar kunstgeschiedenis 
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aann de Rijksacademie te Amsterdam (en overleed in 1925), de Duitse 
graficuss Emil Orlik, die begin jaren twintig etsen van hem en zijn broer 
Gerardd maakte, en Jan Sluyters, die in 1934 zijn portret schilderde - hoe-
well  niet geheel naar Antons tevredenheid.13 Hij was geen mecenas van 
hett type dat nieuwe kunstenaars ontdekt of door systematische aanko-
penn de ontwikkeling van een 'school' stimuleert. Wel hielp hij soms een 
individuelee kunstenaar in nood. In 1924 stuurde de criticus Just Have-
laarr een bedelbrief ten behoeve van de jonge expressionist Jan van Her-
wijnen,, die als veelbelovend werd gezien en later ook inderdaad naam 
maakte.. Op reis met zijn gezin in Spanje was deze in de trein van al 
zijnn geld beroofd door een zakkenroller. 'De bevolking van Altea (bij Ali -
cantee in Zuid-Spanje) nam hem vriendelijk op, huisvestte en voedde 
hett gezin, maar natuurlijk in de hoop de kosten vergoed te krijgen. Zijn 
schoonzusterr (een verpleegster), die zich derwaarts begaf om in het 
huishoudenn te helpen (zijn vrouw was na een miskraam zeer zwak) 
stierf,, kort na aankomst, aan tyfus.'14 De kosten van verpleging en begra-
feniss moesten nog betaald worden, aldus Havelaar. Wilde Anton niet een 
paarr schilderijen van hem kopen? Anton antwoordde dat Van Herwij-
nenn langs kon komen, en als hij 'met zijn doeken niet te duur is, zal het 
misschienn mogelijk zijn, hier een kleine tentoonstelling in te richten'.15 

Toenn zijn schilderijencollectie eenmaal een bepaalde kwaliteit en status 
hadd bereikt, vroegen musea hem stukken in bruikleen ten behoeve van 
tentoonstellingen.. In 1921 stelde hij een Jacob Ruysdael en een Johan 
vann de Capelle beschikbaar voor een expositie in Parijs, georganiseerd 
doorr de Nederlandse regering; in 1926 leende hij twee doeken uit voor 
eenn tentoonstelling over Jan Steen in Leiden; in januari en februari 1929 
hingenn vier van zijn belangrijkste schilderijen op een grote expositie 
vann Nederlandse kunst in Londen.16 Hij deed ook schenkingen. Het 
Franss Halsmuseum kreeg een portret van deze schilder van Jacobus 
Zaffius,, aartsbisschoppelijk deken van Haarlem in de zeventiende 
eeuw.177 Het Mauritshuis gaf hij een keer tweeduizend gulden voor het 
kopenn van een paar schilderijtjes.18 In 1929 waren de marktprijzen zo-
danigg opgelopen dat de Vereniging Rembrandt een nationale actie be-
gonn om een half miljoen tot een miljoen gulden bijeen te brengen, om te 
voorkomenn dat belangrijke schilderijen of andere kunstschatten naar 
hett buitenland zouden verdwijnen. Anton, die ook een tijd bestuurslid 
wass van deze vereniging, stortte vijfentwintigduizend gulden.19 
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Tegenn de tweede helft van de jaren twintig waren zijn contacten met 
dee grote musea van dien aard dat hij de directeuren kon verzoeken zijn 
potentiëlee aankopen te beoordelen. Hij pakte dat handig aan. In 1927 
boodd hij het Mauritshuis een schilderij in bruikleen van Marinus de 
Reymersael,, dat hij speciaal voor deze geste wilde kopen, en vroeg direc-
teurr Martin 'voor mijn rekening naar Leuven te gaan om het schilderij 
eenss te bekijken'.20 Een dag later stuurde hij een tweede brief dat in een 
pastoriee nabij Leuven ook nog een 'aardige triptiek' te koop was; kon 
Martinn die ook bekijken?21 Een paar weken later informeerde hij of 
Martinn toevallig van plan was naar een bepaalde veiling in Brussel te 
gaan.. 'Is er iets bij dat van goede kwaliteit is en koopwaardig, dan wilt u 
ditt misschien wel voor mij inpikken.'22 

Misschienn voelde Martin zich toch te veel als loopjongen behandeld, 
wantt na een tijdje stelde Anton dit soort vragen niet meer aan hem 
maarr aan zijn adjunct-directeur dr. H. Schneider. Toen hij in 1929 in 
Londenn een Madonna met Kind had gezien, toegeschreven aan de zes-
tiende-eeuwsee Zuid-Nederlandse schilder Joos van Cleve, en had ge-
hoordd dat Schneider het ook had bezichtigd, schreef hij hem: 'Ik heb het 
schilderijj  op het ogenblik hier in mijn bezit, in afwachting van het attest 
vann professor Friedlander. Mag ik misschien uw mening omtrent de 
meesterr weten?'23 Schneider antwoordde dat hij het een mooi schilderij 
vond,, maar dat de mening van de 'onbetwiste autoriteit' Friedlander 
doorslaggevendd moest zijn. Blijkbaar was deze vermaarde Berlijnse 
kunsthistoricuss het met hem eens, want Anton kocht het stuk.24 

Inn de daaropvolgende jaren trad Schneider verschillende keren op 
alss Antons informant en tipgever. Na een bezoek aan de kunsthandelaar 
D.. Katz in het Gelderse Dieren schreef hij dat die hem een 'zeer impor-
tantt schilderij van Frans Hals' (Lachende man meteen bierpul) had laten 
zien,, dat Anton toch eens moest zien, en voegde eraan toe: 'Volgens on-
zee afspraak zal ik doorgaan met u op de hoogte te houden van belang-
rijkee schilderijen, die ik in de handel mocht tegenkomen.'25 Kort daarop 
vroegg Anton zijn mening over Titus en Oude Vrouwenportret van Rem-
brandt,, en een schilderij van Pieter de Hoogh, die in Londen te koop 
werdenn aangeboden door de Britse politicus lord Crawford: 'Ik ver-
moedd dat de prijs wel zó gepeperd zal zijn dat ik er niet op in kan gaan, 
maarr in deze tijd van Engelse depressie kan men nooit weten.'26 Hij 
vroegg Schneider: 'U houdt natuurlijk een en ander wel geheim, omdat u 
weett hoe het in de kunsthandel gaat; zodra er iemand trek heeft lijk t het 
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eenn koek waarop de vliegen toestromen.' Hij maakte ook nog even ge-
bruikk van de diensten van dr. N. Beets, een oud-medewerker van het 
Rijksprentenkabinet,, die actief was als zelfstandig handelaar en taxa-
teur,, en ook interessante aankopen voor hem zocht.17 

Hijj  gedroeg zich in de kunst als de koopman die hij nu eenmaal was. 
Uitt zijn correspondentie met handelaren en particuliere aanbieders 
komtt hij naar voren als zeer prijsbewust. Hij bepaalde voor zichzelf een 
grenss en marchandeerde weinig. Vanaf midden jaren twintig stegen de 
prijzenn onder invloed van de economische hausse en kocht hij een tijd-
langg minder. Tijdens de recessie begin jaren dertig daalden de prijzen en 
werdd hij weer iets actiever. Toch was zijn gedrag toen veranderd. Hij joeg 
niett meer zo op koopjes, de tips van Schneider en Beets verdwenen uit 
zijnn correspondentie. Hij liet zijn potentiële aankopen uiteraard nog 
well  beoordelen - of zoals hij het noemde 'expertiseren' - en leunde 
daarbijj  vooral op Martin en Schneider, en op directeur dr. F. Schmidt 
Degenerr van het Rijksmuseum.28 

Doordatt hij ook schilderijen verkocht, werd zijn collectie niet meer 
groter.. Misschien had de omvang een natuurlijk maximum bereikt: dat-
genee wat in De Laak kon hangen en staan.29 Blijkens een taxatie uit be-
ginn 1936 van de bekende kunsthandelaar D. A. Hoogendijk hingen daar 
toenn honderdelf schilderijen met een waarde van 1,8 miljoen gulden 
(vijftienn miljoen euro).30 In vergelijking met 1928 was de collectie van 
hogeree kwaliteit en vertoonde ze meer interne samenhang. De meeste 
gravures,, etsen, tekeningen en aquarellen waren verdwenen; het leeu-
wendeell  bestond uit olieverfschilderijen. Anton was in die tussenlig-
gendee acht jaren nog dieper in het verleden gedoken en meer naar het 
zuidenn getrokken, en bezat nu ook Italiaanse, Franse en Zuid-Neder-
landsee (Rubens) stukken, en ook meer uit de vijftiende en zestiende 
eeuww (Breughel). Het aandeel van de Haagse School was veel kleiner 
geworden;; wel had hij uit de negentiende eeuw een paar Van Goghs bij-
gekocht.. In 1937 is opnieuw een taxatie gedaan en bleek de collectie aan-
gegroeidd met een dertigtal stukken, over het algemeen niet erg belang-
rijke.. Toevallig was hij het tussenliggende jaar door zijn ziekte lange tijd 
niett in staat te werken, misschien heeft hij in de herstelperiode de tijd 
watt gedood met kunstaankopen. Veel ervan verdwenen in de jaren 
daarnaa weer uit zijn huis.31 

Ooitt heeft hij de journalist M. J. Brusse uitgelegd waarom hij eigen-
lij kk kunst, porselein en antiquiteiten verzamelde. Het was een hobby, 
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eenn liefhebberij, schreef hij hem, 'dus geen verzamelmanie, geen muse-
um,, maar alleen dat wat ons huis maakt tot een werkelijk bewoonbaar 
huis,, omgeven door de nodige kunst'.32 De Laak, gelegen aan Parklaan 
99,, is tegenwoordig in bezit van het Philips-concern, dat het huis in vrij -
well  de oorspronkelijke staat handhaaft. Op een dag in 2002 nodigde 
Antonss dochter Jetty van Riemsdijk-Philips, op dat moment vijfenne-
gentigg jaar, deze auteur uit het eens te bekijken. Ze leidde me rond door 
dee benedenverdieping - de hal, de ontvangkamer, de eetkamer met uit-
zichtt op de terrassen en de tuin, de 'theeruimte' onder de trap, waar de 
verloofdenn zich konden terugtrekken - en nam daarna in de grote 
woonkamerr plaats in de stoel van haar vader aan het hoofdeinde van 
dee oude tafel. Ze dronk koffie en zei nog eens 'dat je met vader zo kon la-
chen'' - toen ze jong waren, vergeleken Antons kinderen hem met de la-
chendee figuur in De rederijkers van Jan Steen, dat in de eetkamer hing.33 

Terwijll  zij ronddwaalde in haar herinneringen en daar een enkele anek-
dotee uit opviste, keek ik om me heen. Aan de wanden hingen als van-
oudss overal Hollandse en Vlaamse Meesters: Ruysdael, Jan Steen, Peter 
Paull  Rubens. De houten lambrisering ging bijna geheel schuil achter 
antiekenn kasten en overdadig met porselein gevulde vitrines. De vloe-
renn waren bezaaid met Perzische tapijten, fauteuils, een secretaire, een 
vleugelpiano.. Vrijwel geen hoek, geen vlak was onbenut. Het was toch 
eenn museum geworden. 

Naa de verhuizing van een groot deel van al die spullen op 22 september 
19399 moeten de kamers, de gangen en het trappenhuis in De Laak een 
stukk leger en kaler zijn geweest; dat kunnen ook de gedeeltelijke vervan-
gingg met minder kostbare stukken en de herschikking van het overblij-
vendee niet hebben verdoezeld, zeker niet voor de bewoners zelf. Aan-
vankelijkk had Anton zijn verzamelingen willen overbrengen naar Scan-
dinavië.. Hij had directeur J. Polak van Philips Noorwegen gevraagd 
daarr kluizen te huren, maar veertien dagen na de inval in Polen ontving 
dezee een telegram: 'Bij nader inzien raden museumdirecteuren hier aan 
schilderijenn bij het rijksbezit op te bergen... Gelieve eventuele huur 
kluizenn annuleren.'34 Het is niet bekend wie hem het advies heeft gege-
venn de zestig genummerde kisten met schilderijen gewoon tussen de 
rijkscollectiee te zetten in een kluis van de Haagse vestiging van de Ne-
derlandschee Handel-Maatschappij, gevestigd aan de Hofvijver, op de 
hoekk van de Lange Vijverberg en de Kneuterdijk.35 Feit is dat prof. Mar-
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tinn van het Mauritshuis een belangrijke rol heeft gespeeld bij het regelen 
vann deze operatie.36 Slechts een beperkt aantal mensen was ervan op de 
hoogte,, de details zijn nooit gepubliceerd, in het archief van het Mau-
ritshuiss zijn er geen sporen (meer) van te vinden, bij ABN-Amro-
waarinn de Nederlandsche Handel-Maatschappij is opgegaan - even-
min.377 De kunsthistoricus Bredius, die zelf een collectie van vijfentwin-
tigg belangrijke schilderijen aan het Mauritshuis in bruikleen had gege-
ven,, was een van de weinigen die er van wisten. Hij gaf de directeur van 
dee Handel-Maatschappij het advies de schilderijen van Anton uit de 
kistenn te halen en er enig licht bij te laten. Toen Anton dit vernam, 
schreeff  hij Martin op bezorgde toon: 'Wanneer dit echter niet absoluut 
nodigg is, voel ik er weinig voor om de kisten open te maken, te meer 
waarr ik vind, dat de reten in de kisten nog genoeg licht doorlaten.'38 Hij 
vroegg Martin wel na te gaan of de atmosfeer in de kluis niet te droog 
was,, en stelde voor: 'Wij zouden misschien nog enige baddingen [balk-
jes,, MM ] onder de kisten kunnen laten leggen, zoals de Indische verlof-
gangerss dit voor hun koffers doen.' 

Dee kisten met porselein, zilveren voorwerpen en antiquiteiten gin-
genn op dezelfde 22ste september naar het Museum voor Aziatische 
Kunstt te Amsterdam, toen gehuisvest in het Stedelijk Museum en onder 
leidingg van H. F. E Visser. Tot de duizenden voorwerpen behoorde 'een 
gegraveerdd kinderbekertje, gemerkt A. P.'.39 In februari 1940 volgde nog 
eenn nazending van zes schilderijen - weer naar Den Haag, valt aan te 
nemenn - en zilver naar Amsterdam. Bij het zilver stopte Anton het jubi-
leumboekk met herinneringen, dat hij in 1934 cadeau had gekregen van 
zijnn personeel.40 

Antonn trof ook maatregelen om zijn aandelen en geld uit de handen van 
dee verwachte Duitse bezetter te houden. Daarvan ging wel een deel naar 
hett buitenland. Parallel aan de trusts voor het bedrijfsvermogen kwa-
menn in de loop van 1939 ook trusts voor het privé-vermogen tot stand. 
Dee voorbereidingen waren in handen van dezelfde mensen; in Enge-
landd de bedrijfsjurist dr. D.J. Sannes, secretaris Nathaniel Gunn van 
Philipss Lamps Ltd. en advocaat John Venning van het kantoor Bird & 
Bird.. Zij beschouwden de zaak als zo vertrouwelijk dat zij in hun cor-
respondentiee met Nederland codewoorden gebruikten. Philips was 
Erbeggia,, Anton Pataerino, Frans Otten Pajarilla, Bird & Bird Alvorst, 
dee Midland Bank met Waldpert, Londen werd Roermond, Eindhoven 
Hengelo.41 1 
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Inn september kwamen in Engeland zes privé-trusts tot stand voor 
Antonn en Anna (gezamenlijk), Frans Otten, zijn vrouw Annetje, Frits, 
dienss vrouw Sylvia, en Jetty. Voor Henk van Riemsdijk werd er geen op-
gericht,, aangezien hij geen eigen vermogen had, althans geen dat naar 
Engelandd kon worden overgebracht, en dat van Jetty blijkbaar op haar 
eigenn naam stond.42 Ze werden net als de bedrijfstrust ondergebracht 
bijj  de Midland Bank Executor and Trustee Company en kregen dezelfde 
managingmanaging trustees. De oprichting ging gepaard met een eerste storting 
vann vijfti g Britse pond, in de vorm van oorlogsobligaties. Alle familiele-
denn benoemden elkaar - én Henk van Riemsdijk - tot begunstigden.43 

Diezelfdee maand liet Anton vanuit de Swiss Bank Corporation een pak-
ketket van zo'n zesduizend stuks olie- en mijnbouwaandelen naar de Mid-
landd Bank sturen, bestemd voor een gezamenlijke rekening op naam 
vann hemzelf, Anna en hun drie kinderen (maar niet de schoondochters 
enn schoonzoon).44 Eerder waren ook aandelen-Philips naar Engeland 
overgebracht.455 Het is niet bekend of die effecten in de privé-trusts zijn 
gebrachtt en zo ja, in welke verdeling. 

Datt was niet de enige voorzorg. Anton had in de jaren dertig de ge-
woontee ontwikkeld overtollige liquide middelen van het bedrijf om te 
zettenn in goud en dat bij de Midland Bank in Londen te deponeren; de 
gedachtee lijk t dus gewettigd dat hij dat ook met privé-geld heeft gedaan. 
Eenn deel van zijn vermogen bevond zich al in de Verenigde Staten, waar 
hijj  sinds jaren actief was als belegger en waar zowel hijzelf als zijn kinde-
renn dollartegoeden hadden.46 Van Frans en Annetje Otten is bekend dat 
zijj  in november 1939 aandelen overbrachten naar de Hartford National 
Bankk & Trust Company in Hartford, Connecticut, de trustee van de 
Amerikaansee Philips-trust. Zij stalden bij de NV Philips*  Gloeilampen-
fabriekenn enkele duizenden Amerikaanse aandelen in de vorm van een 
leningg - de dividenden moesten in de Verenigde Staten aan hen uitbe-
taaldd worden.47 Anton deed iets vergelijkbaars: hij leende eind novem-
berr 1939 een bedrag van 550.000 dollar uit aan de NV Philips' Gloeilam-
penfabrieken,, waarvan de rente elk jaar op zijn rekening bij de Hartford 
Bankk moest worden gestort.48 Later heeft hij bij die bank voor zichzelf en 
Annaa ook privé-trusts laten oprichten, waar hij een bedrag van eveneens 
550.0000 dollar in onderbracht, wat toen neerkwam op ruim negenhon-
derdduizendd gulden (6,3 miljoen euro).49 Lang niet al zijn vermogen 
gingg naar het buitenland; een belangrijk deel bleef in Nederland, en dat 
goldd per definitie voor zijn grondbezit. Maar ook dat werd beschermd, 
zoo zal verderop blijken. 
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Beginn april 1940 sloeg de phoney war aan het westelijk front om in een 
echtee oorlog. Winston Churchill, inmiddels in Engeland minister van 
Marine,, liet mijnen leggen voor de Noorse kust tegen de Duitse marine, 
diee geregeld aanvallen op Britse en andere koopvaardij- en visserssche-
penn uitvoerde.50 De Duitsers grepen dit aan om op maandag 8 april De-
nemarkenn binnen te rijden - ondanks een niet-aanvalsverdrag - en de 
aanvall  in te zetten op Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim en Narvik, de 
belangrijkstee steden langs de Noorse kust. De Denen boden geen weer-
stand,, de Noren wel en kregen hulp van de Britten en de Fransen. 

Opp dinsdag 9 april besloot de Philips-top de gezinnen van eventueel 
tee evacueren medewerkers alvast naar het westen van het land te sturen. 
Frits'' vrouw Sylvia stond op het punt te bevallen van haar zesde kind, 
Fritss junior, die inderdaad de volgende ochtend in een kraamkliniek in 
Denn Haag werd geboren.51 Zij trok na een dag of tien in het huis dat Frits 
hadd gehuurd aan het Bloklandenplein, op de grens van Den Haag en 
Wassenaar,, voor het geval hij en zijn gezin langere tijd achter de Water-
liniee zouden moeten verblijven.52 Anton beschikte voor dat doel over 
eenn appartement in Hotel Wittebrug aan de Van Lennepweg - een 
zijstraatt van de Badhuisweg, op de grens van Den Haag en Schevenin-
genn - en had daar al wat schilderijen en snuisterijen naar toe gestuurd.53 

Maarr nog altijd bleef een Duitse inval uit. Op maandag 22 april kre-
genn de betreffende gezinnen toestemming van de directie om naar 
Eindhovenn terug te keren. Op woensdag de 24ste ging tussen de bedrij-
venn door J. H. Gaarenstroom met pensioen, die in 1922 samen met Lok-
kerr en Staal als eerste tot onderdirecteur was benoemd. Van dit drietal 
oudgediendenn was nu alleen ir. Lokker nog op zijn post; Staal was sinds 
19388 gepensioneerd.54 Op vrijdag 26 april kon koningin Wilhelmina ein-
delijkk de Wet Zetelverplaatsing ondertekenen; op dinsdag de 30ste ver-
scheenn die in het Staatsblad.^ 

Hett leven ging intussen ook gewoon door en diezelfde dinsdag 
stuurdee restaurant Royal, aan het Lange Voorhout te Den Haag, Anton 
terr keuze een drietal menu's van elk 5,50 gulden (een kleine 37 euro).56 

Hijj  zat vijfentwintig jaar in de Mijnraad en wilde ter gelegenheid daar-
vann een etentje organiseren voor een aantal oudere leden, onder wie de 
geoloogg prof. dr. G. A. F. Molengraafï, die in hetzelfde jaar was gekomen, 
enn mr. J. R. H. van Schaik, voorzitter van de Tweede Kamer.57 Een paar 
dagenn later antwoordde Philips' directiesecretariaat dat het restaurant 
opp woensdag 8 mei negen personen kon verwachten. Anton wenste: 
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'grapefruit,, caviar, hors d'oeuvre, oxtail clair, crème hortense, homard 
thermidorr - risotto, ris de veau dauphinoise, caneton roti a la bigarade, 
compotee assortie, fraises romanoff, fromage, fruits'.58 Over de wijn zou 
hijhij  zich nog persoonlijk met Royal in verbinding stellen. 

Inn de eerste dagen van mei trokken de Britten en Fransen zich terug uit 
hett zuiden van Noorwegen; de Duitse overmacht was te groot, het land 
moestt als verslagen worden beschouwd, hoewel de geallieerden in het 
noordenn nog enkele weken standhielden. De teleurstelling in West-
Europaa was enorm. 'De kans is groot dat de volgende bliksemslag ons 
treft,'' noteerde Ernst Heldring in zijn dagboek op zaterdag 4 mei.59 Op 
dinsdagg de 7de trok de Nederlandse regering alle militaire verloven in. 
Opnieuww stuurde de directie van Philips de gezinnen van potentiële 
evacuéss naar het westen. Anton was die dag in Middelburg voor een be-
zoekk aan dochterbedrijf Vitrite. Toen hij 's avonds in Eindhoven terug-
keerde,, kon hij meteen weer in de auto stappen om met zijn vrouw naar 
Denn Haag te rijden, waar ze rond middernacht arriveerden.60 Mogelijk 
heeftt het geplande diner met de mensen van de Mijnraad de volgende 
avondd ook daadwerkelijk plaatsgevonden - aan het oorlogsfront ge-
beurdee de 8ste mei niets speciaals. 

Opp donderdag 9 mei kreeg Frans Otten in Eindhoven in de loop van 
dee avond bericht van de militaire attaché G. J. Sas in Berlijn - de man 
diee Philips tussen 1934 en 1936 had geholpen met de eerste versie van het 
evacuatieplann - dat de aanval op Nederland die nacht van start zou 
gaan.. Sas beschikte over een zeer goede informant, die al verschillende 
kerenn Hitlers aanvalsdata had gegeven. Al die keren was de Führer op 
hett laatste moment van plan veranderd, maar ditmaal was het ultieme 
tijdstipp daarvoor verstreken zonder eenn tegenbevel.61 Otten wachtte niet 
tott de regering het afgesproken waarschuwingstelegram stuurde, maar 
gaff  rond middernacht het sein tot evacuatie. Het draaiboek bleek goed 
inn elkaar te zitten, althans voor de beginfase. Binnen enkele uren waren 
dee aangewezen machines en materialen in vrachtwagens geladen. Toen 
dee Duitsers op 10 mei om even voor vier in de nanacht hun aanval op 
Nederlandd (en België) daadwerkelijk inzetten, waren de colonnes in 
Eindhovenn gereed voor vertrek, en ging ook een speciale trein met het 
personeell  voor de fabrieken achter de Waterlinie op weg.62 

Tegenn zessen kwam de zon op. Het was een koele, mooie ochtend.63 

Maarr 'al spoedig kwam de eerste kink in de kabel', schrijft Frits Philips in 
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zijnn autobiografie.64 Hij reed mee in een colonne van een vijftigtal per-
sonenauto'ss met hoger personeel, onder wie ook Frans Otten en Henk 
vann Riemsdijk.65 De route liep via Tilburg naar de brug over het Hol-
landss Diep bij Moerdijk. Niemand - ook de Nederlandse legerleiding 
niett - had verwacht dat de Duitsers met parachutisten zeer snel crucia-
lee punten in bezit zouden kunnen nemen, waaronder als een van de 
eerstee deze brug en de naastgelegen spoorbrug. Dat was echter gebeurd. 
Dee grotere vrachtwagens konden niet verder, een oversteek per veer-
pontt kwam voor hen niet in aanmerking en zij moesten naar Eindho-
venn terugkeren. Ook de trein met personeel moest terug. De colonne 
personenauto'ss van Frits, Otten en Van Riemsdijk, met Den Haag als be-
stemming,, reed een stukje verder langs het Hollands Diep in westelijke 
richtingg en kon bij het plaatsje Willemstad de veerpont naar Numans-
dorpp te nemen, waar ze om zes uur 's middags arriveerde. De kleinere 
vrachtwagenss vormden twee groepen: een stak ook over naar Numans-
dorp,, de andere reed in oostelijke richting om bij Geertruidenberg de 
Bergsee Maas over te steken. Maar de Duitsers rukten snel op door het ri-
vierengebiedd en geen van beide groepen wist Dordrecht te bereiken. Zo 
viell  het evacuatieplan waar men jaren aan had gesleuteld, binnen een 
dagg in duigen. Frits vatte later samen: 'Ten slotte zijn alle colonnes er-
genss gestrand en is van onze machines er geen enkele op de beoogde be-
stemmingg aangekomen.'66 

Opp één zending na dan toch. In maart was ir. Theo Tromp, leider van 
dee fabriek voor elektronenbuizen, in het kader van de oorlogsvoor-
bereidingg in Londen geweest. Daar had hij op het hoofdkantoor van 
Philipss in Century House, aan Shaftesbury Avenue, bezoek gehad van 
Robertt Watson-Watt, die namens de Britse militaire autoriteiten zijn 
belangstellingg kenbaar had gemaakt voor een nieuw type televisiebuis. 
Dezee EF-50 was vanaf medio jaren dertig ontwikkeld in Eindhoven en 
daarnaa in proefproductie gegaan bij de Britse dochter Mullard. Die had 
err ook enige geleverd aan het elektronicabedrijf Pye, waar Watson-Watt 
(diee later sir werd) had ontdekt dat de buis zeer geschikt was voor ge-
bruikk in radarsystemen. Omdat Mullard nog maar kleine aantallen 
maakte,, had hij Tromp gevraagd - zonder hem het doel te onthullen -
zoo snel mogelijk grote aantallen onderdelen en bijbehorende machines 
voorr de productie van de EF-50 naar Engeland te sturen. Geheel toeval-
lig,, en buiten het evacuatieplan om, was deze zending - het ging om 
miljoenenn onderdelen - op donderdagavond de 9de mei verscheept 
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vanuitt Vlissingen. De nachtboot had de haven enkele uren vóór de 
Duitsee aanval op Nederland verlaten. Hij werd onderweg nog door 
Duitsee vliegtuigen bestookt, maar niet geraakt, en kwam in de ochtend 
vann vrijdag de 10de veilig aan in Harwich. De EF-50 is later op grote 
schaall  toegepast in de radarapparatuur die werd ingezet tegen de Duitse 
LuftwaffeLuftwaffe in de Battle of Britain.67 

Terugg naar de evacuatie vanuit Eindhoven. De colonnes met vracht-
wagenss kwamen dus vast te zitten. Op vrijdag 10 mei vorderde de colon-
nee personenauto's maar een paar kilometer tot het dorpje Klaaswaal, 
evenn ten zuiden van Rotterdam. Daar brachten Frits, Otten, Van Riems-
dijkk en de stafleden de nacht door in een kersenboomgaard. De volgen-
dee dag probeerden ze verder te komen, maar de aanwezigheid van Duit-
see luchtlandingstroepen in de zuidelijke helft van Rotterdam, die het 
vliegveldd Waalhaven en de Maasbruggen hadden veroverd, dwong hen 
naarr Klaaswaal terug te keren en opnieuw in de boomgaard, en deels in 
eenn paar boerderijen, te overnachten. Vroeg in de ochtend van zondag 
dee 12de (Pinksteren) werden ze daar bestookt door Duitse vliegtuigen. 
Voorr zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Wel besloot 
menn de colonne op te splitsen in groepen van drie of vier auto's om 
eenn minder duidelijk doelwit te vormen. Zo lukte het om in een weste-
lijk ee bocht om Rotterdam heen te rijden en via Brielle bij Maassluis de 
Nieuwee Waterweg over te steken, en Den Haag te bereiken.68 Ook dat 
gebeurdee verspreid. Frits meldde zich nog op zondagavond bij het mi-
nisteriee van Defensie - waar de adjudant van minister Dijxhoorn hem 
ontvingg - en werd met andere reserveofficieren ingekwartierd in een 
vill aa op het landgoed Zorgvliet (waar ook het Catshuis ligt), ongeveer 
tweeënhalvee kilometer van Hotel Wittebrug en zijn ouders.69 Henk van 
Riemsdijkk kwam eveneens op zondag aan. Volgens hem dook Frans Ot-
tenn echter pas op maandag in Hotel Wittebrug op. Hij noteerde in zijn 
oorlogsdagboek:: 'Vierentwintig uur van spanning omdat Frans nog 
niett aangekomen was. Annetje [Ottens vrouw, MM ], die zich reusachtig 
flinkk hield. Ook Pieter Blaisse [een van de bedrijfsjuristen van het 
directiesecretariaat,, MM ] was nog niet aangekomen. Het laatste wat we 
vann hem gezien hebben, was Pieter met een struik boven zijn hoofd als 
camouflage,, als een waanzinnige dwars een weiland over rennend.'70 

Maandagg de 13de, tweede pinksterdag, was het somber weer. Het 
werdd niet warmer dan tien tot twaalf graden, de zon brak nauwelijks 
doorr de bewolking heen. In het midden van het land miezerde het zelfs 
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evenn maar aan de kust bleef het droog.71 Het noorden, oosten en zuiden 
vann Nederland waren inmiddels bezet - met uitzondering van Zeeland, 
waarr met Franse steun werd doorgevochten - en die ochtend braken de 
Duitserss door de Grebbelinie in de Gelderse Vallei. Omdat de Waterlinie 
nogg lang niet overal was volgelopen, kondenn ze nu oprukken naar Den 
Haag,, dat ze met hun luchtlandingstroepen niet hadden kunnen inne-
men.. Ook Rotterdam werd meer en meer bedreigd. Het Nederlandse le-
gerr hield nog stand in de noordelijke helft van de stad, maar vanuit 
Noord-Brabantt was een Duitse tankcolonne onderweg/2 Frits en zijn 
groepp op Zorgvliet hadden intussen niets te doen, schrijft hij in zijn au-
tobiografie.. 'Dat irriteerde ons verschrikkelijk, want de oorlog ging 
doorr en daar zaten wij , volkomen werkeloos!'73 

Dee avond tevoren waren prins Bernhard en prinses Juliana met de 
prinsesjess Beatrix en Irene vanuit IJmuiden op een Britse torpedoboot-
jagerr naar Engeland vertrokken. Toen maandagochtend duidelijk werd 
datt Den Haag niet veel langer meer veilig zou zijn, verliet koningin Wil-
helminaa rond het middaguur het land, ook op een Britse torpedoboot-
jager,, maar dan vanuit Hoek van Holland. Tegen half één gingen zeven 
vann de negen nog in Nederland aanwezige ministers, inclusief minister-
presidentt De Geer (regeringsleider sinds de zomer van 1939), naar Hoek 
vann Holland. De ministers Van Kleffens (Buitenlandse Zaken) en Welter 
(Koloniën)) waren de 10de al naar Engeland gevlogen, de ministers 
Steenberghee (Arbeid, Nijverheid en Scheepvaart) en Van Rhijn (Land-
bouww en Visserij) bleven nog in Den Haag om de regeringsmacht over 
tee dragen aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten.74 

Dee beschikbare verslagen doen vermoeden dat Anton heeft gewacht 
tott Frans Otten in de loop van maandagmiddag bij Hotel Wittebrug 
aankwam,, en dat zij toen samen naar het ministerie van Defensie en/of 
dee Generale Staf zijn gegaan. Daar hoorden ze dat twee Britse torpedo-
bootjagerss op hun terugreis vanuit Narvik de regering en personeel van 
dee Britse ambassade zouden oppikken, en dat het grootste deel van de 
ministerss inmiddels al naar Hoek van Holland was vertrokken. De Phi-
lips-groepp kon op grond van de eerder gemaakte afspraken met de Brit-
see en Nederlandse autoriteiten ook mee, maar moest wel snel zijn. Op 
dee valreep leverde de Britse gezant - die ook nog in Den Haag was - een 
schriftelijkee bevestiging ten behoeve van de commandanten van de de-
stroyers.75 5 

Henkk van Riemsdijk beschrijft in telegramstijl wat er gebeurde toen 
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Antonn en Otten weer bij Hotel Wittebrug terugkeerden: 'Vader, die met 
somberee berichten van het ministerie kwam... Vliegensvlug koffers pak-
ken.. Het heengaan van de familie. Een kort, haastig, maar aangrijpend 
afscheid.'766 Er werd snel geld uitgedeeld dat vermoedelijk afkomstig was 
uitt een kluis bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij; eventueel 
kunnenn ook Van Walsem en Loupart dit hebben opgehaald.77'Gelddis-
tributiee bij duizendjes tegelijk,*  noteerde Van Riemsdijk.78 Een halfuur 
off  hooguit een uur later gingen Anton en Anna, en Frans Otten en An-
netjee met hun zoontjes Diek van dertien en Frans jr. van vijf per auto op 
weg.. In hun gezelschap waren ook de directeuren Herman van Walsem 
enn Othon Loupart, diens medewerker P. van den Berg, de accountant 
N.. Ammeraal, het hoofd van de octrooiafdeling Emil Hijmans (allen 
mett hun vrouwen en eventuele kinderen), de secretaresse T, Naber en de 
echtgenotee van directiesecretaris J. Planje (die al in Engeland was) met 
haarr baby.79 Alles bijeen telde de groep naar schatting vijfentwintig tot 
dertigg mensen, de meerderheid van de geëvacueerde stafleden bevond 
zichh elders in Den Haag en in andere steden in de Randstad en was niet 
meerr tijdig te bereiken.80 

Hett was inmiddels eind van de middag. De rit van zo'n dertig kilome-
terr verliep zonder problemen, met slechts gevaar in de verte: doffe bo-
minslagenn en zwarte rookwolken boven het Rotterdamse havengebied. 
Naa aankomst in Hoek van Holland ging een deel van de groep - onder 
wiee Anton, Anna, Frans en Annetje Otten en de twee kleinzonen - aan 
boordd van 'HMS Mohawk'. Een ander deel kwam terecht op 'HMS 
Windsor',, samen met de inmiddels ook gearriveerde ministers Steen-
berghee en Van Rhijn en de eerder aangekomen leden van de regering -
diee overigens hun gezinnen achterlieten. Rond een uur of zeven vertrok-
kenn de torpedobootjagers.81 De trossen waren nog niet los of een Duitse 
stukaa (duikbommenwerper) voerde een korte aanval uit, die verder geen 
schadee aanrichtte. Daarna voeren ze de Noordzee op.82 De wind was 
kalm,, kracht drie, westzuidwest maar draaiend naar het zuiden, er was 
beterr weer op komst.83 

Hett opvallendst aan An tons gezelschap was dat Frits en Jetty ontbraken. 
Jettyy en Henk van Riemsdijk logeerden met Ajef, Gijs (kinderen uit de 
vorigee huwelijken) en Anneke (hun baby) in Hotel Wittebrug en waren 
bijj  het vertrek naar Hoek van Holland aanwezig. Frits niet, zo bevestigt 
Jettyy meer dan zes decennia later.84 Die zat op Zorgvliet, een paar kilo-
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meterr verderop. In zijn autobiografie laat Frits die maandag de 13de 
vrijwell  stilzwijgend passeren. Hij meldt zijn irritatie over het gedwon-
genn nietsdoen en vervolgt met het verhaal dat hij dinsdag de 14de om 
halff  vijf eindelijk met zijn groep onderweg mocht naar Leiden om daar 
afweergeschutt te bedienen, toen hij ter hoogte van de vliegbasis Valken-
burgg via de radio hoorde dat Nederland had gecapituleerd. 'Terug naar 
Denn Haag! Ik wist reeds dat mijn ouders met de directeuren Otten, Van 
Walsemm en Loupart de dag tevoren met een Engelse destroyer waren ver-
trokken.'855 Dat is alles. 

Frits'' achterblijven heeft grote gevolgen gehad voor de manier waar-
opp het Philips-concern tijdens de Tweede Wereldoorlog functioneerde, 
enn daarom is het interessant na te gaan wat hiervan de oorzaak of de be-
doelingg is geweest. De voorbereidingen waren erop gericht dat hij in ge-
vall  van nood mee naar Engeland zou gaan. Hij had twee prioriteitsaan-
delen,, die bij een Duitse bezetting niet in Nederland mochten blijven. In 
Londenn waren ook voor hem en Sylvia (en voor Jetty) privé-trusts opge-
richt.. De plannen voorzagen niet in het handhaven van een directielid te 
Eindhoven.. De fabrieken daar zouden bij een Duitse bezetting worden 
verhuurdd aan de in 1939 opgerichte NV Philips' Exploitatie Maatschap-
pij,, waarvan het directorium - samengesteld uit onderdirecteuren en 
afdelingshoofdenn - in principe zelfstandig moest opereren.86 

Antonss eerste biograaf Bouman en het Philips-concern zelf hebben 
gesteldd dat de militaire dienst Frits die 13de mei verhinderde naar Enge-
landd te gaan.87 Dat valt te betwijfelen. Als reserveluitenant had hij zich 
uitsluitendd beziggehouden met Philips' evacuatieplannen. Zijn officiële 
taakk was die van verbindingsofficier tussen het bedrijf en het leger; ge-
vechtstakenn had hij na aankomst in Den Haag nog niet gekregen.88 Als 
lidd van de concerndirectie had hij toestemming naar Engeland te eva-
cueren,, zijn paspoort lag al klaar.89 Mede tegen deze achtergrond moet 
eenn verlof bij zijn militaire superieuren best te regelen zijn geweest. 
Daarr kwam bij: zowel Anton als Frans Otten als Frits zelf kende de op-
perbevelhebberr persoonlijk. Dat was H.G. Winkelman, die Philips in 
19388 en 1939 als 'generaall  buiten dienst' had geadviseerd bij de evacu-
atieplannen,, maar weer in actieve dienst was en in februari 1940 de afge-
tredenn opperbevelhebber LH. Reynders was opgevolgd.90 Praktische 
belemmeringenn lijken er evenmin te zijn geweest. Frits' gezin verbleef 
sindss het begin van de aanval bij Sylvia's ouders, in hun flat op mis-
schienn vijf kilometer van Hotel Wittebrug.91 Hij zelf bevond zich zo 
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dichtt bij het punt van vertrek dat het ook in alle haast mogelijk was hem 
tee waarschuwen, wat volgens Jetty ook vrijwel zeker is gebeurd.92 Hij 
hadd een eigen auto en de route van het hotel naar Hoek van Holland 
liepp vlak langs Zorgvliet.93 Dus waarom zijn hij, Sylvia en de kinderen 
diee middag dan toch niet naar Hoek van Holland gereden en aan boord 
van'HMSS Mohawk'gestapt? 

Dee verwarring van die uren is tot de dag van vandaag in de familie 
waarneembaar.. In een recent interview heeft een van Frits' zonen, An-
tonn Philips jr., gezegd: 'Mij n grootvader heeft hem voorgesteld met de 
restt van de directie uit te wijken...'94 Het valt aan te nemen dat zijn vader 
hemm dit heeft verteld. Een andere kleinzoon, Diek Otten, zegt echter: 'Ik 
hebb het tot twee keer toe aan mijn moeder [Frits' oudste zus, Annetje 
Otten-Philips,, MM J gevraagd, en zij zei dat Frits in Nederland zou blij -
ven.'955 Mij n vermoeden is dat beide uitspraken waar zijn. Het was naar 
allee waarschijnlijkheid voorzien dat Frits mee zou gaan, maar in de 
maalstroomm van gebeurtenissen van de 13de mei is ook het onderwerp 
aann de orde gekomen, dat zijn zus Jetty - gevraagd naar haar versie -
meteenn aansnijdt: dat van de verantwoordelijkheid voor het achterblij-
vendee bedrijf en personeel. Ze antwoordt met grote vanzelfsprekend-
heid:: 'Er moest toch iemand blijven?'96 De gedachte dat de familie 'Phi-
lipstown'' zou hebben ontvlucht, zonder een familielid achter te laten 
omm op de winkel, de spullen en de mensen te passen, komt haar blijk-
baarr nog altijd als absurd voor. 

Daarr komt nog iets bij, zo blijkt uit haar reactie op de vraag waarom 
zijj  zelf en haar gezin niet mee naar Engeland zijn gegaan.'Daar was hele-
maall  geen sprake van,' zegt ze.97 De lichte verbazing in haar stem en ge-
zichtt doet vermoeden dat zij het ook helemaal niet nodig heeft gevon-
denn het land te verlaten. Blijkbaar heeft zij zich die 13de mei, op het mo-
mentt van de beslissing tot evacuatie naar Engeland, persoonlijk niet 
zodanigg bedreigd gevoeld dat ze haar vege lij f en dat van haar man en 
kinderenn meende te moeten redden. Het ontbreken van zo'n gevoel van 
persoonlijkee bedreiging kan ook verklaren waarom Anton en zijn vrouw 
tweee van hun drie kinderen en negen van hun elf kleinkinderen in Den 
Haagg achterlieten. Ook voor hen was blijkbaar niet zozeer persoonlijke 
veiligheidd in het geding. 

Daarentegenn was de veiligheid van het concern, zijn levenswerk, wel 
inn het geding. Misschien, maar dit is speculatie, keek Anton Philips wel 
nett zo tegen zijn positie aan als koningin Wilhelmina tegen de hare. Zij 
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verliett Nederland om niet in handen te vallen van de Duitsers en de ove-
rigee delen van het koninkrijk in vrijheid te kunnen blijven regeren. Ook 
Antonn had een koninkrijk, verspreid over meerdere werelddelen. Hij 
wass er geen president-directeur meer van, maar wel president-commis-
sariss en medebestuurder, en toch nog altijd de patriarch met het laatste 
woord.. Hij was voor veel van zijn 'onderdanen' evenzeer een symbool 
alss Wilhelmina voor de Nederlandse bevolking. Vanuit bezet gebied, als 
gijzelaarr van de Duitsers, zou hij alle controle over zijn levenswerk ver-
liezen.. De bezetter zou hem als breekijzer kunnen gebruiken om de ze-
telverplaatsingg ongedaan te maken. Als hij in Duitse handen was - als 
grootaandeelhouderr en belangrijk beneficiary van de Britse en Ameri-
kaansee trust - zouden de Philips-bedrijven en verkoopkantoren overal 
inn de wereld met wantrouwen en confiscatie te kampen krijgen, en zou 
snell  een ontmanteling van het concern dreigen. Dat te voorkomen was 
ongetwijfeldd een hoofdmotief. 

Restt de vraag hoe de dramatische beslissing tot vertrek - en tegelij-
kertijdd tot opsplitsing van de familie - precies is genomen. Zoals uit het 
voorgaandee blijkt, was er op het moment suprème geen tijd voor wik-
kenn en wegen of uitvoerig overleg. Schoonzoon Henk van Riemsdijk 
beschrijftt de momenten tussen Antons terugkeer in Hotel Wittebrug, 
naa het overleg met de regering, en het pakken van de koffers aldus: 'Na 
enigee weifeling, doch dankzij kordaat en flink optreden van moeder 
Philips,, het zware besluit genomen.'98 Het lijk t er dus op dat niet de pa-
ter,, maar de mater familias de knoop heeft doorgehakt. 

Fritss zelfheeft zijn achterblijven voorgesteld als een persoonlijke beslis-
sing.. In zijn autobiografie schrijft hij als gezegd vrijwel niets over de 
13de,, maar wel dat hij na de capitulatie een vertrek naar Engeland heeft 
overwogen.. Toen hij aan het eind van de middag van dinsdag 14 mei van 
zijnn afgebroken missie naar Leiden in Den Haag terugkeerde, zo luidt 
zijnn verhaal, 'trachtte ik vóór alles van mijn commandant een bevel te 
krijgenn om ook naar Engeland uit te kunnen wijken, maar deze ver-
klaardee daarin geen beslissing te kunnen nemen'.99 Vervolgens dacht hij 
eroverr 'om dan zonder zijn toestemming op eigen gelegenheid naar En-
gelandd te gaan, wat in die uren nog niet onmogelijk scheen te zijn'. Dat 
wass juist: tijdens en kort na de Duitse invasie wisten enkele honderden 
vluchtelingenn - onder wie ook militairen - Engeland te bereiken aan 
boordd van vrachtschepen, kustvaarders en vissersboten.100 
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Dann was wel snelle actie geboden en die ondernam hij niet. Hij ging 
-- zijn relaas volgend zal het misschien zes uur 's middags zijn geweest -
naarr Sylvia in de flat van haar ouders, om de situatie met haar te bespre-
ken.. Als gevolg daarvan besefte hij weer een 'Philips' te zijn. 'Voor ons 
beidenn was het ogenblik voor een diepgaand overleg aangebroken... 
Zouu ik in Engeland een bijdrage kunnen leveren aan de oorlogsinspan-
ningg van onze bondgenoten? Of moest ik in Nederland blijven om met 
onzee Philipsmensen, die zich nu zeker verlaten zouden voelen, wel en 
weee in de komende oorlogstijd te delen? Over die grote vragen dachten 
wijj  diep na, volkomen bereid om datgene te doen, wat God van ons 
verlangde.. Al spoedig voelden we met volkomen zekerheid, dat wij 
moestenn blijven!'101 Inderdaad werd de beslissing in zekere zin voor hen 
genomen.. Want terwijl de avond viel en zij overlegden en dachten, ver-
dweenn het alternatief als sneeuw voor de zon en werden alle ideële over-
wegingenn ingehaald door de werkelijkheid dat hij alleen misschien nog 
wegg kon komen, maar het steeds moeilijker werd dat te doen met een 
vrouww en zes kinderen tussen nul en negen jaar, op eigen gelegenheid, 
zonderr de bescherming van een Britse torpedoboot zoals zijn ouders 
diee hadden gehad. 

Toenn hij, al pratend met Sylvia, de gedachte aan Engeland liet varen, 
ontstondd ruimte voor een heel andere. Het vertrek van zijn vader, Frans 
Ottenn en de rest van de directie betekende onvermijdelijk dat de leiding 
vann de Nederlandse bedrijven nu op zijn schouders kwam te rusten. 
Maarr daar zat ook een mooie kant aan zat. Hij schrijft: 'En terwijl wij 
daarr zaten, op de rand van ons bed, liet God ons zien: voel de taak die je 
nuu krijgt niet als een zware last, maar je bent uitverkoren dat je deze ver-
antwoordelijkheidd mag dragen.'102 Dat stelde hem gerust en 'wij gingen 
slapenn in afwachting van de volgende stap die moest worden gedaan'. 
Diee zou zich vanzelf aandienen, vertelde hun geloofsovertuiging. En dat 
gebeurdee ook. Een of twee dagen later meldde zich een stafmedewerker 
diee naar Den Haag was gelift, op zoek naar de directie. Hij trof Frits en 
vroegg hem zo snel mogelijk naar Eindhoven terug te keren.103 

Opp vrijdag 17 mei gingen Jetty en Henk van Riemsdijk alvast vooruit. 
Hunn tocht nam de hele dag in beslag, ze bereikten Eindhoven pas laat in 
dee avond. Jetty reed voorop in de Plymouth van haar vader, samen met 
haarr zoontje Ajef, en 'stuurde met vaste hand door het gitzwarte duis-
ter',, schreef Henk later.104 Hij reed achter haar aan in Antons grote Lin-
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coin,, met daarin de kleine Gijs, Anneke in de wieg, en twee kinderver-
zorgsters.. Het laatste stuk was zwaar en ze raakten nog even verzeild in 
eenn colonne Duitse legervoertuigen. 'Geen licht op de Lincoln, daar de 
koplampenn niet afgeschermd waren. Zo moest ik het rode licht van de 
Plymouthh volgen.' Frits, naar eigen zeggen nogal afwachtend van aard, 
werdd nu een toonbeeld van daadkracht. Officieel was hij nog in militai-
ree dienst, maar via generaal Winkelman - die in dit stadium met de 
Duitserss in contact was over de praktische uitvoering van de capitulatie 
enn de machtsoverdracht - wist hij Duitse instemming voor een 'zaken-
verlof'' te regelen. Op zondag 19 mei reed hij naar Eindhoven en nam 
dee volgende dag meteen de leiding van het directorium van de Philips' 
Exploitatiee Maatschappij in handen. Daarna schakelde hij dr. Hans 
Hirschfeld,, secretaris-generaal van het ministerie van Handel, Nijver-
heidd en Scheepvaart, in om de Duitsers ervan te overtuigen dat, 'indien 
hett hun ernst was het economische leven in Nederland zo spoedig mo-
gelijkk op gang te laten komen, zij mij ongemoeid moesten laten'.105 Dat 
luktee en al op zaterdag 25 mei kreeg hij 'groot verlof' - vijf weken eerder 
dann gewone reserveofficieren - en haalde hij zijn vrouw en kinderen in 
Denn Haag op.106 

Tweee weken na haar terugkeer stuurde Sylvia een brief naar Anton, 
Annaa en de Ottens, die zij waarschijnlijk pas enige tijd later in de Ver-
enigdee Staten hebben ontvangen. Hoewel zij ook droeve berichten had 
-- over haar halfbroer Max, die in de strijd was gesneuveld - was haar 
toonn zeer optimistisch en zelfs doortrokken van een bepaalde trots. 
Fritss en zij ervoeren de situatie als een missie, zo bleek. Ze waren met 
hunn kinderen in de leegstaande vill a De Laak gaan wonen. 'Ik doe mijn 
uiterstee best hem bij te staan, zoals ik weet dat ook moeder vader altijd 
heeftt bijgestaan. Frits is nu absoluut nummer één in huis. Het wonen op 
Dee Laak inspireert hem, zegt hij, en ik moet er aldoor aan denken als ik 
inn de tuin wandel hoe moeder hier met Jet en Frits en Annetje gelopen 
moett hebben.'107 

Ookk Antons secretaresse Will y van Breemen wist van de nood een 
deugdd te maken. Het is niet precies duidelijk wanneer hij haar tot zijn 
'lasthebster'' heeft benoemd. Vermoedelijk is dat op het laatste moment 
mondelingg gebeurd en later notarieel bekrachtigd. Als gemachtigde 
verrichttee zij namens hem in het begin van de bezettingstijd een aantal 
belangrijkee transacties met Frits en Jetty. Een groot deel is gedateerd op 
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144 mei 1940, de dag van de capitulatie, maar is in werkelijkheid later 
uitgevoerd,, in nauw overleg met Frits, Henk van Riemsdijk en een of 
meerderee ingewijden van de financiële afdeling.108 Om te beginnen 
schonkk zij Frits en Jetty namens hun vader de schilderijen, het porselein 
enn de andere kostbaarheden in Den Haag en Amsterdam.. De helft van 
dee kisten ter waarde van 1,2 miljoen gulden kwam op naam van Frits; 
dee andere helft ter waarde van 1,3 miljoen gulden op naam van Jetty.109 

Daarnaastt kregen ze ieder aandelen Koninklijke Olie (Shell) en Unile-
verr ter waarde van tweehonderdduizend gulden, rond een half miljoen 
guldenn aan preferente aandelen Philips (Gemeenschappelijk Bezit), us 
Steel,Steel, General Electric en General Motors. Later vond nog een schen-
kingg van ruim 450.000 gulden aan Amerikaanse aandelen aan elk 
plaats.. Het totaal kwam neer op een kleine vijf miljoen gulden (in hui-
digee termen ruim dertig miljoen euro) - dit exclusief de papieren over-
drachtt van 'de boerderijen De Hurk, Mispelhoef, de Fruitplantage en de 
overigee [onroerende] bezittingen aan de Oirschotsedijk, met uitzonde-
ringg van het eigenlijke Withuis' aan Frits, eveneens gedateerd op 14 mei 
1940.1100 Al deze transacties hadden ten doel Antons privé-vermogen 
voorr zover dat zich nog in Nederland bevond - misschien wel het 
grootstee deel - uit handen van de bezetter te houden. Al snel kwalifi-
ceerdenn de Duitsers de vermogens van Nederlanders in landen waar-
meee zij in oorlog waren, als 'vijandig', en blokkeerden zij deze, en het 
wass alleszins voorstelbaar dat zij ze vervolgens in beslag zouden kunnen 
nemen.. Het beeld van de reddingsactie is overigens niet helemaal com-
pleet.. Met name is niet duidelijk wat men heeft gedaan met De Laak en 
eenn aantal andere huizen en landgoederen. Voor zover valt na te gaan, 
zatenn die in privé-vennootschappen, en konden ze buiten de aandacht 
vann de bezetter worden gehouden.1" 

Watt deed Anton zelf intussen? Na een zigzagtocht van veertien uren 
overr de Noordzee bereikten de torpedobootjagers 'HMS Windsor' en 
'HM SS Mohawk' op 14 mei rond negen uur 's morgens de monding van 
dee Theems en meerden ze af bij de Tilbury Docks. Dankzij de brief van 
dee Britse gezant kon het Philips-gezelschap zonder veel formaliteiten 
betrekkelijkk snel een trein naar Londen nemen. Net als de regering vond 
hett onderdak in Grosvenor House, een van de grootste hotels, gelegen 
aann de rand van Hyde Park.112 

Dee volgende ochtend voerden Anton, Van Walsem en Otten eerst een 
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eigenn formaliteit uit. Tegen tienen gingen ze naar hun Britse hoofdkan-
toorr in Century House aan Shaftesbury Avenue. Daar hielden ze een 
officiëlee vergadering, als houders van zeven van de tien prioriteitsaan-
delenn van de NV Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen van Philips' 
Gloeilampenfabrieken.. Anton zat voor en zei dat op 13 mei in Hotel De 
Wittebrugg was besloten de statutaire zetel van de NV Gemeenschappe-
lij kk Bezit en de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te verplaatsen naar 
Curacao.. Omdat geen notulen waren gemaakt, moest die constatering 
inn deze - wel genotuleerde - bijeenkomst worden herhaald. Van Wal-
semm vertelde dat hij de overtocht naar Engeland aan boord van 'HMS 
Windsor'' had gemaakt en daar minister van Justitie prof. mr. Pieter 
Gerbrandyy toestemming voor de zetelverplaatsing had gevraagd. De 
ministerr had die in principe gegeven, maar wilde de tekst van de be-
treffendee wijzigingen in de statuten uiteraard nog wel op schrift zien. 
Antonn sprak nog 'zijn leedwezen uit over het feit, dat noch de heer mr. 
Beyen,, noch de heer ir. F. Philips deze vergadering konden bijwonen' -
diee hielden samen de overige drie prioriteitsaandelen -, maar volgens 
hemm zouden zij het vast met de zetelverplaatsing eens zijn.113 Hij sloot af 
enn daarmee was de zetelverplaatsing een feit, de schriftelijke afhande-
lingg zou kort daarop volgen. 

Eenn paar dagen later verliet de Philips-groep Grosvenor House om 
haarr intrek te nemen in Snowdenham Hall. De treinreis van Waterloo 
Stationn naar het oude stadje Guildford in Surrey, ten zuidwesten van 
Londen,, neemt ongeveer drie kwartier in beslag. Philips had daar een 
kantoorr aan 185-186 High Street, van waaruit onder meer de jurist DJ. 
Sanness opereerde. Een paar kilometer verderop, aan de A 281 naar Hors-
ham,, ligt het dorpje Bramley. De smalle Snowdenham Lane kronkelt 
eerstt omhoog langs een rij pittoreske huisjes en vervolgens door een stuk 
boss naar een parkachtige vallei. Snowdenham Hall ligt op de rechter-
flankk tegen een bosrand. In voorbereiding op een eventuele evacuatie 
naarr Engeland had Philips dit Victoriaanse landhuis in 1938 of 1939 ge-
kochtt van een Indiase prins, wiens vrouw niet tegen het Britse klimaat 
kon.1144 Met zijn twee vleugels van drie verdiepingen aan weerszijden van 
eenn monumentale hal met een prachtig uitzicht over de vallei, en daar-
onderr een benedenverdieping, half in de heuvel gebouwd, was het groot 
genoegg om zowel de uitgeweken families te huisvesten als kantoor te 
houden.. De fietsen voor de kinderen stonden al klaar, er was een school 
voorr hen gevonden in de directe omgeving en er was zelfs wat personeel 
voorr de huishouding.115 
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Ookk hier kwam de oorlog echter angstwekkend snel dichterbij. De 
Duitserss bereikten op 20 mei de Noord-Franse stad Abbeville aan de 
mondingg van de Somme, en daarmee het Kanaal. Intussen hadden ze in 
Belgiëë de steden Brussel en Antwerpen al ingenomen en rukten ze in 
westelijkee richting op naar Gent. Zo namen ze niet alleen het Belgische 
legerr maar ook grote aantallen meevechtende Franse en Britse troepen 
inn de tang."6 

Zowell  Anton als Frans Otten heeft later dat jaar in brieven aan minister-
presidentt Gerbrandy verklaard dat hun beslissing door te reizen naar de 
Verenigdee Staten was gebaseerd op puur zakelijke gronden. Aanvanke-
lij kk had men gedacht de verkoopmaatschappijen en fabrieken in het 
vrijee deel van de wereld vanuit Engeland te kunnen bevoorraden met 
grondstoffen,, halffabrikaten en producten, schreef Otten.117 Philips' 
productiefaciliteitenn daar bleken echter volledig te zijn geclaimd voor 
oorlogsproductie.. Vanuit de Verenigde Staten was die bevoorrading 
mett hulp van bevriende bedrijven als General Electric, RC A en Westing-
housee wel te regelen. Anton sloot zich hierbij aan en schreef de premier 
vanuitt de Verenigde Staten: 'Een bericht van ons Londens kantoor 
bevestigtt thans, wat wij reeds in juni zagen aankomen, namelijk dat 
zijj  - hoezeer hen dit ook spijt - wegens andere werkzaamheden ons 
niett meer kunnen helpen voor export. Wij kunnen dus wel dankbaar 
zijn,, dat wij van hieruit de zaken nog kunnen leiden, geregeld in contact 
staann met onze fabrieken in Zuid-Amerika, Brits-Indië, Australië en 
mett de zo juist in werking gezette gloeilampenfabriek in Nederlands-
Indië...'118 8 

Diee motivering was op zichzelf zeker geen onzin. Voor het runnen 
vann de Britse fabrieken waren Anton, Otten, Van Walsem en Loupart 
niett nodig. Dat konden de bedrijfsleiding van de dochterondernemin-
genn en directeur S. Eriks van Philips Engeland zelf best aan. Als de con-
cerntopp zich ergens nuttig kon maken, dan inderdaad bij de bevoor-
radingg en aansturing van de niet-Europese onderdelen. Maar ook de 
overrompelendee Duitse opmars heeft een rol gespeeld in de besluitvor-
ming,, zo suggereert de chronologie. De dag waarop Gent viel, donder-
dagg 23 mei, stuurde Anton een telegram aan David Sarnoff van RCA: 
'staying'staying temporarily england hope to see you soon.m9 De dagen daarna 
kwamm een grootscheepse evacuatie van de ingesloten Britse en Franse 
troepenn vanuit Duinkerken naar Zuid-Engeland op gang. Anton en de 
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zijnenn zagen de verslagen en gewonde troepen met eigen ogen passeren 
viaa het station van Guildford. Het gevaar dat de Duitsers nu zelf het 
Kanaall  zouden oversteken, leek zeker niet irreëel. In de late avond van 
277 mei capituleerde koning Leopold 111, opperbevelhebber van België. 
Dee volgende dag - exact twee weken na aankomst in Engeland - hakte 
dee Philips-top definitief de knoop door: men zou naar Amerika gaan .12° 

Behalvee het directe oorlogsgevaar kan ook de sfeer in Engeland van 
invloedd zijn geweest. Volgens Antons eerdere biograaf Bouman heerste 
err nogal wat wantrouwen jegens buitenlanders. Snowdenham Hall 
bleekk een luxe gevangenis. Voor elk bezoek aan het kantoor in Guild-
ford,, elke treinrit naar het kantoor in Londen, was toestemming van de 
politiee nodig. Zelfs een fietstochtje in de omgeving vereiste een stempel-
tje.. En Anna en Annetje Otten moesten hun 'Rode-Kruisneiging' om 
gewondee soldaten te helpen, meteen weer onderdrukken, aldus Bou-
man:: 'De "vreemdelingen" van Snowdenham Hall konden slechts toe-
zien.. Hun activiteit werd niet op prijs gesteld.'121 Tegelijkertijd verkeer-
denn veel van de overige gevluchte Nederlanders in Engeland in shock, 
onderr wie de leden van de regering. In zijn standaardwerk over de Twee-
dee Wereldoorlog beschrijft L. de Jong hoe de ministers - Van wie velen 
niett of slechts met moeite Engels spraken' - zich de eerste weken in 
Londenn ontpopten als een groep in zichzelf gekeerde vergadertijgers.122 

Zee waren voortdurend in bespreking bijeen en hadden nauwelijks con-
tactt met de veel optimistischer gestemde Britten. Toen op 22 juni ook 
Frankrijkk de nederlaag moest aanvaarden, viel een deel van hen ten 
prooii  aan ernstig defaitisme. Minister-president De Geer (de voorgan-
gerr van Gerbrandy) was Volslagen ontheemd', aldus De Jong, men zag 
hemm als 'een bleke schim zich eenzaam door de gangen spoeden' van 
Strattonn House, het kantoorgebouw aan Piccadilly waar de regering een 
verdiepingg huurde.123 

Omm zo snel mogelijk aan visa te komen, schakelde Anton David Sarnoff 
in,, die vervolgens zijn invloed aanwendde bij de Amerikaanse autoritei-
ten.. Dat had effect. Al op woensdag 12 juni kon een deel van de Philips-
groepp naar New York vertrekken. Kort daarop informeerde Sarnoff bij 
dee Amerikaanse ambassadeur in Londen, Joe Kennedy vader van de la-
teree president, naar de stand van zaken. Kennedy telegrafeerde terug dat 
dee visumaanvragen aanvankelijk op 'certain difficulties' waren gestuit, 
maarr dat Sarnoffs informatie tot een nieuwe beoordeling had geleid: 
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'...concerning'...concerning Dr. Anton Phillips I have pleasure in stating that he and his 
familyfamily and certain members of his staff received visas to proceed to the 
UnitedUnited States and have now, I believe, sailed!11*  Dat laatste was maar ten 
delee waar, want Frans Otten, Othon Loupart, directiesecretaris Planje 
enn hun gezinnen, en Anna en Anton Philips waren op dat moment nog 
niett vertrokken. Zij verlieten op maandag 24 juni de haven van Liver-
pooll  op de overvolle 'Duchess of Bedford' richting Canada, samen met 
twaalfhonderdd andere opvarenden. Tot ver uit de kust werden ze bege-
leidd door twee toestellen van de Britse luchtmacht, tijdens de rest van de 
overtochtt waren ze onbeschermd tegen torpedogevaar. Maar er gebeur-
dee niets en op 1 juli bereikten ze Noord-Amerika en de monding van de 
St.. Lawrence.125 
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HOOFDSTUKl6 6 

TussenTussen twee polen 

Nummerr 33 Glen Eagles Drive te Larchmont, waar Anton, Anna en de 
Ottenss tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden, ligt verscholen achter 
bomenn en hoge struiken, die in oktober nog vol in het blad staan en 
waarvann sommige dankzij de warme najaarszon zelfs bloeien. Het stad-
jee aan de Long Island Sound, dertig kilometer ten noorden van New 
Yorkk City, is een verzameling villawijken, bewoond door kapitaalkrach-
tigee forensen. Van het station gaat twee keer per uur een trein naar 
Grandd Central Station, een rit van drie kwartier. De spoorlijn en de New 
Englandd Thruway ernaast, die New York verbindt met Providence en 
Boston,, delen Larchmont in tweeën: rechts een parkachtige strook van 
eenn mijl , die afloopt naar de baai, en links de bosrijke heuvelrug waar 
ookk de Glen Eagles Drive doorheen kronkelt. 

Tegenwoordigg wordt het witte huis met de vakwerkgevels en de zwa-
ree houten kozijnen bewoond door de gepensioneerde New Yorkse ban-
kierr Stephen Day en zijn vrouw, dochter en zoon. Daarmee is een cirkel 
rond.. R. Proskauer, van wie Anton het huurde en later kocht, was na-
melijkk ook een Wall Street- bankier.1 Veel villa's in Larchmont zijn ge-
bouwdd in de booming jaren twintig. Tijdens de Grote Depressie kwam 
eenn deel echter leeg te staan, en dat was in 1940 nog zo. Proskauer en 
anderee eigenaren zullen dus blij zijn geweest met de Hollandse vluchte-
lingen.. Tijdens de Tweede Wereldoorlog streken achttien Philips-mede-
werkerss met hun gezinnen in Larchmont neer, en twee in het nabijgele-
genn New Rochelle.2 

Hett huis is niet veel veranderd, vertelt de achttienjarige dochter. Zij 
heeftt als werkstuk de geschiedenis ervan uitgeplozen en in het gemeen-
tearchieff  tekeningen en foto's van kort na de Tweede Wereldoorlog ge-
vonden.. De keuken is door het uitbreken van een muur groter. Maar de 
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bibliotheek/studeerkamerr rechts van de hal wordt nog als zodanig ge-
bruikt.. Anton had de woonkamer - net als in De Laak - vol schilderijen 
gehangen.33 Verder ziet die er vrijwel hetzelfde uit met een schouw en 
openslaandee deuren naar de overdekte porch en naar het natuurstenen 
terras,, dat de overgang vormt naar de sterk aflopende, grote tuin met 
daarinn een aantal hoge eiken, omringd door gazon, en veel rododen-
dronss - net als toen. In de eetkamer zit, verborgen onder het vloerkleed, 
nogg het voetschakelaartje waarmee Anton de bel voor het personeel in 
dee keuken bediende. Op de bovenverdieping geeft een tussendeur toe-
gangg tot het aparte slaapgedeelte, nu van de kinderen, vroeger van de 
Ottens.. 'Het koudste deel van het huis,' zegt Stephen Day. 'In de winter 
krijgg je het niet goed warm gestookt.'4 

Anton,, Anna en Annetje met haar twee zoontjes bleven na aankomst in 
Canadaa eerst twee weken in Montreal, omdat de kleine Frans last had 
gekregenn van zijn astma. Op 16 juli 1940 namen ze de trein, passeerden 
bijj  Rouses Point de grens met de Verenigde Staten en reden New York 
Statee in.5 De eerste twee maanden vonden ze onderdak in een bungalow 
vann GE-chairman Gerard Swope in het plaatsje Ossining aan de Hud-
son,, zo'n vijfti g kilometer boven New York City.6 Intussen ging Arie Ver-
ness - de man die een paar jaar eerder door Anton met tienduizend dol-
larr naar Amerika was gestuurd en daarmee het handelsbedrijfje Philips 
Technicall  Products had opgezet - op zoek naar huizen en kantoor-
ruimte.. Vernes wist van de leegstand in Larchmont, en adviseerde bo-
vendienn om in New York geen eigen kantoor te huren, maar in een van 
dee hotels te trekken, die ook al met onderbezetting kampten. De keuze 
viell  op het Roosevelt Hotel aan Madison Avenue en 45th Street, op een 
steenworpp afstand van Grand Central Station. 'We hadden het voordeel 
vann gemeubileerde kamers,' vertelde Vernes later.7 'Je hoefde alleen 
maarr het bed eruit te halen en een lessenaar in te zetten. Een telefoon 
wass er, een tapijt lag er, iedereen had een toilet, het werd schoongehou-
den,, alles. Wij betaalden toen ongeveer twee dollar vijfti g per dag per 
kamer.'Vanaff  begin augustus huurde Philips twaalf kamers in een hoek 
vann de zesde etage, na verloop van tijd groeide dat uit naar enkele tien-
tallenn en de halve verdieping. In de loop van de zomer konden ook de 
eerstee huizen in Larchmont worden betrokken, Anton en de Ottens ver-
huisdenn half september naar Glen Eagles Drive.8 De zomers kunnen 
hierr heet zijn; het beviel Anton vooral dat het huis koelte bood.9 
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Intussenn verkeerden grote delen van het concern, met zijn negentien-
duizendd werknemers in Nederland en zesentwintigduizend daarbuiten, 
all  drie maanden in verwarring over de vraag naar wie ze nu moesten 
luisteren:: het uitgeweken kwartet Anton-Otten-Van Walsem-Loupart 
off  de achtergebleven Frits Philips.10 Al op zondag 12 mei, terwijl de strijd 
opp Nederlands grondgebied nog volop gaande was, had bedrijfsjurist 
dr.. D. J. Sannes vanuit Engeland een telegram laten uitgaan aan alle ves-
tigingsmanagerss in de hele wereld. Hij kon geen contact meer krijgen 
mett de directie in Den Haag en gaf de managers het advies alleen in-
structiess te volgen van vóór 9 mei, en vooral geen gelden naar Neder-
landd of elders over te maken zonder vooraf eerst hem te raadplegen.11 

Bovendienn waren enkele honderden telegrammen verzonden naar 
klantenn en eigen vestigingen met het verzoek betalingen van nog onbe-
taaldee rekeningen uitsluitend te doen op de rekeningen van de trusts bij 
dee Midland Bank in Engeland of de Hartford Bank in de Verenigde Sta-
ten.122 Dinsdag de 14de had Sannes een tweede telegram naar dee vestigin-
genn verzonden met de mededeling dat Anton, Otten, Loupart en Van 
Walsemm veilig in Londen waren aangekomen en hun hoofdkantoor tij -
delijkk hadden gevestigd in Century House.13 Eindhoven was sinds de 
vroegee ochtend van pinksterzondag bezet. Het is niet waarschijnlijk dat 
menn deze telegrammen nog heeft ontvangen, want de meeste interna-
tionalee (en binnenlandse) telegraaf- en telefoonverbindingen waren 
verbroken.144 De vestigingen in Duitsland en Oostenrijk - al langer in 
oorlogg met Engeland - zullen ze ook niet hebben gekregen, maar mo-
gelijkk wel die in de neutrale landen van Europa en zeker die op alle an-
deree continenten. 

Vervolgenss gooide Frits roet in het eten. Na de vrije tweede pinkster-
dagg waren de fabrieken in Eindhoven op dinsdag de 14de gewoon gaan 
draaien,, hoewel men korter werkte dan normaal en er nu Duitse wacht-
postenn aan alle ingangen stonden.15 Toen Frits zich maandag de 20ste 
weerr op het hoofdkantoor meldde, stelde hij meteen de NV Philips' 
Exploitatiee Maatschappij buiten werking, en begon gewoon weer onder 
dee vlag van de N v Philips' Gloeilampenfabrieken te opereren.16 In Enge-
landd moeten de uitgewekenen lont hebben geroken, want de 21ste ging 
opnieuww een telegram naar alle vestigingen, met de mededeling: alle 
overboekingenn naar de NV Philips' Gloeilampenfabrieken moeten naar 
dee rekening bij de Midland Bank in Londen, en 'only accept instructions 
fromfrom England'.17 
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Datt bericht zal Eindhoven evenmin hebben kunnen bereiken» ook 
niett via een omweg: pas vanaf eind mei werden de verbindingen met 
neutralee landen geleidelijk weer hersteld.18 Zodra dat gebeurde, telegra-
feerdee Frits aan de Europese verkoop- en productievestigingen dat de 
fabriekenn in Eindhoven operationeel waren, onder zijn leiding stonden 
enn op bestellingen wachtten.19 Dit telegram bereikte ook de vestiging 
inn het neutrale Zwitserland en daarmee stafjurist Werner Brümmer. 
Dezee was tijdens de Duitse inval toevallig daar geweest, had aanvanke-
lij kk via Parijs terug willen reizen, maar had geen contact met Eindhoven 
meerr gekregen en - na overleg met Van Walsem - besloten te blijven.20 

Brümmerr berichtte Otten in Londen over Frits' telegram en stuurde in 
dienss opdracht snel berichten naar Hongarije, Roemenië, Bulgarije, 
Griekenland,, Turkije, Zweden, Finland en de Baltische staten, met de 
instructiee niet op Frits' verzoek in te gaan.21 Voor de betrokken ma-
nagerss was dit een gezaghebbende instructie. Brümmer was sinds jaar 
enn dag hun aanspreekpunt in de directiestaf en had hun al vóór de oor-
logg verteld dat ze bij een bezetting van Nederland geen onderdelen zou-
denn mogen bestellen bij de Philips' Exploitatie Maatschappij.22 Maar op 
watt nu gebeurde waren ze niet voorbereid: zowel het verzoek om orders 
alss het verbod die te plaatsen kwam van N v Philips' Gloeilampenfabrie-
ken,, met nu blijkbaar twee vestigingsplaatsen en twee directies. 

Intussenn begon het kabinet-De Geer te Londen vanuit de besloten-
heidd van Stratton House de eerste wetsbesluiten uit te vaardigen. Eén 
daarvann was het Besluit rechtsverkeer in oorlogstijd van 7 juni, beter be-
kendd als decreet A 6. Het ging om een wet die al vóór de oorlog in voor-
bereidingg was geweest en die nu alle rechtsverkeer van Nederlandse per-
sonen,, bedrijven en instellingen met vijandelijk gebied - inclusief bezet 
Nederlandss gebied - verbood. Aangezien het internationaal rechtsver-
keerr hoofdzakelijk economisch verkeer is en bestaat uit zakelijke con-
tracten,, overeenkomsten, betalingen en dergelijke, was A6 in wezen een 
handelsverbod,, een Trade with the enemy Act. Het verbod gold ook voor 
zakelijkee contacten met vijandelijke rechtspersonen in neutrale landen, 
duss met dochterondernemingen van Duitse bedrijven, en met dochters 
vann Nederlandse bedrijven waarvan de hoofdzetel zich in bezet gebied 
bevond.. Uitzonderingen waren alleen mogelijk met toestemming van 
eenn speciale Commissie rechtsverkeer in oorlogstijd (Corvo). Daarvan 
kwamenn er drie: in Londen, Willemstad en Batavia.23 In principe sloten 
dee juridische voorbereidingen van Philips goed aan bij decreet A6. Alle 
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vestigingenn in de Europese landen (en Indië en China) vielen onder het 
gezagg van de N v Philips' Gloeilampenfabrieken, en de zetel daarvan was 
opp 14 mei met toestemming van de minister van Justitie verplaatst naar 
Curacao.. De directie te Londen, en later New York, bevond zich niet in 
vijandigvijandig gebied en mocht dus zakelijke contacten onderhouden met de 
vestigingenn in neutrale landen en hun instructies geven. 

Hett probleem was alleen dat Frits, in bezet gebied, vooralsnog A 6 
niett kende, en zich gedroeg alsof hij het gezag over de Europese doch-
terss had, inclusief de dochters in de neutrale Europese landen.24 Waar-
omm deed hij dat? Weliswaar wist hij officieel niet dat de statutaire zetel 
naarr Curacao was verplaatst, en evenmin dat hij bij de betreffende sta-
tutenwijzigingg als directeur was geschorst.25 Maar hij kende de juridi-
schee voorbereidingen heel goed. Hij kon wel degelijk vermoeden dat 
eenn zetelverplaatsing had plaatsgevonden en hij als gevolg daarvan geen 
autoriteitt over de NV Philips' Gloeilampenfabrieken meer had. Al kort 
naa het herstel van de verbindingen met Midden- en Oost-Europa moe-
tenn de eerste bevestigingen daarvan tot hem zijn doorgedrongen, zoals 
bijvoorbeeldd na een nogal kwaad telegram uit Londen aan de vestiging 
inn Hongarije, begin juni, met de mededeling'uw bedrijf nu volledig on-
derr controle van Philips Gloeilampenfabrieken met zetel Curasao, 
waarvann het management nu hier' en het verzoek 'schrijf geen domme 
brievenn meer'.26 Toen had Frits de Exploitatie Maatschappij echter al 
buitenspell  gezet en was er geen weg terug meer. 

InIn zijn autobiografie heeft Frits zich niet over dit onderwerp uitgela-
ten.. Men treft zijn motieven alleen in losse opmerkingen en tussen de 
regels.. Zijn handelwijze wekt de indruk dat hij het personeel, het direc-
toriumm en de bezetter snel wilde laten zien dat hij de touwtjes in handen 
had.. Wilde hij zo eventuele pogingen van Duitse concurrenten bemoei-
lijkenn om delen van Philips te bemachtigen? Hij meldt dat daarover 
geruchtenn circuleerden, maar geeft die niet als reden. Wel schrijft hij: 
'All  vrij spoedig bleek, dat de Duitsers mij [als vijfendertigjarige, MM ] 
eigenlijkk als te jong beschouwden om aan het hoofd van het Philipscon-
cernn te staan.'27 Hij was blijkbaar niet zeker of de bezetters - en mogelijk 
ookk de leden van het directorium - zijn autoriteit zouden accepteren en 
kann het nodig hebben gevonden het tegendeel te bewijzen. Wat in ieder 
gevall  heel duidelijk uit de autobiografie blijkt, is dat hij het belangrijk 
vondd het bedrijf snel te normaliseren, of zoals hij schrijft 'zo goed moge-
lij kk normaal door te werken'.28 Daarbij hoorde ook het handhaven c.q. 
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herstellenn van de gezags- en verbindingslijnen met de buitenlandse ves-
tigingen,, die overigens voor hun verkopen behoorlijk afhankelijk van 
Eindhovenn waren: ondanks alle verplaatsing van productie kwam nog 
altijdd vijfendertig a veertig procent van alle gloeilampen, elektronen-
buizenn en gloeilampen van het concern uit de Eindhovense fabrieken.29 

Zoo kwamen Frits en de uitgeweken directie in Londen/New York dia-
metraall  tegenover elkaar te staan. Hoe dat in de praktijk uitpakte, blijkt 
bijvoorbeeldd uit het telegram dat directeur Herbert Kastengren van 
Philipss Zweden medio juni naar Engeland stuurde en specifiek richtte 
aann Anton, die daar toen nog was. Hij begon met de mededeling dat hij 
inn Berlijn was geweest - wat toen vanuit het neutrale Zweden nog vrij 
gemakkelijkk kon - en met Eindhoven had getelefoneerd. Met Frits en 
Jettyy en de rest van de familie ging het goed. Vervolgens stelde hij de ge-
zagskwestiee aan de orde. Het management in Eindhoven, waar blijkens 
hett telegram het gerucht de ronde deed dat Frans Otten en Othon Lou-
partt bij de evacuatie ernstig gewond waren geraakt, wilde hem alleen 
nieuwee onderdelen leveren als hij eerst de leveranties van vóór 10 mei 
betaalde.. Op instructie van Londen had hij dat niet gedaan. Eventueel 
konn hij wel wat spullen krijgen tegen betaling in cash, maar Werner 
Brümmerr had hem vanuit Genève bericht dat de directie in Londen ook 
geenn nieuwe bestellingen bij 'Eindhoven' toestond. 'Zeer onverstandig', 
noemdee Kastengren dat verbod; het zou leiden tot het inzakken van de 
verkopenn en Philips' marktpositie in Zweden ernstig aantasten.30 Om 
uitt deze spagaat te raken en de vrije hand te krijgen, wilde hij de aande-
lenn van Philips Svenska zelf overnemen. Het antwoord, twee dagen later, 
wass glashelder: nee, overdracht van de aandelen was onmogelijk en Phi-
lipss Svenska mocht geen zaken met Eindhoven doen. Hij moest zijn on-
derdelenn en materialen maar ergens anders vandaan zien te halen.31 

Terwijll  juni verstreek en Anton, Otten en de rest van de directie naar 
dee Verenigde Staten verhuisden, duurde de verwarring voort. Vanuit 
Eindhovenn stuurde men verzoeken om orders naar vestigingen in de 
Verenigdee Staten en Zuid-Amerika - eveneens neutraal gebied. Die 
wistenn niet wat ze ermee aan moesten en stuurden de telegrammen 
doorr naar het kantoor van adviseur Laslo Graner in New York, dat fun-
geerdee als tijdelijk postadres voor de uitgeweken directie. Graner liet 
wetenn dat hij de telegrammen had doorgeleid naar de*N v Philips Gloei-
lampenfabriekenn which we are informed is registered now Willemstad 
Curacao'?* Curacao'?* 
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PrinsPrins Bernhard in 1936 op bezoek in Eindhoven voorde onthulling van een Radio-
monumentmonument in het Stadswandelpark. 



AntonAnton en Anna op wintersport in 
Zwitserland. Zwitserland. 

VillaVilla  DeLaak (achterzijde). 

H H 



r* * 
*t *t 
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DeDe uitgeweken directie in 1943, omringd door een groot deel van de staf die zij in New 
YorkYork ter beschikking had. Zittend tweede van rechts: Herman van Walsem. Staand: 
derdederde van links Frans Otten, naast hem Anton, vijfde van rechts Othon Loupart. 



HetHet huis aan 33 Glen Eagles Drive, Larchmont, New York, dat Anton gedurende de 
TweedeTweede Wereldoorlog bewoonde. 

AntonAnton en Anna met hun dochter Annetje Otten en kleinzoon Frans Ottenjr. te 
Larchmont. Larchmont. 



JettyJetty Philips enjhr. Henk van Riemsdijk ten tijde van hun huwelijk (1938). 



DeDe opvolgers: 

DirecteurDirecteur Othon Loupart (foto 1946), Directeur Herman van Walsem (foto 1949), 
Belgisch/DuitseBelgisch/Duitse vluchteling, temperament- koele en onverschrokken jurist met droge 
volvol provocateur, commercieel strateeg. humor, hardwerkende consigliere, top-

onderhandelaar. onderhandelaar. 

FransFrans Otten (foto 1936), schoonzoon, 
barstensvolbarstensvol energie, snelle stijger,president 
metmet bipolaire stoornis. 



AntonAnton tijdens een experimentele televisie-uitzending (1949). Achter de camera 
EricEric de Vries. 



BegrafenisBegrafenis 10 oktober 1951. 



'Eindhoven'' vatte ook het plan op in Wenen (later werd het Berlijn) 
eenn bijeenkomst te organiseren met de directeuren van de vestigingen 
inn Hongarije, Joegoslavië, Bulgarije, Roemenië, Turkije en Griekenland, 
allee nog niet in de oorlog betrokken. In reactie daarop bestookte hun 
officiëlee aanspreekpunt Werner Brümmer hen vanuit Genève, waar hij 
bureauruimtee had gevonden op het kantoor van het Phoebus-kartel, 
zodanigg met telegrafische instructies namens 'New York' c.q. Philips-
Curasaoo dat niemand erheen ging. Alleen Philips Hongarije stuurde 
eenn waarnemer. Die kreeg vervolgens van delegatieleider J. C. de Vries, 
hoofdd van de financiële afdeling en lid van het Eindhovense directo-
rium,, te horen dat de statutaire zetel én de beslissingsmacht in Neder-
landd berustten, en niet in de Verenigde Staten.33 

Nuu Brümmer weer contact had met 'zijn' directeuren, hoorde hij 
echterr ook van hun problemen en kwam hij al snel tot de overtuiging 
datt een zekere souplesse nodig was. Eind juni herinnerde hij Van Wal-
semm te New York in een brief aan de afspraak dat de vestigingen in neu-
tralee landen wel onderdelen uit een 'vijandelijk' Eindhoven zouden mo-
genn betrekken als ze die nergens anders konden krijgen. Hij zelf had de 
betrokkenn managers in zijn gebied inmiddels al een paar keer monde-
lingg toestemming gegeven-'per telefoon (nooit schriftelijk)'-om 
kleinee aantallen onderdelen en radiobuizen in Eindhoven te kopen die 
zijj  absoluut nodig hadden, maar 'alleen via een indirecte weg'.34 Hij was 
hiertoee overgegaan, omdat hij het 'pure onzin' vond dat bijvoorbeeld 
eenn radioapparaat niet zou kunnen worden afgebouwd en verkocht 
omdatt uit principe een bepaald onderdeeltje niet mocht worden aange-
schaft.. Volgens hem zouden met name de vestigingen in de Balkan en 
Hongarijee - die vooral radio's verkochten - bij te strenge handhaving 
vann het inkoopverbod snel de deuren moeten sluiten. 

InIn de zomermaanden verflauwde het telegrafische dispuut van de twee 
directies,, deels omdat men aan beide zijden van de oceaan aandacht aan 
eigenn aangelegenheden moest besteden. Voor Frits betrof dat een cura-
tele.. Op 5 juli was het zo ver. De Duitsers hadden een paar maanden no-
digg gehad om de basis te leggen voor een eigen burgerlijk bestuursappa-
raatt in Nederland en om enkele nog ontbrekende verordeningen uit te 
vaardigen.. Nu stelden de Reichskommissar für die Behandlung feindli-
chenchen Vermogens in Berlijn en de Rijkscommissaris voor het bezette Ne-
derlandsee gebied Seyss-Inquart het bedrijf onder Verwaltung. Ze be-
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noemdenn twee Duitse beheerders, beiden goede bekenden. O. Bormann 
wass president-directeur van de gloeilampenfabriek Pintsch, waarmee 
Philipss een joint venture in Zweden had en aan kennisuitwisseling 
deed.. Hij en zijn collega-beheerder O. J. Merkel waren commissaris van 
dee holding Alldephi, waarin Philips in september 1939 de activiteiten en 
dochterbedrijvenn in Duitsland, Oostenrijk en voormalig Tsjecho-Slo-
wakijee had ondergebracht. Na de inval in Nederland waren deze twee 
eerstt bij Alldephi tot Verwalter benoemd, nu werd dat uitgebreid tot het 
helee bedrijf - wat de facto natuurlijk neerkwam op de bedrijfsonderde-
lenn in Duitsland en bezet gebied, niet die daarbuiten. De Duitsers stel-
denn overigens niet bij alle Nederlandse bedrijven dergelijke beheerders 
aan,, maar met name bij de multinationals en andere bedrijven die zij 
cruciaall  achtten voor de oorlogseconomie.35 

Wernerr Brümmer, die in Genève vanaf medio juni zeer regelmatig 
enn naar eigen zeggen zelfs dagelijks berichten uit Eindhoven kreeg, 
schreeff  naar aanleiding van de benoeming van de beheerders aan 'New 
York':: 7f is further reported that Frits has practically been sacked?6 Dat 
wass wat overdreven. Frits en zijn directorium bleven belast met het da-
gelijkss management, maar vanaf begin juli waren Bormann en Merkel 
formeell  hun baas. In het directorium leidde hun komst tot enige span-
ning.. Frits was in de gegeven situatie niet ongelukkig met deze twee; zijn 
belangrijkstee jurist mr. A. J. Guépin daarentegen stoorde zich eraan dat 
hijhij  niet eens een minimaal, formeel protest tegen de Verwaltunghad la-
tenn horen.37 

InIn het vrije en door zomerhitte bevangen New York waren de be-
slommeringenn van praktische aard en betroffen ze vooral het zoeken en 
betrekkenn van de kantoor- en woonruimte in het Roosevelt Hotel en in 
Larchmont.388 Anton nam een zomervakantie, zoals altijd. In augustus 
gingenn Anna en hij naar de Pocono Mountains in Pennsylvania, een ki-
lometerr of tachtig ten westen van New York. Otten kwam ook. Vanuit 
hett Roosevelt Hotel stuurde het secretariaat het laatste nieuws door: di-
recteurr W. Muri van Philips Zwitserland had goede berichten gezonden 
overr zijn omzet, directeur Jacques Morpurgo van Philips Portugal had 
voedselpakkettenn naar Frits en Jetty gestuurd.39 De oorlog was ver weg 
enn nu de Battle of Britain in volle gang was en Hitlers bommenwerpers 
dagg in dag uit de Britse steden bestookten, leek het doorreizen naar de 
Verenigdee Staten helemaal de juiste beslissing. Kort na de vakantie kon-
denn ze aan de Glen Eagles Drive gaan wonen. Anton was blij weer een ei-
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genn huis te hebben. 'Wij zijn erg enthousiast, dat wij sedert half septem-
berr weer een geregeld familieleven leiden/ schreef hij een tijdje later aan 
prof.. mr. P. S. Gerbrandy, die in augustus door koningin Wilhelmina was 
benoemdd tot opvolger van de ontslagen minister-president De Geer.40 

Eenn tweede reden voor de grotere rust aan het telegrafische front was dat 
dee directie in New York iets meer begrip kreeg voor de problemen van 
Eindhovenn en de vestigingen in neutraal Europa. Eind juli liet Othon 
Loupartt aan Brümmer weten dat 'New York' instemde met zijn infor-
melee gedragslijn: men mocht in geval van nood langs indirecte weg on-
derdelenn in Eindhoven kopen.41 Ook een verslag van directeur Muri van 
Philipss Zwitserland maakte indruk. Hij had in Berlijn Frits ontmoet, die 
bangg bleek te zijn dat hij en het directorium zouden worden vervangen 
doorr Duitse managers zodra de Duitsers ervan overtuigd raakten dat 
'Neww York' de werkelijke macht over de 'neutrale' vestigingen had.42 

Watt misschien het meest bijdroeg aan de meer coulante houding, 
wass dat men in New York zelf behoefte kreeg aan zakelijke contacten 
mett Eindhoven. Otten wilde de gloeilampenfabriek in Argentinië uit-
bouwenn tot centraal productiecentrum voor Zuid- en Midden-Amerika 
enn daar ook elektronenbuizen voor radio's en zenders maken.43 Mede-
werkerr Albert Ooiman moest dit plan uitvoeren, maar liet vanuit Bu-
enoss Aires weten dat hij daarvoor technische gegevens en liefst deskun-
digenn uit Eindhoven nodig had.44 Otten was nu genoodzaakt toestem-
mingg te geven voor technische correspondentie tussen Argentinië en 
Eindhoven,, en deed dat ook, op voorwaarde dat steeds kopieën naar 
Neww York zouden worden gestuurd. Zelf stuurde hij intussen een privé-
brieff  naar Frits, waarin hij voorzichtig vroeg of deze 'zich er op wilde 
preparerenn een liefst ongehuwde expert... vrij te maken, geheel op de 
hoogtee van E en U lampen en een dito andere voor zendlampen...'45 Hij 
suggereerdee Ooiman ook zo'n privé-briefje naar Frits te sturen. 

Omdatt het even zou duren voordat de experts arriveerden en de uit-
breidingg in Argentinië klaar was, en verschillende Zuid-Amerikaanse 
vestigingenn intussen aandrongen op de levering van zendlampen, vroeg 
'Neww York' eind augustus aan de Commissie rechtsverkeer in oorlogs-
tijdd (Corvo) op Curacao een ontheffing op het verbod (op grond van 
decreett A6) dergelijke lampen uit Eindhoven te importeren. Na overleg 
mett de regering in Londen verleende de commissie die ontheffing ech-
terr niet.46 Dat was niet onlogisch, want zenders konden militaire doelen 
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dienenn en via neutrale landen als Chili, Argentinië en Brazilië - de rege-
ringg van dit laatste land koesterdee zelfs uitgesproken sympathie voor het 
nazi-regimee - in Duitsland terechtkomen. 'New York' vond zo'n vrees 
echterr onterecht en kort na de bekendmaking ging Herman van Walsem 
naarr Willemstad om de weigering ongedaan te krijgen en met de Corvo 
Curacaoo te onderhandelen over een algemene regeling voor zakelijke 
contactenn met Philips Eindhoven.47 

Desondankss nam het begrip tussen de twee directies niet genoeg toe, en 
bleekk de rust tijdelijk. Door allerlei berichten via de neutrale landen 
moett men in Eindhoven tegen het najaar redelijk op de hoogte zijn ge-
weestt van de zetelverplaatsing en de grote lijnen van decreet A6. Frits 
enn zijn directorium werkten echter gewoon door aan het herstel van de 
oudee situatie. Op zaterdag 14 september telefoneerde Othon Loupart 
vanuitt New York naar Boedapest. Hij sprak de situatie door met de di-
recteurenn van de vestigingen in de Balkanlanden, die daar bijeen waren. 
Dee maandag daarna belde hij ook de financiële man J.C. de Vries, die 
inmiddelss uit Eindhoven in Boedapest was gearriveerd. Nog diezelfde 
dagg maakte De Vries een overzicht van de afspraken, zoals die volgens 
hemm met Loupart waren gemaakt. Alle aanwezige directeuren onderte-
kendenn het stuk, behalve de man van Philips Joegoslavië. Toen Werner 
Brümmerr in Genève het een week later in handen kreeg, kon hij zijn 
ogenn niet geloven. De inhoud kwam erop neer dat de verhoudingen tus-
senn 'Eindhoven' en de 'neutrale' Europese vestigingen vrijwel zouden 
wordenn genormaliseerd en dat 'New YorkV'Cura^ao' alle invloed op die 
vestigingenn zou verliezen. Brümmer telegrafeerde meteen naar de Ver-
enigdee Staten en kreeg opdracht de ondertekenaars te laten weten dat 
ditt Budapester Abkommen absoluut onwettig en totaal ongeldig was.48 

Nuu de meningsverschillen nog altijd even groot bleken, kon de pat-
stellingg alleen worden doorbroken in direct contact tussen de twee 
hoogstee directeuren. Medio november deed zich voor het eerst sinds 
meii  een gelegenheid voor. Frits kreeg van de Duitsers toestemming naar 
Boedapestt te reizen voor besprekingen over een aantal directiebenoe-
mingenn in de Balkanlanden.49 'Het is een ware conferentie geworden,' 
schrijftt hij in zijn autobiografie,'waar... ik met onze mensen de afspraak 
hebb gemaakt, dat wij zouden proberen onze leveringen van Eindhoven 
uitt voort te zetten.'50 Met die onmiskenbare doelstelling voerde hij van-
uitt Boedapest in totaal drie telefoongesprekken met Frans Otten: op 
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vrijdagg 15, zondag 17 en dinsdag 19 november. De sfeer was afstandelijk, 
volgenss Frits doordat beiden ervan uitgingen dat ze afgeluisterd wer-
den.511 Op woensdag de 20ste vertelde Otten - met Van Walsem en Lou-
partt naast zich - vanuit New York per telefoon aan Werner Brümmer in 
Zwitserlandd hoe de gesprekken waren verlopen. 'Die Verstandigung wa-
rere zum grössten Teil schlecht gewesen,' noteerde Brümmer.52 Dat woord 
kann zowel 'verstandhouding' als 'verstaanbaarheid' betekenen, maar be-
troff  waarschijnlijk het eerste, want Frits en Otten waren het zeer oneens 
geweest.. 'Van mijn kant heb ik verklaard, dat wij er niet over moesten 
strijdenn wie de zeggenschap had over de Philipsbedrijven in deze [neu-
tralee Europese] landen,' schreef Frits later.53 Hij had gevraagd om begrip 
voorr zijn positie en gezegd dat beiden moesten proberen 'onze bedrij-
venn in de neutrale landen zo goed mogelijk [te] helpen'. Otten was ech-
terr op zijn strepen blijven staan. Hij had gezegd dat de NV Philips' 
Gloeilampenfabriekenn te Curasao 'eventuele benoemingen en dergelij-
kee van functionarissen in de Balkan- en andere landen beslist zelf in de 
handd wilde houden' en Frits ook een paar concrete instructies voor der-
gelijkee benoemingen gegeven.54 Die noemde dat in zijn eigen verslag 
aann Brümmer trouwens liever'afspraken'.55 

Enn er was een tweede probleem. Otten was zeer verontrust over de 
uitbreidingg van de Eindhovense directie, waarover Frits hem nadere de-
tailss had verteld.56 Een paar dagen na het laatste telefoongesprek stuur-
dee hij een telegram naar Zurich. Van daaruit kon directeur Muri van 
Philipss Zwitserland mensen uit Eindhoven nog gewoon bellen en ont-
moeten.. Otten vroeg Muri zo snel mogelijk aan Frits te laten weten dat 
hijj  niets in de Eindhovense staf mocht veranderen, en hem eraan te her-
innerenn 'dat er voor november 1936 maar één directeur was en tot juli 
19399 maar één president en één directeur'.57 Het punt was: tot oktober 
wass Frits, hoewel formeel geschorst, in Eindhoven de enige directeur 
geweest;; de overige leden van het directorium hadden die status en titel 
niet.. Maar die maand haddenn de Duitse beheerders Bormann en Merkel 
dee Eindhovense directie uitgebreid met Charley Spaens (commerciële 
zaken),, J.C. de Vries (financiën), P. Dijksterhuis (productie) en prof. 
Gilless Holst (research), en Frits de titel 'president-directeur' gegeven. 
'Ditt is natuurlijk alles recht tegen elk rechtsbegrip in,' schreef Frits van-
uitt Boedapest op pragmatische toon aan Brümmer, 'maar enfin, daar 
wennenn we wel aan.'58 Otten, de officiële president-directeur, zag hier 
echterr een principiële kwestie van de eerste orde, waaraan Frits niet 
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mochtt meewerken. Muri moest Frits vertellen dat 'hij en wij onze be-
sluitenn en verschillende activiteiten steeds moeten baseren op het prin-
cipee dat wij de eer en de smetteloze reputatie van de natie, de onderne-
mingg en individuen hoog moeten houden', en dat hij zich moest ont-
houdenn van alle activiteiten die met dit principe in strijd waren -
inclusieff  medewerking aan stafbenoemingen door de Duitse beheer-
ders.599 Overigens twijfelde hij niet aan Frits' loyaliteit, moest Muri er 
voorr de zekerheid maar bij zeggen.60 

Inn werkelijkheid kon Frits niets (meer) tegen de directie-uitbreiding 
ondernemen.. De beheerders hadden dit recht en Ottens telegrammen 
warenn zinloos. Daar kwam bij: die uitbreiding was onderdeel van een 
plann van de beheerders om Frits' rol te beperken, en de volgende stap 
wass al in voorbereiding. Wat die inhield, bleek in december. Eind die 
maandd reisde ir. H. Thai Larsen - bedrijfsleider in een van de Eindho-
vensee fabrieken en in bezit van een Zweeds paspoort - naar zijn land 
vann herkomst. Vanuit Zweden deed hij 'New York' per brief verslag van 
eenn privé-bezoek aan Frits in vill a De Laak en de gebeurtenissen in de 
dagenn daarna. 'Hij maakte juist een beroerde periode door, want die 
middagg was hem een plan overhandigd waarbij de vier directeuren di-
rectt aan de twee Groten [de beheerders Bormann en Merkel, MM] ver-
antwoordelijkk zouden zijn, en Frits dus met een eretitel [van president-
directeur,, MM ] op een zijspoor zou zijn gerangeerd.'61 Zou, want Frits 
hadd de hulp ingeroepen van de bankier mr. H. L. (Sam) Woltersom. De-
zee was na de Duitse inval actief gebleven als commissaris van Philips 
Eindhoven,, en had een zekere invloed, omdat hij voorzitter was van de 
Organisatiecommissiee voor het bedrijfsleven, door de bezetter inge-
steldd om in Nederland een corporatistisch economisch model in te voe-
ren.622 Thai Larsen kon melden: 'Gesteund door Sam heeft hij... het pleit 
gewonnen.. De vier zijn en blijven aan hem verantwoordelijk.'63 Boven-
dienn was de benoeming van een vijfde, Duitse directeur, verijdeld.64 

Kortom:: in het hoofd van Frits speelden aan het eind van dat eerste 
oorlogsjaarr heel andere thema's dan in het hoofd van Frans Otten. On-
derwerpenn als het hoog houden van eer en het smetteloos houden van 
reputatiess hadden niet Frits'voornaamste belangstelling. Hij probeerde 
slechtss het familiebedrijf zo goed mogelijk door te laten draaien en -
terwijll  de bezetter stap voor stap zijn invloed begon te vergroten -
daarbijj  zelf zoveel mogelijk greep op de gang van zaken te houden; een 
houdingg van waaruit velen in Nederland opereerden, en die zoals be-
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kendd veel discussie heeft opgeleverd.65 Volgens de brief van Thai Larsen 
steundee het management te Eindhoven hem volledig (in werkelijkheid 
haddenn sommigen wel degelijk kritiek op Frits) en heerste een commu-
niss opinio dat men in New York de situatie daar niet begreep en dat Frits 
dee leiding zou moeten hebben over alle Europese vestigingen. De tegen-
gesteldee instructies via Werner Brümmer riepen grote irritatie op. 'Hij 
werktt als een rode lap op een stier... En Frits zei mij: vraag toch of ze 
hemm in godsnaam naar New York laten komen...'66 Maar Brümmer werd 
niett naar New York gehaald en de discussie over de zeggenschap in neu-
traall  Europa woekerde die winter lustig voort, in telegrammen, maar 
ookk in persoonlijke correspondentie tussen Otten en Frits.67 

'Neww York' was het niet alleen oneens met 'Eindhoven', maar kreeg ook 
eenn meningsverschil met de regering in Londen, en wel over decreet A6. 
Dee onderhandelingen die mr. Herman van Walsem begin oktober in 
Willemstadd had gevoerd met de Commissie rechtsverkeer in oorlogstijd 
aldaar,, waren zeer succesvol verlopen. Op 8 oktober was de Corvo Cu-
racaoo akkoord gegaan met regelmatige contacten tussen de vestigingen 
inn neutrale landen en Philips Eindhoven, en ook met leveranties vanuit 
bezett gebied 'teneinde te voorkomen dat die maatschappijen zouden 
komenn droog te liggen wegens gebrek aan goederen'.68 Technische cor-
respondentiee was eveneens toegestaan, en Van Walsem had zelfs gedaan 
gekregenn dat 'de weigering tot het doen betrekken door de Argentijnse 
Philipss vennootschap van zendlampen uit Eindhoven... voor herzie-
ningg in aanmerking komt'. 

Pass in december drong een en ander door tot de regering in Londen. 
Dee Nederlandse gezant in Ankara kreeg bericht dat een zending goede-
renn uit Eindhoven aan de grens was gearriveerd voor aflevering aan het 
agentschapp van Philips in (neutraal) Istanbul, en vroeg minister-presi-
dentt Gerbrandy, in zijn rol van minister van Justitie, of dat wel mocht. 
Gerbrandyy informeerde bij gouverneur G. J. J. Wouters van Curacao wat 
dee regeling met Philips inhield en schrok van de grote vrijheid die het 
concernn bleek te hebbenn gekregen.69 Volgens Gerbrandy en zijn collega 
Welterr van Koloniën was de regeling ronduit in strijd met het beleid van 
dee Corvo Londen, en zou het toestaan van leveringen uit bezet gebied 
dee Britten ertoe brengen Philips Curacao en haar 'neutrale' dochters als 
'vijandig'' aan te merken en op hun zwarte lijst te zetten.70 Ze gaven de 
gouverneurr het dringend advies de 'door Corvo verleende vergunnin-
genn [te] doen intrekken'.71 
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Opp oudjaar 1940 kreeg mr.drs. H. du Pré, de secretaris van de NV 
Philips'' Gloeilampenfabrieken te Willemstad, bericht dat de Corvo Cu-
racaoo dit advies had opgevolgd. Van Walsem was zwaar teleurgesteld.72 

Franss Otten daarentegen wekte de indruk er nooit helemaal van over-
tuigdd te zijn geweest dat de afspraken met de Corvo Curacao overeind 
zoudenn blijven. Ook in de (korte) periode waarin ze van kracht waren 
geweest,, was hij 'ondergrondse' kanalen blijven zoeken voor de techni-
schee informatie uit Nederland die men voor Argentinië nodig had. Hij 
hadd medewerker Albert Ooiman daar de suggestie gedaan via privé-
briefjess technische informatie over radiozenders te vragen aan directeur 
J.. Gieskes van de Nederlandsche Seintoestellen Fabrieken (de Philips-
dochterr in Hilversum, die dergelijke zenders maakte) en over zendlam-
penn aan ir. Theo Tromp, de bedrijfsleider van de elektronenbuizenfa-
briekk in Eindhoven.73 Zelf had hij Jacques Morpurgo van Philips Portu-
gall  gevraagd of die in zijn contacten met Eindhoven kon proberen aan 
dee betreffende gegevens te komen, en ze vervolgens aan hem kon toe-
spelenn - eventueel op microfilm, 'hetwelk ook voor de verzending en 
voorr eventueel meenemen zeer praktisch is'.74 

Hett zal de lezer inmiddels zijn opgevallen dat Anton al deze tijd en bij al 
dezee kwesties op de achtergrond bleef. Wat een contrast met het begin 
vann de Eerste Wereldoorlog! Toen had hij meteen allerlei kansen gezien 
énn gegrepen. Aan het hoofd van zijn eigen 'troepen' had hij vanuit Eind-
hovenn de markten bestormd - Rusland, Engeland, Frankrijk - die de 
Duitsee concurrenten moesten verlaten. Hij had zijn improvisatietalent 
kunnenn botvieren, grote winsten geboekt. En nu? Zijn leven kabbelde 
watt voort. Hij ging regelmatig naar het kantoor in het Roosevelt Hotel 
enn stak daar als gedelegeerd commissaris zijn neus in van alles en nog 
wat.755 Zijn kleinzoon Diek Otten herinnert zich: 'Mij n grootvader had 
ookk een kantoor, maar ik begreep dat ze hem daar liever niet zagen ko-
men.. Hij ging ook niet elke dag.'76 Nergens in zijn overgebleven corres-
pondentiee blijkt dat hij in de discussies over A 6 of de zeggenschap in 
neutraall  Europa zelf contact heeft gezocht met de staf in Eindhoven of 
mett de regering in Londen. Dat eerste halfjaar in de Verenigde Staten 
hieldd hij zich nogal veel bezig met privé-aangelegenheden, zo lijkt . 
Thuiss in Larchmont speelden Anna en hij de baas over hun kleinzoons, 
'watt het samenleven soms moeilijk maakte, vooral voor mijn moeder', 
zegtt Diek Otten.77 Anton schreef brieven aan zijn kinderen, familie en 
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bekendenn in Nederland, en liet Frits en Jetty en andere familieleden 
doorr Jacques Morpurgo vanuit Lissabon voedselpakketten sturen/8 

Ookk de echtgenote van de minister-president, die in Nederland was ge-
bleven,, kreeg 'enige pakketjes met thee, koffie, cacao, sardines etcetera', 
zoo berichtte hij Gerbrandy in Londen.79 

Dee sfeer in 1940 was natuurlijk wel totaal anders dan die in 1914. De 
Eerstee Wereldoorlog was voorafgegaan door enkele decennia vol cultu-
rele,, technologische en economische dynamiek - en ook wel vol poli-
tiekee onrust en nationalisme, maar nog zonder de latere protectionisti-
schee benepenheid. Voor Philips was het een periode geweest waarin zij 
vernieuwingg op vernieuwing kon introduceren, verkopers de hele we-
reldd in kon sturen, en kon uitgroeien tot een beursgenoteerde multina-
tional.. De adrenaline daarvan had de toen veertigjarige Anton bij het 
uitbrekenn van de Eerste Wereldoorlog als het ware nog in het bloed ge-
zeten. . 

Dézee oorlog kwam na een periode van economische depressie en 
toenemendee dictatuur. De jaren dertig waren misschien interessant ge-
weestt voor bedrijven in de militaire productie en bevoorrading (zoals 
vliegtuigenn en brandstoffen) - waartoe overigens een deel van Philips 
ookk hoorde (communicatieapparatuur, onderdelen voor radarsyste-
menn en dergelijke) - maar op de meeste niet-militaire gebieden was het 
tijdperkk der grote innovaties voorbij. Dat gold ook voor de vrijhandel 
vann vóór de Eerste Wereldoorlog, waarin nieuwe internationale onder-
nemingenn als Philips zo goed hadden kunnen ontstaan en gedijen. In 
hett interbellum hadden dergelijke bedrijven overal ter wereld hun ener-
giee juist moeten steken in het omzeilen van tariefmuren en andere han-
delsbeperkingen.. Door de depressie had hun nadruk gelegen op (zelf) 
behoudd en niet op expansie en vernieuwing, behalve misschien om de 
efficiencyy te vergroten.80 Aan zo'n periode houdt men veel minder posi-
tievee inspiratie en dadendrang over. 

Dee kwestie was niet zozeer dat de jaren dertig Anton uitgeblust of 
moedelooss hadden gemaakt. Dat paste niet bij zijn karakter. Het blijkt 
ookk niet uit een van zijn weinige schriftelijke levenstekens uit die eerste 
maandenn in Amerika, een telegram dat hij medio oktober 1940 aan pre-
mierr Gerbrandy stuurde. Hij schreef in de Amerikaanse pers te hebben 
gelezenn dat Nederland geen marinebases in Nederlands-Indië aan de 
Verenigdee Staten wilde verhuren. Mocht dit waar zijn, dan vond hij dat 
verkeerd,, aangezien Nederland afhankelijk was van de sympathie en 
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steunn van bevriende mogendheden als de Verenigde Staten. Hij had ook 
gelezenn dat Nederland bij een oorlog in het Verre Oosten zou vasthou-
denn aan strikte neutraliteit - als dat zo was, maakte de regering zich 
schuldigg aan 'wishful thinking'.%l 

Strijdlustt had hij in principe dus nog genoeg, ook als vijfenzestig-
plusser.. Het grootste verschil met het begin van de Eerste Wereldoorlog 
wass dat hij veel minder kon doen. Nederland was bezet. Als balling in de 
Verenigdee Staten was hij afgesneden van zijn Europese zakenrelaties en 
politiekee relaties, van zijn belangrijkste fabrieken en het grootste deel 
vann zijn staf. Een telegram als hierboven had hij in Nederland waar-
schijnlijkk nooit gestuurd. Daar had hij de telefoon gepakt, geïnformeerd 
watt er speelde en uitgevonden dat de betreffende krant slechts een klok 
hadd horen luiden.82 Bij moeilijkheden tussen het bedrijf en de regering, 
zoalss die rond decreet A6, ZOU hij eens persoonlijk met de premier of de 
ministerr hebben geconfereerd. In New York was dat allemaal niet moge-
lijk .. Hij stond, kortom, aan de zijlijn . 

Eindd oktober liep de fameuze luchtslag die de geschiedenis inging als 
dee Battle of Britain uit op een nederlaag voor de Duitsers, hoewel zij 
doorgingenn met hun nachtelijke bombardementen op Londen en ande-
ree Britse steden, tot medio november zelfs elke nacht. In Nederland was 
dee situatie de eerste maanden na de inval redelijk rustig geweest, maar 
nuu kwamen toch ook slechtere berichten. In november werden joden 
uitt overheidsdienst ontslagen, en reageerden de Duitsers op protesten -
onderr andere in de universiteitssteden Leiden en Delft - met hun eerste 
represailles.. Brümmer schreef uit Genève er zijn prominente Nederlan-
derss geïnterneerd, ook prof. Jan Goudriaan is daarbij (die in 1938 Phi-
lipss had verlaten om directeur te worden bij de Nederlandse Spoorwe-
gen),, en vijfentwintig mannen uit Eindhoven, inclusief de onderdirec-
teurr J. Haver Droeze.83 Brieven uit Nederland of Zwitserland deden er 
toenn een week of drie, vier over om de Verenigde Staten te bereiken, zo-
datt Anton dit bericht pas eind november heeft gekregen. Luchtpost 
moestt eerst over land naar Portugal. Vanuit Lissabon vloog tweemaal 
perr week een clipper (een vliegboot) van Pan-American Airways in drie 
dagenn tijd via Portugees Guinee (Guinee Bissau) naar Brazilië, en ver-
volgenss via Trinidad naar New York.84 

Uitt zijn latere gesprekken met Anna Philips-de Jongh trok prof. P. 
Boumann in zijn biografie de conclusie dat slechte berichten tijdens hun 
Amerikaansee jaren Anton en zijn vrouw nooit echt bang maakten over 
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hett lot van hun kinderen en familieleden in Nederland maar dat hun 
bezorgdheidd wel leidde tot 'een zekere strakheid'.85 Hij schrijft: 'Van ech-
tee vrolijkheid was zelden sprake.' Diek Otten, die dat najaar veertien 
werd,, herinnert zich dat brieven uit Europa Anton 'altijd weer een som-
beree bui gaven'.86 Die winter werd hij ziek. Wat hij had, is niet bekend, 
well  dat hij begin februari 1941 met Anna naar Mexico en Guatemala 
ging,, waar het klimaat die tijd van het jaar droog en aangenaam is. 
Franss Otten schreef naar Mexico-Stad: 'Doe de eerste tijd niet teveel, 
wantt wij willen u in het belang van allen en van de zaak heel fit  terug 
zien.'877 Na enkele weken reisden ze door naar Californië voor een ver-
blij ff  aan de kust bij La Jolla, even boven San Diego. In die stad bezocht 
Antonn enkele vliegtuigfabrieken, en zag dat de productie van militaire 
toestellenn in hoog tempo werd opgevoerd, hoewel de Amerikanen zelf 
nogg niet bij de oorlog betrokken waren. Otten stuurde hen af en toe een 
brieff  met een mix van familienieuwtjes, berichten over Indië of vesti-
gingenn in neutrale landen, zoals Australië, en een enkel bericht uit bezet 
Nederland.. Eind maart schreef hij zijn schoonouders dat een bom een 
gasreservoirr had doen uitbranden op een terrein van de gemeente Eind-
hoven,, op zo'n 350 meter afstand van De Laak, gelukkig te ver om daar 
schadee aan te richten.88 

Medioo april waren ze weer terug in Larchmont en New York en op 
233 mei stuurde Anton een telegram naar Jetty en Henk van Riemsdijk: 
'Zendd heden mooie bloemen aan Frits met omhelzing, vader.'89 Dat ge-
beurde,, en hij was niet de enige die bloemen stuurde, want die dag be-
stondd het bedrijf vijfti g jaar. In New York kwamen de directie, de staf en 
hunn gasten bijeen in Holland House aan nummer 10 Rockefeller Plaza, 
waarr het consulaat-generaal, andere Nederlandse organisaties en be-
drijven,, en ook de Netherland Club onderdak hadden. Herman van 
Walsemm sprak de aanwezigen toe. Om 21.15 uur Nederlandse tijd zond 
Radioo Boston een toespraak van Anton uit met een terugblik op die hal-
vee eeuw en enkele bemoedigende woorden. Het was geen heel bijzonde-
ree rede, maar wel wat emotioneler dan normaal, zo had hij het over 
'mijnn onvergetelijke vader' en de 'grote leegte' die Gerard in 1922 bij zijn 
pensioneringg had achtergelaten.90 

Vlakk voor het begin van de uitzending achtervolgden in Eindhoven 
tweee leden van de Grüne Polizei een jongeman die het uitgaansverbod 
overtrad.. Hij was een bekende van de Van Riemsdijks en glipte de ach-
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terdeurr van Parklaan 52 binnen, het huis van Van Walsem, dat Henk en 
Jettyy tijdelijk bewoonden. In Eindhoven was men het tijdstip van de uit-
zendingg tevoren aan de weet gekomen, en Frits was bij zijn zus en zwa-
gerr om te luisteren. Hoewel de Duitse politiemannen nog in de buurt 
rondhingen,, wilde Jetty de radio aan, schrijft Henk van Riemsdijk in 
zijnn oorlogsdagboek: 'Intussen piepte en kraste de radio. Ja... dat was de 
stem!!  Vader sprak; duidelijk konden wij hem verstaan, maar het was 
meerr de bekende stem, de klank, dan de woorden, die ons allen ontroer-
de.. Zó ver weg, al meer dan een jaar en nu... ineens bij ons... in de ka-
mer!'911 Het liep goed af, volgens Frits in zijn boek trouwens omdat hij de 
PolizistenPolizisten via een raam een grote mond had gegeven en ze al weg wa-
ren.92 2 

Inn New York was de middag pas halverwege, maar in Eindhoven had 
menn toen al een roerige dag achter de rug. In de ochtend was de hal van 
hett hoofdkantoor volgestroomd met bloemen van afzenders uit alle de-
lenn van het land, en tijdens de middagpauze om twaalf uur had zich 
daarbuitenn een groot aantal werknemers verzameld. Ze hadden Antons 
portrett meegedragen en Frits op de schouders genomen. Toen deze het 
personeell  al even spontaan een vrije middag had gegeven, was het hul-
deblijkk uitgelopen op een demonstratie van vaderlandsliefde. Frits 
schrijftt in zijn autobiografie: 'Overal zag ik mensen met alle nationale 
kleuren.... Legio feestpetten in rood-wit-blauw, in oranje, men toeterde 
opp gekke trompetjes, in oranje dansten sommigen rond...'93 In de loop 
vann die middag was een défilé op gang gekomen langs De Laak, waarbij 
Jettyy en Frits' echtgenote Sylvia namens de familie acte de presence had-
denn gegeven, terwijl Frits zelf bij het hoofdkantoor was gebleven om 
daarr naar de mensen te zwaaien. Uiteindelijk hadden de Duitsers er ge-
noegg van gekregen. Rond half vier was de Grüne Polizei al in aantocht, 
toenn een flinke regenbui een einde aan deze collectieve uitbarsting van 
emotiess had gemaakt. 

Antonn hoorde hier voor het eerst wat van door een telegram dat Jetty 
eenn week later via Barcelona liet versturen: '...hal van het hoofdkantoor 
voll  bloemen. Spontane demonstraties van allen van 's ochtends tot 
'ss avonds. Brachten onvoorwaardelijke trouw aan de familie en de on-
dernemingg tot uitdrukking.'94 Hij kreeg ook bericht dat Frits en enkele 
stafledenn op bezoek waren geweest bij zijn broer Gerard in Den Haag, 
omm de tweeëntachtigjarige oprichter zelf eer te bewijzen. En er was een 
kortt maar hartverwarmend verslag over het jubileumdiner op zaterdag 
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177 mei in hotel Royal in Eindhoven met de directie en de onderdirecteu-
ren:: 'Voortreffelijke stemming, grote eendracht, groot portret van dr. 
Philipss met tulpen versierd.'95 

Datt er intussen iets aan de hand was met Frans Otten, blijkt vooral uit 
zijnn brieven. In die van februari en maart 1941 aan zijn schoonouders in 
Mexicoo en Californië toonde hij zich opgewekt en rustig. Uit enkele an-
deree brieven van diezelfde periode rijst echter een totaal ander beeld. 
Beginn maart bracht hij enkele dagen door in de Boca Raton Club in Flo-
rida.. Van daaruit stuurde hij een cri du coeur aan E. C. Zimmerman, een 
vann de centrale figuren in de Netherlands Purchasing Commission in 
Neww York, door de regering ingesteld voor het aankopen van defensie-
materieell  in de Verenigde Staten.96 Blijkbaar had de commissie bij Ame-
rikaansee bedrijven offertes gevraagd voor de levering van zenders en 
communicatieapparatuurr naar Nederlands-Indië, terwijl daarover eer-
derr al met Philips was gesproken. Otten was ongelukkig over deze on-
verwachtee concurrentie en wilde de order alsnog binnenslepen door 
eenn nieuw aanbod te doen. 'Wij zijn bereid onze bestaande zender/ont-
vanger.... werkplaats in Nederlands-Indië geleidelijk uit te breiden tot 
eenn zo zelfstandig mogelijke fabriek.'97 In ruil daarvoor moest de Ne-
derlands-Indischee regering overgaan tot standaardisatie van de com-
municatieapparatuurr bij alle betreffende overheidsdiensten, zodat ser-
vicee en vervanging van onderdelen in één hand konden komen, uiter-
aardd die van Philips. 

Hoewell  hij dit met gemak op één kantje uiteen had kunnen zetten, 
stuurdee hij Zimmerman een epistel van drie pagina's. Daarin wijdde 
hijj  eerst uit over de actie waarbij Anton indertijd met inschakeling van 
koninginn Wilhelmina een PTT-order voor kortegolfzenders (voor het 
radiotelefonischh verkeer met Indië) die aan Telefunken was gegund, 
naarr Philips had weten te halen.98 Sinds dezee succesvolle interventie van 
ruimm tien jaar eerder koesterde de PTT een 'dodelijke haat' jegens Phi-
lips,, aldus Otten.99 Volgens hem kon dat wel eens de reden zijn waarom 
dee Nederlandse genie bij de Duitse inval wel de betreffende telefoniezen-
derr had vernield, en ook de zender van Philips voor radio-uitzendingen 
naarr Indië (de beroemde PHOHI ), maar niet de langegolfzender van Te-
lefunkenn in Kootwijk op de Veluwe. Anton had Gerbrandy kort geleden 
nogg om opheldering van deze kwestie gevraagd, schreef hij. Sinds de 
Duitsee inval waren de PTT en Telefunken trouwens weer beste maatjes, 
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merktee hij fijntjes op. 'Wij kregen bericht, dat ook nu, tijdens de bezet-
ting,, de " H H " van de PTT hun ware aard en aanleg niet hebben verloo-
chend,, gezien de relaties met Siemens & Halske/Telefunken.' In contrast 
daarmeee presenteerde hij het eigen concern als een toonbeeld van pure 
vaderlandsliefde.. Sommigen zeggen wel 'dat wij , Philips, vóór alles 
koopliedenn zijn, die erop uit zijn om winst te maken'. Hoewel hij winst 
makenn op zich geen schande vond, was hij 'in deze kritieke tijden' bereid 
daarr 'vrijwilli g afstand [van] te doen', als de aankoopcommissie de Indi-
schee PTT kon overhalen Philips de order alsnog te gunnen. Want er is 
'éénn ding, hoogste waarde zeker nu voor individu en gemeenschap, 
waaropp wij oprecht menen aanspraak te mogen maken: en dat is voor 
goedee vaderlanders te worden aangezien en als zodanig te worden ver-
trouwd...' ' 

Diezelfdee dagen - een week eerder om precies te zijn - stuurde hij 
eenn nog veel langere brief, van tien pagina's, naar prof. Gerbrandy en in 
kopiee ook naar prins Bernhard.100 Hij begon de minister-president mee 
tee delen dat hij bemoedigende berichten uit Nederland kreeg, 'al heb-
benn wij uit Amsterdam ook gehoord, dat wat onze zaak betreft, Frits het 
steedss moeilijker krijgt en langzaam maar zeker door de indringer opzij 
wordtt geschoven. Dit was natuurlijk wel te verwachten, en eigenlijk ver-
wonderr ik mij erover, dat hij het nog zo lang heeft volgehouden, maar 
daarvoorr heeft hij ook de allerbeste eigenschappen van rust, tact, wijs-
heidd en zedelijke moed gebaseerd op een hecht geloof.''01 Daarna stapte 
hijj  over op de kwestie A 6 en suggereerde hij dat het regeringsbesluit van 
decemberr de regeling van de Corvo Curacao in te trekken, was beïn-
vloedd door allerlei geruchten over Philips. 'Hier in Amerika is er bij-
voorbeeldd een gedienstige, maar ook kwade geest geweest, die de legatie 
inn Washington heeft ingefluisterd, dat wij min of meer geregeld met 
Eindhovenn zouden telefoneren. Dit is natuurlijk absurd en in flagrante 
tegenstellingg met wat wij hier doen.' Dergelijke geruchten circuleerden 
volgenss Otten niet alleen op de ambassade in Washington maar ook bij 
dee regering zelf, en al veel langer. 'Reeds tijdens mijn aanwezigheid in 
Londenn in mei/juni van het vorig jaar heb ik gevoeld..., dat er in zekere 
kringenn van Stratton House... een wantrouwen bestond tegenover Phi-
lipss en ook tegenover mij.' Recenter had hij van Britse bronnen gehoord 
datt men in Nederlandse regeringskring zou denken 'dat Philips de 
trustss gemaakt heeft om zich daardoor te onttrekken aan de Nederland-
see belastingen of aan oorlogsheffingen'. Er gingen ook verhalen dat 'de 
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Nederlandsee regering in Hoek van Holland op de avond van 13 mei op 
Philipss heeft moeten wachten alvorens de destroyer kon vertrekken'; 
datt Otten zelf 'uit Nederland zou zijn weggegaan, omdat ik zó pro-
Duitss was, dat ik... door het Nederlandse volk zou zijn doodgeslagen' en 
'datt ik met mijn collega's naar Amerika ben gegaan om van hieruit nota 
benee de Duitse zaak te dienen'. Ten slotte was er het gerucht 'dat ik als re-
serveofficierr min of meer uit Nederland gevlucht was en dat ik daar be-
hoordee te blijven'. Dit had hem bijzonder geraakt, want hij legde Ger-
brandyy omstandig uit dat hij in januari 1939 de minister van Defensie 
hadd aangeboden opnieuw reserveofficier te worden, op voorwaarde dat 
hijj  zo nodig naar het buitenland kon gaan om Philips van daaruit te lei-
den.. Hij had die voorwaarde móeten stellen, 'omdat ik wist, dat mijn 
schoonvaderr het zeer terecht anders niet zou hebben geaccepteerd, om-
datt zoals hij zelf zei, het uitgesloten was dat hij dat met de anderen al-
leenn zou kunnen doen'. 

Dee brieven aan Zimmerman en Gerbrandy stonden niet op zich. Te be-
ginnenn met zijn telegrammen aan Frits over het hoog houden van de 
eerr en de smetteloze reputatie van de natie en het bedrijf, in november 
1940,, verschenen tijdens de oorlogsjaren in zijn correspondentie met 
enigee regelmaat uitvoerige brieven, die op betrekkelijk rustige toon be-
gonnen,, maar op een gegeven moment weggleden naar opgewonden en 
emotioneell  taalgebruik, uitingen van wantrouwen en geëxalteerd patri-
ottisme,, in lange en ingewikkelde zinnen, voorzien van talloze onrusti-
gee onderstrepingen. 

Beginn december had hij Gerbrandy ook al eens geschreven, ook met 
verzendingg van een identiek exemplaar naar prins Bernhard. Deze brief 
wass bedoeld als eindejaarsbeschouwing, en bevatte passages als: 'Van al-
le,, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk overweldigde volkeren, staat Neder-
landd geestelijk, moreel en economisch het Britse wereldrijk het sterkst 
terr zijde,' en: 'Geen vorstin of vorst staat zo diep gegrift in de harten van 
haarr of zijn volk en staat zo verheven boven hen, die deze wereld onge-
lukkigg willen maken, als onze vredeskoningin.'102 

Inn de brief had hij zijn vreugde uitgesproken over de herverkiezing 
vann Franklin Delano Roosevelt. Medio januari 1941 had hij zich tot de 
Amerikaansee president zelf gewend en hem opgeroepen niet afzijdig te 
blijvenn in de strijd tegen Hitler. Ook deze brief was hij op weloverwogen 
toonn begonnen. Hij had de argumenten verworpen van hen die dachten 

399 9 



datt de Verenigde Staten geen agressie te vrezen hadden en neutraal kon-
denn blijven, en daarbij verwezen naar Hitlers Mein Kampfen 'het histo-
rischee feit' dat Hitler zich niets aan neutraliteit gelegen liet liggen.103 

Maarr hij was geëindigd met een zin als een noodkreet - 'De hoop van 
miljoenenn mensen, ooit vrij en nu in de ketenen der slavernij en zelfs ge-
deeltelijkk in de ban van dit roofdier, is nu uitsluitend gericht op dit de-
mocratischee land...' - en had daar nog achteraan getelegrafeerd: 'On-
dankss het democratische principe dat iedereen zijn mening moet kun-
nenn geven, zou het wel eens waar kunnen zijn dat de geschiedenis zich 
herhaaltt in "senatum deliberandum Saguntum periit"... Elke dag die het 
congress langer doorgaat met zijn overwegingen, afwegingen en discus-
sies,, zullen de (levens) van duizenden mannen, vrouwen en kinderen 
wordenn toegevoegd aan hen die hun levens al hebben gegeven voor het 
behoudd van vrijheid en democratie.''04 

Ottenn besefte dat zijn emoties en gedachten af en toe met hem op de 
loopp gingen, hoewel hij nog niet wist wat de oorzaak was en zeker niet 
doorhadd welk effect dit gedrag op anderen had. Tussen de 'geruchten-
brief'' aan Gerbrandy en die over de PTT-haat aan Zimmerman van de 
aankoopcommissiee schreef hij - allemaal in enkele dagen tijd - ook een 
brieff  aan Philips' commissaris Wim Beyen, die inmiddels als directeur 
vann Unilever in Londen zat en die daar tevens actief was als financieel 
adviseurr van de regering.105 Blijkbaar had Beyen ooit met hem gespro-
kenn over het risico dat hij zijn greep op zichzelf zou verliezen. Otten 
wildee hem nu laten weten 'datje gerust kunt zijn en dat ik mijzelf ook in 
dee werveling van de vele problemen en telkens opnieuw opdoemende 
vraagstukken,, in de geest zoals ji j het destijds bedoelde, niet verloren 
hebb en ook niet verliezen zal. Wanneer ik daartoe een ogenblik niet in 
staatt zou zijn, dan heb ik aan mijn zijde, behalve mijn medewerkers, al-
tijdd een levensgezellin, die in constructieve geest en psychologische ken-
niss van mensen en de hoogste waarde van het leven, moeilijk... een bete-
ree had kunnen zijn...'106 

Hett schrijven moet voor Beyen eerder een bevestiging van zijn zor-
genn zijn geweest dan een geruststelling; als bijlage stuurde Otten name-
lij kk een kopie van de 'geruchtenbrief' aan Gerbrandy mee. Hij reageerde 
tweee maanden later, niet direct maar indirect, en wel door zijn hand-
tekeningg te zetten onder een brief van D. J. Sannes en directeur S. Eriks 
vann de Britse Philips-organisatie en daarbij te schrijven dat hij zich he-
lemaall  met de inhoud kon verenigen. Het ging om een opmerkelijke ac-
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tie.. Sinds de intrekking van de regeling met de Corvo Curasao over de-
creett A6 was de jurist Sannes met de regering in Londen in gesprek over 
eenn nieuwe regeling. Erg snel ging dat niet en vanuit New York had zo-
well  Herman van Walsem als Otten hem een paar keer onder druk gezet. 
Nadatt Otten hem begin april een klaagzang van drie kantjes had ge-
stuurdd met het verzoek die klachten 'op gepaste wijze' door te geven aan 
dee minister-president, was voor Sannes blijkbaar de maat vol.107 Na 
overlegg met Beyen formuleerde hij samen met Eriks een antwoord en 
verstuurdee dat begin mei via een route waarmee hij de Britse censuur 
konn ontlopen. Ze wilden namelijk'zéér openhartig zijn, omdat wij sterk 
hett gevoelen hebben, dat opheldering hard nodig is?08 Sommige dingen 
zoudenn 'wat cru klinken', kondigden ze in de eerste alinea's aan, maar 
omm Otten te overtuigen hadden ze Beyen - 'wie wij al uw correspon-
dentiee dienaangaande ter lezing gaven' - gevraagd hun schrijven te on-
dersteunen.. 'Hij kent toch beter dan één van ons allen de hier heersende 
atmosfeer.' ' 

Volgenss Sannes en Eriks had Otten - evenals de rest van de directie 
inn New York, en dus impliciet ook Anton - een volkomen verkeerde 
voorstellingg van de sfeer in Londen. Zij hadden de geruchten die Otten 
beschreeff  in de brief aan Gerbrandy zelf nooit gehoord en vonden die 
'tee idioot om er veel tijd aan te verspillen'.109 Het klopte dat de stemming 
tenn opzichte van Philips bij de regering in Stratton House niet erg gun-
stigg was. 'Dit spruit echter niet primair uit wantrouwen voort..., doch 
vóórr alles uit geprikkeldheid en geïrriteerdheid over wat men de "typi-
schee Philips-stijl" noemt...', met als kenmerken 'op-het-hoge-paard-zit-
ten,, eigengereidheid, gemis aan bescheidenheid en de algehele neiging 
omm het particuliere Philipsbelang met het landsbelang te vereenzelvi-
gen'.. In dat verband waren met name 'zekere telegrammen en brieven 
vann de heer Otten aan sommige regeringspersonen wel eens in minder 
goedee aarde gevallen' en brachten die reacties teweeg in de geest van: 
'Daarr heb je die typische Philips-bemoeizucht weer! Laat die heren hun 
eigenn zaken doen en het regeren maar aan ons overlaten.' Voor zover 
Sannes/Erikss al wantrouwen hadden waargenomen, was dat eerder een 
kwestiee van schuwheid. 'Philips heeft nu een keer de reputatie van ultra-
listigheid,, en als wij met algemene vragen komen, waarvan de heren de 
porteee niet goed kunnen overzien, komt er al gauw een stemming van: 
watt zijn ze nu weer van plan?' 

Ottenn moest maar eens begrijpen, vervolgden ze, dat niemand op 
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decreett A 6 een algemene ontheffing kreeg, zoals die eigenlijk besloten 
hadd gelegen in de afspraken met Corvo Curacao en zoals de directie in 
Neww York ook voor de nieuwe regeling nastreefde. De regering be-
schouwdee het echter als haar eigen bevoegdheid te beoordelen welke 
contactenn met bezet en vijandelijk gebied goed of fout waren, en wilde 
dezee bevoegdheid niet via een algemene ontheffing delegeren aan Phi-
lips,, of aan wie dan ook. 'New York' moest accepteren dat het alleen in 
specifiekee gevallen contacten met vijandelijk gebied kon onderhouden 
enn daarvoor gedetailleerd beargumenteerde aanvragen moest doen, die 
menn eventueel via de legatie in Washington - dus buiten de censuur om 
-- naar Londen kon sturen. Bij de toetsing van die aanvragen hoefde 
menn niet bang te zijn voor 'een kleingeestige of onpraktische mentali-
teit'.1100 Andere bedrijven begrepen dit regeringsstandpunt wel en han-
deldenn er ook naar. Wim Beyen had Sannes en Eriks verteld dat geen en-
kelee van de grote Nederlandse bedrijven in Londen 'ooit zulke vergaan-
dee dingen als Philips [had] verlangd' en 'dat Unilever er ook niet over 
dachtt om zoiets te doen'. Het resultaat was dan ook, 'dat volgens de heer 
Beyenn lichamen als de Koninklijke [Olie] en Unilever een betere pers op 
Strattonn House hebben dan wij'. 

Hett was een glasheldere en keiharde brief, waarop Otten voor zover be-
kendd niet reageerde. Al direct na zijn mislukte poging Beyen gerust te 
stellen,, waren de brieven en telegrammen van zijn hand sterk in lengte 
enn aantal afgenomen, zo sterk dat hij vrijwel tot stilzwijgen leek te zijn 
gekomen.. Het is niet waarschijnlijk dat de brief van Sannes/Eriks al was 
gearriveerdd ten tijde van het jubileum van 23 mei, wel valt op dat niet hij 
alss president van het concern die dag Anton in Holland House toesprak, 
maarr Van Walsem. 

Dee kwestie A6 liet hij nu ook over aan Van Walsem, en aan Sannes. 
Dee oplossing daarvan werd iets eenvoudiger doordat Hitler dat voor-
jaarr een opmars door de Balkan begon. Onderweg bezette de Führer 
Hongarije,, Joegoslavië, Bulgarije en Roemenië, en op 22 juni was hij zo 
verr gevorderd dat hij de Sovjet-Unie kon aanvallen - waarbij hij in het 
noordenn de steun kreeg van Finland. Het lijstje neutrale Europese lan-
denn werd door dit alles meer dan de helft korter, zodat ook het aantal 
'neutrale'' Philipsvestigingen flink afnam. Net vóór de Duitse aanval op 
Rusland,, besloot de Corvo Londen op 18 juni toch tot een algemene 
ontheffingsregelingg voor Philips, hoewel een veel minder liberale dan 
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dee Curacaose. De nieuwe regeling hield in dat Philips-Curasao en haar 
dochterondernemingenn in (neutraal) Spanje, Portugal, Turkije, Zwit-
serlandd en Zweden goederen mochten betrekken uit de fabrieken in 
Eindhovenn die ze niet in geallieerd of neutraal gebied konden kopen. Ze 
mochtenn ook informeel contact opnemen met de directie en employees 
vann Philips-Eindhoven, van dochters in Frankrijk en België en van de 
Nederlandschee Seintoestellen Fabriek te Hilversum. Die contacten 
mochtt alleen gaan over productieprocédés, octrooigegevens, en finan-
ciëlee vorderingen van die bedrijven buiten bezet gebied.111 De commis-
siee wilde van elke levering en elk contact op de hoogte worden gesteld -
waarbijj  aangetekend moet worden dat de regering vrijwel geen midde-
lenn had om de naleving hiervan te controleren, en dat A 6 geen formele 
sanctiess op overtreding bevatte.112 Voor een vlotte uitvoering van de re-
gelingg en ter voorkoming van misverstanden tussen de Corvo Londen 
enn Philips vond de commissie het gewenst dat 'althans een van de leden 
vann uw hoofddirectie zich hier te lande zou vestigen'"3 

Opp enkele juridische problemen na was het meningsverschil met de 
regeringg over A 6 hiermee uit de wereld.114 In de praktijk van alledag was 
dee kwestie trouwens toch al minder belangrijk geworden. Niet alleen 
warenn de Balkanlanden in de invloedssfeer van 'Eindhoven' gekomen, 
intussenn waren de vestigingsmanagers in de nog wel neutrale Europese 
landenn er al aardig in geslaagd deels alternatieve leveranciers te vinden 
voorr hun onderdelen en materialen. Zo meldde Zweden in het voorjaar 
vann 1941 dat de fabriek in Norrköping 'zeer tevredenstellend' draaide, 
datt het personeelsbestand van driehonderd zou oplopen naar vijfhon-
derdd aan het eind van het jaar en dat men bijna 'zonder enige hulp van 
Frits'' kon produceren, behalve waar het ging om elektronenbuizen.115 

Zoo zal het ook zijn gegaan in Spanje en Portugal, en in Zwitserland -
waarr men trouwens kon inkopen bij de eigen vestigingen in Italië, waar-
meee Nederland pas in december 1941 officieel in oorlog raakte. 

Bovendien:: de Corvo kon de directie 'New York' wel verbieden con-
tactt op te nemen met 'Eindhoven', maar niet verhinderen dat het omge-
keerdee gebeurde. En dus drongen in de loop van juni 1941 via Spanje, 
Portugall  en Zwitserland verschillende berichten tot 'New York' door 
overr de Eindhovense plannen en resultaten. De vestiging in Lissabon 
briefdee door dat een groep Duitse bedrijven (met onder andere Telefun-
ken,, Braun, Saba en Blaupunkt) Philips' radiotoestellen zou afnemen, 
omm die vervolgens onder eigen naam naar andere landen te exporteren 

403 3 



-- waaronder Portugal.116 Het ging hier om zogenoemde Verlagerungs-
opdrachtenn - ook Verleggingsopdrachten' of stock orders genoemd. De 
Duitsee radio-industrie was overgeschakeld naar militaire productie en 
wildee via Philips Eindhoven het tekort aan civiele productiecapaciteit 
aanvullen.. Dezelfde maand reisde medewerker ir. H. Hesselink vanuit 
Eindhovenn naar Madrid en stuurde Anton van daaruit nieuws over de 
productiee in Italië en Spanje, bij Vitrit e in Middelburg, Pope in Venlo, en 
inn Eindhoven {'algemene bezetting tot heden goed'), over de grond-
stofïenvoorraadd en over de research ('de wetenschappelijke ontwikke-
lingg op alle gebied wordt ten sterkste doorgezet, zonder van de resulta-
tenn meer dan beslist nodig prijs te geven').117 En eind juni stuurde Wer-
nerr Brümmer gegevens over uitstaande orders voor radiotoestellen 
(130.0000 in het kader van de Verlagerungs-opdrachten, onderhandelin-
genn over nog eens drie- tot vierhonderdduizend), gloeilampen (onder-
handelingenn over dertig tot veertig miljoen stuks, en Pope draait op vol-
lee toeren), radio-ontvangbuizen (orders van tien miljoen exemplaren 
onderr meer bij de Duitse dochter), communicatieapparatuur uit de fa-
briekk in Hilversum {orders voor bijna twee jaar), röntgenapparaten 
(looptt goed), enzovoort"8 

Uitt dit alles rijst het beeld dat het behoorlijk goed ging met de bedrij-
venn onder Eindhovens gezag - dus in Nederland, Duitsland en andere 
bezettee landen. En inderdaad, in het boekjaar van mei 1940 tot en met 
aprill  1941 behaalden zij een omzet van ruim zeventig miljoen gulden 
(ruimm vierhonderd miljoen euro), niet veel minder dan het hele concern 
inn het laatste vooroorlogse boekjaar. De exporten waren door de oorlog 
gehalveerd,, maar de verkopen in Nederland waren flink opgelopen. 
Daarnaastt had 'Eindhoven' voor een kleine tien miljoen gulden (een 
kleinee zestig miljoen euro) geleverd aan de Duitse Wehrmacht. De in-
komstenn uit Verlagerungs-opdrachten bleven dat jaar nog beperkt. Be-
drijfshistoricuss Blanken schrijft dat Frits Philips en het directorium in 
diee fase nogal terughoudend waren met het aannemen daarvan, omdat 
zee daarmee de eigen concurrentiepositie zouden ondergraven. De om-
zett hieruit kwam neer op 3,6 miljoen gulden (eenentwintig miljoen eu-
ro).. In later jaren zou dit aandeel sterk oplopen, evenals de leveranties 
aann de Wehrmacht.119 

Dee jaarstukken die de Verwalter hebben laten opmaken voor de be-
drijvenn onder Eindhovens gezag, melden voor dit eerste oorlogsjaar 
1940-19411 een nettowinst van 9,4 miljoen gulden (vijfenvijfti g miljoen 
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euro),, wat beter was dan die van het hele concern gedurende de laatste 
driee vooroorlogse jaren. Mogelijk was het meer: Werner Brümmer gaf 
'Neww York' in augustus een cijfer door van vijftien miljoen gulden (ze-
venentachtigg miljoen euro), en na de oorlog is de fiscale winst - dus 
vóórr belasting - vastgesteld op eenentwintig miljoen gulden (ruim 
honderdtwintigg miljoen euro).120 De rest van het concern onder 'New 
York'' en in de beide trusts boekte dat jaar een nettowinst van ongeveer 
tweee miljoen gulden (een kleine twaalf miljoen euro).121 Deze cijfers 
moetenn voorzichtig worden geïnterpreteerd. Philips Eindhoven en de 
doorr haar gecontroleerde dochters waren alleen de eerste twee oorlogs-
jarenn winstgevend en de daaropvolgende drie verlieslatend; de hoogte 
vann de investeringen in die eerste twee jaren is echter onbekend. De cij-
ferss van de bedrijven in de trusts zijn beïnvloed door grote afschrijvin-
gen.. Het financiële totaalbeeld van de vijf oorlogsjaren komt later aan 
dee orde. 

Kerenn we nog een keer terug naar Frans Otten en de vraag wat er nu 
eigenlijkk met hem aan de hand was. Er is niet veel bekend over zijn acti-
viteitenn in de periode april-oktober 1941. Zijn correspondentie wekt als 
gezegdd de indruk dat hij in april-mei - na de 'geruchtenbrief' aan Ger-
brandyy en ten tijde van de scherpe reactie van Beyen - gas terugnam. 
Wernerr Brümmer en anderen stuurden rapportages en berichten, maar 
hijj  reageerde weinig. In de zomer ging hij voor een vakantie naar La Jol-
laa bij San Diego, waar Anton eerder ook was geweest, en naar de Grand 
Canyonn - naar aan te nemen samen met zijn gezin. Hij bezocht tijdens 
dezee tocht de Los Alamos Ranch School in New Mexico, waar zijn zoon-
tjee Diek deelnam (of zou gaan deelnemen) aan een zomerkamp en ver-
volgenss anderhalfjaar lang naar school zou gaan - tot de Amerikaanse 
regeringg er het laboratorium voor de ontwikkeling van een atoombom 
vestigde.1222 Anton en Anna waren niet mee, zij brachten in augustus een 
tijdjee door in Bretton Woods, New Hampshire, de plaats waar in 1944 
tijdenss een grote conferentie van vierenveertig landen het naoorlogse 
internationalee monetaire stelsel tot stand zou komen, en het Internatio-
naall  Monetair Fonds en de Wereldbank zouden worden opgericht.123 

Ottenn besteedde die zomer van 1941 ook wat tijd aan de voorberei-
dingg van een reis naar Engeland, om gevolg te geven aann de wens van de 
Corvoo dat iemand van de hoofddirectie zich in Londen zou vestigen. In 
hett najaar werd hij - nog steeds zijn correspondentie volgend - weer 
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actiever.. In oktober schreef hij een lange notitie over de plannen van het 
Philips-concernn in Nederlands-Indië, bestemd voor de Indische autori-
teitenn en de regering in Londen.124 Medio november vloog hij naar En-
gelandd om daar vervolgens een maand of vijf te blijven. 

Inn de daaropvolgende jaren bleken zijn periodes van enerzijds hy-
peractiviteitt en grote emoties en anderzijds betrekkelijke passiviteit en 
teruggetrokkenheidd elkaar af te wisselen. Na de Tweede Wereldoorlog is 
ditt gediagnosticeerd als een manisch-depressieve stoornis, die tegen-
woordigg ook bipolaire stoornis wordt genoemd, zo heeft zijn zoon Diek 
Ottenn deze auteur verteld en diverse keren herbevestigd.125 Het contrast 
tussenn zijn brieven aan Anton en Anna enerzijds en Gerbrandy en ande-
renn anderzijds, in het voorjaar van 1941, toen hij in een manische fase 
verkeerde,, doet vermoeden dat hij zijn probleem - nogmaals: zonder 
hett nog precies te kennen - voor zijn schoonouders verborgen heeft 
willenn houden. Dat is op den duur niet gelukt maar Anton heeft ook 
hemm beschermd en hier zelfs in privé-correspondentie, voor zover be-
kend,, nooit met een woord over gerept. 
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HOOFDSTUKK  \J 

VerbrokenVerbroken verbindingen 

Opp 13 november 1941 stuurde Gerard zijn broer in de Verenigde Staten 
eenn brief, die deze vanwege de omslachtige postverbindingen waar-
schijnlijkk pas medio december heeft ontvangen. Gerard was inmiddels 
drieëntachtig,, had last van slechte ogen'en dito geest' en voelde zich nu 
snell  verouderen: 'Het is heus niet alles plezier om door de poort van 
tachtigg heen gerold te zijn, en dan in zulke tijden.'1 Vanwege de censuur 
moestt hij zich beperken tot oppervlakkige verhaaltjes over familie en 
bekenden.. Dat hinderde hem: 'Men zou elkaar zo innig gaarne eens ont-
moetenn en zijn gemoed uitstorten!' Van mejuffrouw Van Breemen -
Antonss secretaresse en lasthebster - had hij vernomen 'dat alles in 
Eindhovenn nog goed marcheert en men het druk heeft'. Hij vond het na 
anderhalfjaarr bezetting moeilijk de moed erin te houden. 'Het is zo on-
aangenaamm niet te weten wat er thans verder gebeuren zal; vroeger had 
menn een zeker optimisme bewaard, maar dat is op den duur zo bene-
veldd geworden,' klaagde hij. Maandag 26 januari 1942 overleed hij. Het 
nieuwss bereikte de Verenigde Staten dezelfde dag, via het Nederlands-
Indischee persbureau Aneta. In een telegram aan Frans Otten, die sinds 
novemberr in Londen was, noemde Anton de dood van Gerard 'een gro-
tee klap' - de enige uiting van zijn gevoelens die bewaard is gebleven.2 

Hijj  vroeg Werner Brümmer vanuit Genève een condoleance te sturen 
naarr de familie en naar Gerards vrouw Jo.3 Pas drie weken later ontdekte 
Franss Otten dat zij vier dagen vóór haar echtgenoot was gestorven.4 Ge-
rardd had zijn eigen zieke conditie voor haar verborgen gehouden, en 
wass heengegaan zonder dat men hem van haar dood had verteld.5 

Misschienn heeft Antons oudste broer in zijn laatste sombere weken 
tochh een sprankje hoop gevoeld. Terwijl zijn brief van Den Haag onder-
wegg was naar de Verenigde Staten, raakte dat land bij de oorlog betrok-
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ken.. Op zondag 7 december 1941 voerden Japanse onderzeeërs en bom-
menwerperss onverhoeds een aanval uit op het Amerikaanse vlooteska-
derr in de marinehaven Pearl Harbor op een van de Hawaii-eilanden. Ze 
brachtenn twee Amerikaanse slagschepen en drie kruisers tot zinken en 
vernietigdenn op het bijbehorende vliegveld 188 van de 248 bommenwer-
perss en jachtvliegtuigen. Nog eens drie slagschepen liepen zware schade 
op,, en drie lichte. Er vielen drieëntwintighonderd doden (en een kleine 
honderdd aan Japanse zijde).6 De volgende dag sprak het Congres in 
Washingtonn op verzoek van president Roosevelt uit dat de Verenigde 
Statenn zich sinds die aanval in een toestand van oorlog met Japan be-
schouwden;; er was maar één tegenstem. Belangrijk voor Europa was: op 
donderdagg 11 december verklaarden Duitsland en Italië, sinds het Drie-
mogendhedenpactt van 27 september 1940 bondgenoten van Japan, de 
Verenigdee Staten de oorlog.7 De daaropvolgende maanden waren welis-
waarr vol slechte berichten over Japanse veroveringen op de Filipijnen, 
Hongkong,, Guam, de Gilbert-eilanden, Malakka, Borneo en Celebes. In 
hett hele gebied waren de Britten en Amerikanen, en in Indië ook het 
Koninklijkk Nederlands-Indisch Leger, in het defensief. Twee dagen voor 
Gerardd stierf, bereikten Japanse eenheden op Borneo de belangrijke raf-
finaderijj  van de Koninklijke/Shell te Balikpapan - die net op tijd door 
hett personeel was vernietigd.8 Vooralsnog leek de Japanse stoomwals 
niett tot stilstand te brengen, misschien zou hij wel doorschuiven naar 
Australiëë en Brits-Indië, werd gevreesd. Maar één ding was duidelijk: 
hett Amerikaanse volk en zijn politici hadden door de aanval op Pearl 
Harborr alle meningsverschillen over deelname aan de oorlog laten val-
len.. Nu zou de machtige Amerikaanse machinerie op toeren komen. 

Vanuitt het Roosevelt Hotel en Grand Central Station is Dobbs Ferry 
mett de trein in drie kwartier te bereiken. Het plaatsje ligt vrijwel even 
verr boven New York als Larchmont maar hemelsbreed een kilometer of 
twaalff  westelijker, aan de Hudson. Het fabrieksgebouw met nummer 
1455 Palisade Street ligt aan een zijweggetje, dat door een stukje bos zo'n 
tweehonderdd meter heuvelafwaarts loopt. Pal naast het gebouw is de 
spoorlijnn met daaroverheen een wegroestende ijzeren brug naar de rus-
tige,, brede rivier, waar nog de restanten van een aanlegsteiger zijn. Links 
vann de ingang is een laadperron voor vrachtwagens. Volgens een lijst in 
dee hal herbergt het pand nu veertig, vijfti g ambachtelijke bedrijfjes en 
watt kleine zelfstandigen: een pianorestaurateur, een advocaat, de Ame-
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ricann Bagpipe Makers, een yogacentrum, een producent van 'toys for 
specialspecial children', een architect. Het heeft een oppervlak van ongeveer 
honderdd bij honderdvijftig meter en telt drie verdiepingen. Over het 
ontwerpp is nagedacht: de muren worden geschraagd door steunberen, 
dee dakrand is voorzien van kantelen, er steken een paar torentjes van 
vierr verdiepingen boven het gebouw uit. Anno 2003 oogt het enigszins 
vervelooss en verwaarloosd, zo te zien is er sinds de Tweede Wereldoor-
logg aan de buitenkant niets meer veranderd, de gietijzeren ramen zijn 
onmiskenbaarr nog de originele. 

Antonn kocht het van het Methodist Book Concern. Blijkbaar kreeg de 
golff  van woede, wraakgevoelens en nationalisme in Amerika na Pearl 
Harborr ook hem in de greep. Zijn oude instinct ontwaakte, hier viel iets 
tee doen, iets te ondernemen. Na anderhalfjaar de rol van gepensioneer-
dee te hebben gespeeld, kwam hij opeens weer in actie. Op 9 januari 1942 
vondd de oprichting plaats van de North American Philips Company 
(NAPC)) - een holding die al langer in voorbereiding was als paraplu 
voorr eventuele nieuwe activiteiten.9 Nog geen week later meldde hij 
Franss Otten in Londen dat hij voor vierhonderdduizend dollar een 'fine 
threethree floor concrete building at once available in Dobbs Ferry' had gekocht 
'with'with water site and railway junction en sterk genoeg om er zo nodig 
tweee of drie verdiepingen bovenop te zetten.10 President Roosevelt kon-
digdee rond die tijd aan dat de Verenigde Staten binnen twee jaar 185.000 
vliegtuigen,, 120.000 tanks en schepen met een totaal volume van acht-
tienn miljoen ton zouden bouwen.11 Anton stond klaar om zijn steentje 
bijj  te dragen. Hij eindigde zijn telegram aan Otten met opgewekte toon: 
'we'we are all happy to do our bit in defense work!12 Hij liet het sombere mat-
glass in de ramen vervangen door heldere ruiten en binnen vier maan-
denn ging in Dobbs Ferry de productie van start van kwartskristallen 
enn elektronenbuizen voor militaire communicatieapparatuur, weer-
standsdraadd en zelfs goud- en zilverdraad voor uniformen.13 Tegelijker-
tijdd breidde Philips Metalix in Mount Vernon de productie van rönt-
genapparatenn uit met die van militaire elektronenbuizen.14 Deze fabriek 
-- die men kort voor de oorlog had willen sluiten, maar toch draaiend 
hadd gehouden - lag al even gunstig: tegen de noordrand van New York, 
ookk bij een spoorlijn naar Grand Central Station, en niet ver van zowel 
Dobbss Ferry als de Philips-villa's in Larchmont. 

Naa de aankoop brachten Anton en Anna in februari en maart een 
aantall  weken door in het golfhotel te Boca Raton, Florida. Ze waren 
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daarr nog toen de Japanners op 1 maart op de noordkust van Java land-
denn en op zondag 8 maart het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
moestt capituleren. Ze keerden snel terug naar Larchmont, zodat hij zich 
weerr op het werk kon storten.15 Hij vroeg Frans Otten zo snel mogelijk 
naarr New York terug te keren, en telegrafeerde hem begin april: 'Veel 
moeilijkheden,, vragen stapelen zich meer en meer op, onze verliezen in 
Nederlands-Indiëë [zijn] ongeveer anderhalf tot twee miljoen gulden, 
wanneerr kan ik je hier verwachten?'16 Eind april liet hij Otten - die er 
nogg altijd niet was - weten dat hij voor een half miljoen dollar een com-
pletee molybdeen- en wolframfabriek in Lewiston, Maine wilde kopen, 
goedd voorzien van personeel ('well staffed'), klanten en orders, die ook 
alss toeleverancier kon dienen voor Philips' eigenn fabrieken in Engeland 
enn Australië.17 Otten telegrafeerde dat hij het een goed plan vond, mits 
err genoeg afzet in de Verenigde Staten was - op permanente exporten 
naarr Engeland en Australië viel niet te rekenen. De aankoop vond plaats 
inn juni.18 Binnen de kortste keren waren in de drie fabrieken ruim dui-
zendd mensen aan het werk.19 

Enn dat was niet alles, want naast de NAPC-holding dreef men in New 
Yorkk ook twee handelsondernemingen - Intercontinental Industries 
enn Philips Export Corporation - die de levering van grondstoffen, on-
derdelenn en producten naar neutrale landen verzorgden, en de verlader 
Knickerbockerr Carriers.20 Tot die producten hoorden ook de gewone 
radio'ss en gloeilampen. Om de verkopen in Zuid-Amerika en landen als 
Zuid-Afrika,, Egypte, Nederlands-Indië (tot maart 1942), Australië en 
Nieuw-Zeelandd op gang te houden, liet Philips al vanaf eind 1940 radio's 
makenn door Amerikaanse fabrikanten. Antons kwartiermaker Arie Ver-
ness vertelde later in een interview dat de kastjes met het eigen logo wer-
denn nagemaakt, 'wat er in zat wisten we niet, want dat waren de gewone 
normalee Amerikaanse chassis'.21 Iets vergelijkbaars gebeurde met gloei-
lampen,, die men bij miljoenen inkocht bij General Electric en daar liet 
voorzienn van de naam Philips en Made in America. Volgens Vernes kre-
genn de vestigingen in neutrale landen in hoog tempo zoveel voorraden 
datt ze het daarmee een aantal jaren konden uitzingen,'met de instructie 
datt er niet meer van verkocht mocht worden dan een vijfde per jaar'.22 

Mogelijkk was dit tempo er de oorzaak van dat de Amerikaanse trust, on-
derr de hoede waarvan dit allemaal geschiedde, in het boekjaar 1941-1942 
liefstt acht miljoen dollar uitgaf (nu rond 115 miljoen euro), waarvan een 
miljoenn voor de twee nieuwe fabrieken, en het saldo op bankrekeningen 
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enn in kas zag teruglopen naar iets minder dan vier miljoen dollar. De in-
ternee accountant werd er zenuwachtig van, maar dat zal niet lang heb-
benn geduurd, want eind april zat bij het opmaken van de balans alweer 
zevenn miljoen in de kas. Toen de aanloopverliezen van de fabrieken in 
Dobbss Ferry en Mount Vernon waren weggewerkt, kon de trust het 
daaropvolgendee boekjaar zelfs een redelijke winst van een kleine acht-
honderdduizendd dollar noteren (11,5 miljoen euro).2J 

Eenn neveneffect van zijn hernieuwde energie was dat Anton na Pearl 
Harborr ook actiever werd op het gebied van de hulpverlening. Sinds 
zijnn aankomst in de Verenigde Staten liet hij vanuit de vestiging in Por-
tugall  voedselpakketten sturen naar een steeds verder uitdijend aantal 
familieleden,, medewerkers en bekenden. Hij had inmiddels al drie lijs-
ten:: A met veertien adressen van de meest nauwe familieleden en goede 
vriendenn - onder wie ook Jan Feith - en B en c met samen ruim zestig 
adressenn van voornamelijk hogere stafleden in Eindhoven en ook nog 
watt familie en bekenden. Het verschil zat in de frequentie van de zen-
dingen.244 In het voorjaar van 1942 begon hij via het Internationale Rode 
Kruiss ook voedsel en kleding te sturen naar een aantal Nederlandse 
militairenn in Duitse krijgsgevangenschap, onder wie vier generaals: de 
opperbevelhebberr H.G. Winkelman, de chef-staf landmacht H.F.M, 
baronn van Voorst tot Voorst, zijn broer de oud-commandant veldleger 
J.. J. G. baron van Voorst tot Voorst, en de gouverneur van de Koninklijke 
Militair ee Academie H.C.G. baron van Lawick.25 Alle vier behoorden 
tott de kleine groep officieren die in juli 1940 hadden geweigerd op ere-
woordd te beloven dat zij niet in strijd met het Duitse belang zouden 
handelen,, en naar Duitsland waren afgevoerd.26 Later liet hij af en toe 
eenn pakket sturen naar Peter Meinhardt in Londen.27 Zijn ouders Wil-
liamm en Eva Meinhardt hadden de stad verlaten en waren ingetrokken 
bijj  zijn zus Lotte in Cobham, tussen Londen en Guildford.28 Of Anton 
hunn ook wat stuurde, is niet bekend. Verder hielp hij na de val van Indië 
eenn aantal Nederlanders die Australië hadden weten te bereiken en naar 
dee Verenigde Staten wilden.29 Een ervan was Isabelle Heyligers, een ver-
ree verwante van moeders zijde. Zij was de echtgenote van de schout-bij-
nachtt Karel Doorman, die eind februari bij de slag in de Javazee met zijn 
kruiserr ten onder was gegaan. Begin maart was ze met haar kinderen op 
hethet laatste moment toegevoegd aan een groep evacués die bij de Japanse 
invall  per vliegboot Java had kunnen verlaten en bevond ze zich in april 
inn Sydney.30 Hij liet haar ouders, die in Alexandrië woonden, weten dat 

411 1 



hunn dochter op zijn volledige steun kon rekenen. Hij vroeg het Ameri-
kaansee ministerie van Buitenlandse Zaken haar immigratiepapieren te 
verstrekken,, en hielp haar later, toen ze in de Verenigde Staten was aan-
gekomen,, ook financieel.31 

Err zat ook een nadeel aan de Amerikaanse entree in de Tweede Wereld-
oorlog:: de communicatie met Europa werd veel moeilijker. Direct na 
dee aanval op Pearl Harbor vaardigden de Duitsers een tijdelijk verbod 
uitt op contacten van stafleden uit Eindhoven met andere landen. Direc-
teurr Muri van Philips Zwitserland was onderweg naar Nederland maar 
moestt rechtsomkeer maken,32 Het hele voorjaar van 1942 waren de con-
tactenn zeer beperkt; pas in mei kwamen ze weer wat op gang. Technisch 
directeurr Hylkema van de fabriek in Norrköping, Zweden, berichtte 
'Neww York' toen dat hij twee brieven had ontvangen die in december en 
januarii  vanuit de Verenigde Staten waren verstuurd. Zelf had hij vanaf 
medioo januari niets meer daarheen kunnen sturen.33 Albert Ooiman 
melddee vanuit Buenos Aires dat ook hij al maanden niets meer uit Eu-
ropaa had gehoord. 'Correspondentie schijnt niet over te komen.'34 Even-
eenss in mei schreef Brümmer uit Genève dat een medewerker van Muri 
inn Eindhoven was geweest voor technische besprekingen, maar dat deze 
'well  de laatste Zwitserse bezoeker van Eindhoven [zal zijn geweest], die 
voorr een reis daarheen nog vergunning kreeg'.35 De betrokken persoon 
hadd een zeer sombere Frits aangetroffen, die zojuist te horen had gekre-
genn dat duizend van zijn werknemers in het kader van de intensivering 
vann de Arbeitseinsatz naar Duitsland moesten.36 

Daarnaa duurde het tot in juli voor Brümmer weer wat nieuws uit 
Eindhovenn naar New York kon doorgeven. De toestand daar was 'helaas 
vertwijfeldd en op den duur onhoudbaar', had hij gehoord, zeker drie-
kwartt van de hoger opgeleide stafleden sliep niet meer thuis maar op 
wisselendee adressen 'ten einde het gevaar van arrestatie tegen te gaan'.37 

Dee voorgaande maanden was het Duitse regime bij Philips een stuk 
harderr geworden. In februari 1942 waren de Verwalter Bormann en 
Merkell  zelf onder curatele gesteld. De Duitse autoriteiten vonden dat de 
leverantiess van Philips aan de Wehrmacht te veel achterbleven bij de 
planningg en meenden dat dit lag aan hun te soepele houding. De be-
heerderss hadden gezelschap gekregen van dr. ing. Ludwig Nolte, afkom-
stigg van de AEG-vestiging te Neurenberg.38 Die moest toezicht gaan 
houdenn op planning en productie, en kreeg daarvoor later ook assisten-
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tiee van een financieel en een commercieel specialist.39 De grotere Duitse 
invloedd en controle hadden dat voorjaar geleid tot arrestatie van twee 
stafledenn - een had schaarse metalen verborgen en zo voorkomen dat 
diee naar Duitse fabrieken zouden worden afgevoerd, de tweede had de 
uitvoeringg van legeropdrachten al te opzichtig vertraagd.40 

Eenn en ander paste in een brede toename van de repressie in heel Ne-
derland.. Vanaf januari 1942 had de jodenvervolging steeds openlijker 
vormenn aangenomen. Eerst waren de Duitsers begonnen met de ge-
dwongenn verhuizing van Nederlandse joden naar Westerbork en Am-
sterdam.411 In maart had rijkscommissaris Seyss-Inquart de Neuren-
bergsee rassenwetten, die onder meer huwelijken van joden en niet-
jodenn verboden, op Nederland van toepassing verklaard; eind april had 
hijj  het dragen van de jodenster verplicht gesteld.42 Bij wijze van intimi-
datiee waren op 4 mei rond vierhonderdzestig vooraanstaande Neder-
landers,, die als anti-Duits werden beschouwd, als gijzelaar opgepakt en 
naarr het Kleinseminarie 'Beekvliet' te Sint-Michielsgestel overgebracht. 
Opp 13 juli waren nog eens een kleine achthonderd prominente gijzelaars 
overgebrachtt naar het Grootseminarie te Haaren, niet ver van Sint-Mi-
chielsgestel.433 Dat laatste wist Brümmer bij het schrijven van zijn brief 
vermoedelijkk nog niet, maar hij wist wel dat men zo'n actie verwachtte, 
getuigee zijn opmerking dat Frits geen risico van arrestatie liep, omdat 
dee Duitsers 'te bevreesd' waren dat dit zou leiden tot 'opstootjes en on-
rust'444 Hij wist vrijwel zeker ook niet dat de Duitsers in de nacht van 
144 op 15 juli waren begonnen met de eerste deportaties van joden vanuit 
Amsterdamm naar Westerbork en van daaruit naar het oosten; dat drong 
ookk in Nederland zelf pas in de daaropvolgende weken en maanden ge-
leidelijkk door.45 Hij hoorde daar waarschijnlijk eind augustus wel over, 
toenn hij weer bezoek kreeg van mr. W. de Graaff, die uit Eindhoven een 
berichtt van Frits voor Anton had meegebracht. 

Willemm de Graaff was tijdens de Tweede Wereldoorlog een cruciale scha-
kell  in het contact tussen Anton Philips in de Verenigde Staten en zijn 
familiee in Nederland, tussen de directies in Eindhoven en New York, én 
tussenn Nederlandse spionagegroepen en de Nederlandse en Britse in-
lichtingendienstenn in Londen.46 Dat hij in die combinatie van rollen 
terechtkwam,, was niet helemaal toevallig. Vóór de oorlog had hij zich 
all  ontwikkeld tot Philips' eigen eenpersoonsinlichtingendienst. In 1924 
wass hij - twintig jaar oud en met alleen hbs - aangenomen op het di-
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rectiesecretariaat.. Na enige tijd was hij een rechtenstudie begonnen.47 

Nadatt hij die met succes had afgesloten, was hij door Anton geleidelijk 
ingezett voor allerlei vertrouwelijke klusjes zoals het afwikkelen van in-
ternee fraudegevallen.48 Hij was ook degene die in 1928 het nogal on-
doorzichtigee uitgavenpatroon van Antons zwager, de baggeraar 'Errie' 
vann den Bosch, onder de loep nam.49 Zijn belangrijkste taak betrof de 
buitenlandsee sollicitanten, die zich tijdens de snelle groei van de tweede 
helftt van de jaren twintig bij Philips meldden. Sommige van hen hadden 
radicalee politieke ideeën of waren uit op bedrijfsspionage, legde hij later 
inn een interview uit. Blijkbaar had dit tot problemen geleid, want op een 
gegevenn moment had Anton hem opdracht gegeven 'de zaak te saneren 
enn ervoor te zorgen, dat er geen criminelen meer zouden worden aange-
nomen'.500 Via politiemensen in de verschillende landen van herkomst, 
waaronderr Duitsland, was hij sollicitanten gaan natrekken die mogelijk 
eenn strafblad hadden of van extreem linkse of rechtse signatuur waren, 
omdatt die geacht werden 'geneigd te zijn tot sabotage'. 

Nadatt de nazi's in 1933 aan de macht waren gekomen, had hij zijn 
contactt met de Duitse politie stilgelegd. In oktober dat jaar was hij ech-
terr benaderd door een bekende uit Keulen, die inmiddels bij de Gestapo 
zat,, met het verzoek weer informatie uit te wisselen. Hij had dit gemeld 
aann de Nederlandse geheime dienst GS I I I , die hem had gevraagd hier-
opp in te gaan en regelmatig over zijn bevindingen te rapporteren.51 

Sindsdienn had hij zich toegelegd op het uithoren van zijn relaties bij de 
Gestapoo en de Sicherheitspolizei. Dat deed hij in overleg met Frans Ot-
ten.. 'Die lichtte dr. Anton Philips precies in over hetgeen ik deed. Otten 
enn ik trokken regelmatig in Den Haag aan de bel bij GS I I I . We voorspel-
denn al vroeg, dat de Duitsers Nederland zouden binnenvallen en legden 
uit,, dat het nationaal-socialisme iets verschrikkelijks was.'52 

Bijj  het uitbreken van de oorlog bleken zijn rapportages tijdig vernie-
tigd,, zodat de Duitsers niets van zijn vroegere inlichtingenwerk ontdek-
ten.. Hij besloot ermee door te gaan. Het eerste halfjaar van de bezetting 
bouwdee hij op het fundament van zijn bestaande relaties een netwerk 
vann reële en virtuele contacten. Bij de Sicherheitsdienst (SD) in Den 
Haagg wekte hij de indruk dat hij voor de s D Brussel actief was en daar 
weerr dat hij voor hun kantoor Düsseldorf werkte, en daar weer dat hij 
voorr Den Haag werkte. 'Alle drie hoofdkantoren van de SD moesten 
gaann denken, dat ik hoge steun uit Berlijn genoot.'53 Zijn methode was 
eigenlijkk heel eenvoudig. Hij trakteerde zijn contactpersonen op luxe 
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etentjess en gaf hun cadeautjes. Tijdens zo'n diner creëerde hij een ver-
trouwelijkee sfeer met 'achtergrondinformatie' uit zijn Nederlandse net-
werk,, die half verzonnen was en niemand in gevaar kon brengen.54 

Doorr voortdurend te zinspelen op zijn Berlijnse relaties, lokte hij de be-
trokkenenn dan uit hun tent. 

Beginn 1941 had hij voldoende vertrouwen opgebouwd - nogal wat 
Nederlanderss dachten zelfs dat hij een verrader was-en vroeg hij 
toestemmingg om naar Zwitserland te gaan, 'zogenaamd om mijn [twee] 
dochterss medisch te laten behandelen'.55 Die kreeg hij. De reis vond 
plaatss in maart 1941 en verliep zonder problemen. 'Wij werden wel 
strengg gecontroleerd, maar niet echt gefouilleerd. Mij n vrouw en kinde-
renn hielden zich uitstekend.' Het Zwitserse inreisvisum had hij geregeld 
viaa zijn vriend dr. Max Huber, officier van justitie te Bazel en kolonel in 
hethet Zwitserse leger. Na aankomst bezocht hij Werner Brümmer en belde 
hijj  Frans Otten in New York.56 Op vrijdag 14 maart belde Brümmer na-
menss hem naar de Nederlandse ambassade in Bern en vroeg een van de 
medewerkers,, mr. J. Luns (de latere minister van Buitenlandse Zaken) 
naarr Genève te komen. Luns zou kort daarop naar Lissabon worden 
overgeplaatstt en De Graaff wilde hem graag ontmoeten, aangezien hij 
dann 'straks in Lissabon, vanwaar de betreffende berichten moeten wor-
denn doorgegeven, volkomen op de hoogte is'.57 Waarschijnlijk vond deze 
ontmoetingg een week later plaats. 

Hett was de eerste van in totaal tweeëntwintig reizen, waarvan vijf 
mett zijn gezin en daarnaast nog zeventien alleen. L. de Jong schrijft: 
'Geenn Nederlander was er, aan wie zo vaak de particuliere gunst ver-
leendd werd, naar Zwitserland te mogen reizen, en die bijzondere facili-
teitenn verkreeg De Graaff niet omdat men hem voor deutschfreundlich 
aanzagg (dat was niet voldoende), maar omdat hij op slimme wijze liet 
doorschemerenn dat hij in Zwitserland de Sicherheitspolizei belangrijke 
dienstenn bewees.'58 Door zijn spel hoefde hij geen enkel SD-hoofdkan-
toorr te vertellen welke dat precies waren. 

Dee Jong heeft uitvoerig beschreven voor welke Nederlandse spiona-
gegroepenn De Graaff de daaropvolgende jaren opereerde. Hij was de fac-
too de eerste koerier op de zogenoemde Zwitserse Weg - waarop vanaf de 
zomerr van 1942 ook enkele andere mensen actief werden - en was voor-
all  in 1943 en 1944 'hoogst belangrijk'.59 Details vallen buiten het bestek 
vann deze biografie. Wel is vermeldenswaard dat hij nauw samenwerkte 
mett de al genoemde Philips-ingenieurs Theo Tromp en G. Thai Larsen. 
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Trompp opereerde in de Nederlandse illegaliteit onder de schuilnaam 
'Harry'.. Hij zorgde ervoor dat de civiele en militaire informatie, die spio-
nagegroepenn in steeds grotere hoeveelheden verzamelden, op microfilm 
werdd gezet. Thai Larsen was waarnemend commandant van de verzets-
organisatiee 'Ordedienst' in het gewest Eindhoven. Hij hield zich bezig 
mett informatieverzamelingen - met hulp van Tromp - met de opbouw 
vann een landelijk radionet, dat ingezet zou kunnen worden na de komst 
vann de geallieerden.60 Tromp gaf ook financiële steun aan enkele verzets-
groepen;; mogelijk was dit geld (deels) afkomstig uit de verkoop van en-
kelee diamanten die Anton in beheer van zijn secretaresse mejuffrouw 
Vann Breemen had achtergelaten, en waarvan zij later meldde dat uit de 
opbrengstt onder andere 'ondergrondse activiteiten'' waren betaald.61 

Fritss Philips kende een aantal van deze activiteiten, en zeker van die 
vann Willem de Graaff, zo vertelde deze later zelf:'... onze kaartclub in 
Eindhovenn - ik woonde daar aan de Parklaan - wist als enige heel pre-
ciess wat ik deed. De kaartclub bestond uit tien personen. De heer en 
mevrouww Philips, de heer en mevrouw Van Riemsdijk, de heer en me-
vrouww Linthorst Homan [secretaris van de Eindhovense directie, MM] , 
dee heer en mevrouw Laman Trip [bedrijfsleider apparatenfabriek, MM] , 
enn mijn vrouw en ik. Kaartend bracht ik hen immer van elke stap die ik 
zettee op de hoogte...'62 Toen Frits Philips later, in 1943, als gijzelaar werd 
geïnterneerdd op het Grootseminarie in Haaren en van een medegevan-
genee te horen kreeg over het verraad in het zogenoemde Englandspiel 
(waarbijj  een aantal vanuit Engeland gedropte geheim agenten door de 
Duitserss was opgepakt), wist hij dus wat te doen. Hij vertelde het aan De 
Graaff-- een van de weinigen die van de SD toestemming kreeg hem te 
bezoekenn - die dit bericht vervolgens naar Zwitserland overbracht.63 Of 
Dee Graaff zijn kaartclub werkelijk zoveel details vertelde, valt trouwens 
tee betwijfelen. Henk van Riemsdijk schrijft in zijn oorlogsdagboek: 
'Willemm de Graaff was voor een ieder een gesloten boek... Na de oorlog 
hopenn wij eens uitvoerig van hem te horen wat zijn werkzaamheden in-
hieldenn en wat al zijn geheimzinnige reizen naar Zwitserland ten doel 
hadden.'64 4 

Aangezienn het hier allereerstt om Anton Philips gaat, zal De Graaff in het 
navolgendee alleen nog als koerier voor Philips aan de orde komen. Zijn 
informatiee ging meestal via Werner Brümmer naar Frans Otten of Her-
mann van Walsem. Het valt aan te nemen dat Anton het belangrijkste te 
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horenn kreeg. Niet alles, want zoals we zagen bij de ruzie over de vestigin-
genn in de neutrale Europese landen in 1940-1941, had Frans Otten de 
neigingg conflictstof voor hem weg te houden. Zelf stuurde Anton alleen 
aff  en toe een bericht voor zijn familie via de Zwitserse Weg naar Eind-
hoven. . 

Vann De Graaffs reizen duiken er acht op in de correspondentie tus-
senn Brümmer en *New York'. Na de eerste reis van maart 1941 kwam De 
Graafff  in augustus opnieuw naar Genève. Hij had toen het eerder ge-
noemdee winstcijfer van 'Eindhoven' over 1940-1941 bij zich, plus allerlei 
detailss over omzet en verkoopaantallen. Anton heeft dus vernomen dat 
dee in 1939 geïntroduceerde Philishave een succes was. De verkoop daar-
vann was opgelopen van 35.000 naar 78.000. Intussen was het perso-
neelsbestandd in Nederland gegroeid van achttien- naar twintigduizend, 
waarvann zeventienduizend in Eindhoven.65 Een en ander spoorde ove-
rigenss met de algemene lij n in de Nederlandse economie, die in de eer-
stee anderhalfjaar van de bezetting flink groeide, met name door Duitse 
orderss aan de industrie en het uitdijen van het overheidsapparaat. De 
werkgelegenheidd in de Nederlandse industrie lag in 1941 een kleine ne-
genn procent boven die van 1939; die bij de overheid zelfs vijfenveertig 
procent.. In feite kwam in 1941 in Nederland een einde aan de vooroor-
logsee depressie.66 

Dee Graaff berichtte in augustus 1941 ook dat de Verwalter voor alle 
Philips-medewerkerss een reisverbod buiten Nederland hadden inge-
steld,, behalve voor hem, en dat Frits geliefd was bij het personeel, maar 
niett zo erg bij de Verwalter, die hem na de nationalistisch getinte uit-
barstingg van feestvreugde bij het vijftigjarig jubileum een waarschu-
wingg hadden gegeven.67 Tijdens zijn bezoek de daaropvolgende novem-
berr had De Graaff weinig nieuws. Frits liet weten dat de PTT 'achter on-
zee rug om een contract heeft gesloten met Siemens ter verkrijging van 
technischee hulp...'68 In maart 1942 had hij evenmin veel te melden. 
Brümmerr telegrafeerde dat hij in Zwitserland was en ook Luns zou ont-
moeten,, die blijkbaar uit Lissabon was gekomen. Als er in deze periode 
belangrijkee berichten uit Eindhoven waren, zijn daar geen sporen van 
overgebleven.69 9 

Dezee eerste reizen verliepen probleemloos, maar dat veranderde me-
dioo 1942, toen de oplopende repressie en spanning in Nederland ook 
Dee Graaff niet ongemoeid lieten. Ergens moet wantrouwen jegens hem 
zijnn gerezen, want op een gegeven moment werd hij door Frits gewaar-
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schuwdd dat de Abwehr (de Duitse militaire inlichtingendienst) hem mo-
gelijkk zou arresteren. Hij zette zijn gezin meteen in de auto en reed dwars 
doorr Duitsland, onderweg de politie bij controleposten overdonderend 
mett papieren van Berlijnse connecties. Op 8 juni 1942 verscheen hij in-
eenss met vrouw en kinderen bij Werner Brümmer.70 Hij bleef dit keer 
tweee maanden in Zwitserland. Op 12 augustus ging hij terug, eerst in zijn 
eentje,, omdat zijn kinderen ziek waren, zei hij. In Nederland wist Frits 
hemm te vertellen dat de kust weer veilig was en op 20 augustus kwam 
hijj  zijn vrouw en kinderen ophalen.71 Nu had hij zeer slecht nieuws. Vij f 
dagenn eerder hadden de Duitsers in de bossen bij Goirle vijf gijzelaars 
doodgeschoten,, als represaille na een goeddeels mislukte poging van een 
verzetsgroepp een spoorwegviaduct in Rotterdam op te blazen. Een van 
dee gijzelaars was Willem Ruys, directeur van de rederij Rotterdamse 
Lloyd,, die Anton persoonlijk kende; een tweede, Otto graaf van Limburg 
Stirum,, was een verwant van Henk van Riemsdijk.72 Verder waren bij 
Philipss Eindhoven de oude Verwalter Bormann en Merkel definitief ver-
vangenn door Ludwig Nolte, zo meldde De Graaff. Die had meteen de on-
derdirecteurr Guépin en de jurist Hamming ontslagen, met als gevolg dat 
zijj  waren ondergedoken. Ook Theo Tromp was ondergedoken (hij kon 
naa verloop van tijd weer boven water komen) 73 

Dee Graaff bracht die 20ste augustus 1942 ook het al aangestipte bericht 
vann Frits aan Anton mee dat via de legatie te Bern naar New York ging. 
Hett ging om een verzoek 'dat Amerika ten minste de tegenwaarde van 
tweee miljoen gulden beschikbaar stelt om joden van de onderneming... 
doorr het verkrijgen van een uitreisvisum uit de bezette gebieden - het-
geenn met geld soms nog mogelijk is — het leven te redden. Ik neem niet 
aan,, dat er met goede wil geen wegen zijn om hiervoor een oplossing te 
vinden.'744 Frits had besloten een poging te wagen zoveel mogelijk van 
zijnn rond honderd joodse werknemers het land uit te krijgen. In de ver-
wachtingg dat ook in Nederland bedrijven spoedig zouden worden ver-
plichtt hun joodse medewerkers te ontslaan, had hij hen eind 1941 eerst 
latenn onderbrengen in een Speciaal Ontwikkelingsbureau (Sobu), waar 
zee formeel waren belast met kriegswkhtig ontwikkelingswerk.75 Maar 
toenn de jodenvervolging in de loop van 1942 harder was geworden, had 
hijj  wel begrepen dat die bescherming op den duur onvoldoende zou 
zijn.. Op dat moment bestond inderdaad nog de mogelijkheid om tegen 
betalingg in buitenlandse deviezen - via tussenpersonen - naar Zwitser-
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landd te emigreren. Voor een bedrag van ongeveer 46.000 Zwitserse 
francss per persoon (twintigduizend gulden, een kleine 110.000 euro) is 
ditt in de periode april-november 1942 enkele tientallen joodse mensen 
ookk gelukt.76 Frits wist ongetwijfeld dat Philips in Zwitserland ruim 
zess miljoen francs had staan, die bestemd waren voor uit Eindhoven ge-
leverdee goederen, maar waarvan overboeking naar Nederland bij het 
uitbrekenn van de oorlog was geblokkeerd door de Verrechnungsstelle in 
Zurich,, het clearinginstituut voor de afwikkeling van internationale 
transacties.. Kort voordat De Graafifzijn verzoek overbracht, had Werner 
Brümmerr in juli 1942 een ongewenste overboeking van de helft van dat 
bedragg naar Berlijn op het nippertje weten te voorkomen, door inscha-
kelingg van zijn relaties in Zwitserse werkgeverskringen.77 Frits lijk t ove-
rigenss te hebben getwijfeld of men de zes miljoen francs wel voor het 
vrijkopenn zou kunnen gebruiken; hij suggereerde een betaling via Span-
je.78 8 

Hoewell  Frits zijn vraag aan zijn vader richtte, reageerde die niet zelf. 
Hett antwoord kwam van Frans Otten, die het begin oktober toestuurde 
aann Brümmer.79 Het was negatief: 'Er is hier geen sprake van al of niet 
goedee wil. Het behoud respectievelijk de redding van mensen zoals 
Goudekett [die door Frits met name was genoemd, MM] , ligt ons als 
menss en als medewerkers even na aan het hart als Frits en de zijnen. 
...dochh wij staan hier machteloos voor een "nonpossumus" [= wij kun-
nenn niet, MM] . Wij zijn in oorlog met de As-mogendheden en evenzeer 
hett land waarin wij leven. Het gaat dus zeer zeker niet allereerst over de 
groottee van het bedrag, dat beschikbaar zou moeten zijn, doch uitein-
delijkk in wiens zakken het terecht komt... Het is geenszins onduidelijk 
bijj  wie dat zal zijn en daarom zal het duidelijk zijn, dat wij daaraan niet 
kunnenn noch mogen meewerken.'80 Hij speelde de bal zelfs terug en ver-
weett 'Eindhoven' dat men te lang had gewacht. Met name voor de ac-
countantt Goudeket en de commercieel medewerker M. Leeuwin had-
denn een jaar eerder de Amerikaanse visa al klaargelegen, maar zij had-
denn geen uitreisvergunning kunnen of willen bemachtigen, terwijl toen 
'well  andere Nederlanders van soortgelijke categorie Nederland [heb-
ben]]  kunnen verlaten zonder dat daarvoor aanzienlijke bedragen in het 
buitenlandd behoefden te worden gestort'. Otten zag nu geen andere mo-
gelijkheidd meer dan 'dat men in Eindhoven zelf tracht met de daarvoor 
nodigee middelen de betrokkenen... uit het land te smokkelen, al besef-
fenn wij volkomen, dat dit geen sinecure is'. 
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Terr verklaring van dit standpunt wijst de bedrijfshistoricus Blan-
kenn erop dat ook de Nederlandse regering tegen het kopen van uitreis-
vergunningenn was en dit op 24 november 1942 via Radio Oranje vanuit 
Londenn openlijk kenbaar maakte, met als argument 'dat de Nederland-
see wet elke handeling verbiedt die de vijand direct en indirect tot voor-
deell  kan strekken'.81 Aangezien Otten zijn brief twee maanden eerder 
schreef,, rijst de vraag of zijn weigering (en daarmee impliciet de weige-
ringg van Anton, die immers door Frits rechtstreeks was aangesproken) 
ookk door de opvatting van de regering was beïnvloed. Hoewel daar geen 
hardd bewijs voor is, valt niet uit te sluiten dat Otten tevoren (dus in sep-
tember)) met Londen contact over deze kwestie heeft gezocht. De ver-
standhoudingg tussen Philips 'New York' en het kabinet-Gerbrandy was 
-- na de discussies over het decreet A6 in 1941 en na Ottens verblijf in 
Londenn eerder in 1942 (dat verderop aan de orde zal komen) - op een 
dieptepuntt aangeland. Het bedrijf had de regering echter hard nodig. In 
dee Verenigde Staten circuleerden binnen de organisatie van radiofabri-
kantenn {Radio Manufacturers Association) al geruime tijd verhalen over 
dee contacten tussen 'New York' en 'Eindhoven', over nazi-sympathieën 
bijj  sommige werknemers van het Nederlandse concern, en zelfs over 
exportenn naar Duitsland via neutrale landen. Deze mix van geruchten, 
halvee waarheden en kwaadaardige interpretaties leek wel wat op dee rod-
delpraatt die Otten het jaar daarvoor in regeringskringen in Engeland 
hadd opgepikt. In het Roosevelt Hotel raakte men er in de loop van 1942 
steedss meer van overtuigd dat hier de oorzaak lag van de moeilijkheden 
diee Philips sinds 'Pearl Harbor' ondervond bij het verkrijgen van Ame-
rikaansee exportvergunningen voor radiotoestellen en ontvangbuizen, 
mett name naar Zuid-Amerika. Frits' verzoek en de weigering van 'New 
York'' vielen precies in een periode waarin Herman van Walsem de Ne-
derlandsee handelsattaché in Washington, dr. B. Kleijn-Molekamp, pro-
beerdee te overtuigen van de ernst van dit probleem en hem vroeg zijn 
invloedd aan te wenden bij het Amerikaanse State Department om het 
opp te lossen.82 Tegen deze achtergrond kan men vermoeden dat Otten, 
Anton,, Van Walsem en Loupart de regering op geen enkele manier wil-
denn irriteren. 

Daarnaastt zaten nog andere complicaties aan het plan. Toen de Ne-
derlandsee regering op 24 november 1942 met haar 'verbod' kwam, en 
zelfss met strafvervolging dreigde, vertelde ze erbij dat ze had geweigerd 
meee te werken aan het vertrek van vijfhonderd joodse Nederlanders te-
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genn vijf miljoen Zwitserse francs, ofwel 2,2 miljoen gulden. Om wie het 
ging,, is niet bekend. Volgens L. de Jong is het onwaarschijnlijk dat de 
Duitserss in dat stadium zoveel mensen voor zo weinig geld (4400 gul-
denn per persoon) hadden laten gaan.83 De Sobu-groep van Philips be-
stondd inclusief gezinnen weliswaar uit veel minder personen (194), 
maarr Frits kwam met de gevraagde twee miljoen en tienduizend gulden 
perr persoon nog steeds niet verder dan de helft van het geldende 
'tarief'.844 Zelfs als de rest van het geld er kwam, bleef een bijzonder lastig 
probleemm dat zowel de Britse als de Amerikaanse regering dreigde - op 
diezelfdee 24 november, in overleg met de Nederlandse regering - ieder-
eenn die Duitsland via het vrijkopen van mensen aan deviezen hielp, op 
dee zwarte lijst te zetten.85 Of de directie 'New York' deze dreigementen in 
septemberr al voorzag, is overigens niet bekend. 

Hoee complex de omstandigheden ook waren, en hoe diabolisch de 
dilemma'ss die aan dit vraagstuk kleefden, het ging uiteindelijk om men-
senlevens.. In zijn afwijzende brief verwees Frans Otten niet naar gebrek 
aann geld of mogelijke zakelijke boycots, zijn argument was principieel 
enn luidde als dat van de regering: er mocht geen geld in de zakken van de 
vijandd belanden. Het is moeilijk hier meer dan een halve eeuw later een 
oordeell  over uit te spreken. We beschikken echter over de mening van 
tijdgenotenn die deze oorlog wel hebben meegemaakt: de leden van de 
Parlementairee Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Toen die 
commissiee na afloop van de Tweede Wereldoorlog het optreden van de 
Londensee kabinetten onder de loep nam, kwam zij onder meer tot de 
slotsomm 'dat de regering... beter had gedaan, toe te laten dat Nederlan-
derss die daartoe bereid waren, voortgingen met het betalen van een los-
prijss aan de Duitsers ten behoeve van benarde landgenoten'.86 L. de Jong 
voegtt daaraantoe: 'Voor "benarde" lezen wij overigens liever: "dodelijk 
bedreigde""  - want zo was de werkelijkheid.'87 

Hett geld kwam niet beschikbaar. 'Eindhoven' moest Plan A laten 
varenn en verder gaan met Plan B, waaraan 'NewYork'wel wilde meewer-
ken:: een poging de groep te laten emigreren via Spanje en Portugal, 
opp basis van een regeling voor vermogende joden (het zogenoemde 
120.000-stempel)) waarbij geen buitenlandse valuta hoefden worden in-
gezett maar Nederlands geld en vermogen.88 

Hett jaar 1942 eindigde met een schok, letterlijk. Op zondag 6 december 
voerdenn acht squadrons van de Britse Royal Air Force met negenentach-
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tigg vliegtuigen in drie golven een aanval uit op het fabriekscomplex van 
Philipss aan de Emmasingel, aan de rand van het centrum van Eindho-
ven,, en op de radiofabrieken in Strijp, even buiten de stad. Het was een 
precisiebombardement,, de toestellen vlogen zeer laag, zo valt nog te 
zienn in filmbeelden die vanuit een ervan gemaakt zijn. Het hoofdkan-
toorr werd bijna volledig verwoest, de bakelietfabriek brandde helemaal 
uit,, veel kleine gebouwen werden vernietigd. Ondanks de precisie was 
dee actie - die om 12.35 uur begon en een kwartier duurde - geen volle-
digg succes. De grote fabrieken voor gloeilampen en elektronenbuizen 
liepenn slechts beperkte schade op, en een aantal missers kwam terecht 
opp de winkelstraat Demer, met als gevolg rond honderdvijftig doden en 
evenn zoveel gewonden.89 Het herstel verliep redelijk snel en de productie 
stondd niet meer dan zes maanden op een lager pitje.90 Om de risico's bij 
eenn eventueel volgend bombardement te verminderen, gaven de Duitse 
autoriteitenn Verwalter Nolte opdracht de productie in Eindhoven te ver-
spreidenn naar scholen en leegstaande fabrieksgebouwen elders in de 
stadd en omgeving, en ook te verplaatsen naar Duitsland, Polen en Hon-
garije.91 1 

InIn de Verenigde Staten drong het bericht de daaropvolgende maan-
dagg door. Via Zwitserland wist Anton al betrekkelijk snel dat zijn kin-
derenn en familie ongedeerd waren.91 In de dagen na het bombardement 
stroomdenn in het Roosevelt Hotel telegrammen en brieven binnen uit 
dee vestigingen in de neutrale landen. Anton reageerde op een daarvan: 
'UU begrijpt hoe wij hier allen van woede overkookten.'93 Hij was diep en 
diepp verontwaardigd. Zonder nog details over de werkelijke schade te 
kennen,, stuurde hij op dinsdag 8 december een telegram op hoge toon 
naarr de regering in Londen: hij wilde weten of zij tevoren door de Brit-
tenn was geraadpleegd, en zo ja, 'waarom geen overleg met hem [was] ge-
pleegdd om [het]zelfde doel te bereiken zonder zulke radicale vernieti-
ging'.944 Gezien Philips' loyale houding voor en tijdenss de oorlog had de 
regeringg hem in vertrouwen moeten nemen, vond hij. Hij klaagde dat 
menn zijn advies had genegeerd om eventueel het dochterbedrijf NSF te 
Hilversumm te bombarderen, dat vanwege de productie van communica-
tieapparatuurr veel belangrijker voor de Duitsers was. Hij wees erop dat 
hett vernielen van de Eindhovense fabrieken mensen werkloos en bro-
delooss zou maken en het gevaar van deportatie van personeel en staf 
voorr dwangarbeid in Duitsland vergrootte. Voormalig president Her-
bertt Hoover had het onlangs nog gezegd:' [De] United Nations moeten 
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oppassenn straks niet nog uitsluitend voor de bevrijding van kerkhoven 
tee vechten.'95 

Hett kabinet keek heel anders tegen de zaak aan. Tijdens de minister-
raadd van 11 december kwam Antons telegram ter sprake. De notulen 
meldenn dat 'algemeen de onhoudbaarheid [werd] erkend van het 
standpuntt van dr. Philips'.96 Op zijn verzoek het telegram voor te leggen 
aann de koningin ging het kabinet 'uiteraard' niet in. Net voor de jaarwis-
selingg 1942-1943 stuurde de legatie te Washington hem het koele ant-
woordd van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens. Die 
liett weten 'dat de Nederlandse regering er principieel mee akkoord gaat 
datt Nederlandse industrieën, die voor de vijand werkzaam zijn, worden 
vernietigd'.977 Philips hoorde daartoe, de regering wist 'uit velerlei bron-
nen'' dat de fabrieken te Eindhoven 'op volle kracht voor de Duitse weer-
machtt moesten werken'. De regering had 'begrip voor de ontsteltenis 
welkee het bombardement bij u heeft teweeggebracht doch zij moet er 
tevenstevens op wijzen dat zij veel groter offers vergt van diegenen onzer land-
genotenn die Hare Majesteit en het land in militairen dienst dan wel bij 
dee koopvaardij dienen'. 

Dee regering snapte er niets van, vond Anton. Hij stuurde Van Klef-
fenss in reactie een telegram dat hij niet tegen het bombarderen op zich 
was.. Het punt was: als de regering hem tevoren advies had gevraagd, 
dann had hij vitale onderdelen kunnen aanwijzen en had het bombar-
dementt hetzelfde resultaat gehad zonder een 'complete ruïne' achter te 
laten.988 Hij kende de plaatselijke situatie nu eenmaal beter dan 'welke 
anderee informatiebronnen ook', en het gebruik van die kennis had het 
aantall  doden en gewonden kunnen beperken. Intussen had Frans Otten 
viaa de ambassade in Washington al een zelfde reactie aan de minister 
doorgegeven.999 Van Kleffens was wederom niet onder de indruk. De 
stellingg van Anton en Otten was volgens hem 'niet in overeenstemming' 
mett hetgeen Otten op 7 december tegen de pers had gezegd, namelijk: 
'Natuurlijkk weten we niet precies wat de Duitsers de laatste tijd in de fa-
briekenn in Eindhoven produceren of in welke mate ze die hebben be-
roofdd van machines en materialen.'100 

Dee beschikbare gegevens wijzen achteraf uit dat de genoemde bron-
nenn de regering niet helemaal goed geïnformeerd hadden. De fabrieken 
tee Eindhoven werkten nog niet 'op volle kracht' voor de Duitse oorlogs-
machine.. Maar het ging wel die kant op. In het boekjaar 1941-1942 was 
hett aandeel in de omzet van leveranties aan de Wehrmacht en voor Ver-
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lagerunglagerung (de eerder beschreven vervangende leveranties aan Duitse in-
dustrieënn die zelf hun capaciteit voor het leger inzetten) opgelopen 
naarr een derde, en sinds de komst van de Verwalter Nolte steeg dat hard 
doorr naar de helft.101 Aan de andere kant had Anton gelijk met zijn angst 
voorr dwangarbeid. Medio januari waren ruim zestien- van de twintig-
duizendd personeelsleden weer aan het werk, dat toen vooral bestond uit 
opruimenn en herstellen. Toen waren al duizend personeelsleden opge-
roepenn voor de Arbeitseinsatz; begin februari kwamen daar nog eens 
duizendd bij, volgens de beheerder Nolte vooral omdat ze nog werkloos 
waren.102 2 

Antonn trok zich niet lang na het bombardement terug in de woes-
tijn.. Hij was 1942 energiek begonnen, maar had in de loop van dat jaar 
lastt gekregen van toenemende vermoeidheid. Hij was natuurlijk ook al-
weerr bijna negenenzestig en de emoties over het bombardement zullen 
hemm geen goed hebben gedaan. Zijn arts dacht dat de oude nierkwaal 
misschienn een rol speelde, en hij ging daarom langs bij de Nederlandse 
internistt Isidoor Snapper, die hem ook vóór de wereldreis van 1938 had 
onderzochtt en inmiddels in de Verenigde Staten was als medisch advi-
seurr van het Amerikaanse leger.103 Snapper kon vermoedelijk niet meer 
doenn dan het advies 'rust' geven en dus reisde Anton met Anna af naar 
hett warme en droge Arizona, waar ze begin 1943 enkele maanden door-
brachten,, zodat hij weer op krachten kon komen.104 

Dee discussies rond het bombardement bevestigden nog eens dat de 
relatiee tussen de twee belangrijkste personen in de top van het Philips-
concernn - Anton en Frans Otten - en de Nederlandse regering eind 
19422 niet uitblonk door wederzijds begrip en vertrouwen. Mede om die 
tee verbeteren was Frans Otten op dringend verzoek van de Corvo-Lon-
denn medio november 1941 naar Engeland gegaan en daar tot begin mei 
19422 gebleven. Blijkbaar had dit verblijf geen resultaat gehad. Laten we 
dee klok dus maar eens een jaar terugzetten en in een zevental pagina's 
nagaann wat in die periode is gebeurd. 

Toenn Otten op woensdag 19 november 1941 in Londen aankwam en 
zijnn intrek nam in het Ritz Hotel aan Piccadilly, moet hij al snel hebben 
gemerktt dat hij niet zoveel te managen had.105 De discussies met de 
Commissiee rechtsverkeer in oorlogstijd over het Besluit A 6 waren af-
gerondd en de nieuwe regeling voor het contact met Eindhoven ging op 
100 december in. De uitvoering leverde geen grote problemen meer op. 
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Dee Balkan was inmiddels door de Duitsers bezet en de vestigingen daar 
vielenn niet langer onder de controle van 'New York' maar van 'Eindho-
ven';; dat dispuut was dus beslecht. De vestiging in Zweden had deels al-
ternatievee leveranciers gevonden en was een stuk minder afhankelijk 
vann Eindhoven. Zwitserland dreef nog wél sterk op aanvoer vanuit Ne-
derland,, en er zijnn aanwijzingen dat men via dit land ook onderdelen en 
materialenn naar Spanje en Portugal verstuurde, waarbij de betaling -
heell  creatief- in sinaasappelen geschiedde.106 Buiten Europa dreven de 
activiteitenn in de Amerikaanse trust nu vrijwel volledig op Amerikaanse 
leverancierss en op de eigen productie in Argentinië; in de Verenigde Sta-
tenn produceerde men uitsluitend voor het leger. De activiteiten van de 
NVV Philips' Gloeilampenfabrieken te Curasao hadden kort daarop, na 
dee bezetting van Indië, weinig meer om het lijf . Grosso modo had zich 
inn anderhalf jaar tijd na de juridische scheiding ook een operationele 
scheidingg voltrokken. Er waren twee clusters ontstaan: enerzijds het 
trioo Philips Curasao-Amerikaanse trust-Britse trust, onder leiding van 
'Neww York', en anderzijds 'Eindhoven'. Die clusters hadden elkaar niet 
meerr nodig en opereerden goeddeels zelfstandig. Voor zover nog be-
hoeftee was aan communicatie, hadden 'New York' en 'Eindhoven' via de 
Zwitsersee en af en toe de Zweedse route hun eigen kanalen ter beschik-
king,, hoe moeizaam soms ook. 

Welbeschouwdd waren er zelfs drie clusters. De fabrieken in Engeland 
stondenn onder bestuur van de Britse trust en onder dagelijks manage-
mentt van de Britse Philips-organisatie, met de al genoemde directeur 
Eriks.. Ze hadden 'New York' evenmin echt nodig. Ze draaiden op volle 
toeren.. Er werkten in totaal zo'n twaalfduizend mensen.107 Het dochter-
bedrijff  Mullard produceerde tijdens de oorlog veertig procent van alle 
Britsee radio- en radarbuizen, en ook de fabrieken in Blackburn en Ha-
miltonn stonden volledig in dienst van defensie.108 Er werd uitstekend 
verdiend.. In het boekjaar 1941-1942 boekte de Britse trust een winst na 
belastingg van bijna 1,8 miljoen dollar (ruim zesentwintig miljoen euro). 
Daarvann kwam tachtig procent uit de bedrijven in Engeland. Daarnaast 
rundee men nog fabrieken in (voormalige) Britse koloniën en domi-
nionss als India, Australië, Nieuw-Zeeland en Egypte, die deels draaiden 
opp Britse legeropdrachten. Gezien de zeer hoge winstbelasting moet het 
brutoresultaatt zelfs tussen de negen en tien miljoen dollar hebben gele-
gen.109 9 

Misschienn had Otten te weinig te doen. In ieder geval stak hij tijdens 
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zijnn verblijf in Londen al snel aanzienlijke delen van zijn tijd in contacten 
mett Nederlandse militairen - deels uit Nederland ontsnapte Engeland-
vaarderss - en begon hij zich ook te bemoeien met de verwikkelingen in 
enn rond de Nederlandse regering. Omdat hij kopieën van een aantal 
brievenn bewaarde, met name van degene die hij aan prins Bernhard 
stuurde,, is daarvan een beeld te schetsen.110 Otten had de prins vóór de 
oorlogg al diverse keren ontmoet, onder meer bij diens bezoeken aan 
Eindhoven.. In de kleine Nederlandse gemeenschap te Londen kwamen 
zee elkaar nu regelmatig tegen. De brieven wekken de indruk dat ze elkaar 
ookk privé ontmoetten en over talloze, vertrouwelijke onderwerpen met 
elkaarr spraken. Prins Bernhard herinnert zich Frans Otten ook anno 
20044 nog zeer goed; hij liet deze auteur via zijn particulier secretaris 
weten:: 'Hij was een goede vriend... [die] zich bemoeide met alles en al-
len.... [hij ] wist alles beter en meestal wilde hij dat, wat hij vroeg, gisteren 
gedaann werd.'111 De prins stond tijdens de Tweede Wereldoorlog in nauwe 
verbindingg met koningin Wilhelmina.112 Of de inhoud van de gesprek-
kenn met Otten en van diens brieven daarbij ook ter sprake kwam, is niet 
bekend.. Otten ontmoette Wilhelmina zelf vermoedelijk niet in privé-
audiëntie.. Een afscheidsaudiëntie bij zijn vertrek naar de Verenigde Sta-
ten,, begin mei 1942, kon niet doorgaan omdat zij niet in orde was.113 

Enkelee dagen voordat Otten in november 1941 in Londen arriveerde, 
warenn twee ministers uit het kabinet-Gerbrandy opgestapt, mr. M. 
Steenberghee van Economische Zaken en van Financiën, en Ch. Welter 
vann Koloniën. Hun vervanging en ook enige kabinetsuitbreiding vond 
plaatss in de daaropvolgende maanden.114 Op dinsdagavond 27 januari 
19422 schreef Otten vanuit het Ritz Hotel een lange brief aan de prins, 
waarinn hij zijn oordeel gaf over vier van de resterende negen ministers. 
Datt was niet mals. Minister-president Gerbrandy was volgens hem 
'overwerkt,, zonder de fut die nodig is doordat hij te veel hooi op zijn 
vorkk nam en neemt'.115 Minister H. van Boeijen, verantwoordelijk voor 
Algemenee Zaken, Binnenlandse Zaken (inclusief de inlichtingendienst) 
énn Oorlog, was ziek, maar zou 'zelfs gezond niet in staat [zijn] twee por-
tefeuilless waar te nemen en nimmer ook in zijn beste jaren in staat -
doorr gebrek aan internationale ervaring en mensenkennis - enige in-
lichtingendienstt te begrijpen en te leiden'.116 De minister van Marine, 
J.Th.. Furstner, was tegelijkertijd admiraal van de vloot, en dit 'ondanks 
hett feit dat het allerbelangrijkste van een werkelijk leider hem finaal 
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ontbreektt en dat is: zijn medewerkers en adviseurs om zich heen op de 
Headquarterss te kennen, en goed en kwaad, bekwaam en onbekwaam, 
alss karakter te onderscheiden'117 Wat de minister van Financiën betreft: 
'Niemandd weet meer wie dat ad interim is, sinds Steenberghe ten on-
rechtee meende heen te moeten gaan' (feitelijk was de waarnemer ir. J.W. 
Albarda,, de ministervan Sociale Zaken).118 De minister van Buitenland-
see Zaken Van Kleffens was op dat moment op weg naar de Verenigde 
Statenn om met president Roosevelt over de situatie in Indië te spreken. 
Hijj  werd begeleid door het hoofd van de diplomatieke dienst jhr. H. van 
Vredenburch,, volgens Otten 'een zeer gevaarlijk mens, die de beste be-
trekkingg heeft met de chef van de inlichtingendienst [de reservekapitein 
mr.. R. Derksema, MM ] en met een zekere [Charles] van Houten héél 
dichtt in de omgeving van de minister van Marine en de slechtst denk-
baree adviseur. Van Vr - D - Van Houten, een gevaarlijk en slecht óf be-
krompenn trio!'"9 Dit alles overziend vond Otten het dringend noodza-
kelijkk dat er een 'inner war cabinet' kwam, 'waarvan de leden talenken-
nis,, karakter én kennis van onze geallieerden... hebben'.120 De leden 
zoudenn moeten zijn: 'mannen van de daad, onafhankelijk van hun por-
tefeuille,, plus de admiraal van de vloot, en plus uzelf'. 

Hett contact met de prins was informeel en had geen enkele officiële 
status.. Blijkbaar was het van dien aard dat Otten gewoon zijn hart kon 
luchten.. Hij leek niet te beseffen dat dit voor zijn contacten met de rege-
ringg anders lag. Op de avond van vrijdag 6 maart had hij een ontmoe-
tingg met Gerbandy, wat toch neerkwam op een ontmoeting van de pre-
sident-directeurr van Philips en de minister-president van de Neder-
landsee regering in ballingschap. Uit een latere brief aan de prins blijkt 
datt Otten onderwerpen heeft aangesneden als de kwaliteit van het over-
heidsapparaatt te Londen, 'de plaats van Nederland in de wereld na de 
oorlog',, de samenstelling van de delegatie bij een dan te houden vredes-
conferentiee en de organisatie van het naoorlogse landsbestuur.121 Een 
slechterr moment was niet denkbaar. Precies die week waren de Japan-
nerss in hoog tempo Java aan het bezetten, en Gerbrandy's aandacht was 
uiteraardd helemaal op Nederlands-Indië gericht. De premier raakte zeer 
geïrriteerd,, zo valt op te maken uit wat Otten nadien de prins berichtte: 
'Thanss heerst bij de minister-president - ik heb dat waargenomen -
eenn mentaliteit van "ce ne sont que des gueux" [het zijn maar schooiers, 
MM] ,, indien Nederlanders hem, met de beste bedoelingen, daarop wil-
lenn wijzen [Otten doelde op de door hem aangesneden thema's, MM] . 
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"Bemoeizucht",, "mee willen regeren" "destructieve politiek", "onvader-
landslievendheid""  zo worden de pogingen in hoge regeringskringen... 
gekwalificeerd!'112 2 

Watt wel opvalt, is dat Otten betrekkelijk goed wist wat er in het hart 
vann de regering speelde. Misschien ontleende hij die kennis - behalve 
aann prins Bernhard - deels aan contact met Piet Kerstens, de leider van 
dee Indische Katholieke Partij, die begin januari 1942 in Londen was ge-
arriveerdd om minister van Economische Zaken Steenberghe op te vol-
gen.. Kerstens was met zijn vijfenveertig jaren een leeftijdgenoot (Otten 
wass net zesenveertig geworden) en woonde een tijdje in hetzelfde Hotel 
Ritz.. Hij had een overrompelende, daadkrachtige persoonlijkheid en 
sprakk Engels, Frans en Duits.123 Otten had hem hoog, Kersten paste ook 
preciess in het profiel van zijn gewenste war cabinet.*2*  Hoe goed Otten 
opp de hoogte was van de interne discussies in de regering, blijkt bijvoor-
beeldd uit een brief van 12 maart 1942. Hij schreef prins Bernhard dat Ne-
derlandd nu eindelijk een diplomatiek vertegenwoordiger naar de Sov-
jet-Uniee moest sturen, sinds de Duitse inval toch een bondgenoot.125 In-
derdaadd hing een besluit daarover in de lucht. Na lang aarzelen was het 
grootstee deel van de ministerraad het in de loop van februari over zo'n 
stapp in principe eens geworden, maar men moest wachten tot de terug-
keerr van Van Kleffens uit de Verenigde Staten. Op 17 maart viel het be-
sluitt ook - hoewel het nog tot juni zou duren voordat Wilhelmina, die 
altijdd tegen diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie was geweest, 
overstagg ging.116 

Tijdenss zijn verblijf van eind 1941-begin 1942 ontmoette Otten, waar-
schijnlijkk via prins Bernhard, ook de Engelandvaarder en reserve twee-
dee luitenant Erik HazelhoffRoelfzema - die later over zijn belevenissen 
alss geheim agent het boek Soldaat van Oranje schreef- en diens helper 
dee soldaat Chris Krediet.127 Deze twee waren beschermelingen van 
Francoiss van 't Sant, de vertrouwensman en particulier secretaris van 
dee koningin, die tot augustus 1941 hoofd van de inlichtingendienst was 
geweest.. Het duo mocht zelfs wonen in het koetshuis achter het pand 
aann Chester Square waar koningin Wilhelmina, prins Bernhard en Van 
'tt Sant hun werkvertrekken hadden. In februari 1942 kregen zij van de 
nieuwee chef inlichtingendienst De Bruyne opdracht naar een andere 
plekk te verhuizen, op kosten van zijn dienst. De Bruyne zag namelijk 
mett lede ogen hoe zij - tegen zijn zin, maar met steun van Van 't Sant 

428 8 



(enn op de achtergrond Wilhelmina) en van diens contactpersoon bij de 
Britsee militaire geheime dienst MI-6, luitenant-kolonel C. Rabagliatti -
gewoonn doorgingen met het voorbereiden van een nieuwe nachtelijke 
landingg op het strand bij Scheveningen.128 Frans Otten kende dit hele 
clubje,, ook Van 't Sant en Rabagliatti, die hij op familiaire toon aan-
duiddee met diens koosnaam 'de Rabby'.129 

Hijj  leerde ook andere jonge militairen kennen. Dat voorjaar van 
19422 spande hij zich in het bijzonder in voor de vlieger August van Ros-
sum.. Die was lid geweest van het 320 (Dutch) Squadron van de Marine-
luchtvaartdienst,, dat opereerde vanaf een vliegbasis bij Leuchars in het 
oostenn van Schotland.130 Van Rossum was na een krijgsraadzaak ge-
dwongenn overgeplaatst naar het kamp van de Nederlandse landmacht 
tee Wolverhampton, zodat hij niet meer kon vliegen. Otten raakte over-
tuigdd van een onbillijke behandeling, deed uitvoerig onderzoek, verza-
meldee verklaringen van andere piloten en kwam tot de ontdekking dat 
eenn aantal Nederlandse vliegeniers uit onvrede over de gang van zaken 
tee Leuchars was overgestapt naar de RAF. Hij schreef prinss Bernhard op 
verontwaardigdee toon: 'Men heeft het daarginds wél verstaan om con-
sequentt de besten weg te werken of uit ontmoediging weg te laten gaan. 
Ontstellendd feit in oorlogstijd!"31 Hij sprak met Van Rossums directe 
superieuren,, met de legerpredikant dominee J. van Dorp, met Van 't 
Sant,, met de schout-bij-nacht J.W. Termijtelen (een naaste medewerker 
vann minister Furstner) en met minister Van Boeijen.132 Al met al moet 
hijj  er dagen in hebben gestoken. Toen hij in mei uit Engeland vertrok, 
hadd hij goede moed dat de zaak gunstig zou aflopen, liet hij de prins we-
ten,, Van Rossum was inmiddels gedetacheerd bij de RAF en kon weer 
vliegen,, en een collega-vlieger had hem voorgedragen voor een onder-
scheiding.133 3 

Augustt van Rossem was de eerste van in totaal vijf jonge oorlogshel-
den,, die Otten tijdens de Tweede Wereldoorlog materieel en immate-
rieell  begon te ondersteunen, en die hij zijn 'oorlogszonen' noemde.134 

Daarnaastt riep hij zichzelf uit tot 'patron' (beschermheer) van twee Ne-
derlandsee luchtmachtsquadrons in Canada en de Verenigde Staten, 
waarr militairen werden opgeleid als vlieger. Hij probeerde mede-'pa-
trons'' te werven en schreef een 'charter' (handvest), waarin de onderte-
kenaars)) verklaarde(n) de leden van de squadrons 'in ieder opzicht te 
steunen,, zowel tijdens als na de oorlog'.135 Mocht hun iets overkomen, 
dann konden nabestaanden rekenen op steun. Mochten zij de strijd over-
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leven,, dan zouden ze worden geholpen bij hun pogingen'de weg op-
nieuww te vinden in de civiele maatschappij'. Ook vroeg hij Koninklijke/ 
Shell,, Unilever,, en Zwanenberg (Organon) hun handtekening te zetten 
onderr een verklaring dat zij jongelieden die zich tijdens de oorlog voor 
dee nationale zaak verdienstelijk hadden gemaakt, daarna voorrang zou-
denn geven 'om eventuele vacante plaatsen in hun bedrijven in te nemen' 
enn stuurde deze naar minister Furstner.136 Zelf maakte hij alvast een eer-
stee lijstje met zes kandidaten voor eventuele plaatsing bij Philips, en 
stuurdee kort na zijn terugkeer in de Verenigde Staten een brief naar Wer-
nerr Brümmer in Genève: wilde die tegen 'Eindhoven' zeggen daar niet 
zoveell  jonge krachten op te leiden dat hij zijn toezeggingen niet gestand 
zouu kunnen doen.137 Dat verzoek moet in Eindhoven nogal bizar zijn 
overgekomen,, want daar werd men juist in die periode geconfronteerd 
mett oproepen voor deArbeitseinsatz.1^ 

Zelfss zijn jonge helden in Londen vonden Frans Otten tijdens zijn vijf 
maandenn te Londen, eind 1941, begin 1942, een drukke man. Chris Kre-
diett maakte later in een brief de opmerking dat hij in hun 'filosofische' 
gesprekkenn 'af en toe ook wel eens aan het woord wou komen'.139 Er is 
veell  reden om aan te nemen dat Otten dat voorjaar weer in een meer 
manischee periode raakte. Het gesprek met Gerbrandy tijdens de val van 
Javaa toont aan dat hij vooral met zijn eigen ideeën bezig was en geen ge-
voell  voor timing en tact (meer) had. Zijn enorme inzet in de zaak rond 
dee vlieger August van Rossum getuigt van betrokkenheid maar ook van 
eenn zekere obsessie. De frequentie en lengte van zijn brieven namen toe, 
somss stuurde hij prins Bernhard er twee op één dag, er doken weer de 
emotionelee onderstrepingen in op. Ter voorbereiding van gesprekken 
mett de prins en Van 't Sant maakte hij lijstjes met wel twintig tot dertig 
onderwerpen,, eigenlijk met alles wat in zijn hoofd zat.140 Uit zijn op-
merkingenn over de chef diplomatieke dienst Van Vredenburch bleek 
weerr dezelfde neiging tot wantrouwen die hij een jaar eerder ook had 
vertoond.. De twee kwamen trouwens dat voorjaar een keer in aanva-
ring,, waarna Van Vredenburch aan het gezantschap in Washington over 
Ottenn schreef:'Onze vriend Beyen vergelijkt hem gaarne met een jonge 
hondd die in de tuin wordt gelaten en dan met grote vaart afstormt op 
imaginairee vijanden, maar als hij merkt dat hij op een schaduw is inge-
stormd,, onversaagd in een nieuwe richting doorholt.'141 

Hett valt kortom in te zien dat Frans Otten er niet in slaagde goede re-
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latiess met de Nederlandse regering te ontwikkelen. Men vond hem in 
diee kring nog altijd, net als in het voorjaar van 1941, bemoeizuchtig en 
betweterig,, en ging welwillend met hem om, maar niet iedereen nam 
hemm helemaal serieus. Omgekeerd nam hij zelfde Nederlandse regering 
enn overheid in Londen niet voldoende serieus. Hij zette zich in zijn brie-
venn aan Bernhard enorm af tegen de oude garde, die hij steevast slap, 
zwakk en ongeïnspireerd noemde. Hij klaagde voortdurend dat zowel 
hett leger als het regeringsapparaat te weinig kansen bood aan jongeren 
-- die hij per definitie aanduidde als fris, sterk en initiatiefrijk - en voel-
dee zich duidelijk veel meer verwant met eigenzinnige en roekeloze 
liedenn als Hazelhoff en ook prins Bernhard (toen pas eenendertig jaar 
oud),, en met 'mannen van de daad' als Kerstens dan met 'mannen van 
dee macht' als de laat-vijftiger Gerbrandy of de midden-vijftiger Furst-
ner.. Gezien zijn temperament zal hij dit niet alleen schriftelijk aan prins 
Bernhardd maar ongetwijfeld ook in allerlei gesprekken aan anderen 
hebbenn geventileerd. 

Waarschijnlijkk om dezelfde redenen nam hij in de kring van Neder-
landsee topmanagers en zakenlieden in Londen geen erg centrale plaats 
in.. Dat bleek bij de oprichting van de Buitengewone Raad van Advies 
tenn behoeve van de regering. Het initiatief kwam van Paul Rijkens, de 
voorzitterr van de raad van beheer van Unilever - overigens bepaald een 
daadkrachtigee man.142 Die had ook kritiek op de regering, evenals veel 
anderee Nederlandse ondernemers en topmanagers, maar hij koos een 
heell  andere weg om die kenbaar te maken. In het najaar van 1941 vroeg 
Rijkenss een collega in de raad van beheer van Unilever, mr. J. L. Polak 
(diee lid was van de Corvo Londen), een nota over die kritiek op te stel-
len.. Rijkens verkreeg hieronder de handtekeningen van J.M. de Booy 
enn J.B.A. Kessler (directeuren van Koninklijke/Shell), ir. P.J. Vos (een 
hogee functionaris van Fokker), en Saai van Zwanenberg, de oprichter 
vann Organon. In het stuk constateerden zij dat tussen de regering en de 
Nederlanderss in Engeland verwijdering was ontstaan, verweten zij de 
regeringg dat die zich'in de afzondering van haar bureaus [had] terugge-
trokken',, en dat zij zich kenmerkte door 'aarzeling, gebrek aan durf en 
gemiss aan inspiratie'.143 Het waren exact dezelfde verwijten die Otten 
had.. Deze groep bepleitte echter niet meteen een inner war cabinet, 
maarr de vorming van een bescheiden college waarin de kritiek en denk-
beeldenn van de Nederlandse gemeenschap tot uiting konden komen, en 
datt de regering van advies kon dienen. Zij trof wel de juiste snaar. De re-
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geringg had al eens over een Buitengewone Raad van State nagedacht en 
vondd dit een goed idee. Het besluit de Buitengewone Raad van Advies 
inn te stellen viel op 21 maart 1942. Toen de leden werden benoemd, be-
hoordenn daar Rijkens toe, De Booy van de Koninklijke, en ook de tech-
nischh directeur van de Britse Enka (later onderdeel van Akzo), maar 
niemandd van Philips. Pas enige tijd later werd de fysicus dr. J. H. de Boer, 
diee bij de Duitse inval als reservemajoor naar Engeland was overgesto-
ken,, namens het concern lid van de raad.144 

Otten,, die natuurlijk als handicap had dat hij niet permanent in 
Londenn verbleef, stond ook weer niet helemaal buiten het Nederlandse 
establishmentt in de Britse hoofdstad. Hij was wel betrokken bij de Stu-
diegroepp voor Reconstructieproblemen, die Paul Rijkens in de zomer 
vann 1941 na overleg met de regering had opgericht. Deze groep dijde uit 
tott rond tweehonderd leden in vierentwintig subcommissies, die tussen 
eindd 1942 en begin 1944 een groot aantal rapporten schreven over vraag-
stukkenn rond de terugkeer naar Nederland, na afloop van de oorlog.145 

Ottenn werd voorzitter van de Amerikaanse afdeling van de studiegroep 
enn leverde - samen met Herman van Walsem - de nodige bijdragen 
aann de discussies over terugkeerthema's, waarover later meer.146 

Tott zover de flashback naar Frans Ottens verblijf in Londen van voor-
jaarr 1942. Terug naar het eind van dat jaar, en het bombardement van 
66 december. Het kan op grond van het voorgaande nauwelijks verbazen 
datt het woedende telegram dat Anton daarna aan de regering zond, 
geenn erg vriendelijk onthaal kreeg. Zo schoonzoon zo schoonvader, zal 
menn hebben gedacht. Minister van Oorlog jhr. ir. O.C.A. van Lidth de 
Jeudee noteerde na lezing van het telegram zelfs 'die vent is gek!' in zijn 
dagboek.'477 Volgens Van Lidth deed Anton zich wel voor als een goede 
vaderlander,, maar was hij in wezen de koopman 'die voor alles voor zijn 
eigenn belangen opkwam'. 

Antonn accepteerde minister Van Kleffens' koele reactie en zocht rust 
inn de woestijn van Arizona. Otten kon de kwestie moeilijker verkrop-
pen.. Hij trok zich begin 1943 even terug op een eiland voor de kust van 
Georgiaa en schreef daar de begeleidende tekst voor het jaarverslag. Hij 
konn het niet laten daarin toch weer enkele passages aan het bombar-
dementt te wijden. Toen Herman van Walsem in New York het concept 
onderr ogen kreeg, trok hij meteen aan de bel. Hij schreef Otten dat hij 
onoverkomelijkee bezwaren had. In de eerste plaats hoorden dergelijke 
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opmerkingenn niet thuis in een jaarverslag, en in de tweede plaats vond 
hijj  Ottens toon nog scherper dan in de eerdere telegrammen en brieven 
overr dit onderwerp aan de regering. 'Oorspronkelijk... is er vooral op 
gewezen,, dat het bombardement op een minder schadelijke wijze had 
kunnenn worden uitgevoerd om toch hetzelfde resultaat te bereiken; nu 
wordtt eigenlijk de gehele strategie van het bombarderen van de bezette 
gebiedenn aangevallen.'148 Van Walsem stelde dat mededirecteur Othon 
Loupartt en de commissarissen Beyen en Crena de Iongh te Londen 
zekerr onaangenaam verrast zouden zijn door de passages - van Anton 
verwachttee hij dat blijkbaar niet - en eiste dat ze werden geschrapt.149 

Ottenn antwoordde met een brief vol onderstrepingen (hier gecursi-
veerd)) en verwijten: 'Blijkens je brief vind;'y het blijkbaar niet nodig om 
voorr dit allerbelangrijkste probleem voor ons volk nu te vechten en er 
mett alle middelen en overal op te wijzen. Je hebt ongelijk, dat zal je later 
(te(te laat, naar ik vrees) wel merken en daar zal niemand je erkentelijk 
voorr zijn.'150 Toch had Van Walsems ingreep effect. Otten schrapte de 
passagess wel en toen de RAF op 30 maart 1943 opnieuw een - veel klei-
nerr - bombardement op de radiobuizenfabriek in het complex aan de 
Emmasingell  uitvoerde, stuurde hij geen protesttelegrammen meer naar 
Londen.. Via een omweg kreeg hij bericht uit Eindhoven dat men daar 
begripp voor de aanval had, en hij liet dat Anton bij wijze van geruststel-
lingg weten.151 Een week nadien telegrafeerde Brümmer Anton dat de fa-
miliee in Eindhoven gezond en wel was.152 

Fritss was trouwens helemaal niet in gevaar geweest. Die was kort 
daarvoorr teruggekomen uit Zwitserland, zijn eerste bezoek aan neutraal 
gebiedd sinds het najaar van 1940. Het was tot stand gekomen op instiga-
tiee van Verwalter Nolte, die hoopte dat het zou leiden tot meer Eindho-
vensee invloed op de Zwitserse Philips-organisatie. Op zaterdag de 20ste 
maartt was Frits in Zurich gearriveerd, waar hij directeur Muri en ook 
Wernerr Brümmer had ontmoet. Daarna was iets onverwachts gebeurd. 
Opp zondag had hij een dagje willen skiën, maar zijn twee Duitse begelei-
derss hadden hem daarvoor de toestemming geweigerd. Hij was volko-
menn over zijn toeren geraakt. Later schreef hij: 'Zelfs heb ik een halve 
dagg in mijn hotelkamer te Zurich op bed gelegen', en vermoedde hij dat 
dezee reactie kwam doordat hij even de vrijheid had gevoeld, en het ver-
schill  in sfeer tussen Zwitserland en Nederland.153 Na terugkeer had zijn 
artss hem een paar weken rust voorgeschreven. Daarop was hij met Syl-
viaa naar een hotel in Maarn gegaan - waar hij per telefoon van het bom-
bardementt had gehoord. 
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Inn de oorlog was de balans intussen in omgekeerde richting aan het be-
wegen.. Op 2 november 1942 had een legermacht onder leiding van de 
Britsee veldmaarschalk Montgomery de tankdivisie van de Duitse gene-
raall  Rommel bij el-Alamein (Egypte) verslagen - strategisch én psycho-
logischh een grote overwinning. Op 6 november waren de Amerikanen 
gelandd in Marokko en Algerije, tot verrassing van Hitler, die zijn leger 
uitt angst voor een geallieerde landing het nog onbezette zuiden van 
Frankrijkk liet binnentrekken.154 Korte tijd later was een ommekeer ge-
volgdd aan de oostkant van Europa. Op 23 november hadden de Russen 
hett Duitse Zesde Leger bij Stalingrad weten te omsingelen. Twee maan-
denn later, begin februari 1943, was de slag om Stalingrad ten einde en wa-
renn de Duitsers in de Sovjet-Unie op de terugtocht. Vier maanden later 
volgdee de ommekeer in Azië, waar de Amerikaanse vloot - qua omvang 
inn de minderheid - tijdens een zeeslag van 3 tot 6 juni een grote over-
winningg op de Japanners behaalde bij het eiland Midway, inderdaad 
middenn in de Pacific. Nu waren de verliezen aan Japanse zijde enorm: 
35000 doden (tegen driehonderd Amerikaanse), driehonderd vliegtuigen 
(tegenn honderdvijftig Amerikaanse), vier vliegkampschepen (tegen één 
Amerikaans).155 5 

Nett als na Pearl Harbor kwam Anton ook na Midway weer in bewe-
ging.. Hij had het voorjaar doorgebracht in Arizona en Georgia.156 In 
zijnn hoofd verschoof nu een knop in de richting van 'terugkeer', en die-
zelfdee maand juni vroeg hij een medewerker een lijst samen te stellen 
mett machines en gereedschappen, die na de oorlog in Eindhoven nodig 
zoudenn zijn, en met mogelijke leveranciers.157 Uit het tweeluik dat de 
KnickerbockerKnickerbocker Weekly aan hem wijdde, waaruit in dit boek herhaaldelijk 
iss geciteerd en waarvoor de interviews eveneens in mei-juni 1943 plaats-
vonden,, blijkt een groot ongeduld. Hoofdredacteur Albert Balink trof 
eenn 'grijsharige, imposante man' met een 'magnetische persoonlijkheid', 
doordringendee ogen, een wat 'ijdel geknipt snorretje' en zelfs op zijn ne-
genenzestigstee vol ideeën.158 Anton straalde energie uit, praatte 'met de 
krachtt van een geladen revolver' en moest volgens Balink 'op iedereen 
diee hem voor het eerst ontmoet, overkomen als een man van krachtda-
digee actie, voor wie weinig belemmeringen bestaan...'159 

Maarr de vrede was nog ver weg en de afstand tussen 'New York' en 
'Eindhoven'' leek groter dan ooit. Terwijl Anton de ogen op de toekomst 
begonn te richten, werd de sfeer in Nederland in 1943 almaar grimmiger. 
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Eindd april-begin mei braken landelijke stakingen uit, in een reactie op 
hett Duitse voornemen alle driehonderdduizend voormalige Neder-
landsee militairen alsnog in krijgsgevangenschap naar Duitsland af te 
voerenn (wat uiteindelijk overigens met 'slechts' elfduizend gebeurde). 
Dee Duitsers fusilleerden in het hele land tachtig stakers.160 Zeven van 
henn waren Eindhovenaren, vier werknemers van Philips. Kort voordat 
zijj  op het fabrieksterrein in Eindhoven werden doodgeschoten, bracht 
menn Frits en de rest van de directie - voor zover aanwezig - naar de SD-
gevangenisgevangenis in het Grootseminarie te Haaren.161 Half augustus werd hij 
overgebrachtt naar het gijzelaarsoord Sint-Michielsgestel, waaruit men 
hemm op 20 september vrijliet.162 Tijdens zijn internering werd de Ver-
waltungwaltung in Eindhoven aangevuld met nog een AEG-directeur die de 
productiee ten behoeve van de Wehrmacht moest opvoeren van vijfti g 
naarr vijfenzeventig procent.163 De facto was Frits het laatste restje con-
trolee over het bedrijf nu wel kwijt. 

Inn diezelfde periode kregen de joodse werknemers van de Sobu-
groepp in Eindhoven te horen dat ook het plan om op basis van het 
120.ooo-stempell  te emigreren niet doorging. Alle voorbereidingen wa-
renn getroffen,'New York' zou de kosten van doorreizen naar Curacao of 
Surinamee en vestiging aldaar betalen, maar op ï juli zaaiden de Duitse 
autoriteitenn twijfel. Een aantal betrokkenen dook onder en om hen weer 
bovengrondss te krijgen, beloofden de Duitsers dat de emigratie toch zou 
plaatsvinden.. De groep moest zich verzamelen in het concentratiekamp 
Vught,, waar Philips op verzoek van de s s in februari een werkplaats had 
gevestigd.. De meesten lieten zich overtuigen en gingen.164 

Dee geschiedenis van de werkplaats van Philips in kamp Vught is el-
derss uitvoerig beschreven.165 Hier alleen een kort overzicht. Frits ging op 
hett verzoek van de ss in, omdat hij hoopte dat de werkplaats de situatie 
vann de gevangenen kon verbeteren. Deze zouden wat loon krijgen en 
ookk voedsel uit de gaarkeukens van Philips te Eindhoven. In mei 1943 
werktenn al bijna vierhonderd (niet-joodse) gevangenen in het zoge-
noemdd Philips-Kommando. Zij assembleerden handdynamo's (knijp-
katten),, scheerapparaten, radiotoestellen en elektronenbuizen.166 De 
Sobugroepp van (nu nog) vierendertig mannen, eenenveertig vrouwen 
enn zeventien kinderen werd hier in augustus 1943 aan toegevoegd.167 

Philipss probeerde vervolgens zoveel mogelijk joodse gevangenen in het 
KommandoKommando onder te brengen en hen zo tegen deportatie te beschermen. 
Dee Sobugroep, die al snel de hoop op emigratie moest opgeven, groeide 
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daardoorr aan met meer dan vierhonderd personen-die dus geen 
werknemerss van het concern waren maar van elders kwamen. In juni 
19444 zijn de bijna vijfhonderd joden (391 vrouwen, negentig mannen en 
veertienn kinderen) van het Philips-Kommando alsnog gedeporteerd 
naarr de vernietigingskampen Auschwitz en Birkenau.168 Zij kwamen 
echterr niet in de gaskamers terecht. Kort na aankomst werden de vrou-
wenn (behalve die met kinderen) overgebracht naar een fabriek van Tele-
funken,, terwijl de mannen naar een werkkamp gingen. Vermoedelijk 
heeftt een belangrijke rol gespeeld dat de groep bekendstond als ge-
schooldd in de productie van elektronenbuizen. Uiteindelijk hebben 382 
vann hen de oorlog overleefd.169 

Tott Anton en de anderen in de Verenigde Staten drongen slechts frag-
mentenn van dit alles door.170 Eind maart en begin april 1943 kon Werner 
Brümmerr de berichten sturen over Frits' bezoek aan Zwitserland en over 
hett tweede bombardement. Daarna zijn er geen brieven of telegrammen 
diee wijzen op direct contact tussen hem en Anton of Otten tot eind juli . 
Ookk contacten over zakelijke onderwerpen waren 'uiterst sporadisch', 
meldtt het jaarverslag van Philips Willemstad over 1943-1944.171 In de eer-
stee helft van 1943 waren de postverbindingen met Zwitserland enige tijd 
verbroken,, misschien in verband met de geallieerde operaties in het 
Middellandse-Zeegebiedd en (vanaf maart) de toenemende onrust in 
Italiëë die eind juli , enkele weken na de geallieerde landing op Sicilië, leid-
dee tot de afzetting van Mussolini. Het versturen van ongecensureerde 
brievenn via diplomatieke post was waarschijnlijk evenmin mogelijk. 
Ookk de tweede helft van 1943 kwam alleen druppelsgewijs nieuws over 
dee Atlantische Oceaan. In augustus ging Willem de Graaffweer op be-
zoekk bij Brümmer in Geneve, die zijn aankomst doorseinde naar New 
Yorkk en hoewel details ontbreken, valt aan te nemen dat Anton aanslui-
tendd in elk geval weer een beetje nieuws over zijn familie heeft gekre-
gen.1722 Eind september ontving ir. Hylkema van de gloeilampenfabriek 
tee Norrköping, Zweden, een brief van Sylvia en stuurde die meteen 
door.1733 Op 30 oktober hoorde Hylkema dat Frits op 20 september was 
vrijgelaten.. Dat nieuws, dat er bijna zes weken over had gedaan om Zwe-
denn te bereiken, vond hij wel een telegram naar New York waard.174 
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HOOFDSTUKl8 8 

EenEen vertraagde terugkeer 

Antonn was nog geen enkele winter in Larchmont gebleven en bracht 
dee eerste maanden van 1944 door in Palm Springs, ten oosten van San 
Bernardino,, aan de rand van de Californische woestijn, en daarna in 
dee golfclub Delmonte Lodge bij Monterey aan de Pacifische kust. Op 
144 maart vierde hij daar zijn zeventigste verjaardag.1 Zijn hernieuwde 
activiteitt na de zeeslag om Midway was van korte duur geweest. In okto-
berr had hij nog een keer laten uitzoeken hoeveel verf- bij voorkeur 
groenee - nodig was om zevenduizend huizen in Eindhoven te schilde-
ren,, en die alvast bij de fabrikant laten reserveren.1 Weer een paar maan-
denn later had hij bedacht dat men in Nederland door voedselschaarste 
ookk te kampen kon krijgen met vitaminetekort. Terwijl hij in Palm 
Springss was, telegrafeerde het secretariaat hem dat op IJsland medicinal 
codcod liver oil (medicinale levertraan) beschikbaar was voor 820 a 870 
dollarr per duizend kilo, afhankelijk van het gehalte vitamine A.3 Bij dit 
soortt incidentele acties bleef het. 

Hett had ook nog niet veel zin serieuze voorbereidingen voor een te-
rugkeerr naar Nederland te starten. De geallieerden waren al een jaar aan 
dee winnende hand, maar aan alle drie de fronten bleef de strijd taai en 
moeizaamm en vorderden zij traag. In de Stille Oceaan trokken de Ameri-
kanenn door island hopping - het veroveren van eiland na eiland - via de 
Gilbert-eilandenn en de Marshall-eilanden (januari 1944) op naar Ne-
derlands-Nieuw-Guineaa (april), en zo steeds dichter naar de Filipijnen 
enn het verre Japan.4 In Oost-Europa hadden de Russen na het misluk-
kenn van een laatste Duitse tegenoffensief in de voorgaande zomer een 
halfjaarr nodig gehad voor ze (in februari 1944) de gebieden rond Lenin-
gradd konden zuiveren, en (in maart) Hitlers troepen terug konden 
dringenn tot Roemenië. In Zuid-Europa hadden de geallieerden na een 
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landingg bij Salerno eind september 1943 het nabijgelegen Napels kun-
nenn bevrijden. Maar daarna waren ze vastgelopen op de Duitse legers, 
diee Italië na de val van Mussolini hadden bezet.5 Het wachten was op 
dee grote invasie van West-Europa, die ooit moest komen. Maar wan-
neer? neer? 

Opp de zesde verdieping van het Roosevelt Hotel kregen Otten, Van Wal-
semm en Loupart intussen te kampen met een imagoprobleem. Begin 
februarii  1944 bracht een dagblad te New York een artikel met de kop 
'American'American and German branches of NV Philips Combine Continue Co-
operationoperation after Pearl Harbor\6 Het stuk was niet gebaseerd op een rod-
delcampagnee maar op een serieus rapport dat de voorzitter van de be-
leidsraadd van de Antitrust Division van het Amerikaanse ministerie van 
Justitie,, dr. Corwin Edwards, had gemaakt voor een subcommissie van 
dee Senaat.7 Edwards beschreef de methoden die internationale holdings 
toepastenn om zich juridisch los te koppelen van hun land van herkomst 
enn zo tijdens de oorlog aan beide zijden van de frontlijn zaken te kun-
nenn blijven doen. Volgens hem waren met name de Britse en Ameri-
kaansee trusts van Philips een interessant voorbeeld van zo'n ontkoppe-
lingsconstructie.. Formeel hadden de managing trustees de leiding over 
dee daarin ondergebrachte dochterbedrijven, maar feitelijk was de direc-
tiee aan het roer gebleven. Ook de verplaatsing van de statutaire zetel 
vann bezet naar neutraal gebied zag hij als slechts een juridische ontkop-
pelingstruc;; hij was ervan overtuigd dat de dochters in beide gebieden 
inn werkelijkheid nog altijd met elkaar samenwerkten. Edwards onder-
bouwdee deze stellingen met een reeks voorbeelden. Om te beginnen 
wass de leiding van de fabrieken in Eindhoven en bezet gebied in handen 
vann la relative of the chairman of the Philips board of directors', namelijk 
Antonss zoon Frits.8 Verder had de directie van de Zwitserse vestiging 
zowell  contact met bezet Eindhoven als met de directie in New York. 
Dergelijkk tweezijdig contact was geen uitzondering. Het moest ook ten 
grondslagg liggen aan een overdracht van Spaanse patenten van Philips 
Curacaoo naar Philips Iberica, onder druk van 'Eindhoven' (dus de facto 
dee Duitsers). Philips Portuguesa, wist Edwards bovendien, had infor-
matiee over een overeenkomst van 'Eindhoven' met Duitse bedrijven 
doorgegevenn naar New York; en Philips Argentinië beschikte over ko-
pieënn van patentaanvragen (dus over technische informatie) uit Neder-
land.. Al met al, concludeerde hij, 'communication among the Philips 
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companiescompanies on opposite sides of the battle front appears to be frequent and is 

oftenoften cryptic'.9 

Dr.. Edwards legde zijn vinger met dit alles uiteraard op gevoelige 
plekken.. Maar zijn analyse raakte alleen de grote lijnen, en was inmid-
delss in belangrijke mate achterhaald door het eerder beschreven proces 
vann verzelfstandiging van de uiteengevallen concerndelen en door de 
sterkk verslechterde verbindingen tussen bezet Europa en de Verenigde 
Staten.. Gelukkig voor Otten, Van Walsem en Loupart kende hij boven-
dienn te weinig details. Het viel hun dan ook niet moeilijk in het rapport 
feitelijkee onjuistheden en discutabele interpretaties aan te wijzen, zo 
blijk tt uit de eenentwintig pagina's tellende reactie die zij de Senaat de-
denn toekomen.10 Met hulp van de Nederlandse ambassade te Washing-
tonn lukte het hun senator Harley Kilgore, de voorzitter van de betref-
fendee subcommissie, ertoe te bewegen de verdere verspreiding van het 
rapportt van Edwards te stoppen." Tegelijkertijd stuurden ze zelf een 
brochuree rond over de activiteiten van het concern - 'Gloeilampen-
fabriekenfabrieken is pronounced something like Glooey-lahmpen-fabreeken -
waarinn ze ook de structuur uit de doeken deden en de maatregelen be-
schrevenn die waren genomen om uit de tentakels van 't he Nazi octopus' te 
blijven.122 Ze maakten met name veel werk van het relaas over de drama-
tischetische dagen van de Duitse inval en hun spannende evacuatie naar Den 
Haagg (toegelicht met een kaartje van de Waterlinie) en vervolgens naar 
Londen.133 De feiten over het achterblijven van Frits Philips en diens be-
sluitt onder de oude naam door te draaien - een stap die dus ook dr. Ed-
wardss in verwarring had gebracht - kleurden ze enigszins bij; beide wa-
renn volledig te wijten aan overmacht.14 Over hun contacten met bezet 
gebiedd hielden ze zich op de vlakte en beperkten ze zich tot de zuinige 
mededelingg 'little news has been received', hooguit af en toe 'through 
officialofficial channels' - ofwel via de Nederlandse regering te Londen.15 Al met 
all  was het een goed doordachte dosis publicitair tegengif, die op de 
doorsneee Amerikaanse journalist, politicus of overheidsdienaar onge-
twijfeldd een effectieve invloed zal hebben gehad.16 

Dee inschatting dat het rapport-Edwards een snelle reactie vereiste, 
wass overigens juist. Het Colombiaanse ministerie van Financiën blok-
keerdee meteen na de publicaties erover een overboeking naar Philips 
Curacaoo en vroeg nadere inlichtingen over het concern aan de Ameri-
kaansee ambassadeur in Bogota. Deze schoof de vraag door naar de 
Amerikaansee consul op Curacao, die uiteindelijk bij gouverneur dr. P. 
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Kasteell  terechtkwam.17 Vervolgens ontstonden vragen over de construc-
tiee met de NV Bezit en de prioriteitsaandelen: wie controleerde nu 
feitelijkk de NV Philips' Gloeilampenfabrieken en waar bevonden die 
personenn zich eigenlijk?18 Die kwestie was zo moeilijk uit te leggen dat 
dee directiesecretaris te Willemstad, mr. H. du Pré, de gouverneur sugge-
reerdee zich te beperken tot een simpele verklaring en Colombia te ver-
tellenn dat het door de zetelverplaatsing en door wetgeving van de Ne-
derlandsee regering in Londen onmogelijk was dat 'betalingen verricht 
aann de naamloze vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken buiten 
doorr de vijand bezet gebied op enigerlei wijze aan de vijand ten goede 
zoudenn komen'.19 Voor zover bekend is dat ook gebeurd en bleef Colom-
biaa het enige land dat na het rapport-Edwards problemen maakte. In de 
Verenigdee Staten zelf zag Otten cum suis na deze affaire veiligheidshalve 
aff  van het voornemen alvast via een emissie risicodragend kapitaal bin-
nenn te halen voor de naoorlogse expansie van de North American Phi-
lipss Corporation (NAPC). Daarvoor leek de tijd even niet zo gunstig. In 
plaatss daarvan sloot men een lening van tien miljoen dollar, waarvan 1,2 
miljoenn werd besteed aan de acquisitie van de fabrikant van elektronen-
buizenn Amperex - te duur, volgens Anton, maar Othon Loupart drong 
aann en kreeg zijn zin.20 

Inn mei 1944 doorbraken de geallieerden de Duitse linies in Italië en op 
44 juni bereikten ze Rome. En op dinsdag 6 juni ging dan eindelijk ope-
ratiee Overlord van start, de invasie in Normandië. In de zeven weken 
naa D-Day vorderden de Amerikaanse, Britse en Canadese troepen niet 
meerr dan enkele tientallen kilometers, maar op dinsdag 25 juli wisten de 
Amerikanenn een doorbraak te forceren naar het zuiden, richting Bre-
tagne.21 1 

Dee volgende ochtend vloog Frans Otten naar Engeland. Hij was op-
gewekt.. Aan boord van de clipper schreef hij zijn vrouw: 'Ik voel me on-
eindigg veel beter dan vorig jaar deze tijd...! En op het juiste moment.'22 

Hijj  arriveerde donderdag de 27ste in Bristol en nam daarna zijn intrek 
inn Snowdenham Hall bij Guildford, inmiddels het domicilie van Sierd 
Eriks,, directeur van de Britse Philips-organisatie.23 Zijn overtocht had 
tweee doelen. In de eerste plaats ging hij op bezoek bij de Nederlandse re-
gering.. Het najaar daarvóór had hij de ministerraad geschreven dat 
dee PTT de research voor de fabricage en installatie van communicatie-
apparatuurr altijd 'voornamelijk aan buitenlandse, grotendeels Duitse 
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fabrikanten'' had toevertrouwd, met name Siemens en Telefunken, en 
hadd hij voorgesteld die na de oorlog in te ruilen voor Nederlandse leve-
rancierss - waartoe uiteraard Philips zou behoren.24 In een wat trage re-
actiee had minister Van Kleffens van Buitenlandse Zaken hem nu, meer 
dann een halfjaar later, gevraagd naar Londen te komen voor nader over-
leg.255 Deze uitnodiging markeerde een duidelijke verbetering in Ottens 
relatiee met de regering. Misschien had hij toch wat geleerd van alle aan-
varingen.. Sinds de laatste confrontatie, van begin 1943, gedroeg hij zich 
inn ieder geval minder als opponent en meer als adviseur van de rege-
ring,, zowel in zijn functie van president-directeur van Philips als in zijn 
roll  van voorzitter van de Netherlands Study Group for Post War Recon-
structionstruction te New York, de Amerikaanse tak van de Studiegroep voor Re-
constructieproblemenn van Paul Rijkens. Wat ook kan hebben geholpen, 
iss dat hij het wel kon vinden met de energieke minister Kerstens van 
Economischee Zaken, die zich had ontwikkeld tot vertrouweling van 
premierr Gerbrandy.26 

Zijnn tweede en belangrijkste doel was: terugkeren naar Eindhoven, 
meteenn na de bevrijding van die stad. Het ging hem niet in de eerste 
plaatss om een hereniging met familie, vrienden en bekenden maar om 
zijnn hereniging met het bedrijf. Toen de geallieerden Parijs (25 augus-
tus)) en grote delen van Noord-Frankrijk hadden bevrijd en Brussel en 
Antwerpenn hadden bereikt (3 respectievelijk 4 september), schreef hij 
ministerVann Boeyen (Algemene en Binnenlandse Zaken). Zijn snelle 
overtochtt naar het vasteland was mede zo noodzakelijk, aldus deze 
brief,, omdat buitenlandse industriëlen en zakenlieden, als lid van mis-
siess van SHAEF (het geallieerde hoofdkwartier), en soms ook in uni-
form,, 'zogenaamdd voor militaire doeleinden' probeerden Vaste voet in 
Europaa te krijgen'.27 Hij had signalen dat dit in Frankrijk al gebeurde en 
waarschuwdee dat zich 'hetzelfde in Nederland [zou] kunnen voordoen 
enn dit wel reeds gedurende de eerste dagen' - een nogal cryptische for-
mulering,, die hij mondeling aan de minister wilde toelichten. 

Watt hij bedoelde, valt af te leiden uit een reeks memoranda die de Phi-
lips-directiee te New York een halfjaar eerder, eind november 1943, naar 
dee ministerraad had gestuurd, met daarin haar opvattingen over de po-
sitiee die de regering na de oorlog zou moeten innemen in vredesonder-
handelingenn en in de economische politiek.28 Het tijdstip was goed ge-
kozen.. Tussen 10 november en 1 december 1943 vond de startconferentie 
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plaatss van de nieuwe organisatie United Nations Relief and Rehabilita-
tiontion Administration (UNRRA). Vertegenwoordigers van vierenveertig 
landenn - onder wie minister Kerstens - maakten in de badplaats Atlan-
ticc City, tweehonderd kilometer ten zuiden van New York, afspraken 
overr de voedselvoorziening, de opvang van vluchtelingen en het eerste 
herstell  na het einde van de Tweede Wereldoorlog.29 Er was op dat mo-
mentt dus veel internationale aandacht voor naoorlogse vraagstukken. 

Uitt de memoranda blijkt een groot ontzag voor de economische 
machtt van de Verenigde Staten. Het was mooi dat zij bevriende landen 
inn de oorlogvoering hielpen op basis van leen- en pachtovereenkom-
sten,, in het kader van de zogenoemde Lend-Lease Act. Het risico be-
stondd echter dat zij achteraf als betaling grondstoffen en economische 
belangenn van de ondersteunde landen zouden opeisen, aldus een van de 
memoranda.. Er was in Amerikaanse regeringskring al gesuggereerd dat 
Engeland,, als het de olie uit de Verenigde Staten niet kon betalen, de 
Amerikanenn na de oorlog toegang moest verlenen tot Britse oliereser-
vess in Azië, Zuid-Amerika en Nederlands-Indiè.30 Zo zouden de Ameri-
kanenn van Nederland, in ruil voor hun hulp, belangen kunnen eisen in 
Nederlands-Indischee ondernemingen, of (en hier kwam Philips' belang 
omm de hoek) terugtrekking van Nederlandse bedrijven uit Zuid-Ameri-
ka.. De directie verwachtte namelijk dat de Verenigde Staten na de oor-
logg zouden proberen 'zich een zekere hegemonie en predominantie in 
dee Western Hemisphere te verwerven, met voorbijzien van de historische 
ontwikkelingg van de betrekkingen tussen Europa en die gebieden'.31 

Hetgeenn een terechte verwachting is gebleken, maar dit terzijde. 
Evenminn mochten de sluwheid en herstelcapaciteit der Duitsers 

wordenn onderschat. De Philips-top schreef aanwijzingen te hebben dat 
Duitsee ondernemingen op dat moment al via 'ondoorzichtige juri-
dischee constructies' bezig waren 'economische assets uit Duitsland in 
neutralee landen in veiligheid te brengen'.32 Door verplaatsing van het 
juridischh eigendom van dochterondernemingen naar elders - de verge-
lijkin gg met Philips' eigen trustconstructies dringt zich op - zouden de-
zee dochters buiten de boedel worden gehouden waaruit de oorlogsscha-
dee moest worden betaald.33 Tegenmaatregelen had men ook op het oog. 
Dee installaties van de Duitse oorlogsindustrie moesten na de oorlog 
wordenn afgebroken en overgebracht naar bedrijven met verwante acti-
viteitenn in de Europese landen die het slachtoffer waren geweest van de 
Duitsee agressie. Zelf had Philips wel belangstelling voor onderdelen van 
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AEG,, en ook van Lorenz, een producent van communicatieapparatuur 
waarinn zij eind jaren twintig kort een belang had gehad.34 Buitenlandse 
dochterss van ontmantelde Duitse concerns moest men overdragen aan 
bedrijvenn in de landen van vestiging. Dat gold ook voor in het buiten-
landd gedeponeerde handelsmerken en patenten. De directie verwachtte 
namelijkk - en bij dit punt kon men op de achtergrond Anton horen 
pratenn - dat de Duitse industrie 'zonder twijfel zo spoedig mogelijk 
[zal]]  trachten opnieuw haar octrooibezit binnen en buiten Duitsland 
opp te bouwen', en wilde voorkomen 'dat dit octrooibezit wederom 
wordtt gemaakt tot een machtig wapen voor het vestigen van een supre-
matiee van de Duitse industrie'.35 

Ditt samenstel van ideeën was duidelijk niet alleen gericht op het 
voorkomenn van een wederopbouw van de Duitse oorlogsmachinerie.36 

Dee regering moest er bij de naoorlogse vredesbesprekingen ook na-
drukkelijkk voor waken dat de Amerikanen - per slot de grote overwin-
naarss - niet met in beslag genomen Duitse assets aan de haal gingen. 
Ookk moest ze zeker geen lend-lease overeenkomsten met de Verenigde 
Statenn sluiten met terugbetaling in Nederlandse aandelen of andere be-
langen,, aangezien dit zou neerkomen 'op het aantasten van de grond-
slagg zelf waarop de Nederlandse economie berust'.37 Slechts op één ter-
reinn mochten de Amerikanen wel vaste voet op Europese bodem krij -
gen.. Hun banken konden de plaats innemen van de Duitse banken (die 
vóórr de Tweede Wereldoorlog een prominente rol in Nederland hadden 
gespeeld),, 'temeer omdat Amerika veel geld beschikbaar zal hebben 
voorr investering in Europa'.38 

Dee memoranda ademden een verlangen terug te keren naar en voort 
tee bouwen op de internationale verhoudingen van de jaren twintig -
mett overslaan van de jaren dertig. Amerika moest voor de Amerikanen 
blijven,, Europa voor de Europeanen, de rest van de wereld een vrij 
speelveld,, zo klonk op de achtergrond. Dat uitgangspunt, dat ten grond-
slagg had gelegen aan alle overeenkomsten in de verlichtings- en radio-
industriee van het interbellum, moest liefst het leidende principe op alle 
economischh terrein worden. Ook de oude koloniale verhoudingen 
moestenn hersteld. De Philips-directie waarschuwde: in de Verenigde 
Statenn viel al de opvatting te horen dat Indië onder Nederlands bewind 
eenn 'backward country' was geworden en na de oorlog onder speciaal in-
ternationaall  bestuur moest worden gesteld.39 Nog wel interessant is ten 
slottee dat Herman van Walsem (een groot voorstander van de kartel-
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gedachte)) in een van de memoranda een uitgebreid pleidooi voerde 
voorr internationale handelsovereenkomsten tussen grote ondernemin-
genn in allerlei branches, als aanvulling op de al bestaande handelsover-
eenkomstenn tussen landen.40 Beide typen overeenkomsten zouden on-
derr toezicht moeten komen van een internationale organisatie (een 
publiek/privatee Wereldhandelsorganisatie dus), waarop bedrijfsleden 
énn lidstaten een beroep zouden kunnen doen bij meningsverschillen en 
conflicten. . 

All  met al was veel werk gestoken in dit dikke pakket analyses en 
ideeën,, dat nog eens illustreerde dat het topmanagement van het con-
cernn nu werd gedomineerd door hoog opgeleide academici, die ope-
reerdenn vanuit hetzelfde onverholen pragmatisch opportunisme als 
hunn oude patriarch, en tegelijkertijd ook in staat waren dit te verpakken 
inn visies op hogere abstractieniveaus. De memoranda gaven een goed 
beeldd van hun opvattingen. Of ze ook enige invloed op het beleid van de 
regeringg hadden, is vers twee; het antwoord zou een apart onderzoek 
vergenn en valt buiten het bestek van deze biografie. Volgens L. de Jong 
warenn premier Gerbrandy en minstens een aantal van zijn ministers 
overr het algemeen niet erg geporteerd van ongevraagde opinies.41 Wat 
inn ieder geval opvalt, is dat de regering na ontvangst van de memoranda 
Ottenn niet vroeg daarover te komen praten, maar uitsluitend over zijn 
brieff  over de naoorlogse telecommunicatie. Daar lag een concreet 
vraagstuk.. Als Telefunken en Siemens na de val van Duitsland niet meer 
alss leveranciers beschikbaar waren, al was het tijdelijk, kon Philips een 
alternatieff  bieden.41 

Dee memoranda maken ook duidelijk waarom Otten het in de zomer 
vann 1944 zo belangrijk vond vanuit Londen snel door te reizen naar 
Eindhoven.. Zodra hij had gehoord dat het geallieerde hoofdkwartier 
SHAEFF in het kielzog van invasietroepen economische en technologi-
schee missies uitzond voor het inventariseren van Duitse assets, moet hij 
hebbenn gevreesd dat de Philips-bedrijven in (voormalig) bezet gebied -
diee immers een onduidelijke juridische positie hadden en aan het eind 
vann de oorlog vrijwel volledig in de greep waren van de Duitse oorlogs-
machineriee - het risico liepen van inbeslagname, al dan niet gedeelte-
lijk . . 

Hijj  kon zijn ongeduld nauwelijks bedwingen. In brieven aan zijn 
vrouww klaagde hij steen en been over de traagheid waarmee het secreta-
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riaatt in New York hem bepaalde benodigde gegevens stuurde. Hij vroeg 
Annetjee de directiesecretaris J. Planje eens op te jutten. 'Is men "de bok 
opp de haverkist" daar nu al vergeten en viert werkelijk een zeker soort 
trekschuitmentaliteitt daar weer hoogtij?'43 Naarmate de geallieerden 
Nederlandd dichter naderden, werd hij ongeduldiger. Hij besteedde da-
gelijkss uren aan het bezoekenn van instanties om toestemming te krijgen 
voorr de overtocht naar het vasteland. Begin september, toen de Britten 
zichh nog maar op enkele tientallen kilometers van Eindhoven bevon-
den,, schreef hij op woedende toon: 'Ik zit gewoon te springen om de 
persoonlijkee gegevens van onze mensen in New York die ik... nodig heb 
voorr de terugkeer te zijner tijd en die Planje... beloofde mij direct na te 
sturen.. Ik ben hier nu al bijna zeven weken en ik heb ze nog niet... Sla-
penn ze daar bij julli e sinds ik weg ben?... Het is diep teleurstellend en 
ontmoedigend.'444 Het verbaasde hem zelf overigens enigszins dat zijn 
emotiess bij al deze opwinding niet uit de rails liepen: 'Ik voel me prima. 
Eenn wonder onder de omstandigheden! Maar maar!'45 Daaropvolgende 
brievenn bevestigen dat beeld. 

Zondagg 17 september voerden de geallieerden grootscheepse lucht-
landingenn uit in Brabant, bij Nijmegen en bij Arnhem, in een poging 
eenn snelle passage van de grote rivieren te forceren en daarna met een 
boogg vanuit het noorden naar het Ruhrgebied op te rukken, terwijl via 
Akenn en Keulen een tweede boog vanuit het zuiden de omsingeling van 
datt dichtbevolkte industriegebied moest completeren. In het kader van 
dezee operatie Market Garden bereikten zij maandag de 18de rond het 
middaguurr Eindhoven. Helaas verstoorde de Luftwaffe de volgende 
avondd de feestvreugde door een bombardement dat ruim tweehonderd 
burgerss het leven kostte.46 Antons huis, gedurende de hele oorlog be-
woondd door Frits en zijn gezin, raakte er behoorlijk door beschadigd. 
Fritss was op 20 juli ondergedoken om een op handen zijnde arrestatie 
doorr de SD te ontlopen, en hield zich nog steeds schuil. Zijn vrouw en 
zijnn drie oudste kinderen waren de fatale avond niet thuis. 'Op De Laak 
warenn gedurende dat bombardement onze drie jongste kinderen met 
dee kinderjuffrouw en het personeel in de kelder,' schreef hij later,'terwijl 
dee bommen in de tuin neervielen, sommige zó dichtbij, dat alle ramen 
werdenn weggeblazen, muren werden beschadigd, zware meubelen van 
hunn plaats dansten en in de kelder brokken pleisterwerk neerstortten. 
Gelukkigg niet op de plaats, waar zij schuilden.'47 

Arnhemm bleek voor de geallieerden een brug te ver, de opmars bleef 
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bijj  de Rijn steken. Nijmegen en omgeving kon men vrij houden, hoewel 
datt nog twee weken van zware strijd kostte. In Eindhoven werd het na 
hett bombardement van dinsdagavond rustig. Wel lag de stad in een vrij 
smallee corridor van bevrijd gebied, zodat het front niet ver weg was en 
nogg van alles mis kon gaan. Frits had tijdig besloten zijn onderduik-
adress in de Betuwe te verlaten en weer de Waal en de Maas naar Brabant 
overr te steken; de laatste dagen had hij doorgebracht in het plaatsje 
Dinther,, ten noorden van Eindhoven. Hij kon met hulp van lokale men-
senn de bevrijde corridor bereiken en kwam op woensdag de 20ste sep-
temberr thuis.48 Frans Otten arriveerde twee dagen later.49 Met al zijn 
inspanningenn was het hem gelukt zelf toegevoegd te worden aan een 
SHAEF-missiee die direct achter de Britse en Amerikaanse troepen aan 
naarr Eindhoven ging om te bekijken welke research daar tijdens de oor-
logg was gedaan en mogelijk in Duitse handen was beland. Wat hem zal 
hebbenn geholpen, is dat de missie onder leiding stond van een bekende, 
namelijkk sir Robert Watson-Watt, dezelfde die vlak voor het uitbreken 
vann de Tweede Wereldoorlog had ontdekt dat Philips' televisiebuis EF-
500 zo geschikt was voor radar.50 

Mett Otten als kwartiermaker werd tevens de verbinding tussen 
Eindhovenn en New York/Larchmont hersteld. De daaropvolgende ne-
genn maanden stuurde hij elke maand twee tot drie brieven naar zijn 
echtgenote,, waarmee hij haar - en daarmee natuurlijk ook Anton en 
Annaa - uitvoerig op de hoogte hield van de situatie in Eindhoven en 
Nederland.. De brieven deden er nog altijd drie tot vier weken over om 
dee Verenigde Staten te bereiken maar de meeste kwamen aan. Een van 
dee eerste bracht Anton treurig nieuws. Op 2 september was zijn goede 
vriendd Jan Feith overleden, 'na lang ziek te zijn geweest, sedert verleden 
jaar,, vermoedelijk kanker', zo had Otten gehoord." Bovendien had hij 
eenn teleurstellend advies: De Laak was wel te repareren, 'maar 't zal lang 
duren,, want alles ontbreekt hier'.52 Eindhoven was 'een geteisterde stad 
[met]]  een somber aanzien'. Er was geen gas, na twaalf dagen voor het 
eerstt weer een beetje elektriciteit, weinig voeding. 'Fabriek kan voorlo-
pigg niet werken, tweehonderd wagons met materialen en machines zijn 
"gestolen".'All  met al: "t Is gelukkig dat julli e nog daar zijn, want er is hier 
nauwelijkss te wonen en de aanloop naar een enigszins normaal leven zal 
langg duren en langzaam gaan. Haast je maar niet!' 

Dee daaropvolgende maanden werd Ottens stemming er aanvanke-
lij kk niet beter op, zo laten zijn brieven zien. De geallieerden hadden de 
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nodigee moeite de rest van Brabant en Zeeland te bevrijden - de Duit-
serss gaven Den Bosch, Tilburg en Breda pas eind oktober prijs en Mid-
delburgg begin november. Intussen verbeterde de situatie op het gebied 
vann gas, kolen en elektriciteit niet, schreef hij naar Larchmont, en na-
menn de voedsel- en kledingtekorten zelfs toe; de meeste gewone mensen 
haddenn nauwelijks enig ondergoed meer. Het bedrijf gaf tweeënhalf 
miljoenn gulden per maand uit aan salarissen en kosten, maar er was 
geenn werk en er kwam vrijwel geen geld binnen.53 In december was hij 
dee wanhoop nabij. Geen enkel vraagstuk, binnen of buiten het bedrijf, 
leekk oplosbaar. 'Er is verwarring op bijna elk gebied. Van alle systeem en 
ordee en organisatie vrijwel niets over. En daar heb ik me nu twintig jaar 
doorr en rot voor gewerkt... Ik kan er soms bijna om huilen. Administra-
tiee ook tegen de vlakte en daar veel ruzie, ook dat nog! ...Wat een wereld, 
watt een denderende en infernale rotzooi!'54 Tot overmaat van ramp be-
gonnenn de Duitsers op 16 december onverwacht een nieuw offensief via 
dee Ardennen, in een kennelijke poging door te stoten naar Brussel en 
Antwerpen.. Ze werden betrekkelijk snel tot staan gebracht, maar al met 
all  bracht dit Zuid-Nederland toch weer een maand van grote onzeker-
heid. . 

Mett Kerstmis sloeg zijn stemming ineens om - precies tegelijk met 
hett weer. Het was 'bar koud,' schreef hij Annetje, 'maar zoals in de ber-
gen,, tintelend, zon, strakke lucht, wit bevroren dauw op de fairways 
[vann de golfbaan, MM] , schaatsenrijdende kinders op het ven, volko-
menn windstil'.55 Hij had genoten van een lange wandeling over de hei bij 
dee golfbaan - waar hun vill a Het Heihuis stond en waar ook letty en 
Henkk woonden in vill a De Gagelhof- en van het samenzijn met de fa-
miliee tijdens de kerstdagen. Inderdaad keerde vanaf dat moment in en 
rondd Philipstown alles ten goede, hoe langzaam soms ook. Honderd ki-
lometerr naar het zuiden bood het heldere weer de geallieerden de kans 
dee Duitsers in de Ardennen vanuit de lucht te bestoken en hen terug te 
dringen.. Geleidelijk begon de spanning in Zuid-Nederland weer af te 
nemen.566 Op oudejaarsdag keerde Frits terug van een reis van vijf weken 
naarr Zwitserland, waar hij voor drie tot vier miljoen francs machines 
hadd kunnen bestellen, waaronder een groot stroomaggregaat, en ook 
watt auto's.57 In Antwerpen arriveerde een eerste lading van het graan 
datt de Nederlandse regering tijdens de oorlog in de Verenigde Staten 
hadd gekocht, zodat de voedselsituatie in het bevrijde zuiden enigermate 
verbeterde.588 En in Londen was intussen Herman van Walsem aangeko-
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men,, zodat daar nu ook iemand de directiezaken en het contact met de 
regeringg behartigde.59 

Toenn Anton het nieuws van de bevrijding van Eindhoven hoorde, wilde 
hijj  meteen een radiotoespraak houden en via de zender Voice of America 
naarr Holland roepen: 'Ditmaal begint de victorie niet bij Alkmaar maar 
bijj  Eindhoven! Met brandende belangstelling volgden wij de veldtocht 
vann het tweede Britse leger onder generaal Dempsey en van onze Neder-
landsee troepen; eerst in de slag bij Bourg Leopold; toen bij Hechtel naar 
hett noorden zwaaiend, langs de weg, die wij zo op ons duimpje kennen 
enn die wij zo honderden malen hebben gereden. Wij leefden mee met el-
kee mijl , die zij voortrukten, in de hoop dat zij Eindhoven zouden be-
reiken,, alvorens de bezetters tijd hadden nog meer onheil aan te richten. 
Enn toen eensklaps de grootse landing van de parachutisten en van de 
gliderss [zweefvliegtuigen, MM ] onder commando van generaal Brere-
ton!!  ...Wat hadden wij gegeven, om op het ogenblik der bevrijding bij u 
tee kunnen zijn, om mee te juichen en te jubelen, rijkelij k getooid met 
Oranje,, de kleur van ons geliefd Vorstenhuis. Wat zal het voor ons allen 
eenn voldoening zijn, wanneer wij gezamenlijk weer de hand aan de 
ploegg kunnen slaan, opdat de Philips' vaan zich weer vrij over alle zeeën 
zall  kunnen ontplooien.'60 

Hett bombardement van de 19de september gooide helaas roet in het 
eten.. Op het laatste moment moest hij deze uitgelaten tekst terzijde leg-
gen.. 'Wij wensen u sterkte toe,' zei hij in de sobere versie die wel werd 
uitgezonden;; 'laten wij de blik op de toekomst gericht houden en kracht 
vindenn in de arbeid, die ons na de volledige bevrijding wacht, voor de 
wederopbouww van onze geteisterde stad en ons geliefd vaderland.'61 

Aanvankelijkk wilde hij zo snel mogelijk naar huis en vroeg hij uitreispa-
pierenn aan.62 De eerste berichten van Frans Otten en het (grotendeels) 
mislukkenn van operatie Market Garden deden hem van dit plan afzien. 
Datt was verstandig. Nederland was in tweeën gesplitst, de frontlinie was 
nogg instabiel, het was niet eens zeker dat hij verder zou komen dan En-
geland,, en dan nog bleef de vraag wat hij in Eindhoven zou kunnen 
doen. . 

Opnieuww achteroverleunen wilde hij ook weer niet. In november 
vroegg hij de minister van Oorlog te Londen wat hij de meevechtende 
Nederlandsee troepen het best bij wijze van kerstpakket kon geven. Siga-
retten,, antwoordde de minister, er waren vijfentwintighonderd solda-
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tenn van de Koninklijke Landmacht op het vasteland van Europa en vijf-
honderdd pond sterling was genoeg voor honderd stuks per persoon, en 
watt extra voor de gewonden.63 Na aankomst van Ottens brief over de 
verslechterdee voedsel- en kledingtoestand liet hij de bedrijfsjurist Dirk 
Sanness van Philips Engeland weten dat hij pakketten voedsel en kleren 
naarr Nederland wilde gaan versturen. Sannes moest met minister-pre-
sidentt Gerbrandy gaan praten over een procedure voor de distributie, 
zodatt de pakketten bij de meest behoeftigen terecht zouden komen. De 
brieff  aan de jurist, in januari 1945 verstuurd door het secretariaat in het 
Rooseveltt Hotel, bevatte de aantekening: 'P. S. Dr. Philips zag deze brief 
enn ik moet van hem toevoegen dat hij beslist wil dat u een oplossing 
vindtt en dat hij geen negatief antwoord verwacht.'64 

Nadatt de geallieerden het Ardennenoffensief hadden gekeerd en de te-
genaanvall  hadden ingezet, drongen ze in februari 1945 over een breed 
frontfront door in Duitsland en tot de Rijn. Nu was het Antons beurt steeds 
ongeduldigerr te worden. Op een gegeven moment hoorde hij dat de 
NetherlandsNetherlands Purchasing Commission, het regeringsbureau voor aanko-
penn in de Verenigde Staten, nog altijd geen bestellingen uit Eindhoven 
hadd ontvangen. Hij ontstak in woede en stuurde een telegram op poten 
naarr directeur Sierd Eriks van Philips Engeland: dit was Volkomen on-
begrijpelijk',, al in 1943 was de inventarisatie van benodigde machines en 
materialenn afgerond, het krediet daarvoor van de regering was al sinds 
dee zomer van 1944 beschikbaar, Frits en Eriks moesten direct actie on-
dernemen!65 5 

Beginn maart (als inmiddels gebruikelijk bracht hij in de winter een 
tijdjee in het zuiden van de Verenigde Staten door) ontving hij van Lou-
partt een rapport dat zijn emoties weer wat zal hebben getemperd, om-
datt daaruit bleek dat men in Eindhoven wel degelijk deed wat men 
kon.666 Het was afkomstig van Herman van Walsem in Engeland, die be-
zoekk had gehad van Frits. Antons zoon was op 31 januari naar Londen 
gereisdd als lid van een delegatie zuidelijke prominenten - door de ko-
ninginn uitgenodigd om haar te informeren over de situatie in Zuid-Ne-
derlandd - en vervolgens een kleine maand in Engeland gebleven.67 Op 
basiss van zijn inlichtingen en die van enkele andere bezoekers uit Eind-
hovenn gaf Van Walsem een uitvoerig overzicht van de toestand in de fa-
briekenn aldaar. Ondanks de keer ten goede moesten de problemen niet 
wordenn onderschat. Het tekort aan energie (kolen, gas, elektriciteit) en 
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aann transportmogelijkheden was nog steeds groot. Pas vierduizend 
mensenn waren feitelijk aan het werk - dat deels bestond uit het uitvoe-
renn van reparaties. De rest van het personeel had niets te doen. De lange 
bezettingg had het moreel van de mensen aangetast. 'Hun verlangen de 
belangenn van het concern te dienen is verzwakt en er heerst een algeme-
nee onrust van laag tot hoog, die resulteert in een algemeen verlangen 
naarr verandering - hoe of wat dan ook. Deze mentaliteit is niet speci-
fiekfiek voor Philips, maar is overal in het bevrijde deel van Holland waar te 
nemen.'688 In deze rusteloze, onzekere en chaotische sfeer werd een deel 
vann het personeel aangezogen door allerlei organisaties van leger, wel-
zijnn en de civiele autoriteiten. Niet zelden bleven ze formeel in dienst 
vann Philips, maar besteedden ze het grootste deel van hun tijd aan acti-
viteitenn voor die organisaties. Van Walsem schreef: 'Helaas geldt dit met 
namee voor onze beste mensen met het meeste initiatief.'69 Frits Philips 
schreeff  over dit fenomeen later in zijn autobiografie: 'De geallieerden 
haddenn veel burgerpersoneel nodig, vooral met talenkennis. Eindhoven 
wass al gauw gepromoveerd tot hoofdstad van bevrijd Nederland, met 
eenn menigte nieuwe bureaus... en bij de geallieerden viel er ook gemak-
kelijkk een extraatje afin de vorm van sigaretten, thee, koffie, nylon kou-
senn en zulke voor de Nederlandse bevolking hoogst zeldzame artikelen. 
InIn die dagen heeft Otten berekend, dat er niet minder dan zesenveertig 
verschillendee instanties probeerden Philips-personeel aan te trekken en 
wijj  hadden dan ook met een ware uittocht te kampen.'70 

Tegenoverr deze problemen, aldus Van Walsem, stond ook een en an-
derr aan positiefs. De PTT had telefoonapparatuur besteld, men had 
contactt met het Amerikaanse leger over het leveren van radiobuizen, er 
wass een tweede Brits/Amerikaanse missie op bezoek geweest om te be-
zienn op welke manier de Eindhovense laboratoria en fabrieken voor de 
warwar effort konden worden ingezet, en men verwachtte orders van het 
Britsee leger voor uiteenlopende artikelen als radiobuizen, gelijkrichter-
buizen,, autolampen, telefoonrelais, draagbare filmprojectoren.71 

Vann Walsem bevestigde in zijn rapport nog eens dat de voedselsituatie 
verbeterde,, maar dat de tekorten aan kleding schrikbarend waren.72 

Medioo maart, een weekje na lezing van dit alles, keerde Anton terug 
naarr New York om daar zijn aankopen van hulpgoederen te intensive-
ren.. Philips Canada kreeg het verzoek na te gaan of vanuit dat land blik-
boter,, pakjessoep, zeep, scheermesjes en dergelijke in bulk naar Neder-
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landd konden worden gestuurd, ten behoeve van daar samen te stellen 
voedselpakketten,, en moest ook alvast twintigduizend blikken vlees 
kopen.733 Schoenen bleken goedkoper in Argentinië, zodat de vestiging 
Buenoss Aires opdracht kreeg achtduizend paar te bestellen.74 Op advies 
vann Anna moesten er ook wat bij 'voor die arme mensen die nooit iets 
kunnenn krijgen omdat ze te kleine ofte grote voeten hebben', en verder 
wildee Anton 'geen chique schoenen, alleen goede, eenvoudige, stevige 
schoenen,, ook voor de dames'.75 Philips do Brasil werd ook ingescha-
keldd en meldde dat van daaruit binnen een paar maanden grote hoe-
veelhedenn flanellen en katoenen ondergoed, sportblouses, lichte pull-
overs,, peignoirs, kousen en dergelijke konden worden geleverd.76 

Juristt Dirk Sannes in Londen was niet met premier Gerbrandy gaan 
praten,, maar dat hoefde ook niet. In december had de regering de reser-
vemajoorr dr. A.M. Meerloo benoemd tot Regeringscommissaris voor 
dee Bijzondere Hulpverlening, met het doel particuliere hulpacties te 
coördineren.777 Meerloo beloofde Sannes meteen medewerking bij de 
verzendingg van Antons pakketten met hulpgoederen naar Nederland -
watt alleen kon met medewerking van de geallieerden en in Zuid-Neder-
landd met het inmiddels daar gevestigde Militai r Gezag. Er was wel een 
voorwaarde:: de hulpgoederen mochten niet alleen naar personeel van 
Philipss maar moesten deels ter beschikking komen van de regering voor 
distributiee onder andere hulpbehoevenden. Anton - de onderhande-
laarr in hem werd wakker - wilde dan wel een gunst terug. Hij stuurde 
Meerlooo een brief met een uitvoerig overzicht van de algemene hulp die 
hijj  en het concern al hadden gegeven: geld voor het sturen van zeep naar 
Holland;; geld voor zevenhonderd hulppakketten van de Netherlands 
AidAid Society voor Eindhoven en voor dekens en ondergoed; vierhon-
derdvijftigg pakjes met drop, zeep, scheermesjes, een wollen das voor mi-
litairenn van de Prinses Irenebrigade (waarvan de inhoud deels ook bij 
dee burgerbevolking terecht was gekomen, vermoedde hij); terwijl de 
firmaa tienduizend dollar had betaald voor nog eens vijftienhonderd 
vann die pakjes en voor de aankoop van penicilline. Na deze opsomming 
kwamm hij met zijn o zo bescheiden vraag: 'Zou u zo vriendelijk willen 
zijn,, wanneer ik nu de wens mocht hebben, om enkele kisten te zenden, 
mett bijvoorbeeld wollen stoffen en stoffen voor overhemden voor vol-
wassenenn en kinderondergoed voor mijn familie en kennissen te Eind-
hoven,, om deze voor mij te doen doorzenden?'78 Meerloo kon met goed 
fatsoenn geen 'nee' zeggen, gaf hem zijn zin en sprak zelfs zijn 'apprecia-
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tie'' uit over Antons initiatief 'om de soldaten op weg naar Nederland 
pakkettenn voor de Nederlandse bevolking mee te geven'.79 

Inn maart 1945 staken de geallieerden in Duitsland de Rijn over en aan het 
eindd van die maand bogen ze af naar het noordwesten, richting Oost- en 
Noord-Nederland.. Het geïsoleerde westen van het land, sinds eind 1944 
tenn prooi aan een hongersnood die enkele tienduizenden levens eiste, 
moestt nog ruim een maand wachten op de bevrijding.80 Vrijdag 4 mei 
capituleerdee de Duitse Wehrmacht in Noordwest-Europa. Anton stuur-
dee vanuit New York meteen gelukstelegrammen naar koningin Wilhel-
minaa en minister-president Gerbrandy in Londen, met de belofte dat 
zijnn concern zich met alle kracht zou inspannen voor de wederop-
bouw.811 Eigenlijk was hij twee dagen te vroeg. De Duitse bevelhebber in 
Nederlandd ondertekende het capitulatiebevel pas zondag 6 mei en het 
duurdee tot dinsdag 8 mei voordat Canadese troepen Amsterdam, Den 
Haagg en Rotterdam binnentrokken.82 

InIn Eindhoven begon men ook op vrijdag met feesten. Frans Otten 
schreeff  later in telegramstijl: 'grote feestvreugde, hossen en dansen en 
zingen'.833 Maandag de 7de kwam het grootste deel van het personeel bij-
eenn op het sportterrein van PSV. Frits sprak, evenals Otten, Herman van 
Walsemm (die uit Londen was gekomen) en nog enkele anderen. De 
Philips-harmoniee speelde, men verzond een collectief telegram aan An-
ton.. 'Vele vlaggen, prachtweer, goede stemming, zéér geslaagd,' schreef 
Otten,, 'plusminus vijftienduizend mensen. Even na het begin kwam het 
berichtt van Duitslands surrender [de algemene Duitse overgave te 
Reims,, M M ] .'84 Zijn brief was opgewonden, chaotisch en druk, maar hij 
steldee Annetje en nadrukkelijk ook Anton gerust: 'Ik maak het overi-
genss goed en blijf onder alles rustig en goed gehumeurd, dus het tegen-
deell  van opstandig (voor vader!).'85 

Dee geschiedschrijver van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, dr. L. 
dee Jong, heeft aan het verloop van de gebeurtenissen in deze maanden 
enkelee honderden pagina's gewijd. Aan het eind daarvan inventariseert 
hijj  de toestand waarin de Duitsers dit land en zijn bevolking achterlie-
ten.866 Later is zijn beeld op enkele punten te somber gebleken, met na-
mee op economisch terrein, maar in veel opzichten is het nog altijd cor-
rectt en deprimerend. Hier de belangrijkste feiten. Door overstromingen 
diee (voornamelijk) de Wehrmacht de laatste maanden en weken had 

452 2 



veroorzaaktt - de Waterlinie tegen Holland zelf gebruikend - stonden 
grotee delen van het land onder water en kon ruim tien procent van de 
cultuurgrondd niet worden gebruikt, in Zeeland zelfs dertig procent.87 

Alss gevolg van bombardementen (Duitse en geallieerde), sloop ten be-
hoevee van Duitse verdedigingswerken (vooral in de kuststreek) en het 
geweldd van de bevrijdingsstrijd waren meer dan een half miljoen van de 
negenn miljoen Nederlanders (ruim vijf procent) hun woningen kwijt-
geraakt;; van nog eens anderhalf miljoen (bijna zeventien procent) wa-
renn de huizen beschadigd. Daarnaast waren duizenden boerderijen en 
bedrijven,, en vele honderden scholen, kerken en ziekenhuizen zwaar 
beschadigdd of vernietigd - waarbij Noord-Brabant tot de meest ge-
troffenn provincies hoorde. 'Bij al die verwoestingen en beschadigingen 
nuu moet bedacht worden dat materialen voor herstel voorlopig ontbra-
ken,'alduss De Jong.88 

Aanvankelijkk schatte het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de 
oorlogg Nederland een derde van het nationaal vermogen had gekost; 
datt is later bijgesteld naar ongeveer een kwart.89 Een recente studie van 
H.. Klemann wijst uit dat de Duitsers in de jaren 1940-1945 bijna tien 
miljardd gulden (zevenenzeventig miljard euro) aan geld, goederen en 
dienstenn aan de Nederlandse economie hebben onttrokken, wat neer-
komtt op 1,74 keer het bruto binnenlands product van 1938. Dat gebeur-
dee vooral in de vorm van verplichte kredieten aan de Wehrmacht voor 
bezettingskosten,, verplichte bijdragen (eerst in goud en later in goede-
renn en diensten) aan de Duitse veldtocht tegen de Sovjet-Unie, en leve-
rantiess die niet betaald werden. Per huishoudens kwam dat neer op 
ruimm vierduizend gulden (ruim dertigduizend euro), meer dan twee-
maall  het toenmalig doorsnee jaarinkomen.90 Vooral als gevolg van deze 
exploitatiee lag het reëel nationaal inkomen aan het eind van de oorlog 
opp minder dan de helft van dat van 1939.91 

Vann de verschillende economische sectoren was de transportsector 
duidelijkk het zwaarst getroffen. Vernieling door oorlogsgeweld en dief-
stall  door de Duitsers hadden enorme gaten geslagen in de infrastruc-
tuur,, in het openbaar vervoer en in het bestand aan personenauto's. 
Meerr dan negenhonderd verkeersbruggen waren vernield, van de vijfti g 
belangrijkstee waren er maar negen over, en van de belangrijkste spoor-
bruggenn maar drie. In de havens waren zware verwoestingen aange-
richt.. Het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg waren geblokkeerd 
doorr afgezonken zeeschepen, talloze andere vaarwegen door binnen-
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vaartschepen.922 Van de Ns-locomotieven was (ten opzichte van 1938) 
bijnaa de helft verdwenen, van de wagons tachtig tot negentig procent, 
vann de autobussen veertig procent, van de personenauto's de helft.93 

Inn een aantal opzichten viel de schade toch ook weer mee, blijkt uit 
dee studie van Klemann. Het aantal vrachtauto's was na afloop van de 
Tweedee Wereldoorlog 'maar' ruim tien procent kleiner dan daarvóór en 
hett aantal binnenvaartschepen niet meer dan twintig procent.94 In de 
agrarischee sector was het productieapparaat in de niet-geïnundeerde 
gebiedenn goeddeels intact, ondanks de roof van meer dan honderddui-
zendd paarden en een half miljoen koeien en varkens gedurende de oor-
log.955 Het bank- en verzekeringswezen stond nog stevig overeind.96 Wat 
dee industrie betreft: daar hadden de Duitsers vijftigduizend machines 
gestolen,, met name uit de metaalindustrie. Daartoe hoorden echter ook 
allerleii  kleine apparaten als industriële naaimachines, typemachines en 
elektromotorenn van allerlei formaat. Alles bijeen waren maar enkele 
procentenn van het machinepark verdwenen. Tijdens de oorlog was bo-
vendienn zoveel in de industrie geïnvesteerd, dat het primaire machine-
vermogenn ook na de vernielingen en inbeslagnames nog altijd hoger lag 
dann in 1939. Weliswaar was de industrie in Nederland tegen mei 1945 
praktischh tot stilstand gekomen; het probleem bij het reactiveren van de 
productiee was echter vooral het gebrek aan grondstoffen, kolen en elek-
triciteit,, en niet zozeer het gebrek aan capaciteit.97 

Dee toestand waarin de bevolking achterbleef, vormt natuurlijk een 
anderr verhaal. Tijdens de meidagen van 1940 zijn bijna 2200 Nederland-
see militairen omgekomen en ruim 2500 burgers.98 De schattingen lopen 
uiteen,, maar in grote lijnen hebben de daaropvolgende oorlogsjaren 
rondd de tweehonderdduizend Nederlanders het leven gekost, van wie 
ongeveerr de helft bestond uit joodse gedeporteerden en de overigen 
slachtofferss waren van het oorlogsgeweld, bombardementen, concen-
tratiekampenn en honger.99 Daarnaast waren er enorme aantallen ont-
heemden:: onderduikers, evacués, hongervluchtelingen, dwangarbei-
derss in de Arbeitseinsatz, gevangenen in concentratiekampen, gedepor-
teerdee joden die de holocaust hadden overleefd, krijgsgevangenen, 
mensenn die naar het buitenland waren uitgeweken. In totaal ging het 
omm bijna twee miljoen personen, ofwel meer dan een vijfde van de be-
volking.. Van nog eens meer dan tweehonderdduizend mensen was ten 
tijdee van de bevrijding de verblijfplaats onbekend.'00 Vrijwel alle overle-
venden,, ontheemd of niet, waren tijdens de oorlog verarmd. Eenmaal 
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bevrijdd had een op de tien Nederlanders niet meer kleren dan die welke 
zee droegen. De Jong: 'Goede schoenen waren schaars geworden - velen 
liepenn op geïmproviseerd schoeisel, in arme wijken liep wel de helft van 
dee kinderen blootsvoets.'101 In het hongergebied had drieënveertig pro-
centt van de gezinnen niet meer dan één enkel laken per persoon en de 
helftt niet meer dan één handdoek.102 

Eenn van de betere beslissingen van de Nederlandse regering in Lon-
denn dateert van najaar 1940, toen zij de Rotterdamse graanhandelaar 
C.. van Stolk aanstelde als regeringscommissaris in buitengewone 
dienst,, met de taak in de Verenigde Staten grote voorraden voedings-
middelenn en kledingmaterialen te kopen voor de eerste maanden na de 
bevrijding.. Van Stolk deed dit met grote inzet, en wist zijn voorraden 
ookk te beschermen tegen het begerig oog van de Amerikaanse en Britse 
autoriteiten.. Aan het eind van de oorlog bevonden zich meer dan drie-
honderdduizendd ton graan, en aanzienlijke hoeveelheden sojabonen, 
rijst,, katoen, wol, leer en andere goederen in meer dan zestig opslag-
ruimtenn in zes landen: Canada, de Verenigde Staten, Brazilië, Uruguay, 
Argentiniëë en de Dominicaanse Republiek. De verscheping naar Neder-
landd begon als gezegd eind 1944.103 Desondanks beseft men, de inventa-
risatiee van De Jong en de studie van Klemann lezende: de schaarste, ook 
aann andere materialen en goederen, was zo groot dat particuliere hulp-
actiess zeer welkom bleven. 

Dee maanden na de bevrijding ging Anton verder met het inkopen van 
dee meest uiteenlopende spullen: fietsbanden, rubberringen voor weck-
flessen,, nog meer kleding (waarvoor de Amerikaanse trust geld be-
schikbaarr stelde), werkkleding voor het personeel, verf en glas voor de 
fabrieken.1044 De verzending was door het gebrek aan scheepsruimte niet 
gemakkelijk.. In juni kocht hij tienduizend rubberregenjassen van het 
Amerikaansee leger - è raison van vijfenzeventig dollarcent per stuk -
enn probeerde hij die als extra zending te versturen, en toch weer uitslui-
tendd te bestemmen voor zijn personeel in Eindhoven. Hij stuitte echter 
opp een oude bekende, de voormalig minister van Economische Zaken 
M.. R L. Steenberghe, die na zijn vertrek uit het kabinet (in 1941) voorzit-
terr was geworden van de Nederlandse Missie voor economische, finan-
ciëlee en scheepvaartaangelegenheden. Deze organisatie was begin 1942 
inn Washington opgericht als koepel voor onder meer de Netherlands 
PurchasingPurchasing Commission en het kantoor van de buitengewoon regerings-
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commissariss en graaninkoper Van Stolk.105 Steenberghe liet Anton we-
tenn dat Nederland nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid scheepsruimte 
vanuitt de Verenigde Staten toebedeeld kreeg, zodat verzending van de 
regenjassenn ten koste zou gaan van iets anders, en verwees hem nog eens 
opp vermanende toon naar eerdere brieven over de bevoordeling van het 
Philips-personeel:: 'Ik heb hier destijds ook bij genoemd de noodzake-
lijkheidd van een bevredigende en rechtvaardige distributie in Neder-
land.'106 6 

Antonn en Anna waren op zomervakantie in New Hampshire toen op 
66 en 9 augustus atoombommen op Hiroshima en Nagasaki vielen.107 

Meteenn na de capitulatie van Japan, door keizer Hirohito bekendge-
maaktt op woensdag 15 augustus, liet hij felicitaties sturen naar alle vesti-
gingenn in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika en visa aanvra-
genn voor de uitreis.108 Daarna startte hij de voorbereiding van zijn te-
rugkeer.. Maar waar te beginnen? Om een of andere reden dacht hij het 
eerstee aan zijn auto. Nog vanaf zijn vakantieadres liet hij een telegram 
sturenn naar J. M. de Booy, de voormalig directeur van Koninklijke/Shell 
diee sinds mei 1944 minister van Scheepvaart en Visserij was, met een 
verzoekk om transportruimte voor zijn Lincoln Zephyr.109 Tegelijkertijd 
vroegg hij voorzitter P. J. Aalberse van de Mijnraad te Den Haag dit ver-
zoekk te ondersteunen, omdat hij wegens de nog gebrekkige spoorver-
bindingenn zonder auto geen vergaderingen van dit adviescollege zou 
kunnenn bijwonen.110 Het is niet bekend of Aalberse dit argument sterk 
genoegg heeft gevonden om actie te nemen. 

Rondd 1 september keerde hij terug naar New York, waar inmiddels 
ookk Franss Otten weer was gearriveerd.111 Hij schreef Frits: 'De dames lo-
penn rond als razenden om te shoppen en bij elkaar te graaien wat moge-
lij kk is voor de terugreis naar huis, die wij vermoedelijk wel half oktober 
zullenn kunnen starten. Ik ben nog druk bezig met minister De Booy die 
mijj  heeft verwezen naar dee ambassade te Washington om mijn inboedel 
meee te nemen, zodat wanneer wij terug zijn er algemene bedeling plaats 
kann vinden.'112 Aangezien half oktober maar anderhalve maand verder 
was,, begon hij ook zelf als een razende alles door elkaar te kopen - nu 
voorall  voor eigen behoeften - en te regelen. Schoondochter Sylvia 
moestt opgeven wat de maat van de traproeden in De Laak was, hij liet in 
Engelandd fietsen aanschaffen voor zichzelf, Anna en een aantal familie-
leden,, en hij bestelde alvast twee nieuwe kostuums bij een kleermaker in 
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Londen.1133 Hij meldde directeur W. Muri van Philips Zwitserland dat hij 
dee daaropvolgende winter zeker weer in dat land zou willen doorbren-
gen,, om te ontsnappen aan de Hollandse winter, 'die zeer slecht zou 
zijnn voor mijn gezondheid'114 Wilde Muri alvast inreisvisa regelen? Hij 
betaaldee zijn Amerikaanse inkomstenbelasting, bestelde tien kistjes ha-
vana'ss op Cuba (met het verzoek ze rechtstreeks naar Nederland te stu-
ren),, schakelde makelaars in om het huis in Larchmont te verkopen 
(watt niet lukte) en zegde het lidmaatschap van de plaatselijke Bonny 
Briarr golfclub op."5 Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten had hij 
ookk nogal wat kunst gekocht, zijn huis hing er uiteindelijk net zo vol als 
Dee Laak; nu verkocht hij een deel aan een kunsthandel.116 

Eindd september boekte hij passage voor hemzelf, Anna, Annetje en 
Franss Otten, en zijn nu bijna tienjarige kleinzoon Fransje op de 'ss 
Delftdijk',, een vrachtschip met passagiersaccommodatie van de Hol-
land-Amerikaa Lijn; de andere kleinzoon Diek van bijna negentien was 
inn Engeland voor een vliegopleiding bij de RA F.117 Er braken echter sta-
kingenn uit in de New Yorkse haven, zodat het vertrek tot twee keer toe 
moestt worden uitgesteld.118 Hij stuurde een telegram naar Othon Lou-
part,, die sinds begin september in Nederland was: het zou mogelijk wel 
decemberr worden voor ze arriveerden. Loupart reageerde teleurgesteld, 
medee vanwege Ottens voornemen na terugkeer in Europa eerst de vesti-
gingenn in Spanje en Italië te bezoeken. Hij schreef waarschuwend dat 
hett onbegrip tussen 'New York' en 'Eindhoven' en tussen 'New York' en 
dee Nederlandse regering, zoals dat tijdens de oorlog was gegroeid, nog 
altijdd parten speelde. Zowel in Eindhoven als in Den Haag - waarmee 
opp dat moment gesprekken over uiterst belangrijke kredieten gaande 
warenn - bestond 'een bijna niet uitroeibaar scepticisme' over de denk-
beeldenn 'van de verantwoordelijke heren' (dus Anton en Otten) betref-
fendee het herstel van het bedrijf en eventuele uitbreidingen.119 Die scep-
siss had ernstige vormen aangenomen en werd 'telkens door ongelukki-
gee gossips, particuliere correspondenties, persuitlatingen en hier bij 
velenn onbegrijpelijke telegrammen weer leven ingeblazen'. 

Watt Loupart hiermee precies bedoelde, is niet bekend, maar men 
kann zich er - Anton en Otten kennende - een en ander bij voorstellen. 
Mett de 'onbegrijpelijke telegrammen' kan hij hebben gedoeld opp een te-
legrafischee discussie in september en begin oktober over een plan van 
Fritss en het management in Eindhoven tot opsplitsing van de machine-
fabrieken,, waar Anton, Otten en Van Walsem - die ook weer in New 
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Yorkk was - mordicus tegen waren en dat zij vanuit het Roosevelt Hotel 
'absolutely'absolutely impossible and seriously detrimental to concern interests' had-
denn genoemd.110 Loupart zag maar één manier om aan de voortwoeke-
rendee irritaties een einde te maken, en schreef 'dat mijns inziens de 
plaatss van ons allen weer thuis is, zeker voor een onbepaalde tijd, aange-
zienn de mensen alleen door persoonlijk voorbeeld zien en geloven'.121 

Zowell  Anton als Otten moest maar zo snel mogelijk komen en Otten 
moestt zijn reisnaar Spanje en Italiëë maar uitstellen. 

Decemberr was gelukkig wat al te pessimistisch ingeschat. Begin novem-
berr was het zo ver. Het was Anton inderdaad gelukt toestemming te 
krijgenn voor het vervoer van twee auto's; die vertrokken zelfs twee da-
genn eerder dan hij zelf. Vrijdag 2 november verliet de 'ss Delftdijk' de 
havenn van New York.122 Woensdag 14 november arriveerden ze bij Hoek 
vann Holland, vanwaar ze vrijwel exact vijfenhalfjaar eerder waren ver-
trokken.. Wegens mist moest het schip een tijd buitengaats wachten. 
Toenn het eindelijk de Nieuwe Waterweg binnenvoer, werd het begroet 
doorr een motorbootje met Frits, Henk van Riemsdijk en enkele klein-
kinderenn aan boord, die breed zwaaiend een paar keer om de 'ss Delft-
dijk'' cirkelden en toen terugkeerden naar Rotterdam voor het echte 
welkom.1233 De kranten hadden Antons aankomst aangekondigd, en het 
wass druk op de kade van de Merwehaven aan de noordelijke Maasoever, 
waarr de boot aanmeerde.124 'Een optimistische dr. Philips in Nederland 
terug,'' schreef het Algemeen Handelsblady na een paar seconden met 
hemm te hebben gesproken.125 Maar de stemming was bepaald niet uitge-
laten.. Het weer was koud en somber, het was zwaarbewolkt en maar een 
graadd of vier.126 Het weerzien met de kinderen en de - flink gegroeide -
kleinkinderenn was natuurlijk hartverwarmend en geruststellend. Het 
hadd hun niet aan veel ontbroken en zij oogden gezond. Maar op de kade 
stondenn ook verwanten en bekenden die de hongerwinter in het westen 
haddenn meegemaakt en die nog altijd sterk vermagerd waren.127 

Rotterdamm was zwaar gehavend, het centrum door het bombarde-
mentt van 14 mei 1940 goeddeels verdwenen, de havens - waar de Duit-
serss najaar 1944 grondige vernielingen hadden aangericht - nog lang 
niett hersteld. Onderweg naar huis was het beeld al even deprimerend. 
Misschienn het meest confronterend was de aankomst in Eindhoven, 
waarr hij nu met eigen ogen zag welke schade de bombardementen aan 
zijnn fabrieken en de omliggende woningen hadden aangericht, en hoe-
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veell  werk nog met het herstel gemoeid zou zijn. Ook zijn grote bosge-
biedd aan de rand van de stad verkeerde in desolate toestand. Het lag niet 
verr van het vliegveld en er waren tijdens de oorlog zo'n twaalfhonderd 
groteree en kleinere bommen terechtgekomen; bovendien was in de 
winterr van 1944-1945 een derde van de bomen weggekapt om te dienen 
alss brandstof.128 De in dit bos gelegen vill a De Wielewaal van Frits was al 
diee jaren gebruikt door het Duitse leger en bij het bombardement direct 
naa de bevrijding van Eindhoven zwaar beschadigd.129 Antons eigen huis 
wass nog steeds niet klaar voor bewoning, zodat Anna en hij tijdelijk in-
trokkenn bij Frans Otten in diens vill a Het Heihuis bij de golfbaan.130 

Alless was veranderd. Of toch niet? De volgende dag rond twee uur 
'ss middags loeiden de fabriekssirenes. Via het nieuws en de geruchten-
machinee wist heel het personeel inmiddels dat Anton er weer was. Het 
verliett in optocht het werk en trok naar vill a De Laak. Anton wist dat ze 
kwamenn en reed daar ook heen. 'Vergezeld van mevrouw Philips en om-
ringdd door zijn naaste familieleden nam dr. Philips vanaf het bordes 
vann huize "De Laak" de luide toejuichingen in ontvangst, die ononder-
brokenn opstegen uit de stoet, die enkele uren defileerde op de tonen van 
dee Philips-harmonie,' schreef het Eindhovensch Dagblad in een ver-
slag.1311 De stoet telde wel vijftienduizend mensen met 'kleurige mutsen, 
vlaggetjess en andere feesttooi', volgens de NRC, 'naar Brabantse trant 
werdd het een geïmproviseerde carnavalsbetoging' en ondanks het nog 
altijdd sombere en vochtige weer raakte heel Eindhoven in feeststem-
ming.1322 'Overweldigend,' noteerde de pers uit Antons mond, 'het geeft 
mee moed voor de toekomst.'133 

Hett défilé was'als vroeger', schreef Frits later in zijn autobiografie, en 
'veell  van de ouderen waren er rotsvast van overtuigd, dat alles nu gauw 
weerr in orde zou zijn'.134 Op een spandoek stond: 'Er komt schot in, 
Toonn is er weer!'135 Als bij toverslag begon het de volgende dag - vrijdag 
166 november - vanuit het zuidoosten op te klaren, tot de zon in het 
weekendd zelfs tamelijk uitbundig scheen en de temperatuur opliep naar 
bijnaa lenteachtige waarden.136 En jawel, er kwam schot in. De weken 
daaropp arriveerden de eerste zendingen met kleding, waaronder acht 
kistenn textiel uit Brazilië (duizend truien, duizend onderbroeken, dui-
zendd shirts, vierhonderd broeken en vierhonderd combinaties), 7700 
paarr schoenen uit Argentinië en nog eens tweeduizend uit Venezuela en 
Curacao.137 7 
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Sommigee dingen waren echt hetzelfde gebleven. Twee weken na zijn 
terugkeerr kreeg Anton een brief van Hotel Wittebrug te Den Haag. De 
directeurr heette hem welkom in het land. Het hotel had schade opgelo-
penn en was nog door militairen bezet, maar over enige tijd hoopte hij 
Antonn weer te mogen ontvangen. En o ja: 'vóór uw vertrek [op 13 mei 
1940]]  nam ik van u een tasje in bewaring, inhoudend een collectie Ha-
vana-sigaren.. Dit valies is ongedeerd uit de strijd gekomen en houd ik 
gaarnee te uwer beschikking.'138 
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HOOFDSTUKK  19 

NogNog spreekt die geconcentreerde wil 
uituit de soms felle ogen1 

Beginn 1946 was het herstel van De Laak en de restauratie van beschadigd 
meubilairr afgerond en trokken Anton en Anna weer in hun eigen huis. 
Dee kisten met duizenden porseleinen en zilveren kostbaarheden had-
denn de gehele oorlog in de opslagruimten van het Museum voor Aziati-
schee Kunst te Amsterdam gestaan.2 De zestig schilderijen in de kluis van 
dee Nederlandsche Handel-Maatschappij in Den Haag, opgeborgen tus-
senn de rijkscollectie, waren aan de Duitse aandacht ontsnapt - de 
kunstrooff  tijdens de Tweede Wereldoorlog was met name gericht ge-
weestt op het bezit van joodse mensen, ook de meeste musea waren niet 
geplunderd.33 Alleen twee portretten door Lucas Cranach, die Anton in 
hett hoofdkantoor had laten hangen, waren verdwenen. Verwalter Mer-
kell  had ze in 1942 op verzoek van Hermann Göring mee naar Duitsland 
genomenn - een is na de oorlog weer teruggekomen.4 Op initiatief van 
Fritss waren tijdens de oorlog de tien kostbaarste doeken uit de kluis in 
Denn Haag weggehaald en overgebracht naar Zaltbommel. Neef Kees 
Philipss - die daar nog altijd de firma Fred. Philips dreef- had ze ver-
borgenn in een speciaal gemetselde ruimte in een theepakhuis. Kort 
daaropp had men exact gelijkende kisten, voorzien van dezelfde num-
mers,, naar de Nederlandsche Handel-Maatschappij teruggebracht, ge-
vuldd met tien minder kostbare schilderijen,'aldus de indruk wekkende, 
datt er niets veranderd was', schreef Antons secretaresse Will y van Bree-
menn in haar verslag over de bezettingsjaren.5 Achteraf had men deze 
wisseltrucc beter achterwege kunnen laten. Juist de in Zaltbommel ver-
borgenn schilderijen kwamen beschadigd terug. Ze bleken aangetast 
doorr vocht, en een restauratie in de ateliers van het Rijksmuseum 
konn daar maar betrekkelijk weinig aan goedmaken. De schade deed 
hunn waarde dalen naar maar vijftien procent van de vooroorlogse, 
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watt neerkwam op een verlies van een kleine zeven ton (rond 2,7 miljoen 
euro).6 6 

Inn haar verslag meldde Will y van Breemen ook wat er met de rest van 
Antonss vermogen, voor zover in Nederland, was gebeurd. Direct na het 
uitbrekenn van de oorlog had zij de schilderijen, kostbaarheden en grote 
pakkettenn aandelen via schenking op naam van Frits en Jetty gezet; de 
detailss zijn eerder beschreven.7 Vóór de oorlog had Anton elf diamanten 
gekochtt voor in totaal tachtigduizend gulden. In 1943 en 1944 waren vier 
daarvann - samen vierentwintig karaat — verkocht voor liefst driehon-
derdduizendd gulden, die Will y van Breemen had beheerd in twee zwarte 
kassen,, een ten behoeve van Frits en een voor Jetty. Ze meldde: 'Grote 
bedragenn werden hieruit betaald aan ondergrondse activiteit, extra le-
vensmiddelenn aan kampen, ondersteuningen gijzelaars en verder belas-
tingenn en huishoudelijke uitgaven.'8 De overige diamanten en andere 
kleineree kostbaarheden had zij op diverse adresjes verborgen: 'in een 
mijnerr safes in Eindhoven', 'onder de kassen van Niessink', 'bij mijn fa-
miliee ingemetseld'. Het verslag liet zien dat Van Breemen, Frits, neef 
Keess Philips van de familiebank in Zaltbommel en enkele ingewijden 
vann de financiële afdeling bij de bescherming en het beheer van Antons 
vermogenn met de nodige bluf hadden ingespeeld op de blindheid van de 
Duitsee bureaucratie. Zo had Frits nooit daadwerkelijk de grond- en bos-
percelenn betaald die op zijn naam waren gezet, aangezien dat geld met-
eenn in beslag zou zijn genomen, zodra het op Antons rekening stond. De 
Duitserss hadden deze simpele truc niet ontdekt. 'Transacties zo door-
zichtigg als deze, daar kwamen ze nooit achter,' schreef Van Breemen 
schamper.99 Toen de bezetter haar een opgave had gevraagd van Antons 
bezittingen,, had ze eenvoudigweg nagelaten daarin de huizen en grond 
tee vermelden die in een privé-vennootschap zaten (waaronder voor zo-
verr bekend De Laak en enkele huizen aan de nabijgelegen Parklaan).10 

Hett had vijf jaar lang geen problemen opgeleverd. En toen de Duitsers 
haddenn besloten dat de banksaldi van Nederlanders die in 'vijandig' ge-
biedd verbleven niet meer dan drieduizend gulden mochten belopen (het 
meerderee moest worden gestort op een Sammelkonto Feindvermögen), 
hadd zij voor Anton en zijn vrouw precies dat maximum op een rekening 
gezet.. Weer was er niet doorgevraagd. Van Breemen: 'Vanzelfsprekend 
namm ik later steeds die maatregelen, dat niets meer overgemaakt werd en 
inn deze heeft de heer C. Philips [- Kees, MM ] altijd reusachtig meege-
werkt.. We hebben aardig wat manipulaties samen verricht. Een echte 
sportt werd dat.'11 

462 2 



Welkee schade Anton persoonlijk door de Tweede Wereldoorlog heeft 
geleden,, valt niet precies te zeggen. Enkele jaren later heeft het concern 
hemm en de leden van de raad van bestuur een vergoeding gegeven voor 
oorlogsschadee aan hun huizen en inboedels.12 Voor het opknappen van 
zijnn leeggekapte bossen vol bomkraters in de buurt van het vliegveld 
wass rijkssubsidie beschikbaar.13 De grootste schadepost vormden ver-
moedelijkk de tien aangetaste schilderijen.14 Verder lijk t hij er door de 
oorlogg materieel weinig of niet op achteruit te zijn gegaan. Zelfs zijn 
wijnvoorraadd bleef gespaard, meldde zijn secretaresse. Een deel lag bij 
hett uitbreken van de oorlog opgeslagen bij wijnhandelaren in Tilburg 
enn Amsterdam. Toen het gerucht ging dat de Duitsers daar de hand op 
wildenn leggen, had men Antons flessen in de kelder van het Philips Ont-
spanningsgebouww gelegd. Daar lagen ze nog.15 

Watt de schade van het concern betreft: aanvankelijk schatte Frans 
Ottenn dat door bombardementen en oorlogsgeweld (behalve in Eind-
hovenn was er ook grote schade aan fabrieken in Polen, Duitsland, Oos-
tenrijkk en Italië) honderd miljoen gulden verloren was gegaan, inclusief 
dee verliezen aan weggeroofdee materialen en machines.16 Later wist men 
eenn deel van de machines uit Duitsland terug te halen en zakte de schat-
tingg terug naar zestig miljoen voor verwoestingen aan de bezittingen in 
heell  Europa.17 Men deponeerde bij de regering een claim wegens oor-
logsgeweldschadee (de bombardementen) en bezettingsschade van 
drieënnegentigg miljoen gulden, en daarnaast een claim van 283 miljoen 
guldenn tegen Duitse bedrijven, wegens sinds 1935 gemiste licentiever-
goedingen.18 8 

Terzijde:: vóór zijn terugkeer had Anton in de Verenigde Staten sa-
menn met Othon Loupart een plan voor de Duitse herstelbetalingen 
bedacht.199 Die moesten volgens hem niet in geld plaatsvinden maar in 
natura.. Daartoe zouden de Duitse bedrijven al hun exportgoederen 
moetenn overdragen aan een Allied Import & Export Corporation, onder 
auspiciënn van de Verenigde Naties. Landen met recht op schadevergoe-
dingg zouden deze goederen tegen kostprijs kunnen afnemen, met een 
zodanigee opslag dat de Corporation de Duitse bevolking net genoeg 
konn geven om van te leven. 'Onze bedoeling dus is, Duitsland te voor-
zienn van grondstoffen en van voedsel voor een minimum bestaan. 
Daartegenoverr ontvangen wij van hun overvloedige materialen en afge-
werktee producten, alles simple comme bonjour? zette hij uiteen in een 
brieff  aan de gezaghebbend bankier en econoom prof. dr. G. M. Verrijn 
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Stuart.200 Gaandeweg kon men de exportprijzen opschroeven en de 
Duitserss een wat hogere levensstandaard gunnen. Voor Philips zou zo'n 
wingewestt direct naast de deur zeer voordelig zijn: 'Onze N v zou een ge-
deeltee van haar behoefte aan grondstoffen en halffabrikaten voor min-
stenss vijf miljoen gulden per jaar kunnen dekken. Daarbij zouden de 
prijzenn oneindig veel lager zijn, dan die, waarvoor men op het ogenblik 
betrekkenn moet uit de us A, Canada, Engeland, Zweden en Zwitserland.' 

Verrijnn Stuart - hij zou later voorzitter van de Sociaal Economische 
Raadd worden - vond het plan maar niks. Alleen de mogelijkheid winst 
tee maken zou de Duitsers prikkelen tot een voldoende hoge productie 
omm herstelbetalingen mogelijk te maken, zo redeneerde hij: 'Deze pro-
ductiee zal niet de gewenste omvang verkrijgen, wanneer de Duitsers met 
dee bajonet van de bezetter aan het werk gehouden zouden moeten wor-
den.. Zij moeten zelf enig belang bij de productie hebben. Wenst men 
hunn dit niet te geven, dan kan men iedere illusie omtrent belangrijke 
schadevergoedingg wel opgeven.'21 De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
Antonn ook niet veel van zijn idee verwachtte. Hij schreef zijn oude 
vriendd Piet van Tienhoven (van de Vereniging Natuurmonumenten) op 
berustendee toon: 'In Washington was men er zeer in geïnteresseerd, 
dochh vermoedelijk zal men het wel terzijde hebben gelegd, omdat men 
nuu eenmaal voor zulke vraagstukken geen directe oplossing weet... Wij 
hebbenn in alle geval onze plicht in deze gedaan en daarmee basta!'22 

Daarr komt bij: toen Verrijn Stuart het plan begin 1946 onder ogen kreeg, 
wass het de facto alweer achterhaald. De internationale conferentie over 
Duitsee herstelbetalingen van november 1945, te Parijs, had de hoop op 
substantiëlee schadevergoedingen flink getemperd. De geallieerden had-
denn een verdeelsleutel afgesproken, maar geen bedragen, en lieten de 
kwestiee verder over aan de opperbevelhebbers van de drie westelijke be-
zettingszoness in Duitsland (de Amerikaanse, Britse en Franse) en een 
internationaall  agentschap in Brussel. Uiteindelijk is van Duitse herstel-
betalingenn na de Tweede Wereldoorlog maar weinig terechtgekomen; 
Nederlandd zag vierenhalf procent van zijn nationale claim gehono-
reerd.23 3 

Terugg naar de schade van Philips. Schattingen zeggen weinig over 
feitelijkee hersteluitgaven, en claims zijn om tactische redenen meestal te 
hoog.. De beschikbare cijfers laten zien dat Philips de eerste twee oor-
logsjarenn in bezet Europees gebied goede resultaten heeft behaald. In 
meii  1940 had'Eindhoven' rond twintig miljoen gulden in kas, in januari 
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19433 was dat opgelopen naar vijfti g miljoen.24 Daarna ging het echter 
bergafwaarts,, door de bombardementen, maar ook door factoren als 
hogeree belastingen en sociale lasten, de trage Duitse betaling van mili -
tairee leveranties, de sterk teruglopende Europese economieën en de da-
lendee exporten vanuit Eindhoven naar andere landen in bezet gebied.25 

Philipss volgde hiermee het nationale patroon. De gehele Nederlandse 
industriee draaide in 1940 en 1941 uitstekend en zag daarna de rentabili-
teitt snel dalen.26 Normaal zou men personeel hebben ontslagen, nu 
hieldd Frits cum suis juist zoveel mogelijk mensen in dienst - een feno-
meenn dat ook bij andere bedrijven te constateren viel en dat men wel la-
bourbour hoarding noemt.27 Eind augustus 1944 was de bankschuld opgelo-
penn naar twintig miljoen gulden. In september vond de machine- en 
materiaalrooff  plaats en kwam de productie goeddeels tot stilstand. Na 
dee bevrijding van Eindhoven was die zeer moeilijk weer op gang te krij -
gen,, zo bleek al uit de brieven van Frans Otten, vooral doordat de oor-
logg nog ruim een halfjaar doorging, met Nederland in de frontlinie. In 
feitee is Philips 'Eindhoven' na september 1944 overeind gehouden door 
overheidskredieten,, die in juli 1945 waren opgelopen tot vijfendertig 
miljoenn gulden - zodat de totale schuld toen vijfenvijfti g miljoen was 
enn de kaspositie grofweg vijfenzeventig miljoen slechter dan in 1940.28 

Buitenn Europa was het beeld tegengesteld. De op Curacao gedepo-
neerdee jaarverslagen en een opgave van het Philips-archief leiden tot de 
schattingg dat de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Willemstad en de 
Britsee en Amerikaanse trusts tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de 
achttienn en drieëntwintig miljoen gulden winst hebben gemaakt. De 
raadd van commissarissen kreeg een cijfer daartussenin te horen: eenen-
twintigg miljoen.29 Het vermogen van Philips Curacao lag tegen het eind 
vann de oorlog twee miljoen gulden lager dan aan het begin, vooral door 
afboekingenn op de verloren bezittingen in Indië en elders in Azië.30 Dat 
vann de beide trusts was echter - mede door ingehouden winsten, waar-
destijgingenn en koerswinsten - met vijfti g miljoen gulden opgelopen 
naarr een kleine honderd miljoen.31 Dat was zonder de stille reserves: 
blijkenss de jaarverslagen heeft de Britse trust (waaronder ook uitbrei-
dingenn in Argentinië, Australië, Canada en Egypte vielen) in 1941 
allee fabrieksgebouwen, machines en inventarissen geheel afgeschreven, 
enn Philips Curacao (met activiteiten in Zweden, Zwitserland en Turkije) 
inn 1941,1943 en 1944, terwijl hun bezittingen natuurlijk wel een waarde 
hadden.32 2 
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Grossoo modo is de schuldopbouw binnen Europa (exclusief de vesti-
gingenn in neutrale landen) tijdens de Tweede Wereldoorlog dus vijfen-
twintigg miljoen gulden groter geweest dan de vermogensopbouw bui-
tenn Europa (exclusief stille reserves). Bij die schuld moet nog een deel 
vann de naoorlogse leningen worden opgeteld. De Nederlandse regering 
gaff  het concern in het najaar van 1945 een lening van negentig miljoen 
guldenn om de ergste liquiditeitsproblemen op te vangen, salarissen en 
wachtgeldenn te betalen en investeringen te doen. Zo'n vijfendertig mil-
joenn daarvan werd besteed aan vervangende machines en herstelkosten, 
enn kan als 'schade won' gelden.33 Tegenover dit totaal 'verlies' van zestig 
miljoenn staat dat Philips van de Nederlandse staat tussen 1946 en 1952 in 
totaall  tachtig miljoen gulden aan schadevergoedingen heeft ontvan-
gen.344 Resteert een positief saldo van twintig miljoen. 

Dee conclusie dat het bedrijf tijdens de oorlog minstens honderd-
twintigg miljoen gulden heeft verdiend, zoals de kritisch financieel advi-
seurr P. Lakeman in zijn 'officieuze biografie' heeft geschreven na verge-
lijkin gg van de jaarverslagen 1938-1939 en 1946, lijk t in ieder geval schro-
melijkk overdreven.35 Het eigen vermogen in dat laatste jaar lag wel 125 
miljoenn gulden hoger dan voor het uitbreken van de oorlog, maar daar 
stondd een stijging van het vreemd vermogen van 108 miljoen gulden te-
genoverr - wat tot een positief saldo van zeventien miljoen leidt.36 Er 
blijvenn echter te veel onbekende factoren. Enerzijds zou het meetellen 
vann de stille reserves in de trusts het werkelijk opgebouwde vermogen 
hogerr kunnen doen uitvallen. Anderzijds zijn ook in andere landen 
lokaall  leningen voor de wederopbouw gesloten, tot een onbekend be-
drag.377 Wel rijst een totaalindruk dat het concern toch ook niet slechter 
uitt de oorlog is gekomen. 

Doorr de oorlog gingen zes jaren van potentiële groei verloren, maar 
hett bedrijf wist de opwaartse lij n snel weer te vinden, net als het groot-
stee deel van de Nederlandse industrie.38 Er waren tegenvallers. Door de 
tweedelingg van Europa in een westers en communistisch blok kon Phi-
lipss de fabrieken en verkoopvestigingen in Polen, Tsjecho-Slowakije, 
Joegoslavië,, Roemenië en de Baltische landen niet meer op gang bren-
gen,, en gingen ook enkele fabrieken in het door de Sovjets bezette deel 
vann Duitsland (de machinefabriek Karger en de glasfabrieken te Weis-
wasser)) verloren.39 In Engeland en de Verenigde Staten kostte de om-
schakelingg van oorlogs- naar vredesproductie veel tijd en geld; in de 
Verenigdee Staten zou het nog jaren duren voor weer enige winst kon 
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wordenn gemaakt.40 Daar stonden meevallers tegenover. Philips Frank-
rijkk - men had er elf fabrieken, deels in joint venture - kwam snel weer 
goedd op gang.41 En in het westerse deel van Duitsland kreeg het concern 
allee fabrieken terug en ging het met name vanaf de invoering van de 
Duitsee mark in 1948 zowel met de West-Duitse economie als met de 
Philips-bedrijvenn daar sterk bergopwaarts.42 Al vanaf begin 1946 liepen 
dee verliezen van het concern als geheel terug; in november bereikte de 
productiee weer het niveau van 1939 - hoewel daar vijfti g procent meer 
personeell  voor nodig was - en eind dat jaar bleek een winst van twaalf 
miljoenn gulden te zijn gemaakt.43 In 1948 lag die winst alweer twee keer 
zoo hoog en kon Philips dankzij een geslaagde emissie van tweehonderd 
miljoenn (in aandelen en obligaties) al zijn kredieten bij banken en de 
overheidd aflossen.44 

Niett verwonderlijk liet de oorlog ook zijn sporen na in de persoonlijke 
verhoudingenn binnen de familie. 'Ik kan niet genoeg uitdrukking geven 
aann mijn vreugde u na vijfjaren terug te zien in onveranderde levens-
kracht,, gezondheid en energie,' schreef Piet van Tienhoven van de Ver-
enigingg Natuurmonumenten nadat hij Anton medio januari 1946 in 
Hotell  Victoria in Amsterdam had getroffen voor een lunch.45 Getuige 
zijnn autobiografie zag Frits een heel andere man, een die de Nederland-
see samenleving niet goed meer begreep en bovendien lauw en negatief 
reageerdee op sommige dingen die zijn zoon in die vijfjaar had gereali-
seerdd - zoals een groot veem voor de centrale opslag van goederen, dat 
inn 1941 op Frits' initiatief was gebouwd.46 Antons eerste biograaf Bou-
mann voegt daaraan toe dat Anton door zijn verblijf in het vrije en dyna-
mischee Amerika weinig begrip kon opbrengen voor de lage arbeidspro-
ductiviteitt in Nederland, en geen gevoel had voor de oorzaken daarvan, 
zoalss het algemene gebrek aan energie na vijfjaren oorlog, de zwakkere 
gezondheidd door gebrek aan (goede) voeding, en het aantreden van een 
generatiee jonge arbeiders die tijdens de bezetting had geleerd het rustig 
aann te doen - vooral bij het werk voor de Duitsers.47 

Ongetwijfeldd zal een kern van waarheid zitten in Frits' beleving en 
ookk in Boumans observaties, die per slot van rekening zijn gebaseerd op 
gesprekkenn met familieleden en medewerkers. Maar misschien zijn ze 
watt zwaar aangezet. In Antons brieven uit die tijd klinkt wel degelijk 
veell  optimisme. In februari 1946 verzekerde Frits hem en de commissa-
rissenn dat het ziekteverzuim weliswaar nog hoog was, maar 'dat gebrek 
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aann werklust praktisch geen rol speelt'48 Kort daarop schreef Anton in 
eenn brief aan een oud-medewerker: 'De werklust is nog wel niet zó, zo-
alss wij die voor de oorlog gewend waren, maar er komt toch schot in en 
wijj  zijn dan ook ten aanzien van de toekomst niet pessimistisch.'49 En 
aann de interne accountant Ammeraal, die zich in New York bevond, liet 
hijj  eind maart weten: 'De werklust wordt beter en de productie groter. 
Err zijn reeds enige afdelingen, zoals de glasfabriek en bakelietfabriek, 
diee weer op honderd procent van de vooroorlogse productie werken.'50 

Hijj  dacht ook wel degelijk na over de oorzaken van de lagere producti-
viteit,, blijkt uit deze brief. Hij legde de accountant uit dat nog maar 
drieduizendd van de zesduizend werkneemsters naar de fabrieken waren 
teruggekeerd,, omdat 'die voor hun moeders uren lang in de rij moeten 
staann om eten, schoenen en kleren op de bonnen te kunnen kopen'. Het 
gevolgg was 'dat wij op verschillende afdelingen een massa mannen heb-
benn moeten zetten, die het vak nog helemaal van den beginne af moeten 
leren'.. Overigens was een meerderheid van de bevolking het indertijd 
mett Anton eens dat er in Nederland minder hard werd gewerkt dan 
vóórr de oorlog.51 

Frits'' teleurstelling over Antons lauwe reacties had mede te maken 
mett een behoefte aan erkenning. Bij het vertrek van zijn vader in mei 
19400 was hij net vijfendertig jaar oud geweest en had hij nog weinig 
eigenn verantwoordelijkheid gedragen. Daarna had hij het familiebedrijf 
vij ff  jaar lang waargenomen, in zware omstandigheden, en hij wilde 
graagg van zijn vader horen dat hij het goed had gedaan. Hij schrijft: 'De 
meningg van je vader weegt altijd zwaar. Het maakt voor een jongen van 
veertienn veel uit, hoe zijn vader denkt over wat hij doet, en dat is nog net 
zoo als hij veertig is.'52 

Datt Anton positief was over Frits' prestaties in die fase van wederop-
bouw,, staat vast. Hij schreef William Meinhardt, met wie hij in maart 
19466 voor het eerst na zijn terugkeer weer contact had: 'Na vier maan-
denn is mijn zoon erin geslaagd veel in orde te brengen, zodat we snel op 
groteree schaal kunnen gaan werken.'53 Als hij bedenkingen had over de 
manierr waarop zoonlief tijdens de oorlog de winkel had beheerd - waar 
overigenss geen concrete aanwijzingen voor zijn - dan heeft hij onge-
twijfeldd snel gemerkt dat Frits in die vijfjaren een stevige eigen reputa-
tiee had opgebouwd. Nog geen week na zijn terugkeer ontving hij een 
brieff  van mr. L.A. Nypels, die tijdens de oorlog actief was gebleven als 
commissariss van Philips Eindhoven. Deze stak enorm de loftrompet 
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overr Frits. 'Voor alles moet op de voorgrond worden gesteld, dat uw 
zoonn Frits in al die bange jaren het hart van de zaak is geweest. Hij is 
zowell  voor de massa als voor de leiding het samenbindend element 
geweest;; hoewel daartoe van de aanvang aangewezen door traditie en 
naam,, zou hij niet vijfjaar lang deze rol hebben kunnen vervullen zon-
derr zijn zeer bijzondere daarvoor geëigende kwaliteiten.'54 Frits had 
diversee keren in gevaar verkeerd, aldus Nypels, en dat hij goed door de 
oorlogg was gekomen, dankte hij in de eerste plaats aan 'zijn grote popu-
lariteit,, waarvoor de Duitsers vreesden'. 

Ookk buiten het concern bleek zijn zoon inmiddels gezag te genieten. 
Fritss had direct na de bevrijding van Eindhoven het initiatief genomen 
tott oprichting van een Eindhovense Fabrikantenkring, met als doel 
eenn gezamenlijke aanpak van de directe naoorlogse problemen als de 
schaarstee aan energie, grondstoffen en transport, en het wegzuigen van 
personeell  door geallieerde instanties en het Militai r Gezag. Men had 
hemm voorzitter gemaakt, en toen later elders in het bevrijde zuiden 
soortgelijkee kringen ontstonden, was hij ook gekozen tot voorzitter van 
dee overkoepelende Samenwerkende Fabrikantenkringen van Bevrijd 
Nederland.555 Een lang leven was deze organisatie overigens niet bescho-
ren.. Frits voelde wel sympathie voor stromingen die de vooroorlogse 
verzuilingg wilden verbreken - bekend als de 'doorbraakgedachte' - en 
hooptee de fabrikantenkringen een neutraal karakter te geven. Maar na 
dee bevrijding van de rest van Nederland bleek het door tegenstand van 
dee oude Verzuilde' werkgeversorganisaties niet mogelijk een landelijke 
koepelkoepel van fabrikantenkringen te vormen. In oktober 1945 kwam het 
samenwerkingsverbandd ten einde. Een aantal plaatselijke kringen bleef 
well  bestaan, waaronder die in Eindhoven.56 

Datt zijn zoon tijdens de oorlog niet alleen meer gezag maar ook meer 
zelfvertrouwenn had gekregen, behalve misschien ten opzichte van zijn 
vader,, kan Anton hebben opgemaakt uit diens optreden in de naoorlog-
see 'zuivering', waarbij overheid, maatschappelijke organisaties en be-
drijvenn zich ontdeden van collaborateurs. 

Fritss behoorde als bekend tot degenen die lijdelijke samenwerking 
mett de Duitsers acceptabel en noodzakelijk hadden geacht, om erger za-
kenn - zoals complete ontmanteling van bedrijven en deportaties van 
personeell  - te voorkomen. Hij had hierbij krachtige steun genoten van 
dee commissarissen Nypels en H. L. Woltersom, die dezelfde gedachte 
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aanhingen.. Beiden hebben na de oorlog overigens aan kritiek blootge-
staan.. Nypels was niet alleen bij Philips maar ook als lid van de Hoge 
Raadd op zijn post gebleven. Na de oorlog sprak de regering openlijk uit 
datt de Raad zich tijdens de oorlog krachtiger tegen de bezetter had moe-
tenn opstellen. De helft van de raadsheren, onder wie Nypels, werd echter 
well  in functie hersteld.57 De bankier Woltersom was in de oorlog voor-
zitterr geworden van de door de Duitsers ingestelde Raad voor het Be-
drijfsleven.. In die functie had hij geprobeerd'de economische belangen 
vann het Nederlandse volk zo goed mogelijk tegen de aanslagen van de 
bezetterr te verdedigen', vond de zuiveringscommissie die zijn gedrag on-
derzocht.588 Maar hij had zich daarbij toch niet helemaal vaderlandslie-
vendd genoeg gedragen, stelde de commissie ook. Hij moest zich medio 
19466 uit zijn publieke functies terugtrekken. Philips handhaafde hem als 
commissaris.59 9 

Opp Frits' houding tijdens de oorlog heeft daarna voor zover na te 
gaann slechts een enkeling kritiek gehad.60 Hoe sterk zijn positie in het 
bevrijdee zuiden was, bleek al meteen in de eerste maanden na operatie 
Markett Garden. Terwijl de bevrijding van Noord-Brabant, Limburg en 
Zeelandd nog gaande was, probeerde het Nederlandse Militai r Gezag het 
gezagsvacuümm in dit gebied op te vullen en zocht daarbij samenwerking 
mett de voormalige illegaliteit.61 In Eindhoven speelde een aantal Phi-
lips-ingenieurss uit het verzet, onder wie G. Thai Larsen, AJ. Gelder-
blomm en J. Hoekstra, daarbij een belangrijke rol. Zij domineerden de 
nieuwee koepelorganisatie van verzetsgroepen Bond Nederland, die in 
oktoberr 1944 werd opgericht (tijdens een vergadering in het Philips-
complexx aan de Emmasingel) en die in november samen met andere 
groepenn een voortzetting kreeg in de 'Gemeenschap Oud-Illegale Wer-
kerss Nederland'.62 Deze GOIWN kreeg van het Militai r Gezag en de Bin-
nenlandsee Strijdkrachten (onder opperbevel van prins Bernhard) een 
leidendee rol bij de zuivering van het ambtelijk apparaat en de politie in 
hett zuiden, en zelfs arrestatiebevoegdheid.63 De organisatie had met ze-
venn leden een zwaar aandeel in de delegatie van zeventien zuidelijke 
prominentenn die begin februari 1945 koningin Wilhelmina in Londen 
bezocht,, en die op haar verzoek door enkele oud-illegalen was samen-
gesteld.644 Dat Frits - zelf geen lid van het verzet, maar wel ex-gijzelaar 
enn ex-onderduiker - tot de overige tien leden behoorde, betekent dat 
hijhij  in deze kringen onomstreden was. 

Vanuitt deze positie kon en durfde hij voluit in de bres te springen 
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voorr ondernemers die zijn inziens ten onrechte van collaboratie werden 
beschuldigd.. Toen dat najaar 1944 gebeurde met de gebroeders Hub en 
Wimm van Doorne van de vrachtwagenfabriek DAF, gaf hij een openbare 
verklaringg uit: 'Mij is geen enkel feit bekend en ook nooit een gerucht 
terr ore gekomen, dat zij zich in welk opzicht dan ook ooit onvader-
landslievendd zouden hebben gedragen, zowel wat hun privé-gestes als 
diee van de firma betreft.'65 De schrijver Anton Coolen, die zich publie-
kelijkk tegen de gebroeders Van Doorne keerde, kreeg meteen met een 
tegenactiee te maken. Frits protesteerde in een interview krachtig tegen 
Coolenss 'verdachtmakingen' en noemde diens campagne Vooral zo af-
keurenswaardig...,, omdat hier een schrijver, die zonder enige verant-
woordelijkheidd voor het wel en wee van vele mensen door de oorlog 
ging,, een industrieel zwart maakt, die uit de aard van zijn functie deze 
verantwoordelijkheidd dagelijks te dragen had'.66 De kwestie sleepte nog 
ruimm twee jaar verder. Het eind van het liedje was dat Coolen wegens 
beledigingg tot duizend gulden boete werd veroordeeld, terwijl de Van 
Doorness en DAF - dat tijdens de Tweede Wereldoorlog voor tien mil-
joenn gulden oorlogsmaterieel had gemaakt - ongeschonden uit de zui-
veringg kwamen.67 

Fritss steunde later ook ir. F.Q. den Hollander. Deze was bij het uit-
brekenn van de oorlog directeur geweest van de wapenfabriek Artillerie-
Inrichtingenn aan de Hembrug, en tegen zijn zin, maar op aandrang van 
zijnn personeel, en met nadrukkelijke steun van de ambtelijke top in Den 
Haagg (het college van secretarissen-generaal), tijdens de oorlog in func-
tiee gebleven. Na de bevrijding was hij benoemd tot secretaris-generaal 
vann Handel en Nijverheid (als tijdelijk vervanger van de op non-actief 
gesteldee Hans Hirschfeld). In het najaar van 1945 kwam hij onder vuur 
tee liggen en werd hij voorwerp van een onderzoek, uitgevoerd door 
mr.dr.. J. Donner, lid van de Hoge Raad (en later voorzitter).68 Frits ken-
dee Den Hollander, omdat de Artillerie-Inrichtingen na de capitulatie de 
machiness hadden overgenomen van de 'kernfabriek' Johan de Witt te 
Dordrecht.. Als gevolg daarvan was deze Philips-dochter - die vóór de 
oorlogg kleine kanonnen maakte - buiten de Duitse wapenproductie 
gebleven.699 Hij stuurde de belaagde secretaris-generaal een brief, waar-
inn hij herinnerde: 'Zoals gij nog wel zult weten, hebben wij de gehele 
oorlogg geregeld contact gehad over het saboteren van de Duitse druk... 
enn het was mij altijd een bijzondere voldoening te constateren, dat wij 
overr een en ander dezelfde opvatting hadden.'70 Het is niet zeker dat 
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Denn Hollander de brief heeft doorgeleid aan Donner, noch of dat dan 
enigg effect heeft gehad. Donner kwam kort daarna wel tot de slotsom 
datt Den Hollander niets te verwijten viel. De zaak werd geseponeerd en 
inn maart 1946 kon hij aan de slag in zijn nieuwe functie: directeur-gene-
raall  der Nederlandsche Spoorwegen.71 

Philipss had toen de eigen zuivering al goeddeels achter de rug. Even-
alss een aantal andere bedrijven had het bedrijf daartoe - met goedvin-
denn van de regering - meteen na de bevrijding van het zuiden een eigen 
commissiee ingesteld.72 Deze interne zuivering was in oktober 1944 van 
startt gegaan en had geleid tot een kleine achthonderd ontslagen, ruim 
vijfhonderdd schorsingen en een honderdtal berispingen.73 Het gedrag 
vann de directie was beoordeeld door Frans Otten, met steun van Frits -
watt wederom als een bewijs van diens onomstredenheid kan gelden. 
Vann het Eindhovense management had alleen Charley Spaens, com-
mercieell  directeur en baas van Philips Frankrijk, een verwijt gekregen, 
datt overigens niet zijn gedrag tegenover de bezetter betrof, maar zijn te 
luxueuzee levensstijl tijdens de oorlog.74 

Toenn de Nederlandse regering in september 1945 alsnog een Besluit 
Zuiveringg Bedrijfsleven (BZB) afkondigde, zag justitie af van nadere 
zuiveringsproceduress tegen de directies van concerns als Philips, Hoog-
ovenss en Werkspoor. De belangrijkste overweging was dat deze tijdens 
dee bezetting onder Duits beheer hadden gestaan en dat dus geen sprake 
wass geweest van vrijwillig e collaboratie. Bovendien vond justitie dat 
proceduress tegen hen in strijd zouden zijn met het Nederlandse econo-
mischh belang.75 Frits werd in 1946 benoemd tot ridder in de Orde van 
dee Nederlandse Leeuw. Voor zover zijn vader hem nog niet helemaal se-
rieuss nam, was dat toen wel voorbij. Anton was onder de indruk en 
schreeff  toenmalig minister-president dr. L. J. M. Beel: 'Ik ben er als vader 
trotss op, dat de regering aldus de verdiensten van mijn zoon voor de na-
tionalee zaak heeft willen erkennen.'76 

Err zijn geen tekenen dat Anton zich op enigerlei wijze met de zuive-
ringg heeft bemoeid, binnen noch buiten het bedrijf. Wel heeft hij zich 
vermoedelijkk na zijn terugkeer verre gehouden van bekenden aan wier 
gedragg tijdens de oorlog twijfel was gerezen, zo blijkt althans uit zijn 
houdingg in de zaak-Mengelberg. De beroemde dirigent van het Con-
certgebouworkestt had in 1932 een concert geleid in het Philips' Ont-
spanningsgebouw.. Later in de jaren dertig hadden Anton en hij met eni-
gee regelmaat contact gehad. Ze soupeerden wel eens, en Anton gaf hem 
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aff  en toe een nieuwe radiogrammofoon cadeau, waarop Willem Men-
gelbergg als tegenprestatie een paar volzinnen stuurde, die Philips voor 
reclamedoeleindenn mocht gebruiken, zoals: 'Uw nieuwste radiogram-
mofoonn "Fantasia" is voor mij een wonder van klank en natuurge-
trouwee weergave... Ik kan u slechts van harte gelukwensen en danken 
voorr zulk een meesterwerk.'77 Wegens een pro-Duitse houding en col-
laboratiee tijdens de oorlog had Mengelberg in juli 1945 een verbod ge-
kregenn om in Nederland te dirigeren - aanvankelijk voor onbepaalde 
duur,, later teruggebracht naar zes jaar.78 Toen een lid van het Concertge-
bouworkestt Anton enkele jaren later vroeg een poging tot snellere reha-
bilitatiee van de dirigent te ondersteunen, antwoordde hij dat hij tijdens 
dee oorlog niet in Nederland was geweest en verder geen oordeel kon vel-
lenn over Mengelbergs gedrag - hij wilde duidelijk buiten de kwestie blij -
ven.799 Mengelberg zou in maart 1951 overlijden, bijna tachtig jaar oud en 
vierr maanden voor het aflopen van het dirigeerverbod.80 

Dee oorlog had ook de relatie tussen zoon Frits en schoonzoon Frans Ot-
tenn niet onberoerd gelaten. De competentiestrijd van het begin van de 
oorlogg was later weggeëbd en zij hadden beiden als president-directeur 
hunn deel van het concern geleid - hoewel in Frits' geval zonder juridi-
schee dekking en onder Duitse curatele. Na de bevrijding moesten de 
officiëlee Philips' Gloeilampenfabrieken te Curacao en de officieuze Phi-
lips'' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven echter weer in elkaar worden 
geschoven.. Formeel had Otten na terugkeer gewoon het roer in handen 
kunnenn nemen, maar in de praktijk lag dat minder eenvoudig, althans 
volgenss Frits, die in zijn autobiografie schrijft dat men in Eindhoven 
'zeerr bezwaarlijk voetstoots Otten weer als de topleider zou hebben ge-
accepteerd.. Voor velen was hij een nieuwkomer en bij de ouderen was 
dee herinnering aan de impopulaire maatregelen, die hij in de crisisjaren 
terr will e van de sanering had moeten nemen, nog niet vervaagd.'81 Ge-
lukkigg was het overleg tussen hen beiden nu gemakkelijker dan tijdens 
dee oorlog. Om de overgang te versoepelen besloten ze eerst een tijdlang 
samenn de directie te voeren, en steeds beider handtekeningen onder 
overeenkomstenn en directiemededelingen te zetten. Voorjaar 1946 los-
tenn ze de kwestie definitief op door de beide directies samen te voegen. 
Err kwam een nieuwe raad van bestuur, waarvan het presidium bestond 
uitt de directie'New York'/curacao (Otten, Van Walsem en Loupart) plus 
Frits.. Binnen dit viertal bleef Otten president en werd Frits vice-presi-
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dent.. Anton bleef als gedelegeerd commissaris lid van de raad van be-
stuur,, die daarnaast vijf gewone leden telde: De Vries (financiën), Dijk-
sterhuiss (ontwikkeling), Tromp (technische leiding), Guépin (juridi-
schee zaken) en Van den Berg (commerciële zaken). Tegelijkertijd onder-
gingg het concern een reorganisatie. Men groepeerde de 
productiebedrijvenn in acht divisies (Hoofd-Industriegroepen ge-
naamd)) met elk een tweehoofdige leiding, bestaande uit een commer-
cieell  en een technisch directeur. Voor de coördinatie tussen vestigingen 
vann verschillende divisies in een en hetzelfde land kwamen er landen-
bureaus.. Zo kreeg de organisatiestructuur de vorm van een matrix met 
zowell  horizontale als verticale verbindingen.82 

Hett ligt voor de hand te vermoeden dat Frits - vijfjaar ouder gewor-
den,, vele managementervaringen rijker, en met een sterk imago in het 
bedrijff  en in het naoorlogse zuiden — zich ten opzichte van zijn zwager 
eenn stuk gelijkwaardiger heeft gevoeld dan vóór de Tweede Wereldoor-
log.. Frits lag ook een stuk beter in 'Den Haag' dan Otten, dacht Othon 
Loupart,, die Anton kort voor diens terugkeer schreef: 'Er is hier in den 
landee een grote goodwill voor de zaak, al blijkt uit de bejegening in Den 
Haagg niet altijd hetzelfde, doch bij het jongste bezoek van minister Vos 
[sindss juni 1945 minister van Handel en Nijverheid, MM ] hier... is dit 
weerr opnieuw onder woorden gebracht. Het is een zeer gelukkige zaak 
datt ir. Philips door zijn fijne houding de NV en daarmee onze doelstel-
lingenn in den lande en in de wereld zo uitmuntend heeft bevorderd, 
waardoorr bepaalde andere niet altijd en niet overal geapprecieerde uit-
latingenn voordelig gecompenseerd zijn.'83 Frits zelf schrijft in zijn 
autobiografiee dat hij de daaropvolgende jaren regelmatig meningsver-
schillenn met Otten had en soms scherpe kritiek van zijn zwager kreeg. 
Maar,, voegt hij er meteen aan toe, de verhouding bleef goed: 'De grond-
slagg van een hechte vriendschap werd er niet door beroerd en wij kon-
denn ook na een harde uiteenzetting weer samen optrekken.'84 

Dee werkelijkheid zal toch niet zo gemakkelijk zijn geweest. Ottens 
manisch-depressievee stoornis maakte hem bij tijd en wijle zeer onrede-
lij kk en wantrouwend. Bovendien was hij soms met zoveel dingen tege-
lij kk bezig dat hij afspraken vergat, was hij zo nu en dan zelfs korte tijd 
onvindbaarr en kwam er in andere perioden weinig uit zijn vingers.85 

Hett is niet bekend of hij al in de Verenigde Staten behandeling heeft ge-
zocht.. Terug in Eindhoven deed hij dat wel, maar zonder resultaat. Na 
enigee tijd kwam hij terecht bij een psychiater in Bern die hem volgens 
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zijnn zoon Diek (voor die tijd nieuwe) medicijnen voorschreef voor het 
afvlakkenn van zowel zijn manische als zijn depressieve fasen - naar het 
schijntt ook met enig succes.86 Frits was als vice-president de aange-
wezenn man om Otten tijdens diens behandelingen in Zwitserland te 
vervangen.. Aangezien die dan telkens een aantal weken afwezig was, 
ontstondd in de praktijk een wisselend presidentschap. 'Dat is steeds ge-
ruislooss in zijn werk gegaan,' schrijft Frits (die Ottens ziekte in zijn 
autobiografiee niet bij naam noemt).87 'Voor zover mij heugt is er, wan-
neerr hij uit Zwitserland terug was, slechts een enkele keer verschil van 
meningg geweest over een beslissing die ik had genomen.'Welke dat was, 
laatt hij onvermeld. 

Inn hoeverre Anton zich met het ineenschuiven van de twee directies, 
dee reorganisatie, de verhouding Frits-Frans bemoeide, is niet bekend. 
Hett staat vast dat hij zich permanent over alle belangrijke zaken liet in-
formeren.888 Maar hij heeft over deze onderwerpen geen brieven nage-
latenn en er zijn evenmin getuigenissen van anderen die licht op zijn 
opvattingenn en eventuele interventies kunnen werpen. Gesprekken 
hieroverr en over het probleem van Otten moeten in de beslotenheid van 
dee directieburelen en De Laak hebben plaatsgevonden.89 Ottens regel-
matigee afwezigheid en zijn minder actieve perioden hebben overigens 
niett verhinderd dat het concern in de naoorlogse jaren een enorme 
groeii  doormaakte. In 1950 was de omzet al bijna een miljard gulden; in 
i960,, Ottens laatste jaar als president-directeur, tegen de vijf miljard. De 
winstt in die periode steeg van een kleine vijfti g miljoen naar vierhon-
derdd miljoen gulden.90 

Inn de overgang van oorlog naar vrede had Anton, de pater familias, toch 
well  enige tijd nodig om ook psychisch terug te keren. Hij hield zich in 
19466 nog wat bezig met de aanvoer van hulpgoederen. Sommige daar-
vann lieten wel erg lang op aflevering wachten: in juni was nog niet de 
helftt van de twaalfduizend fietsbanden naar Nederland verscheept die 
hijj  meer dan een halfjaar eerder in Brazilië had besteld. De Braziliaanse 
regeringg zette de fabrikant Pirelli onder druk om de banden niet naar 
Nederland,, maar naar Argentinië te sturen, in ruil voor graan.91 Hij 
hielpp daarnaast oude bekenden die door de oorlog in problemen waren 
geraakt.. Daartoe hoorde ook Marie Lehmann, de weduwe van zijn 
voormaligee zakenrelatie Lev Ivanovitsj Lehmann uit Sint-Petersburg, 
diee in Letland woonde en die hij sinds 1934 tot het uitbreken van de oor-
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logg regelmatig geld en giften in natura had gestuurd.92 Kort na zijn te-
rugkeerr in Nederland vernam hij dat zij Letland was ontvlucht, de oor-
logg had overleefd en zich in een geallieerd opvangkamp in Esbjerg (De-
nemarken)) bevond. Hij stuurde meteen een vertegenwoordiger van 
Philipss in dat land op pad om haar voedingsmiddelen, kleding en medi-
cijnenn te bezorgen.93 

Inn de zomer van 1946 nam hij twee maanden zijn intrek in zijn gelief-
dee golfhotel in Crans-Montana in het Zwitserse Rhónedal, waar hij vrij -
well  alle zomers van de jaren dertig zijn vakantie had doorgebracht.94 

Zelff  speelde hij geen golf meer, Anna wel.95 Het najaar was weer be-
stemdd voor een paar hulpzaken. Een enkeling kreeg trouwens nul op het 
rekest.. A.H. Slack had behoord tot de bemanning van 'HMS Mohawk', 
dee torpedobootjager waarmee Anton en zijn familie op 13 mei 1940 naar 
Engelandd waren gevaren. Hij was inmiddels medewerker van de Britse 
ambassadee en schreef: 'Als u de heer bent, die ik nu voor de geest heb, 
zultt u zich ongetwijfeld herinneren dat u mij vroeg uw twee kleinkinde-
renn mee te laten delen uit mijn trommeltje sandwiches... Een verzoek 
waaraann ik zeer bereidwillig voldeed.'96 Nu had hij een vraag: kon Anton 
hemm een radio bezorgen, tegen betaling uiteraard. Anton reageerde ui-
termatee koel. De meeste radio's die Philips produceerde, gingen naar 
hett buitenland, schreef hij. De weinige die in Nederland bleven, waren 
bestemdd voor blinden en invaliden, wier verzoeken het eerst gehono-
reerdd werden. En hij besloot: 'I may add that I don't remember having 
metmet you on my trip to England in May 1940!97 

Beginn januari 1947 voer hij met Anna op de 'Noordam' van de Hol-
land-Amerikaa Lijn weer naar de Verenigde Staten. Daar verbleven ze 
eerstt twee wekenn in New York en reisden vervolgens door naar hun ver-
trouwdee Amerikaanse vakantieadressen in Phoenix, Arizona, en Mon-
terey,, Californië, waar hij zijn drieënzeventigste verjaardag vierde. Eind 
maartt voeren ze met de snelle 'Queen Elizabeth' in vier dagen terug van-
uitt New York naar Southampton, vanwaar ze via Londen naar Neder-
landd terugkeerden.98 

Intussenn had Marie Lehmann bericht gestuurd dat zij nog altijd in 
hett Deense vluchtelingenkamp zat en doodsbang was teruggezonden te 
wordenn naar het door de Russen bezette Letland. Ze vroeg hem een le-
ningg om naar haar dochter in Brazilië te reizen: 'Ik geloof dat u wel weet 
watt een terugkeer naar Rusland voor mij zou betekenen.'99 Het duurde 
tott laat in het voorjaar van 1947 voor ze over de noodzakelijke papieren 
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beschikte;; Anton regelde vervolgens haar overtocht per vliegtuig.100 In 
novemberr dat jaar kreeg hij een brief van haar dochter Vera in Sao Pau-
lo:: haar moeder was kort na aankomst in Brazilië ziek geworden en na 
eenn sterfbed van vijf maanden in haar armen overleden. 'Het was een 
oudee en ernstige nierkwaal (naast aderverkalking). Een maand lang 
leekk het beter te gaan, toen kwam weer de hoge koorts.'101 Haar moeder 
hadd een 'heel bijzonder' beeld van Anton, schreef Vera, 'als van een tove-
naarr die in elke situatie helpen kan', en kort voor haar dood had ze nog 
gezegd:: 'Schrijf hem dat ik zo'n pijn heb, en hij zal me helpen.'102 

Hoewell  hij zich als gezegd voortdurend op de hoogte liet houden, duur-
dee het tot medio 1947 voor hij zich weer actief met de business begon te 
bemoeienn en zijn leven de vorm hervond die het in de jaren 1934-1939 
hadd gehad: een afwisseling van reizen, lobbyen en overal in het bedrijf 
zijnn wensen en kritische kanttekeningen rondstrooien. In de zomer 
vann 1947 bezocht hij, op doorreis naar Crans-Montana, de fabriek bij 
Bern.1033 In september hervatte hij zijn commissariaat bij het dochter-
bedrijff  Pope (lampen) te Venlo.104 Eind oktober ging hij naar Brussel 
voorr een bezoek aan de lampenfabriek Mazda (ook een dochter) en het 
kantoorr van Philips België, waar hij zeven jaar niet geweest was.105 Hij 
schreeff  zijn broer Ed energiek: 'Ik breng mijn tijd door met diverse bui-
tenfabriekenn te inspecteren, bottlenecks op te sporen, waar dingen ha-
perenn en mijn werk uitkomst brengt. Je ziet dus dat ik nog niet aan het 
rentenierenn ben, wat mij ook niet zou bevallen.'106 

Inn de eerste maanden van 1948 raakte Europa opnieuw in de greep 
vann de angst. Al een halfjaar eerder waren bij de inlichtingendiensten 
berichtenn binnengekomen over Russische troepenverplaatsingen in de 
oostelijkee zone van Duitsland en in Hongarije, in de richting van Oos-
tenrijk.1077 In het najaar van 1947 hadden de Russen geweigerd hun troe-
penn terug te trekken uit Hongarije, zulks in strijd met het vredesverdrag 
vann Parijs. In februari 1948 namen communisten, gesteund door de 
Sovjet-Unie,, in Tsjecho-Slowakije de macht over. In dezelfde periode 
slotenn de Russen - die nog altijd het oostelijk deel van Duitsland bezet-
tenn - de toevoerwegen naar West-Berlijn af, waarop de westerse geal-
lieerdenn een luchtbrug instelden om de stad te bevoorraden.. De twee-
delingg van Europa kreeg een steeds grimmiger karakter. 

Voorr zover Anton dit alles volgde, was het van grote afstand. Voor 
hemm was 1948 een goed en gelukkig jaar. Hij begon met een safari in Afri -
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ka,, een wens die hij al sinds 1938 koesterde maar door de oorlog niet had 
kunnenn realiseren. Half januari arriveerden Anna en hij met de'Bloem-
fontein'' in Kaapstad.108 Ze vlogen naar Johannesburg, reden naar het 
Kruger-wildpark,, reisden een maand door Zuid-Rhodesië (het huidige 
Zimbabwe),, vlogen door naar Nairobi, en verbleven daarna een maand 
inn Kenia, vanwaar ze eind maart naar Nederland terugvlogen.109 Het kli-
maatt in die maanden was heel prettig en hij genoot met volle teugen, zo 
bleekk uit de opgewekte, bijna baldadige brief die hij een familielid na te-
rugkeerr stuurde. Hij beschreef hoe zij tijdens een safari in het Kruger-
parkk drie leeuwinnen en twee leeuwen ontmoetten. Een van de leeuwen 
gingg midden op de weg liggen en toeteren hielp niet. 'Toen besloten wij 
langss hem heen te rijden..., waarop meneer kwaad werd, opsprong, de 
anderee leeuw dito, en beide naast onze portieren als lakeien naast een 
koninklijkee koets liepen, en de drie leeuwinnen achter ons aan in galop. 
Wijj  gaven echter zo veel gas, dat zij ons niet bij konden houden en het op 
moestenn geven. Het was een enig gezicht... Op weg naar huis, een halve 
kilometerr verder, stonden een paar negers, die zich verlaat hadden en 
diee ons smeekten hen mede te nemen, omdat zij bang waren opgepeu-
zeldd te worden, daar het er vol zat met leeuwen. Na de zwarte broeders 
opp de radiator te hebben geplakt konden ze meerijden, waarvoor zij ons 
zeerr dankbaar waren.'110 

Naa terugkeer vierden Anna en hij hun vijftigjarig huwelijk; het per-
soneell  kreeg op woensdag 9 juni een vrije middag en bij het défilé kwa-
menn liefst achttienduizend werknemers opdraven - van de twintigdui-
zendd die de fabrieken in Eindhoven toen telden."1 

Laterr die maand besteedde hij wat tijd aan een lobby voor betere FM-
zenders,, die nodig waren om een goede zendkwaliteit van televisie-
signalenn te realiseren. In Europa was juist een discussie gaande over de 
tv-standaard,, en Philips propageerde een systeem met 625 beeldlijnen, 
vijfti gg beelden per seconde en F M -geluid.112 Hij schreef oud-premier 
prof.. Gerbrandy, die inmiddels voorzitter was van de raad van beheer 
vann de NV Nozema (de eigenaar van het zenderpark van de publieke 
omroep),, op enthousiaste toon: 'Zo even sprak ik juist één onzer leiden-
dee mensen uit de u s A met bericht, dat de grote filmondernemingen be-
zigg zijn goede films te maken, speciaal voor televisie, die over de televi-
siestationss zullen worden uitgezonden; de toekomst voor de televisie!'113 

Hijj  vond het een lumineus idee. Film op tv, dat was voor het arme Ne-
derlandd dé manier om een zender met tv-programmering van anderhalf 
aa twee uur perr dag te realiseren. 
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Hijj  bleef zo actief en energiek tot de zomer van 1949. Ai sinds zijn terug-
keerr woonde hij vrijwel steeds de vergaderingen bij van de raad van 
commissarissen,, die gemiddeld vier keer per jaar plaatsvonden.114 Be-
halvee hijzelf als president-commissaris zaten nog altijd H. L.Woltersom 
enn mr. L. A. Nypels in dit college (beiden sinds 1939), en ook Jan Willem 
Beyenn (al sinds 1933) en Clark Minor (ook sinds 1933, namens General 
Electric).. Na de oorlog waren daar prof. G. Holst van het Natlab bij ge-
komen,, die in 1946 was gepensioneerd, en de bankier Tj. Greidanus, als 
vertrouwensmann van de regering (zijn benoeming was een voorwaarde 
voorr de lening die Philips najaar 1945 had gekregen). Blijkens de notu-
lenn mengde Anton zich zelden in de discussies van de raad. Misschien 
beviell  de rol van toezichthouder hem niet zo, want in zijn functie van 
gedelegeerdd commissaris woonde hij ook regelmatig vergaderingen bij 
vann de raad van bestuur en daar bemoeide hij zich wel tot in detail met 
allerleii  onderwerpen. In oktober 1948 deed hij er bijvoorbeeld verslag 
vann zijn inspectiereis naar de Italiaanse bedrijven. Hij vertelde dat di-
recteurr Ch. Nossent van Philips Italië na invoering van de matrixstruc-
tuurr en de landenbureaus te veel overleg met Eindhoven moest voeren 
enn pleitte ervoor hem meer vrijheid van handelen te geven.115 Tijdens 
eenn vergadering in december dat jaar besprak de raad van bestuur een 
plann een samenwerking op het gebied van plastics te beginnen met De 
Staatsmijnenn (het latere DSM). Holst, als adviseur aanwezig, was voor-
standerr van een diversificatie van Philips in die richting en ook naar het 
gebiedd van de farmacie. Maar Anton vond: 'De hier opgezette fabricage 
ligtt niet op onze weg,' en de raad van bestuur sloot zich vooralsnog bij 
diee opvatting aan.116 

InIn januari 1949 maakte hij met Frans Otten een inspectiereis naar de 
fabriekenn in Aken, Keulen en Hamburg. De enorme verwoestingen in 
diee steden, waarvan de sporen nog lang niet waren verdwenen, deden 
hemm voor het eerst beseffen hoeveel werk er in Eindhoven na de bom-
bardementenn was verzet. In een radiotoespraak - die lokaal ook als 
experimentelee tv-uitzending de lucht in ging - getuigde hij van zijn 
'ontzaggelijkk respect voor onze staf en medewerkers, die hier na de bom-
bardementenn en roof van de Duitsers gezwoegd hebben'."7 Hij veront-
schuldigdee zich voor zijn gewoonte voortdurend kritiek rond te strooi-
en:: 'Wanneer ik aanmerkingen maakte, was dit nooit uit vitterij, maar 
omm mee te helpen de zaak zo goed mogelijk te laten marcheren.' Toch 
kwamm hij meteen met een nieuwe kanttekening, er was iets wat hij nog 
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mistee 'en dat is de snelheid, de "speed", die nog niet overal aanwezig is...' 
Hijj  herinnerde aan 1911, toen hij medio november uit Amerika was te-
ruggekomenn met de geheimen van de getrokken wolframdraad en de 
bijbehorendee machines, en zijn broer Gerard 'mij [al] op 5 december, 
terwijll  ik in Moskou was, een telegram stuurde, dat de eerste getrokken 
draadlampp brandde'. Speed had ook ten grondslag gelegen aan het suc-
cess van de 'halfwatt'-lampen in 1913, die Philips als eerste in Europa op 
dee markt had gebracht. 'Wij waren de eerste en de snelste en deden daar-
doorr grote business.' Zo moest het ook nu weer worden. 'Als in het labo-
ratoriumm mooie dingen gevonden zijn, dan moeten wij die snel in de 
praktijkk brengen vóór de anderen, want als men eerder is, dan heeft men 
hett veld reeds voor een groot gedeelte gewonnen. Zo ook de televisie!' 

Diezelfdee maand kwam Elsevier's Weekblad hem interviewen - het 
zouu zijn laatste interview zijn. De verslaggever was diep onder de in-
druk.1188 Hij trof'de keizer van een lichtrijk ' aan zijn bureau achter een 
stapell  papieren en schreef: 'Hij weigert de rust die zijn leeftijd rechtvaar-
digt'' en 'nog spreekt die geconcentreerde wil uit de soms felle ogen, in 
welkerr hoeken steeds een glimlach gereed ligt, uit de donkere, dwingen-
dee stem...'119 

Februarii  1949 bracht hij door in Hotel Hermitage in Monte Carlo.120 

Bijj  terugkeer in maart was het weer tijd voor uitvoerige huldigingen, dit 
keerr ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag. Hij had eerder 
inn zijn leven alle mogelijke onderscheidingen gekregen, maar de ge-
meentee Eindhoven wist toch een nieuwe te bedenken: er zou een stand-
beeldd van hem komen, kondigde burgemeester Kolfschoten aan. Anton 
-- de burgemeester was tevoren zijn toestemming komen vragen - vond 
hett eigenlijk wat raar, een beeld van een nog levende mens. Maar nadat 
Annaa had ingebracht dat een beeldhouwer meer inspiratie zou ontlenen 
aann een levend model dan achteraf aan foto's, was hij akkoord gegaan.121 

Zelff  was hij nog lang niet met de dood bezig. Kort na zijn verjaardag 
sprakk hij de leerlingen van de Nijverheidsschool in Eindhoven toe. Niet 
iedereenn hoeft professor te worden, zei hij, hijzelf was op de middelbare 
schooll  ook niet een van de besten geweest.'Of iemand slaagt in het leven, 
iss nog van heel andere dingen afhankelijk dan van kennis', zoals daar 
zijn:: plichtsbetrachting, karakter en fantasie.122 'Men moet dingen zien 
inn de toekomst. Mogelijkheden, die er nu nog niet zijn, maar misschien 
overr vijf jaar. Men kan dat ook visie noemen. Het komt er op aan zich 
vrijj  te houden van de sleur, en steeds te denken: Kan dat niet ook anders? 
Kann dat niet beter?' 

480 0 



Naa de zomervakantie van 1949 - wederom in Crans-Montana - begon 
zijnn gezondheid in een op- en neergaand patroon te verslechteren.123 Hij 
woondee in september en december de vergaderingen van de commissa-
rissenn bij en bracht, daartussenin, met Anna enkele weken door in Zwit-
serlandd en Italië.124 Maar gaandeweg kreeg hij last van buien van ver-
moeidheid,, begon hij aan één oog blind te worden (waardoor hij niet 
meerr zelf mocht autorijden) en zwollen zijn benen wat op door de oude 
nieraandoeningg (nefrose). Hij raadpleegde twee specialisten, die niets 
voorr hem konden doen.125 Februari en maart 1950 bracht hij door in 
Mentonn aan de Cóte d'Azur.126 In mei en begin juni had hij een inzin-
king,, maar eind die maand kon hij toch de jaarvergadering van aandeel-
houderss en een bijeenkomst van de commissarissen meemaken. Daarna 
volgdee in de zomer een tweede inzinking, die hij ook te boven kwam.127 

Inn september 1950 vergaderde hij weer mee en had hij, kritisch als 
vanouds,, kanttekeningen bij plannen voor uitbreiding van de fabrieken 
inn Hasselt en het concentreren van de productie van scheerapparaten 
inn Drachten.128 Tijdens deze vergadering informeerden Frans Otten en 
Hermann van Walsem de commissarissen voor het eerst over de voorbe-
reidingenn die zij troffen voor een eventuele Russische inval in West-
Europa,, waarvoor toen in brede kring veel angst bestond.129 De notulen 
zijnn niet concreet, maar uit andere bron is bekend dat Philips met in-
stemmingg van de regering twee omgebouwde landingsvaartuigen - de 
'Willemm 1' en 'Willem 11' - klaar had liggen bij Numansdorp, die ge-
schiktt waren voor het vervoer van enkele honderden personeelsleden 
pluss familie naar Engeland.130 In een latere vergadering van commissa-
rissen,, waar Anton niet bij was, zouden zij nadere details geven over 
plannenn voor een nieuwe zetelverplaatsing naar Curacao, verplaatsing 
vann belangen in de Britse trust naar een Canadese trust, en oprichting 
vann vennootschappen op Sint-Maarten voor de Zuid-Amerikaanse be-
langen.131 1 

Opp 22 september vloog hij met Anna naar Milaan, om van daaruit 
naarr Lugano te rijden, op de zuidelijke hellingen van de Alpen, waar ze 
enkelee weken bleven.132 Zelf schreef hij over zijn conditie eind december 
aann William Meinhardt in Londen: 'Hoewel mijn bloeddruk normaal is, 
moett ik mij rustig houden en heb ik een zwaar dieet: dertig gram vlees 
off  zestig gram vis per dag. Dat betekent: zeer voorzichtig leven. Ik ga al-
leenn bij vergaderingen naar ons kantoor en vraag de heren regelmatig 
bijj  me te komen om over diverse problemen te overleggen.'133 
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Beginn 1951 vroeg een uitgever hem mee te werken aan een boek waarin 
eenn aantal bekende Nederlanders zou vertellen wat het leven hun ge-
leerdd had. Hij antwoordde niet aan het verzoek te kunnen voldoen, 
'daarr mijn leertijd mij in deze helaas achterhaald heeft'.134 Kort daarop 
volgdee een derde inzinking, weer ernstiger dan de vorige.135 Desondanks 
verloorr hij zijn goede humeur niet. In maart, kort na zijn zevenenzeven-
tigstee verjaardag, stuurde hij een briefje aan William Meinhardt, waarin 
hijj  op luchtige toon roddelde over Werner Brümmer: 'Zoals u mis-
schienn weet, is hij van zijn vroegere vrouw gescheiden. Hij heeft in 
Genèvee een platinablonde uitgezocht, die alleen maar Frans spreekt, en 
omdatt hij Duits, Hollands en Frans door elkaar mengt, is de conversatie 
voorr zijn jonge vrouw vaak niet zo gemakkelijk. Werner gaat nog elke 
dagg twee keer naar de kapper, hij leidt onze zaak in Wenen, wat hij wer-
kelijkk voortreffelijk doet.'136 

Dee viering van het zestigjarig jubileum van het concern op dinsdag 
155 mei 1951 kon hij niet meer persoonlijk bijwonen. Via een televisie-
toestell  volgde hij de officiële gebeurtenissen - waaronder de onthulling 
vann zijn standbeeld door zijn kleinkinderen Frits jr. en Anneke van 
Riemsdijkk op het 18 Septemberplein, vlak bij de Emmasingel.137 De 
daaropvolgendee maanden verliet hij De Laak alleen nog voor een paar 
autoritten:: langs het standbeeld, dat hij toch met eigen ogen wilde zien, 
langss de fabriekscomplexen en een aantal woningen in aanbouw in 
Strijp,, en naar de golfbaan.138 Tot laat in juli vroeg hij directeuren van 
buitenlandsee vestigingen tijdens hun bezoeken aan Eindhoven bij hem 
langss te komen om te vertellen hoe de zaken ervoor stonden.139 Hij 
schreeff  een bekende in New York: '...it is a rather difficult thing not to put 
mymy nose in the business anymore... '14° Hij bleef vrijwel tot het laatst aan-
spreekbaar.. Op dinsdag 2 oktober was hij nog in staat de eerste nationa-
lee televisie-uitzending vanuit Bussum te bekijken. Meteen daarna ver-
slechterdee zijn toestand en raakte hij langzaam in een coma. In de vroe-
gee ochtend van zondag 7 oktober 1951 gleed hij de dood in.141 Het 
berichtt ging snel door Eindhoven. Niet lang na zonsopgang lagen de 
eerstee bloemen al bij zijn standbeeld.142 

Woensdagg 10 oktober, een mooie en zonnige herfstdag, werd hij begra-
ven.. Er was geen dienst. Om half twaalf ging de rouwstoet - vergezeld 
vann drie grote wagens vol bloemen en condoleances vanuit de hele we-
reldd - vanaf De Laak langzaam op weg naar de Algemene Begraafplaats 
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inn de wijk Woensel, een rit van enkele kilometers. Langs de route ston-
denn wel tachtigduizend mensen. Op de begraafplaats speelde de Phi-
lipsharmoniee het koraal 'Wenn ich einmal soil scheiden' uit de Matthaus 
Passion.Passion. Alleen Frits sprak. 'Gij vergde veel van ons, maar gij verlangde 
steedss nog meer van u zelf.'143 
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Epiloog Epiloog 

Antonn Philips heeft geluk gehad. Vrijwel op de dag waarop hij in 1895 als 
twintigjarigee jongeman naar Eindhoven ging om zijn broer Gerard te 
helpen,, begon zowel de Tweede Industriële Revolutie als een nieuwe 
Kondratieffgolff  — een langetermijngolfbeweging in de economie, die 
geachtt wordt in totaal vijfti g jaar te beslaan.1 Niemand wist ervan, ner-
genss was een besluit genomen, en het startpunt kon pas achteraf door 
economenn en historici als zodanig worden gekarakteriseerd en geda-
teerd,, maar in de praktijk waren de gevolgen snel merkbaar. 

Zijnn vader en oudere broer zaten met hun nieuwe fabriekje voor 
gloeilampenn precies in de goede hoek: in de kern van de elektrotechni-
schee industrie, een van de belangrijkste aanjagers van de economische 
versnelling.. Ze wisten waar ze mee bezig waren; vader Frederik had erva-
ringg als ondernemer, broer Gerard had eerst jarenlang de technologie 
vann het elektrisch licht bestudeerd - die nog volop in beweging was - en 
rondgekekenn in andere gloeilampenfabrieken. En ze hadden geld, dat 
will  zeggen: vader, die het jonge bedrijf door een crisis in het derde le-
vensjaarr had geholpen, zodat het in 1895 nog bestond en volop kon mee-
profiterenn van de daaropvolgende twee decennia van economische 
bloei.. Overigens was de investering van de tabakshandelaar, kleinschalig 
fabrikantt en lokaal bankier Frederik Philips in een jonge, moderne elek-
trotechnischee industrie vooruitstrevend. Het begin van de Tweede In-
dustriëlee Revolutie rustte in belangrijke mate op familiekapitaal, ver-
gaardd in oudere branches als handel, scheepvaart en ambachtelijke in-
dustrie.22 In Duitsland investeerden ook de banken wel in nieuwe 
kapitaalintensievee industrieën; in Nederland gebeurde dat nauwelijks -
evenminn als in de v s, trouwens, waar naast families/eigenaars met name 
grotee particuliere investeerders als financiers optraden.3 
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Gelukk is niet eeuwigdurend. Na zijn 'klaargemaakt bed' en zijn 'pri-
maa startschot' heeft Anton moeten bewijzen wat hij waard was, eerst als 
handelsreizigerr en verkoper, en vanaf 1899 als (mede)directeur. Dat 
heeftt hij op overtuigende wijze gedaan, geholpen door een natuurlijke 
charmee en een talent voor (onder)handelen, maar toch vooral door een 
grotee doortastendheid, zelfverzekerdheid en snelheid. De reeks voor-
beeldenn is lang, ik breng slechts enkele in herinnering. Niet veel jonge 
twintigerss met een (nog) gebrekkige talenkennis zouden gewoon op de 
treinn naar Rusland stappen, zoals hij in 1898 deed, en terugkomen met 
omvangrijkee orders. Met zijn besluit een medewerker naar Sint-Peters-
burgg te sturen, krap zes weken na het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog,, onder het motto 'hier gaan wij eens flink van profiteren', heeft 
hijj  getoond een ondernemer van het zuiverste water te zijn. Geen won-
derr dat het management van het veel grotere concern General Electric 
dezee Hollander, die in 1912 vanuit het niets op de Amerikaanse markt 
verscheenn en in een paar jaar tijd meer dan tien procent van GE's ver-
koopaantallenn bereikte, zeer serieus nam - die zou daar in een decenni-
umm tijd ook vijfti g procent of meer van kunnen maken. Absoluut onna-
volgbaar,, mijns inziens, blijf t de wijze waarop hij na de Eerste Wereld-
oorlogg een snelle buitenlandse expansie in gang heeft gezet - op de dag 
waaropp de oorlog eindigde, zich een weg banend door de feestende 
Brusselsee massa's, en geen seconde later. 

EENN AGRESSIEVE UITDAGER (1891-1911) 

Snelheid,, doortastendheid, zelfverzekerdheid en timing - en zo hier en 
daarr nog wat extra geluk - zijn van grote betekenis geweest voor het op-
rukkenn van Philips tot in de wereldtop op haar gebied. Die opmars heeft 
vierr decennia in beslag genomen en was zeker niet vanzelfsprekend. De 
forsee groei van de eerste twee decennia, veel sneller dan de markt als 
geheel,, kon niet verhullen dat de kennisbasis van de Spezialfabrik in 
gloeilampenn te Eindhoven nogal zwak was. Rond 1910-1911 werd het 
voorr Gerard moeilijker de innovaties bij te benen. Dat was geen won-
der,, want de Amerikaanse en Duitse concurrenten (met een breed scala 
elektrotechnischee producten) waren veel groter en kapitaalkrachtiger 
enn hadden daarvoor laboratoria ter beschikking, terwijl hij het met twee 
assistentenn moest doen.4 De technologie achter de 'getrokken' wolfram-
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draadd markeerde de grens van zijn mogelijkheden. Die 'truc', waarvan 
Antonn eind 1911 een aantal gegevens aan GE ontfutselde, heeft hij met 
zijnn kennis en vaardigheden nog snel onder de knie kunnen krijgen. 
Maarr toen GE in 1913 haar technologische superioriteit bevestigde met 
dee gasgevulde 'halfwatt'-lamp, was het Nederlandse bedrijf vrijwel vol-
ledigg afhankelijk geworden van Amerikaanse know-how en licenties. 

Datt de gebroeders met zo'n beperkte kennisbasis toch goed presteer-
den,, hing enerzijds samen met Gerards vermogen elke innovatie - zelf 
ontwikkeld,, ontfutseld of in licentie verkregen - snel om te zetten in 
producten,, in casu verschillende typen lampen, en die vervolgens ook 
inn grote aantallen en tegen lage kosten te fabriceren. Hij was een uitste-
kendd developer, zowel in de product- als in de productietechnologie. 
Anderzijdss kwam het door Antons vermogen snel te reageren op veran-
derendee marktomstandigheden. Wat dat betreft is de legende volkomen 
juist:: de combinatie heeft het 'm gedaan. Het tempo waarin Gerard in 
1911-19122 de omschakeling van de 'gespoten' naar de 'getrokken' wol-
framdraadd heeft gerealiseerd, maakt achteraf nog steeds grote indruk. 
Hett staaltje commerciële tactiek dat Anton vervolgens ten beste gaf, 
eveneens.. Binnen de kortste keren begon hij de nieuwe lampen in Euro-
paa te verkopen én naar Noord-Amerika te verschepen. Daarmee speel-
dee hij in wezen va-banque. Het stond vast dat de 'bestolene', de grote 
concurrentt General Electric (eigenaar van de 'getrokken' wolframpa-
tenten),, zou reageren. Dat gold ook voor de machtige Duitse combina-
tiee der Patentgemeinschaft (AEG, Siemens en Auer), die de GE-octrooien 
voorr Europa in handen had. Maar hoe zouden die reacties eruit zien? 
Niett identiek, zo bleek tot Antons geluk. De Duitsers dwongen de ge-
broederss Philips onder druk van juridische procedures tot een licentie-
verdragg dat hun verkopen van 'getrokken' wolframlampen in Europa 
sterkk aan banden legde.5 In Noord-Amerika zag GE echter af van zo'n 
hardee aanpak, uit angst te worden beschuldigd van monopolistisch ge-
dragg en last te krijgen met de antitrustwetten. Toen Anton dat door 
kreeg,, voerde hij de export over de Atlantische Oceaan flink op, en wist 
hijj  op die manier de terugval in Europa te compenseren. Wedden op 
tweee paarden blijkt soms wel degelijk te lonen. 

Dee eerste twee decennia van Philips' bestaan illustreren zo nog eens 
nadrukkelijkk wat ook de Amerikaanse historicus Alfred D. Chandler 
heeftt geconstateerd, namelijk dat het strategisch voordeel van eerstelin-
genn in een nieuwe technologie - het first mover advantage - niet zozeer 
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inn de uitvinding zelf zit als wel in het vermogen snel tot goedkope, 
grootschaligee productie te komen.6 Welbeschouwd hebben 'uitdagers' 
(challengers),(challengers), waartoe ook Philips behoorde, iets van vampiers. Gerard 
enn Anton Philips lieten het uitvinden aan anderen over, concentreerden 
zichh op het snel toepasbaar en produceerbaar maken, spreidden een 
enormee commerciële agressie ten toon, en wisten zo - in weerwil van 
hett tekort aan eigen fundamentele research en hun toenemende ach-
terstandd in kennis - toch van de first mover- voordelen te profiteren. 

EENN VOORBEELDIGE STRATEGISCHE KOERS (19H- I931) 

Dee komst van de gasgevulde 'halfwatt'-lamp, die rustte op geavanceerde 
natuurkundigee kennis en de gloeilamp volwassen maakte, heeft de ge-
broederss doen beseffen dat de c/ia/Zenger-benadering hen weliswaar op 
dee tweede rang had gebracht, maar niet in de topliga zou brengen en 
misschienn op den duur wel uitgewerkt zou raken. Om die top in de 
daaropvolgendee twee decennia te halen, waren behalve gedurfde en 
snellee tactische zetten op de korte termijn ook fundamentele strategi-
schee beslissingen voor de lange termijn nodig. Die hebben ze genomen, 
enn het waren goede beslissingen. 

Nummerr één betreft de oprichting van een eigen Natuurkundig La-
boratoriumm in 1914 (naast het in 1910 gestarte en nog kleine chemische 
laboratorium).. Dit Natlab, onder verantwoordelijkheid van Gerard, 
kwamm niets te vroeg.7 Philips had op dat moment niet meer dan vier 
eigenn octrooien, alle op het gebied van het gloeilicht, en snel veroude-
rend.88 In Amerikaanse, Britse en Duitse laboratoria was men - voort-
bouwendd op de lichttechnologie - al druk doende met fundamenteel 
onderzoekk naar en ontwikkeling van radio- en versterkerlampen. 

Datzelfdee jaar brak de Eerste Wereldoorlog uit, die voor de gebroe-
derss Philips en hun bedrijf een 'blessing in disguise'is gebleken. De Duitse 
concurrentenn van de Patentgemeinschaft vielen op veel markten weg en 
hethet licentiedispuut met General Electric over de 'getrokken' wolfram-
octrooienn belandde nog dieper in de ijskast. Natlab-chef Gilles Holst en 
zijnn nog kleine researchteam gingen aan de slag, en concentreerden zich 
opp verbeteringen aan de gloeilamp, op gasontladingslampen (waarbij 
hett licht niet van een spiraal komt maar van oplichtend gas) en op rönt-
gentechnologie,, waar Philips later veel wetenschappelijke eer mee zou 
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inleggen.. In 1921 had het bedrijf al enkele tientallen octrooien.9 Boven-
dienn had men toen ook eigen radiobuizen ontwikkeld, juist op tijd voor 
dee geboorte van de radio-omroep. Terwijl deze technologische inhaal-
slagg op stoom kwam, profiteerde Anton tijdens de oorlog waar hij kon 
vann de verzwakking van de Duitse concurrentie. Dat was verstandig, 
wantt hij kon van GE alleen een wereldwijde licentie op de 'getrokken' 
wolframoctrooienn krijgen (het Principal Agreement van 1916-1919), door 
dee Noord-Amerikaanse gloeilampenmarkt - waar hij inmiddels al meer 
dann een kwart van zijn afzet realiseerde - weer te verlaten en zijn heil op-
nieuww in Europa en elders (onder meer Zuid-Amerika) te zoeken.10 

Beslissingg nummer twee, op het grensvlak van strategie en tactiek, 
betreftt de expansiepolitiek direct na de Eerste Wereldoorlog, terwijl de 
Duitserss nog op krachten moesten komen. Deze bliksemactie - met in-
zett van de grote, tijdens de oorlog behaalde winsten - valt geheel op 
contoo van Anton te schrijven. Gerard en de raad van commissarissen 
vondenn het allemaal wel erg snel gaan, maar hij ging gewoon door en 
kreegg in razend tempo binnen enkele jaren de helft van de Europese 
gloeilampenmarktt (exclusief Duitsland) in handen. Bij de oprichting 
vann het nieuwe, wereldwijde gloeilampenkartel Phoebus, in 1924, was 
zijnn onderhandelingspositie beter dan ooit. Het verkoopquotum dat hij 
toenn verwierf, was niet veel kleiner dan dat van AEG, Siemens en Auer 
bijeengeteldd (zij hadden hun lichtdivisies intussen gefuseerd in Os-
ram).. De NV Philips*  Gloeilampenfabrieken hoorde vanaf dat moment 
definitieff  tot de topdrie der hoofdrolspelers in het elektrisch licht en 
zouu dat daarna ook blijven. 

Intussenn had hij de jacht op een zelfde positie in de radio ook al inge-
zet.. De top van General Electric was zodanig onder de indruk van zijn 
marktkracht,, die men immers aan den lijve had ervaren, dat men hem 
ookk op radiogebied liefst van de Noord-Amerikaanse markt weghield. 
Hijj  deed die toezegging en kreeg in ruil daarvoor licenties op de belang-
rijkee radio-octrooien van GE-dochter RCA voor de rest van de wereld 
(exclusieff  Duitsland). Dat is een prima deal gebleken. Op basis van de 
RCA-licentiess en een aantal eigen octrooien kon Philips medio jaren 
twintigg inderdaad snel uitgroeien tot hoofdrolspeler in de radio-onder-
delenn en vanaf 1927 ook in de radiotoestellen. Dankzij het Natlab, dat 
meerr en meer eigen octrooien verwierf, werd bovendien de technologi-
schee concurrentiepositie van het concern steeds sterker. . 

Hett vierde decennium van Philips' bestaan eindigde kort na het uit-
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brekenn van een diepe recessie. Het concern kromp zijn personeelsbe-
standd fors in en er werd geen feest gevierd. Maar strategisch gezien was 
19311 het jaar waarin het bedrijf de topliga bereikte. Tijdens de onder-
handelingenn met General Electric over vernieuwing van het belangrijke 
Principall  Agreement kon Anton vrijstelling bedingen van licentiebe-
talingenn in ruil voor wederzijdse patentuitwisseling.11 Feitelijk erkende 
GEE hiermee dat Philips nu ook als uitvinder tot de rangen der wereld-
spelerss behoorde. Terecht. Zowel in de Verenigde Staten als Europa deed 
inn die tijd slechts een beperkt aantal grote ondernemingen aan fun-
damentelee research, waaronder GE zelf (getrokken wolfram en elek-
tronenbuizen),, Du Pont (nylon en neopreen), telefoonmaatschappij 
AT8CT,, de Britse en Duitse chemische concerns ICI en IG Farben en de 
Duitsee elektrotechnische ondernemingen.12 En Philips. 

Alless bijeen hebben de gebroeders tijdens het derde decennium van 
hett bestaan - tussen 1911 en 1921 - een voorbeeldige koers uitgezet; en 
eenn zelfde oordeel mag gelden voor Antons solokoers tussen 1921 en 
1931,, in het vierde decennium. 

EENN ONDERTOON VAN CYNISM E (VANA F 1918) 

Dee stijl waarin Anton opereerde, heb ik omschreven als soeverein en 
oppermachtig,, en vanwege zijn overvaltactieken ook als guerrilla-ach-
tig.. Tot 1918 domineerde daarin nog een jeugdige speelsheid. Met groot 
enthousiasmee pikte hij tijdens de Eerste Wereldoorlog de wegvallende 
marktpositiess van de Duitsers in en hield hij met zijn minirederij de ex-
portenn naar Engeland, Frankrijk, Zuid-Europa en Scandinavië gaande. 
Alss een vrijbuiter liet hij zijn trawlers op de terugreis de meest uiteenlo-
pendee goederen voor anderen vervoeren, waarbij hij dankbaar gebruik 
maaktee van het gebrek aan scheepsruimte als gevolg van de duikboot-
oorlogg door hoge tarieven te rekenen. Een en ander leverde hem behal-
vee winst in sommige kringen trouwens ook een naam als blokkadebre-
kerr op.13 Ruim twee decennia later, aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog,, zou zijn schoonzoon Frans Otten, bij besprekingen over 
eenn mogelijke evacuatie naar Engeland en over de Britse trust, nog stui-
tenn op wantrouwen jegens Philips dat terugging tot de 'Grote Oorlog'. 

Naa de Eerste Wereldoorlog heeft zijn stijl ook een ondertoon van 
cynismee gekregen, die zich uitte in ondergrondse methoden, dubbele 
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agenda'ss en de bereidheid voor het realiseren van zijn doelstellingen 
zelfss persoonlijke relaties op het spel te zetten. Wederom slechts enkele 
voorbeeldenn uit vele: het powerplay waarmee hij toeleverancier (lamp-
voetjes)) Vitrit e dwong een participatie van vijfti g procent te aanvaar-
den,, was bepaald onzachtzinnig; de manier waarop hij zijn voormalig 
studiegenoott Petrus Cochius van Glasfabriek 'Leerdam' maandenlang 
aann het lijntj e hield over een joint venture, terwijl hij allang met alterna-
tievenn bezig was, was niet erg gentlemanlike. Hij overtrad zonder scru-
puless de verdragen van het Phoebus-kartel door geheime overnames te 
plegen;; hij eiste van de Nederlandse regering op hoge toon retorsie-
heffingenn tegen protectionistische landen, onder dreiging van verplaat-
singg van de productie, en voerde - ongezien - dat dreigement intussen 
gewoonn alvast uit. 

Voorr een deel zal deze Rücksichtslosigkeit zijn voortgekomen uit zijn 
ongeduldigg karakter, zijn doortastendheid en zijn haast bij de strate-
gischee expansie van die jaren, die inderdaad een race tegen de klok 
was.. Deels is die ook een reactie geweest op de veranderingen der tijden, 
vermoedd ik. Vóór de Eerste Wereldoorlog had de strijd om het interna-
tionalee industriële ondernemersbestaan zich afgespeeld met één type 
tegenstander,, de concurrent, en op drie gebieden: de technologie (on-
derzoekk en ontwikkeling), de fabriek (productiekosten) en de markt 
(marketingg en verkoop). Tijdens die oorlog is een heel ander soort te-
genstanderr opgedoken, de politicus, die een totaal nieuw wapen droeg, 
exclusieff  aan hem voorbehouden: de landsgrens. Achteraf gezien is de 
treinn vol glasballons, begin 1915 door de Duitsers maandenlang vastge-
houdenn bij Kaldenkirchen, op een steenworp van Venlo, van symboli-
schee en voorspellende betekenis geweest. Ineens toonde de grens zich 
eenn barrière, die alleen politici konden openen, een die niet meer ver-
dweenn en die na de oorlog een permanent en steeds grimmiger karakter 
kreeg,, met het argument dat de nationale onafhankelijkheid en autarkie 
hiermeee het best waren gediend. 

Antonn Philips heeft snel begrepen dat hier sprake was van een fun-
damentelee trendbreuk en dat hij zich als internationaal opererende 
industriëlee ondernemer met een kleine thuisbasis moest aanpassen. 
Streefdenn de politici naar zelfvoorziening voor hun land? Dan deed hij 
datt voor zijn bedrijf ook. Bemoeilijkten zij het internationaal, grens-
overschrijdendd zakendoen? Dan maakte hij het concern mu/tinatio-
naal.. De verticale integratie (eigen glasfabrieken, eigen argonproductie, 
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eenn eigen fabriek voor verpakkingsmateriaal) en de spreiding van de 
productiee naar de landen van afzet - en deels gold dit ook voor de eigen 
verkoopvestigingenn in het buitenland - hadden alle ten doel het bedrijf 
minderr kwetsbaar te maken voor protectionisme, oorlogsgevaar en als 
hett ware boven de landsgrenzen uit te tillen. 

Doorr dit alles kwam echter ook een einde aan de decennia van grote 
ondernemersvrijheidd waarin hij was opgegroeid en volwassen was ge-
worden.. Na 1918 bleef het bevechten van concurrenten leuk. De grote 
expansiee van de jaren twintig en zeker de radiohausse in de tweede helft 
vann dat decennium waren uiterst opwindend. Maar het plezier werd nu 
voorr een deel bedorven door politici en hun ambtenarenlegers die met 
eenn kafkaëske creativiteit steeds weer nieuwe protectionistische barriè-
ress wisten te bedenken, en daar het hele interbellum mee door zouden 
gaan.. Ook in het (internationale) ondernemersklimaat was een onder-
toonn van cynisme geslopen. 

Hett lijk t er overigens op - met zekerheid is het niet te zeggen - dat de 
veranderendee politiek-economische tijdgeest ook invloed heeft gehad 
opp Antons houding tegenover politici. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
associeerdee hij zich nog kortstondig met de partij van 'Man van de 
Daad'' Wim Treub. Nadien is zijn omgang met de politiek steeds puur 
pragmatischh geweest. Hij probeerde politici waar nodig te bespelen, 
maarr uit zijn lobby tegen de Franse invoerrechten van 1927 en zijn ge-
dragg in de kwestie van de Gouden Standaard (jaren dertig) blijkt dat hij 
uiteindelijkk alleen op eigen kracht vertrouwde. 

ENKELEE THEMA'S UIT DE BEDRIJFS-

ENN ONDERNEMERSGESCHIEDENIS'4 

FamiliekapitaalFamiliekapitaal versus bedrijfskapitaal 

Volgenss P. Bouman heeft Anton in 1911-1912 ter motivering van de 
beursgangg en de vorming van de naamloze vennootschap tegen zijn 
echtgenotee gezegd: 'Indien de zaken ooit slecht zouden gaan, wil ik 
naastt de zorgen voor de fabriek geen zorgen voor het behoud van het 
eigenn kapitaal hebben.'15 Het is goed mogelijk dat het besluit tot beurs-
gangg - en daarmee tot omzetting van een deel van het bedrijfsvermo-
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genn in privé-vermogen — is ingegeven of beïnvloed door de ontwikke-
lingenn rond de 'getrokken' wolframlamp.16 De komst daarvan plaatste 
immerss precies in die periode de risico's van de onderneming (een tech-
nologischee achterstand, potentiële afzetproblemen door juridische 
procedures)) weer eens ongemeen krachtig boven aan de agenda. Op dat 
momentt bestonden geen andere dringende redenen voor het binnen-
halenn van extra geld - overnames, uitbreidingsplannen noch andere 
grotee investeringsplannen. De firma beschikte over voldoende bedrijfs-
kapitaall  en was schuldenvrij; 1911 was een topjaar geweest in zowel om-
zett als winst, en ook in de eerste helft van 1912 vertoonde de omzet nog 
altijdd een stijgende lijn.17 Bovendien, nog het beste bewijs dat het ging 
omm het veiligstellen van het privé-vermogen: de opbrengst van de 
beursgangg ging (vrijwel) geheel naar Anton en Gerard, het bedrijf werd 
err beter noch slechter van. 

Doordatt het familiebedrijf aan de wieg van de Tweede Industriële 
Revolutiee heeft gestaan, hebben historici nogal wat aandacht besteed 
aann de wijze waarop families/eigenaren van industriële bedrijven in die 
tijdd omgingen met de verhouding bedrijfsvermogen/privé-vermogen 
enn daarin hun prioriteiten stelden. Daarover eerst wat algemene opmer-
kingen.. De discussie over dit onderwerp is sterk aangejaagd door de in-
vloedrijkee studie Scale and Scope (1990) van de al genoemde Alfred 
D.. Chandler. Deze constateerde dat Groot-Brittannië begin twintigste 
eeuww naar verhouding (nog) meer familiebedrijven telde dan de Ver-
enigdee Staten, en dat de betrokken families/eigenaren ertoe neigden 
hunn jaarlijkse dividenduitkeringen belangrijker te vinden dan investe-
ringenn in innovatie en groei op de langere termijn.18 Die houding zou de 
uitgroeii  van hun bedrijven tot professioneel geleide, moderne indu-
striëlee ondernemingen hebben vertraagd en zelfs belemmerd, en Groot-
Brittanniëë tijdens de Tweede Industriële Revolutie op achterstand heb-
benn gezet. 

Chandlerr was de eerste om toe te geven dat er ook uitzonderingen 
waren.199 Maar hij had een provocerend beeld neergezet en heeft daar-
meee behoorlijk wat reacties uitgelokt van collega's in Engeland en ook 
inn Nederland, waar het familiebedrijf in de grote industrie begin twin-
tigstee eeuw eveneens nog domineerde. In een analyse van de tophon-
derdd Nederlandse industriële bedrijven van 1930, bijvoorbeeld, kwa-
menn K. Sluyterman en H. Winkelman enige tijd geleden tot de slotsom 
datt het beeld voor dit land eerder tegengesteld aan dat van Chandler is 
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geweest.. Volgens hen hebben de families/eigenaren van bedrijven op de 
betreffendee lijst juist een grote investeringsbereidheid getoond en zijn 
zijj  in slechte tijden vaak langer bereid geweest verliezen te accepteren 
dann economisch gerechtvaardigd was, met het doel hun ondernemin-
genn voor toekomstige generaties draaiend te houden.20 Een recente ver-
gelijkendee studie van D. Arnoldus over zes Nederlandse familiebedrij-
venn in de voedingsmiddelenindustrie in de periode 1880-1970 bevestigt 
diee grote investeringsbereidheid.21 

Dee kwestie ligt uiteindelijk genuanceerd, blijkt uit twee studies over 
Nederlandsee textielbedrijven, opgericht in de negentiende eeuw. De be-
treffendee families/eigenaren investeerden decennia lang en soms ook 
fors.. Maar toen de neergang van deze bedrijfstak in de jaren 1950-1970 
zichh steeds duidelijker aftekende en onontkoombaar leek, gaven zij de 
voorkeurr aan andere beleggingen boven vernieuwing van het eigen be-
drijf .. In zijn studie over Van Heek en Co. te Enschede noemde de auteur 
Vann Schelven dit een uiting van 'familisme', wat hij omschrijft als een 
bedrijfsvoeringg 'waarbij het kapitalistisch winststreven ondergeschikt 
gemaaktt wordt aan de bloei, het aanzien en de continuïteit van de socia-
lee positie van de familie der kapitaalbezitters'.22 Zijn collega Van Munt-
jewerfff  constateerde een zelfde gedrag bij de familie/eigenaar van de 
wolspinnerijj  'Pieter van Dooren' in Tilburg, die haar kapitaal eind jaren 
zestigg terugtrok en het bedrijf staakte. Hij was alleen nuchterder in zijn 
oordeell  en noemde dit een kwestie van 'goed begrepen eigenbelang'.23 

Wanneerr het gaat om het zeer expansieve en risicozoekende familiebe-
drijff  Philips - overduidelijk een van Chandlers uitzonderingen - blijkt 
dezee discussie bij nadere beschouwing goeddeels academisch. Bedrijfs-
vermogenn en privé-vermogen hebben hier nooit serieus in de weg geze-
ten;; evenmin als investeringen en privé-inkomen. De enige die persoon-
lij kk financieel risico heeft genomen, is vader Frederik Philips geweest: 
hijj  fourneerde in 1891 het beginkapitaal en redde het bedrijfje in 1893 
vann de ondergang - overigens beliep zijn risico nooit meer dan naar 
schattingg een derde van zijn persoonlijk vermogen. Zijn twee zoons 
hebbenn wel een theoretisch maar geen feitelijk risico gelopen. Na de red-
dingg door pa zette de groei in, en konden zij zich zowel oplopende sala-
rissenn en dividenden verschaffen als investeren. Hun marges waren 
enorm;; in 1911 beliep de winst een derde van de omzet, vergelijkbaar met 
dee percentages die Bill Gates en Microsoft in een recenter verleden wis-
tenn te realiseren. 
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Dee beursgang van 1912 mag (mede) zijn ingegeven door de wens van 
mett name Anton zijn privé-vermogen veilig te stellen, wat men een 'fa-
milistisch'' motief kan noemen. Een concrete, directe bedreiging van dat 
vermogenn was echter niet aan de orde, hooguit een toekomstige. Het 
belangrijkstee gevolg van de beginemissie is geweest dat bedrijf en fami-
liee financieel onafhankelijk van elkaar werden. Het minderheidspakket 
datt Gerard en Anton verkochten, was zoveel waard (voor ieder een klei-
nee vijftien miljoen euro) dat zij het bedrijf niet meer nodig hadden om 
vann te leven. Zelfs de achtendertigjarige Anton had de rest van zijn leven 
kunnenn rentenieren. Het bedrijf had hen financieel ook niet meer no-
dig.. Formeel bleven zij (en in veel mindere mate hun broers en zussen) 
grootaandeelhouderss en kapitaalverschaffers. Na de vorming van de N v 
heeftt de familie het bedrijf echter nooit financiële injecties hoeven toe-
dienenn en kon alle expansie worden betaald uit de ingehouden winst, de 
daaruitt opgebouwde reserves, en in de jaren twintig uit een reeks open-
baree aandelenemissies. 

DeDe 'managerial revolution 

Dee beursgang was onderdeel van het proces waarbij het familiebedrijf 
Philipss opschoof in de richting van wat Chandler definieert als een ma-
nagerialnagerial enterprise, een onderneming waarin de leiding in handen is van 
gesalarieerdee managers, en waarin eigendom en management dus van 
elkaarr gescheiden zijn. In 1912 is die scheiding bij Philips maar gedeelte-
lij kk voltrokken; een meerderheid van de aandelen bleef immers bij de 
familie.. Ook toen ze die meerderheid in 1920 verloor, bleef de cruciale 
beslissingsmachtt nog decennialang in haar handen, als gevolg van de 
constructiee met de prioriteitsaandelen. In de terminologie van Chand-
lerr bleef het concern daarom steken in de tussenfase van de entrepre-
neurialneurial enterprise ̂waarin de ondernemer zich wel met ingehuurde ma-
nagerss omringt, maar de controle over het eigendom van de onderne-
mingg behoudt.24 Een ander voorbeeld van zo'n onderneming in die tijd 
wass het Britse zeepconcern Lever Brothers - een van de voorlopers van 
Unileverr - waar William Hesketh Lever zijn board of directors gestaag 
uitbreidde,, tot die naast hemzelf, zijn zoon en een neef een vijftiental 
betaaldee managers telde.25 

Datt families als Lever en Philips het management van hun bedrijven 
niett geheel uit eigen gelederen konden blijven verzorgen, was een lo-
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gischh gevolg van hun expansie, die zelf weer het resultaat was van wat 
Chandlerr kenmerkend noemt voor moderne industriële ondernemin-
gen:: omvangrijke investeringen in grootschalige productie (manufactu-
ring),ring), marketing en management. Deze investeringen behelsden niet al-
leenn de aanschaf van machines en het inhuren van arbeiders, maar in 
belangrijkee mate ook het aantrekken van professionals. K. Sluyterman 
beschrijftt in haar boek Kerende kansen over het Nederlandse bedrijfs-
levenn in de twintigste eeuw hoe de witteboordensector zich in de jaren 
1899-19099 verdubbelde.26 Die revolutie speelde zich ook bij Philips af, 
enn uitte zich in liefst een vertienvoudiging van het aantal 'beambten' in 
drie,, vier jaar tijd.27 Gerard en Anton haalden in dat eerste decennium 
professionalss van allerlei slag binnen: verkopers/handelscorresponden-
ten,, medewerkers voor reclame en marketing, een eerste ingenieur voor 
dee productontwikkeling, een eerste interne accountant (bij de beurs-
gang).. Later volgden wetenschappelijk onderzoekers, juristen, com-
mercieell  geschoolden en personeelschefs. 

Dezee laag professionals vormde een reservoir voor de volgende fase 
inn de managerial revolution. Aanvankelijk bleven hun management-
takenn beperkt tot het leiden van de eigen afdelingen, maar in 1922 heeft 
Antonn de pensionering van Gerard aangegrepen voor het aanstellen 
vann een drietal algemene managers (onderdirecteuren). Dit clubje 
groeidee daarna door geleidelijke uitbreiding uit tot een 'college van on-
derdirecteuren'' - een voorloper van de hedendaagse groepsraad of 
raadd van bestuur. Tijdens deze fase haalde hij met name jonge, hoog op-
geleidee mensen in het bedrijf (Herman van Walsem, Othon Loupart, 
Franss Otten, Jan Willem Beyen, Jan Goudriaan), die snel konden stijgen 
enn van wie sommigen de drie eerste onderdirecteuren uiteindelijk zelfs 
zoudenn overvleugelen. Toen het college van onderdirecteuren er in 1928 
eenmaall  was, begon het direct te werken aan standaardisatie van allerlei 
internee bedrijfsprocessen en -systemen, met als doel de interne samen-
hangg te versterken en grotere efficiency te bereiken - een proces dat 
doorr het uitbreken van de economische crisis in 1930-1931 verder is ge-
stimuleerd. . 

Datt de gebroeders Philips bij deze drie decennia durende ontwikke-
lingg een open oog hebben gehad voor invloeden en ideeën uit de Ver-
enigdee Staten, was op zichzelf niet uniek. De organisatieadviseur Wil-
lemm Berenschot, bijvoorbeeld, zelf gehuwd met een Amerikaanse en een 
regelmatigg bezoeker van het land, was in de jaren twintig een actief pro-
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motorr van Amerikaanse managementideeën.28 Deze oriëntatie was een 
logischh gevolg van de technologische en productietechnische superiori-
teitt van de industrie aldaar. In de Verenigde Staten was zowel de Tweede 
Industriëlee Revolutie als de managerial revolution een decennium of 
tweee eerder van start gegaan dan in Europa, zodat het land in die tijd 
voorr de meer ondernemende Europese industriëlen een lichtend voor-
beeldd was. Met name Gerard Philips is in dit opzicht duidelijk zeer alert 
geweest.. Zijn invalshoek was die van de productiviteit. Zodra in het be-
ginn van de eeuw Amerikaanse machines op de markt verschenen die het 
mogelijkk maakten veel handelingen te automatiseren, schafte hij ze aan. 
Hijj  maakte al ruim vóór de verschijning van Frederic Taylor's beroemde 
boekk Principles of scientific management in Nederland-en mogelijk 
zelfss nog zonder diens ideeën in detail te kennen - zelf analyses van de 
stappenn in het productieproces en realiseerde mede daardoor belangrij-
kee productiviteitsstijgingen.29 Gerard was ook degene die zich direct na 
dee Eerste Wereldoorlog verdiepte in de - tijdens de oorlog in het Ame-
rikaansee leger ontwikkelde - psychotechniek als methode voor de se-
lectiee van personeel. 

Vanaff  rond 1910 reisden de broers regelmatig zelf naar de Verenigde 
Statenn en later zonden ze ook medewerkers op studiereizen, met name 
naarr General Electric, waarmee vanaf rond 1913-1914 immers een open 
enn vriendschappelijke relatie bestond. Na Gerards pensionering toonde 
voorall  Antons snel stijgende schoonzoon Otten een grote belangstel-
lingg voor de wijze waarop de Amerikanen omgingen met vraagstukken 
vann organisatie en management, zoals blijkt uit de brochure die hij 
schreeff  na een grote studiereis naar de Verenigde Staten in 1928, waarin 
hijj  trouwens ook veel aandacht besteedde aan de nieuwste marketing-
methoden.. In 1931 leidde de participatie van General Electric zelfs tot 
eenn letterlijke Amerikaanse beïnvloeding, toen Jesse Woodward, na-
menss GE commissaris bij Philips, zich nadrukkelijk bemoeide met de 
(inderdaadd noodzakelijke) professionalisering van de interne financiële 
rapportagesystemenn en de aanstelling bepleitte van een financieel ma-
nagerr - met een directe verwijzing naar GE's eigen bestuursmodel. De-
zee interventie had tot direct gevolg dat een GE-accountant de rapporta-
gesystemenn kwam analyseren en dat Anton Frans Otten als tweede man 
naastt zich benoemde. 

Dee managerial revolution bij Philips was niet van tevoren gepland. 
Dee drijvende kracht was de wil om te groeien en een wereldspeler te 
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worden;; alle stappen kwamen daar als vanzelf uit voort. De bereidheid 
professionalss binnen te halen, die ook (mede)verantwoordelijkheid te 
gevenn en op het hogere managementniveau in te zetten, is zeker een van 
dee bepalende factoren achter het succes van de eerste vier decennia ge-
weest.. Zonder die bereidheid zouden de broers tijdens hun gezamenlij-
kee bewind niet in staat zijn geweest een steeds hogere productiviteit te 
bereiken,, voortdurende prijzenoorlogen te overwinnen en hun techno-
logischee achterstand in te lopen. Ook zou Anton als solodirecteur niet 
inn staat zijn geweest de omvangrijke organisatie op te bouwen die nodig 
wass om een wereldspeler te worden en op dat niveau mee te blijven spe-
len. . 

DeDe opvolging 

Dee wederzijdse financiële onafhankelijkheid van de familie Philips en 
hett bedrijf was ook een voordeel bij de opvolging, een thema dat een 
vastt onderdeel vormt in de historische literatuur over de familieonder-
neming.. Uit de genoemde studies van D. Arnoldus en H. Muntjewerff 
blijk tt dat de directeuren/eigenaren van de door hen onderzochte be-
drijvenn soms grote bedragen aan het bedrijfsvermogen onttrokken, 
wanneerr zij aan rentenieren toe waren.30 Dat geld werd vaak wel weer 
(grotendeels)) als werkkapitaal aan het bedrijf ter beschikking gesteld, 
maarr dan in de vorm van een rentedragende lening, die de wederzijdse 
afhankelijkheidd en daarmee ook de directe betrokkenheid van de ge-
pensioneerdee bij belangrijke investeringsbeslissingen liet voortbestaan. 

Inn de familie Philips speelde iets vergelijkbaars alleen in de begin-
fase.. Vader Frederik droeg het familiebedrijf te Zaltbommel over aan 
zijnn een na oudste zoon Hans. Een deel van zijn geld stak hij in het nieu-
wee bedrijf van zijn oudste zoon Gerard, waar ook zijn jongstee zoon An-
tonn emplooi vond. De vierde (overlevende) zoon Eduard werd advo-
caat.. Met welke financiële regelingen de overdracht aan Hans gepaard is 
gegaan,, heb ik niet nader uitgezocht. Gerard en Anton hebben de oor-
spronkelijkee kapitaalsinvestering van hun vader nog vóór zijn overlij-
denn ruimschoots terugverdiend. Bij Frederiks dood vertegenwoordigde 
zijnn belang als medefirmant een waarde van een kleine honderdvijftig-
duizendd gulden (1,6 miljoen euro), althans dat is het bedrag dat werd 
omgezett in een vordering van zijn erfgenamen op het bedrijf, en dat ge-
zienn het winstniveau (rond honderdduizend gulden in 1900) geen pro-
bleemm vormde.31 
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Formeell  was op dat moment bij de firma Philips & Co. geen sprake 
vann een opvolging, maar van het wegvallen van een van de drie firman-
ten.. Ook toen Gerard zich in 1922 terugtrok, was geen opvolging aan de 
orde.. Anton ging gewoon alleen door. Pas toen hij in 1939 met pensioen 
ging,, vond de eerste generatiewisseling in het bedrijf plaats, bijna een 
halvee eeuw na de oprichting. Financieel gezien was dat een simpele 
zaak.. Om te kunnen rentenieren (wat hij niet eens echt van plan was), 
hoefdee hij geen privé-vermogen uit het bedrijf los te maken; dat was 
mett de beursgang al gebeurd. Hij kreeg een salaris als (gedelegeerd) pre-
sident-commissaris,, had als grootaandeelhouder recht op een divi-
denduitkeringg en genoot daarnaast inkomsten uit zijn persoonlijke be-
leggingen. . 

Antonn is regelmatig geprezen voor de wijze waarop hij zijn opvol-
gingg heeft geregeld, en inderdaad heeft hij in 1939 met Otten (wiens 
ziektee zich nog niet had geopenbaard), Loupart en Van Walsem een 
stevigg trio directeuren achtergelaten; hoe Frits, de vierde man, zich zou 
ontwikkelen,, was nog onduidelijk. De keuze van Otten tot voorzitter 
vann dit team - bij Philips 'president' geheten - is welbeschouwd echter 
hett resultaat geweest van een reeks faits accomplis. Uit niets blijkt dat 
Antonn ooit een opvolger van buiten zijn directe familiekring heeft over-
wogen,, en daarbinnen was de keuze beperkt. Zelf had hij één zoon, die 
geenn natuurtalent was, pas tegen zijn dertigste volwassen begon te wor-
denn en nogal wat tijd nodig had om het vak te leren. Gerard was kinder-
looss en er waren geen neven of kandidaten vanuit de familie van zijn 
vrouww in het hogere management doorgedrongen. Twee schoonzoons 
kwamenn tragisch om het leven. Lange tijd lijk t hij te hebben gehoopt 
datt Frits hem toch zou kunnen opvolgen. Maar toen hij als gevolg van 
zijnn ernstige ziekte in het voorjaar van 1936 de beslissing niet langer 
kon/wildee uitstellen, was die nog niet rijp. De opvolger die hij aanwees, 
wass dus meteen de enig mogelijke kandidaat: de echtgenoot van zijn 
dochterr Annetje, die gelukkig de benodigde capaciteiten had en dankzij 
dee bemoeienis van GE-commissaris Woodward al sinds 1931 naar de 
topfunctiee toe aan het groeien was. Voor zover na te gaan heeft Frits de-
zee beslissing zonder meer geaccepteerd; waarschijnlijk vond hij zich op 
datt moment ook zelf te jong - tien jaar jonger dan Frans Otten - en 
nogg niet geschikt voor de opvolging. 

Nadatt Otten in 1939 het vaandel had overgenomen, is de tweede ge-
neratiee op haar beurt bijna vier decennia aan het bewind gebleven. In 
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19611 kwam Frits alsnog aan de beurt, en in 1971 kreeg Jetty's (derde) 
echtgenoott Henk van Riemsdijk de topbaan. Tot een volgende genera-
tiewisselingg is het niet meer gekomen. In 1977 werd een buitenstaander 
presidentt van het concern, de ingenieur Nico Rodenburg. Van Antons 
kleinkinderenn heeft alleen Frans Otten jr. nog de raad van bestuur be-
reikt,, maar het presidentschap heeft hij niet gehaald. 

Ditt alles overziend, is de opvolgingsstrategie bij Philips simpelweg 
geweest:: houd de leiding, als het enigszins kan, in de familie. Andere 
Nederlandsee concerns, in handen van een omvangrijker familie of van 
meerderee families, konden zich veroorloven aan interne selectie te 
doen,, het beste familielid te kiezen - wel aangeduid als 'familiale meri-
tocratie'' - en zelfs disfunctionerende familieleden uit de directie te ont-
slaan.322 Anton Philips en nazaten hebben de luxe van een keuze niet ge-
hadd (Frits was in 1936 geen reële optie) en hebben qua opvolgers zo on-
geveerr alles uit zichzelf gehaald wat erin zat. 

RelaRela tienetwerken 

Zoalss beschreven, was Anton Philips in bepaalde opzichten wel te ver-
gelijkenn met 'Mannen van de Daad' als Henri Deterding, de bankier 
Karell  van Aalst, de politicus Wim Treub en de ondernemer/politicus 
Hendrikk Colijn, die tijdens en na de Eerste Wereldoorlog hun stempel 
druktenn op het Nederlandse zakenleven en de buitenlandse economi-
schee politiek, maar hoorde hij niet tot deze groep. Hun al te grote zicht-
baarheidd en het nouveau riche-gedrag van sommigen van hen heeft 
hemm vermoedelijk tegengestaan; zelf hield hij liever een wat minder 
highhigh profile. Anderzijds had hij ook weer behoefte aan publieke erken-
ning,, en was hij niet tevreden over de toenmalige status van grote in-
dustriëlenn in Nederland - een ondernemerstype dat ik heb beschreven 
alss opwaarts bewegend, maar nog niet gevestigd in de top van de natio-
nalee elite. Toen hij als eerste Nederlandse industrieel tot commandeur 
inn de Orde van de Nederlandse Leeuw werd benoemd, ervoer hij dat bij-
naa als een genoegdoening. 

Onderzoekk van H. Schijf naar de netwerken van de financieel-eco-
nomischee elite van eind negentiende, begin twintigste eeuw levert wel 
ondersteuningg voor Antons statusbeleving. Schijf analyseerde de her-
komstt van de belangrijkste Tijnendragers' in beursgenoteerde vennoot-
schappen,, de spinnen in het web, die via dubbelfuncties (in directies en 
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radenn van commissarissen) personele verbindingen vormen tussen 
meerderee ondernemingen. In 1902 bestond in Nederland bijna de helft 
vann deze lijnendragers uit handelaren en bankiers, terwijl ook transpor-
teurss (reders), verzekeraars, en de groep ambtenaren/politici/rechters 
sterkk vertegenwoordigd waren. De industriëlen waren met zes procent 
dee kleinste groep, zo vond de onderzoeker, terwijl zij in Duitsland (ge-
metenn in 1905) met de bankiers juist de spil van de nationale economi-
schee elite vormden.33 De Nederlandse netwerkelite was (ook toen) ge-
concentreerdd in de grote steden in het westen van het land. Dat indu-
striëlenn er zo'n ondergeschikte positie in hadden, betekent niet dat zij 
vann de overige zakenelite geïsoleerd waren, stelt Schijf, maar alleen dat 
zee als lijnendragers nog nauwelijks een rol speelden. Op enkele uitzon-
deringenn na, zoals de Delftse industrieel ]. C. van Marken en de Twentse 
textielbaronnenn D. en diens zoon H. P. Gelderman (die we tegenkwa-
menn in het verhaal over de handelsmissie naar Zuid-Amerika, in hoofd-
stukk 12), waren zij indertijd dus allen 'zwervers in de nationale elite'.34 

Overr Antons relatienetwerk verder nog dit. Sommige andere grote 
familiebedrijven,, zoals Zwanenberg (waaruit onder meer Organon 
voortkwam)) en Van den Bergh (met Jurgens en Lever Brothers grond-
leggerr van Unilever), hebben bij hun expansie gebruik kunnen maken 
vann hun familienetwerken, die in Engeland in dezelfde branches actief 
waren.355 Voor Gerard en Anton Philips, die zich in een heel nieuwe be-
drijfstakk bewogen, heeft het netwerk van broers, ooms en neven geen 
belangrijkee commerciële rol gespeeld, wel een adviserende en facilite-
rendee rol. Hun broers Hans en Ed zaten in de raad van commissarissen 
enn neef August was daar een tijd voorzitter van. August gaf juridisch ad-
viess bij de oprichting van de naamloze vennootschap, Ed deed dat als 
commissariss over allerlei kwesties. Hans fungeerde als familiebankier. 
Verderr lagen in de familie nuttige relaties met de financiële wereld; die 
mett de tabakshandel (van oudsher een 'kernactiviteit') en een inciden-
telee andere industrie (de verwante familie Rédelé, in zeep en koekjes) 
warenn daarentegen nauwelijks relevant. 

INN ONMIN MET DE TIJD (VANA F 193l) 

Antonn Philips kon slecht omgaan met tegenspoed. Hij was opgegroeid 
alss zondagskind in een gegoede familie, in een superoptimistische en 
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zeerr dynamische tijd, doordrenkt van het geloof in de vooruitgang. In 
dee eerste vier decennia van zijn leven heerste in Europa onafgebroken 
vredee en nam de welvaart gestaag toe. Al die tijd was zijn energie tome-
looss en toen hij eenmaal zijn richting had gevonden, boekte hij succes 
opp succes. De Eerste Wereldoorlog trof hem niet direct, en was vooral 
spannend.. Zijn eerste serieuze recessie (1921-1922) vond pas plaats toen 
hijhij  zevenenveertig was. Die is hem zwaar op het lij f gevallen. Voor het 
eerstt openbaarden zich ook zwakke kanten: besluiteloosheid, neer-
slachtigheidd en zelfs ziekteverschijnselen. Maar zowel de conjunctuur 
alss hij herstelde (zich), en in de rest van de jaren twintig bestreed hij de 
nieuwee hindernissen van het opkomend protectionisme als een straat-
vechter,, en genoot hij van de uiterst opgewekte economische klanken 
diee de meer cynische ondertonen van de tijden vooralsnog luidruchtig 
overstemden. . 

Toenn de economie in 1930-1931 opnieuw inzakte, en wel zeer drama-
tisch,, had hij het liefst zijn ogen gesloten, vermoed ik. Het bittere ont-
slagwerkk liet hij over aan zijn schoonzoon Frans Otten, toen vijfender-
tigjaar.. Tegenover verzoeken om hulp ontwikkelde hij een pantser - be-
halvee als ze uit de meest nabije familiekring kwamen. Hij riep zijn 
personeell  op tot bezuinigingen en ging kort daarna zelf op wintersport. 
Toenn de inkrimping het dieptepunt was gepasseerd en er ook weer 
winstt werd gemaakt, maar de prijsdalingen en de recessie voortduur-
den,, kwam hij tot de conclusie 'dat de crisis eigenlijk geen crisis meer is, 
maarr dat het eigenlijk een normale tijd is geworden' en vertrok hij naar 
Noord-Afrikaa voor een droomreis, van welke hij vol beladen met antie-
kee voorwerpen terugkeerde.36 Al met al vertoonde hij nogal wat escapis-
tischee trekjes. 

Ookk de rest van dit decennium was in veel opzichten deprimerend 
enn in sommige zelfs pijnlij k voor hem. In zijn persoonlijk leven sloegen 
dood,, verdriet en ziekte toe. Hij verloor zijn favoriete broer Hans (1935)» 
moestt meemaken hoe zijn nog jonge dochter Jetty tweemaal achtereen 
binnenn korte tijd weduwe werd (1932 en 1935), en werd zelf wederom 
ziekk (1936), ditmaal ernstig en maandenlang. Intussen werd het interna-
tionaall  zakendoen steeds moeilijker, het protectionisme almaar ernsti-
ger,, de politieke situatie riskanter. Hij was geen man om erg lang in 
somberheidd te blijven hangen. Redenen voor optimisme en enthousias-
mee waren echter moeilijk te vinden, en ontbreken ook in zijn corres-
pondentiee van die jaren. Zodra weer eens een mooi nieuw product was 
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ontwikkeldd (de natriumlamp voor wegverlichting), brak zijn oude 
commerciëlee energie wel even door. Maar veel van dergelijke aanleidin-
genn waren er niet. Opzienbarende strategische koersen vielen niet uit te 
zetten.. De ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het filmgeluid en de 
televisiee verliep moeizaam. Er was groei in het bedrijf, het personeels-
bestandd steeg zelfs over de magische piek van 1929 heen, maar de tijden 
vann de grote winsten waren (met 1937 als uitzondering) voorbij en de 
dynamiekk van de jaren twintig keerde niet terug. De enige jacht waarin 
hijj  met zijn karakteristieke hardnekkigheid nog eer kon behalen, was 
diee op lintjes, zo leek. 

Dee politieke ontwikkelingen van die jaren dertig heeft hij, als talloze 
anderen,, met gelatenheid over zich heen laten komen. Hij had de poli-
tiekk altijd zoveel mogelijk uit het bedrijf geweerd en probeerde dat vol 
tee houden, ook nu het niet meer kon. Dat heeft geleid tot een tweeslach-
tigee houding tegenover de nazi's, waarmee zijn Duitse dochterbedrijven 
directt in 1933 te maken kregen. Hij accepteerde de Arièrparagraaf zon-
derr morren. Anderzijds hielp hij zijn joodse Osram-collega William 
Meinhardtt met het wegsluizen van privé-kapitaal, en kregen later jood-
see stafleden, die Duitsland, Oostenrijk of Tsjecho-Slowakije wilden ver-
laten,, de gelegenheid naar Nederland te komen en neer te strijken bij 
Philips-vestigingenn buiten Europa. 

Dee Tweede Wereldoorlog heeft zelfs een tamelijk verlammend effect op 
hemm gehad. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten heeft hij geen 
roll  gespeeld bij het oplossen van de spanningen tussen Frans Otten en 
Frits,, die in Eindhoven de zaak waarnam - daar heb ik althans geen 
schriftelijkee bewijzen van aangetroffen. Toen Frits hem in 1942 via een 
Zwitsersee omweg geld vroeg voor het kopen van uitreisvisa voor joodse 
werknemers,, liet hij het antwoord over aan Otten. Evenmin ben ik be-
wijzenn tegengekomen dat hij actie heeft ondernomen ter verbetering 
vann de slechte relatie met de Nederlandse regering in Londen; eerder 
bevorderdee hij het tegendeel met zijn verontwaardigde telegrammen na 
hett bombardement op zijn fabrieken van eind 1942. 

Mett name op dit punt lijk t mij sprake van een gemiste kans. Toen de 
regeringg in 1941 aandrong op regelmatig contact met een directielid, 
hadd hij zelf periodiek naar Engeland kunnen reizen, in plaats van die 
taakk over te laten aan Frans Otten. Hij was nog altijd formeel directielid, 
zatt ruim in zijn tijd, en bovendien ligt zo'n apaiserende rol meer op de 
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wegg van een eminence grise van rond de zeventig dan van een opge-
wondenn jonge hond zoals Otten kon zijn. Een goede verstandhouding 
vann het Nederlandse bedrijfsleven met de kabinetten-Gerbrandy was 
well  degelijk mogelijk, bewezen Unilever-topman Paul Rijkens, die veel 
diplomatiekerr opereerde en daardoor serieus werd genomen, en ook di-
recteurr James Marnix de Booy van Koninklijke/Shell, die in mei 1944 
zelfss tot de regering toetrad en minister van Scheepvaart en Visserij 
werd.. In principe was er geen enkele reden waarom de relatie van deze 
concernss met de regering beter of slechter zou zijn dan die van Philips. 
All ee drie waren nauw bij de oorlogvoering betrokken. Unilever was een 
grotee producent van glycerine, dat bij het maken van zeep ontstaat, en 
eenn grondstof is voor het explosief nitroglycerine.37 Koninklijke/Shell 
leverdee natuurlijk olie en vliegtuigbenzine en had een omvangrijke tan-
kervloot.. Philips produceerde in Engeland (onderdelen voor) radar- en 
communicatieapparatuur.. Uiteraard ging een en ander gepaard met 
tallozee 'ambtelijke' contacten met zowel de Britse als Nederlandse auto-
riteiten,, en ook met overleg op hogere niveaus, zoals - voor Unilever en 
Koninklijke/Shelll  - in de Nederlandse Scheepvaart- en Handelscom-
missiee te Londen. Ik ben geen signalen tegengekomen dat Philips' con-
tactenn op dergelijke niveaus moeilijk verliepen; het probleem zat uit-
sluitendd op het topniveau. Maar Anton, hoe bemoeizuchtig hij van na-
turee was, bemoeide zich er niet mee. 

Waarschijnlijkk was dit ook een kans die hij niet kón grijpen. In de 
strijdd met de concurrent beheerste hij de aanval en de schijnbeweging 
alss geen ander, maar hij beschikte niet over veel tact en was geen diplo-
maat.. In Londen had hij het er vermoedelijk niet beter of slechter afge-
brachtt dan Otten. Hij was veeleer iemand die een concreet doel moest 
hebben.. Als er geen doel was, zat hij stil. Dus ging hij niet naar Londen 
maarr trok hij zich in die oorlogsjaren (overigens mede om gezond-
heidsredenen)) met grote regelmaat terug in de Californische woestijn, 
opp de golfbaan, aan de Pacifische kust of in Florida, en kwam hij alleen 
inn actie na de Japanse aanval op Pearl Harbor (die de Amerikanen in de 
oorlogg trok), na de zeeslag bij Midway (het keerpunt in de Pacifische 
oorlog)) en natuurlijk na de invasie in Normandië - als er iets te onder-
nemenn viel, want dat kon hij. 
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OPP HET SCHIL D 

Antonn Philips was een veeleisend man. De woorden van zijn zoon bij 
zijnn begrafenis - Gij vergde veel van ons, maar gij verlangde steeds nog 
meerr van u zelf' - bevatten ongetwijfeld veel waarheid. Hij testte zijn 
jongee talenten het liefst door ze in het diepe te gooien. 'De heer Philips 
wass een rechtvaardig man, maar met een harde hand,' zei Herman van 
Walsemm tien jaar na zijn dood in een interview.38 'Er moest gewerkt wor-
den.. Dag en nacht als het nodig was.' Toen hij nog Antons secretaris was, 
zoo vertelde de jurist, zouden ze op een dag samen naar Engeland gaan. 
Hijj  was ziek, had koorts en ging liever niet mee, waarop Anton zei:' [dan] 
kann ik mij beter een andere secretaris aanschaffen'. Hij was gegaan. 

Doorr Antons veeleisendheid had zijn optreden als topmanager ook 
ietss grilligs. Zijn medewerkers mochten fouten maken en falen, maar 
wanneerr geen verbetering zichtbaar werd, liet hij ze onverbiddelijk val-
len,, zo toonde zijn optreden tegen zijn vertegenwoordiger Van Eyk in 
Italië,, in 1922. Naast inzet eiste hij loyaliteit. Als hij daaraan twijfelde, 
konn hij genadeloos zijn, zoals in het geval van de Franse verkoopagent 
Lorantyy in 1915. Wie wel loyaal was, kon daarentegen op zijn ruime 
steunn rekenen. De dossiers van het bedrijfsarchief bevatten verschillen-
dee briefjes waarin hij zieke medewerkers aanraadde nog wat langer 
thuiss te blijven of in hun kuuroord. Toen eens een medewerker van het 
Natlabb in overspannen toestand verdween, liet hij hem opsporen - men 
vondd hem in een gesticht ergens in Afrika - en in een sanatorium te 
Zeistt onderbrengen voor herstel, geheel op kosten van de zaak.39 

Alss een van de belangrijkste eigenschappen van de ondernemer zag 
hijj  het vermogen tot dromen, dingen in de toekomst te zien. Bij hemzelf 
wass dat ruim ontwikkeld, iets te ruim misschien, want het vertoonde 
somss de neiging op hol te slaan. Blijkbaar was vooral zijn echtgenote in 
staatt hem dan met beide voeten op de grond te houden - een situatie 
diee zich overigens min of meer herhaalde bij zijn schoonzoon en zijn 
dochterr Annetje. Persoonlijk geloof ik dat juist bij dit laatste zijn cen-
tralee kwaliteit lag. Hij was een dromer met een voortdurende neiging 
(zijn)) grenzen te verkennen, in aanleg inderdaad een ongeleid projec-
tiel.. Maar hij heeft tijdig begrepen - eerder intuïtief dan door zelfreflec-
tiee - dat hij tegenwicht nodig had om overschrijding te voorkomen en 
zijnn dromen tot hanteerbare proporties terug te brengen. Hij had van 
zichzelff  wel een bepaalde ingebouwde voorzichtigheid, deze man, die 
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alss jongen stoer over de trans van de kerktoren liep, maar wel lichtelijk 
naarr binnen leunde. Zijn belangrijkste methode om in evenwicht en op 
koerss te blijven, bestond echter - zoals hij in 1943 in een interview heeft 
gezegdd - uit het verzamelen van de juiste mensen om zich heen. Ook 
daarbijj  is een aardig jeugdbeeld, namelijk dat hij als eerste Zaltbomme-
laarr over de Waal zwom, maar wel onder begeleiding van vriendjes in 
eenn roeiboot. 

Zoalss alle menselijke kwaliteiten waren deze intuïtieve zelfkennis en 
zijnn methode van zelfsturing een resultante van karakter én opvoeding. 
Zijnn vader, ook luidruchtig en emotioneel, en ook een dromer (hoewel 
tamelijkk bescheiden), leerde hem een bedachtzame echtgenote te kiezen 
enn zijn ondernemersrisico's te beperken. Dankzij Frederik en de ook al 
bedachtzamee Gerard wist hij zich bij zijn eerste stappen in onderne-
merslandd omringd met de nodige familiebescherming. Deze twee leer-
denn hem trouwens ook het in het diepe gooien van jonge talenten, na-
melijkk door dat met hem te doen, een jongen die in het leven nog niet 
veell  had gepresteerd maar die zij toch het vertrouwen schonken. 

Hijj  heeft niet alleen zijn behoefte aan tegenwicht begrepen, maar 
ookk de lessen van zijn familie. Eerst heeft hij zijn bedachtzame echt-
genotee gevonden. Vervolgens heeft hij zich na de pensionering van Ge-
rard,, toen hij alleen verder moest, omringd met een team van naaste 
medewerkerss met precies de combinatie van eigenschappen die hij no-
digg had om te gedijen: één man met net zo'n bluf, grootse visies en gel-
dingsdrangg als hij zelf (Othon Loupart), één man voor het verkennen 
enn bepalen van de juridische grenzen (Van Walsem), en één man (Frans 
Otten)) met het vermogen de organisatorische kaders te scheppen waar-
inn dromen ook werkelijkheid kunnen worden. 

Hijj  had dit trio tijdig in stelling voor de opvolging. Zijn laatste be-
langrijkee strategische daden dateren van 1931 en betreffen de vernieu-
wingg en aanvulling van de cruciale octrooi- en marktverdelingsover-
eenkomstenn met General Electric, RC A en Osram, en de aanstelling van 
Ottenn als tweede man en steun en toeverlaat. Toen zat zijn ondernemer-
staakk erop, zakte hij terug, namen de Grote Depressie en de politici het 
heftt in handen op het wereldtoneel en op de wereldmarkt, en schoof 
zijnn team naar voren om het concern door de somberheid van de jaren 
dertigg en de ramp van de Tweede Wereldoorlog te loodsen. 

Hijj  was echter niet uitgespeeld. Hij bleef de man aan de top, soms es-
capistischh en geresigneerd, soms weer een moment enthousiast en fana-
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tiek;; soms passief en verlamd, en dan weer even ondernemend als van-
ouds.. Tot richting geven was hij niet meer in staat; maar dat was eigen-
lij kk niemand. In de dagelijkse leiding werd hij steeds minder zichtbaar -
doorr verre reizen, ziekte, een lange tocht rond de wereld, en uiteindelijk 
doorr de wereldoorlog. Misschien juist daarom hees men hem op het 
schildd en groeide hij in het bedrijf uit tot een symbool van verloren, ho-
pelijkk ooit terugkerende, betere tijden. 

Inn die rol beleefde hij tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog 
zijnn hoogtepunt: als een foto in de menigte tijdens een spontane uit-
barstingg van vaderlandsliefde, als een verre stem via de Voice of America, 
alss een stille tafelgenoot tijdens een jubileumdiner van de verweesde 
staff  in bezet gebied ('voortreffelijke stemming, grote eendracht, groot 
portrett van dr. Philips met tulpen versierd'), en natuurlijk als 'onze 
Toon',, die na de Tweede Wereldoorlog in Eindhoven terugkeerde, dit 
keerr beladen met kisten vol kleren en schoenen voor zijn arbeiders, en 
diee zou zorgen dat alles goed kwam. In zekere zin heeft hij die verwach-
tingg nog waargemaakt ook. Het concern wist zich onder leiding van het 
doorr hem samengestelde team na de Tweede Wereldoorlog razendsnel 
tee herstellen, en begon, nog vóór hij stierf, aan een groeispurt die herin-
neringenn opriep aan de jaren twintig. Hijzelf smaakte daarbij het ge-
noegenn dat hij nog net de eerste tekenen van de televisiedoorbraak mee-
maaktee - eindelijk weer een droom die werkelijkheid begon te worden. 

EENN HERDENKING 

Voorr het station van Eindhoven staat nog altijd zijn standbeeld, met de 
rugg naar het spoor en het gezicht naar de stad. Het lijk t in werkelijkheid 
kleinerr dan op foto's, waarschijnlijk ook omdat in het decor in de loop 
derr decennia steeds meer hoge gebouwen zijn verschenen. Nog elk jaar 
vindtt hier op 14 maart, zijn verjaardag, een korte ceremonie plaats. Zelf 
maaktee ik die twee jaar geleden mee, in 2002. Om half negen 's morgens 
verschenenn een paar auto's op het stationsplein, waaruit Frits, Jetty, en 
Henkk van Riemsdijk stapten, op dat moment zesennegentig, vijfenne-
gentigg en eenennegentig jaar oud. Ook de secretaris van de raad van be-
stuurr van Philips Electronics, zoals het concern tegenwoordig heet, was 
er,, evenals vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en het pen-
sioenfonds.. Een achterachterkleinzoon maakte foto's. 
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Terwijll  Antons twee kinderen en schoonzoon kransen legden en een 
momentt stilte betrachtten, raasde het verkeer van de ochtendspits ge-
woonn door, en snelden voetgangers en fietsers naar hun werk, zoals op 
elkee willekeurige werkdag. Het perkje met het beeld, de kransen en die 
driee kwetsbare oude mensen leek een andere, onzichtbare wereld. Geen 
menss had aandacht voor wat daar gebeurde, wat de herdenking en ook 
Antonss standbeeld iets eenzaams gaf. 

Toenn verliet het gezelschap het perkje om nog een kopje koffie te 
drinken.. Aan de overkant van de straat, voor het etablissement van be-
stemming,, werd Frits aangesproken door een opgewekte passant, die 
hemm herkende en vroeg: 'Meneer Philips, mag ik u de hand drukken, ik 
benn vandaag namelijk jarig.' Frits glimlachte breed en feliciteerde de 
mann van harte. 
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Dankwoord Dankwoord 

Hett werken aan deze biografie was een fantastische onderneming, die ik 
hebb beleefd als een reis door de tijd en een bijna persoonlijke kennisma-
kingg met de hoofdpersoon. 

Ikk ben veel mensen dank verschuldigd voor hun bijdrage aan het on-
derzoek.. De families Philips, Otten en Van Riemsdijk verdienen lof voor 
hunn openheid, ook over gevoelige kwesties. Paul Otten, de beheerder 
vann het familiearchief, was niet alleen zeer behulpzaam, hij en zijn echt-
genotee toonden zich ook nog eens enorm gastvrij. Het Philips-concern 
liett mij ruimhartig toe tot het bedrijfsarchief en gaf archivaris Jan Pau-
lussenn de ruimte veel tijd in dit project te steken. Deze vond geen moeite 
tee veel, dacht intensief en enthousiast mee, kwam voortdurend met 
nieuww materiaal, was een stevige discussiepartner en hield ook bij me-
ningsverschill  een open geest. Philips' historicus Ivo Blanken leverde be-
langwekkendee commentaren en suggesties bij mijn onderzoeksopzet. 

Machiell  van Zanten, die mij al tien jaar bij mijn research terzijde 
staat,, was ook nu weer paraat. Mij n voormalige klasgenoten Rob Jansen 
enn Frans Peters hielpen mij aan nadere informatie over de bipolaire 
stoornis.. Viktor Frölke ontving mij zeer hartelijk in zijn woning in New 
York,, toen ik daar op locatiebezoek was. Hetzelfde geldt voor de familie 
Stephenn Day in het nabijgelegen Larchmont, en voor mijn vrienden 
Rogerr en Carine de Bree in Oxshott bij Londen. Louis Wesseling ver-
staatt de kunst van het aanmoedigen. 

Ikk dank het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) en het Fonds voor 
Bijzonderee Journalistieke Projecten voor hun financiële steun en hun 
vertrouwen. . 

Eenn bijzonder aspect is dat gaandeweg de gedachte van een promotie 
ontstond.. Toen ik daarover Hans Blom raadpleegde, die als voorzitter 
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vann de biografieëncommissie van het PBC meelas, heeft hij mij direct 
voluitt gesteund. Bovendien bleek hij bereid mijn promotor te zijn. Tot 
mijnn vreugde. Hoe drukbezet ook, hij reageerde steeds zeer snel op mijn 
vragenn en conceptteksten. Zijn vertrouwen in de afloop, zijn bemoedi-
gingenn — en op enkele momenten zijn nuchterheid - hebben veel bete-
kend. . 

Veruitt de meeste dank verdienen zes geweldige vrouwen in mijn fa-
milie-- en vriendenkring: Margreet, Maria, Marie (Zus), Rosalie, Rosa-
lie(tje)) en natuurlijk Sonja. Aan hen draag ik dit boek op. 

MarcelMarcel Metze 
Ooy,Ooy, ï juni 2004 
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Noten Noten 

NOTE NN BIJ INLEIDIN G 

ii  Intermediair, 22 maart 1991. Dit artikel is later opgenomen in Wennekes' boek De 
AartsvadersAartsvaders (Amsterdam, 1993) over een aantal grondleggers van het grote Nederland-
see bedrijfsleven. 
22 P. J. Bouman, Anton Philips. De mens/de ondernemer, Amsterdam, 1956,6-7, twee 
citaten. . 
33 Het boek Revolutie der eenzamen van Bouman verscheen in 1953 en werd door vak-
historicii  bekritiseerd als moralistisch-suggestief en te snel in elkaar gestoken. H. van 
derr Hoeven, 'Bouman, Pieter Jan (1902-1977)', in Biografisch Woordenboek van Neder-
land,land, website: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [16 april 2004]. 
44 Het Financieele Dagblad, 17 november 1980. 
55 Van der Hoeven (zie noot 3) schrijft over de reacties op de biografie van Bouman 
bijj  verschijning. Ger Harmsen uitte zijn kritiek in het artikel 'De biografie in de ge-
schiedeniss van de arbeidersbeweging: plaats en betekenis', oorspronkelijk gepubliceerd 
in:: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 19, oktober 1989, door mij geciteerd uit 
dee versie op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(111 SG),www.iisg.nl/bwsa/harmsen-bna.html [16 april 2004]. 
66 A. Otten, Het personeel van Fa. Philips & Co. (1891-1912), interne studie, ongepubli-
ceerd,, 1983,11; Philips Company Archives (in het navolgende afgekort tot PCA). 
77 I. J. Blanken, Geschiedenis van Koninklijke Philips Electronics NV, deel v, Een indu-
striëlee wereldfederatie, Zaltbommel, 2002, 446-448. Omrekening naar euro's van nu 
(inn het gehele boek) op basis van koopkracht via de website van het 11 SG, Historie Pri-
cesces and Wages, Value of the Guilder, waar men de koopkracht van de gulden vanaf 1450 
kann omzetten in die van euro's in 2003: www.iisg.nl/hpw/index.html [6 april 2004]. 
88 D. Landes, Wealth and Poverty of Nations, Londen, 1999 (Abacus), 232. 
99 Het zakenblad Elan vroeg lezers, directeuren, commissarissen, consultants, finan-
cieell  analisten en vakjournalisten om ondernemers te nomineren. De tien meest ge-
noemdee kandidaten zijn nader onder de loep genomen door een vakjury, bestaande 
uitt Koos Andriessen, André Bindenga, Hans Blankert, Jim Bos, Johan Stekelenburg, 
Maartenn Veth, Hans Weijers en Pieter Winsemius. Dezen selecteerden de winnaar op 
grondd van acht criteria: 1. hij/zij is Nederlander en heeft vanuit het niets een groot con-
cernn opgebouwd; 2. hij heeft van een bestaand bedrijf een nog groter bedrijf of een we-
reldspelerr gemaakt; 3. hij is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de 
Nederlandsee economie; 4. hij is, geplaatst in zijn tijd, een goed werkgever; 5. een groot 
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enn breed publiek ervaart deze persoon als een zeer bijzonder en groots ondernemer; 6. 
hijj  is gedurende langere tijd een grote persoonlijkheid met een positieve uitstraling ge-
weest;; 7. hij is een ondernemer die een voorbeeldfunctie vervult of vervulde; 8. hij staat 
off  stond te goeder naam en faam bekend. Elan, november 1999. 
100 Deze 'ontfutseling' was al beschreven door Heerding maar in minder detail, zie 
voorr verdere verwijzingen de tekst van de 'Kennismaking'. 
111 F.M.M, de Goey, 'Ondernemersgeschiedenis in Amerika, Nederland en België 
(1940-1995).. Trends in vraagstellingen, onderzoeksmethoden en thema's: een over-
zicht',, in: Neha-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 59,1996. 
122 Een goed overzicht van de thematiek der Nederlandse bedrijfs- en ondernemers-
geschiedeniss biedt het artikel van G. Jones en K. E. Sluyterman, 'British and Dutch Bus-
inesss History', in: F. Amatori en G. Jones, Business History around The World, Cam-
bridgee (Massachusetts), 2003. Zij verwijzen daarin terecht naar De Goey (zie voor-
gaandee noot). 
133 Zoals: K. Boersma, Inventing Structures for Industrial Research. A history of the Phi-
lipslips Nat. Lab, 1914-1946, Amsterdam, 2002. 
144 Ibidem, 126-127. 
155 Ibidem, 85,119-121. 
166 A. D. Chandler, The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business, 
Cambridgee (Massachusetts)/Londen, 1977; Scale and Scope, The Dynamics of Industrial 
Capitalism,Capitalism, Cambridge (Massachusetts)/Londen,i990. 
177 TheKn ickerbocker Weekly, 21 juni 1943. 

NOTE NN BIJ KENNISMAKIN G 

11 In een telegram van 31 oktober 1911 aan Gerard Philips, PCA, heeft Anton het over 
dee 'Augusta Victoria'. Dat schip heeft wel bestaan maar was al in 1907 gesloopt. Hij moet 
hebbenn gedoeld op de 'Kaiserin Auguste Victoria', gebouwd in 1905. Zie onder andere 
websitee http://liners.members.easyspace.com/kaiserin.htm [31 januari 2004]. 
22 Brief Anton Philips aan Gerard Philips vanuit Plymouth, 11 november 1911, PCA, 
driee citaten. Citaten zijn in dit boek omgezet in hedendaagse spelling, cijfers zijn om-
gezett in woorden volgens de in dit boek gebruikte conventie, de interpunctie is hier en 
daarr aangepast ter verbetering van de leesbaarheid. 
33 A. Heerding, Geschiedenis van de NV Philips' Cloeilampenfabrieken, deel 11, Een on-
dernemingg van vele markten thuis, Leiden, 1986,192-201, 408. 'Osram' was de merk-
naamm van een wolframlamp die de Duitse fabrikant Auer in 1906 voor het eerst maak-
te.. In 1908 richtte Auer met de Britse General Electric Company de Osram Lamp 
Workss bij Londen op, en in 1909 La Lampe Osram te Parijs. In maart 1911 vormden Au-
er,, AEG (Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft) en Siemens & Halske, de drie grootste 
Duitsee producenten van gloeilampen, een Patentgemeinschaft voor uitwisseling van 
octrooien.. Blijkens Antons brief in noot 2 werd de naam 'Osram' toen al gebruikt voor 
ditt machtsblok. Begin 1920 fuseerden zij hun gloeilampendivisies in de Osram 
G.m.b.. H. Kommanditgesellschaft. 
44 Wolfram is een metaal dat pas bij 3380 graden smelt. De Philipsbrochure 'Een kijk-
jee in de gloeilampenfabricage' van rond 1924, PCA, omschrijft de productie van wol-
framdraadd als volgt: 'Wolframpoeder wordt onder grote druk geperst tot staven ter 
diktee van een gordijnroe. Daarna worden ze onder hoge temperatuur door hamerma-
chiness getrokken, waar ze drieduizend tikken per minuut krijgen. Het brosse wolfram 
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wordtt zo taai en trekbaar. Het komt uit de hamermachine als een dikke draad, die men 
kann opwinden. Daarna wordt de draad - opnieuw onder hoge temperatuur - door di-
versee trekstenen (in staal gevatte diamanten met een zuiver rond gat) getrokken, tot 
eenn dikte van 0,01 mm is bereikt.' 
55 Interview Gerard Philips in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), 31 maart 
1916. . 
66 Interview ir. J.C. Lokker door prof. dr. ing. N.A. Halbertsma (publiciteitsmede-
werkerr Philips), 11 juli 1961, PC A. 
77 Interview Gerard Philips in de NR C, 31 maart 1916. 
88 Heerding, deel 11,199. Deze bekendmaking vond plaats op 18 oktober 1911. 
99 Interview met Anton in Elsevier's Weekblad, 22 januari 1949, zoals weergegeven in 
eenn dossier met anekdotes over Anton, samengesteld door de Philips Archiefdienst, nu 
PCA. . 

100 Uitgaande van een dollarkoers van 2,50 gulden, Heerding, deel 11,452. 
111 Telegrammen van Anton aan Gerard uit New York en Cleveland, 22,23,25,30 en 31 
oktoberr en 1 november 1911, PCA. 
122 Brief Anton aan Gerard vanuit Plymouth, 11 november 1911, PC A, twee citaten. 
133 Het is niet zeker dat Eddy dit ook daadwerkelijk aan Yunck heeft betaald. Op 2 mei 
19122 stuurde Yunck een brief aan Philips Brothers, waarin hij om zij n geld vroeg en zich 
eroverr beklaagde dat hij op twee eerdere brieven geen antwoord had gekregen: 'It's now 
overover three months since I left you.' PCA. 
144 Brief van advocaat Max Steinschneider te Berlijn aan Gerard Philips, 19 maart 1912, 
PCA. . 

155 Heerding, deel 11,207. 
166 Interview Lokker, 11 juli 1961; ir. J.C. Lokker,'Enige herinneringen uit de oude tijd', 
geschrevenn op verzoek van Frits Philips, zonder datum, PCA; radio- en televisietoe-
spraakk Anton, 31 januari 1949, transcriptie in PCA. 
177 Brieven John Yunck aan Philips Bros., 14 maart 1912 en 2 mei 1912, PCA. 
188 Brieven van advocaat Max Steinschneider te Berlijn aan Gerard Philips, 19 en 24 
maartt 1912, PCA. 
199 Brief van de interne accountant A. Sterner naar Anton, Hotel L'Europe te Sint-
Petersburg,, 18 maart 1912, p CA . 
200 Bouman, 76. Antons lengte is afkomstig van zijn paspoort van 22 september 1915, 
familiearchief. . 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK 1 

ii  Anton gebruikte deze uitdrukking op 30 december 1927 in een brief aan ir. J. Bee-
laertss te Brussel over een luie neef, die 'waarschijnlijk dacht in de vennootschap zijner 
oomss in een "klaargemaakt bed" te komen', maar die hij geen baan had gegeven omdat 
hett hem aan 'de nodige push' ontbrak; PCA. 
22 Een 'Knickerbocker' is een New Yorker van Nederlandse afkomst. 
33 Albert Balink, 'The City of light, the story of Dr. Anton. F. Philips-1', in: The Knic-
kerbockerkerbocker Weekly, Vol. 3, nr. 16,14 juni 1943,20 e.v., drie citaten. De oorspronkelijke tekst 
iss in het Engels, de (tamelijk vrije) vertaling is van deze auteur. 
44 De stamboom van Anton en Gerard reikt terug naar de geboorte van hun over-
grootvaderr Benjamin Philips in 1765 te Veenendaal, als zoon van de joodse koopman 
Philipp Philips. Benjamin streek rond 1790 neer in Zaltbommel, waar hij actief was als 
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tabaks-- en textielhandelaar. Hij kreeg twaalf kinderen, onder wie Antons grootvader 
Lionn Philips (1794). In 1826 stapte Benjamin met zijn gezin in een collectieve bekering 
overr naar de Nederduits Hervormde Kerk - een stap die wel meer joden in die periode 
zetten,, en die hem toegang verschafte tot de lokale elite. Zijn zoon Lion trouwde in 
18200 met de intellectueel begaafde Nijmeegse Sophie Presburg en kreeg zeven kinde-
ren,, onder wie Antons vader Frederik (1830). Net als Lion waren ook zijn vijf broers ac-
tieff  in de tabakshandel. Zie P. Bouman, 10-12, en A, Heerding, Geschiedenis van de NV 
Philips'Philips' Gloeilampenfabrieken, deel 1, Het ontstaan van de Nederlandse gloeilampenin-
dustrie,, Den Haag, 1980,49 e.v. 

55 Heerding, deel 1, 55-56, 286. Het exclusieve invoerrecht was formeel een octrooi; 
Frederikk heeft er dus niet langer van kunnen profiteren dan tot 1868, toen de Neder-
landsee octrooiwet buiten werkingg werd gesteld. 
66 Ook Frederiks broer Leonard was jurist en werd president van de arrondisse-
mentsrechtbankk te Tiel. Nederlands Patriciaat, Genealogieën van vooraanstaande ge-
slachten.slachten. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1964,50ste jaargang, 330-343. 
77 Heerding, deel 1,58-60,63. 
88 Kassiersbedrijven zijn voorlopers van banken. Ze ontstonden in de Middeleeu-
wen,, toen handelaren wegens het risico om met geld (veelal goud of zilver) te reizen dit 
inn bewaring gaven aan kassiers, die vervolgens namens hen ook betalingen aan derden 
gingenn verrichten. Volgens Heerding, deel 1, 58-59, vond Frederik Philips zijn werk-
zaamhedenn als correspondent van De Nederlandsche Bank (DNB) te Zaltbommel de 
eerstee jaren zo onbeduidend dat hij er in 1871 weer vanaf wilde. Toen DNB het stadje in 
datt geval van zijn lijst met correspondentschappen dreigde te schrappen, hield hij de 
functiee aan en bouwde hij zijn bankactiviteiten langzamerhand wat uit. De bank Fred. 
Philipss is in 1968 overgenomen door Mees & Hope, die later weer opging in MeesPier-
sonn (nu onderdeel van Fortis). 
99 In de loop van de negentiende eeuw had de gloeigaslamp de rol van de olielamp 
overgenomen.. Het gas werd gemaakt door vergassing van kolen of olie. Heerding, deel 
1,61,, meldt dat Frederik Philips de gasfabriek in Zaltbommel kocht op 11 januari 1871. 
J.. H. de Groot, Zaltbommel, Stad en Waard door de eeuwen heen, Zaltbommel, 1979, 
schrijftt op 376 echter dat de aankoop in december 1869 plaatsvond. Deze auteur heeft 
Heerdingg gevolgd. 
100 Heerding, deel 1,62-63. 
111 Jan Gielkens, 'Was ik maar weer in Bommel', Amsterdam, 1997,36 en 111. Karl Marx 
wass een zoon van Heinrich Marx en de inn Nijmegen geboren Henriëtte Presburg. Haar 
zusterr Sophie Presburg was gehuwd met Lion Philips, die dus tante en oom van Marx 
waren.. Frederik Philips was een neef, Anton en Gerard achterneven. Marx zat in geld-
noodd en verbleef in Zaltbommel in afwachting van de afwikkeling van het testament 
vann zijn overleden moeder door Lion. Het boek van Gielkens bevat een uitgebreide be-
schrijvingg van de familierelaties van Karl Marx in Nederland, en ook een uitvoerige 
briefwisselingg tussen hem en zijn oom Lion. 
122 Knickerbocker Weekly, 14 juni 1943,22, voorgaande twee citaten; A. Heerding, deel 1, 

77-77-
133 Heerding, deel 1,77. Heerding schrijft het niet met zoveel woorden, maar hij doelt 
mett deze verzinsels op enkele verhalen in de biografie van P. Bouman, die met name 
overr de feiten betreffende Gerard Philips niet geheel betrouwbaar is. 
144 Interview met Gerard Philips in de NRC, rubriek 'Onder de Menschen', 28 maart 
1916.. Het gaat om een serie artikelen van sir James Swinburne. Heerding, deel 1,79-80, 
meldtt dat deze in 1886 en 1887 zijn verschenen in een blad met de naam The Electrician. 
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155 Heerding, deel i, 73-81; Bouman, 17. 
166 FrederikAnton (1864-1865) en FrederikAnton (1867-1870);gegevens PCA. 
177 De Groot, 363-364. 
188 M. Witteveen-Jansen, Twee eeuwen Philips in Zaltbommel, Zaltbommel, 1991,9 en 
233 e.v. 

199 De nalatenschap van Lion Philips (grootvader), overleden op 28 december 1866, is 
doorr notaris mr. Otto Blommert te Zaltbommel vastgelegd in een akte van 18 februari 
1867,, en bestond uit: weilanden en bouwland, twee huizen, obligaties en aandelen, en 
scheepsaandelenn met een totale waarde van 189.146,53 gulden, te verdelen onder zeven 
kinderen;; PCA. 
200 Op 14 februari 1896, vier jaar voor zijn overlijden, werd Frederiks vermogen door 
hett Institut Schimmelpfeng, een bureau voor bedrijfsinformatie te Amsterdam, ge-
schatt op vijfhonderdduizend gulden; p c A . Dit komt neer op 5,8 miljoen euro nu. 
211 Bouman, 14-16. Bouman heeft bij het schrijven van zijn biografie in 1956 uitvoerig 
gesprokenn met Antons echtgenote Anna en Antons kinderen. Zijn persoonsbeschrij-
vingenn en karakterschetsen zijn dus gebaseerd op hun verhalen. 
222 J. L. van Zanden en A. van Riel, Nederland 1780-1914, staat, instituties en economi-
schesche ontwikkeling) Amsterdam, 2000,404, schrijven dat de zuigelingensterfte in 1870 op 
2111 per duizend lag en daalde naar 151 per duizend in 1900. Op basis van CBS-gegevens 
valtt te schatten dat in 1900 ongeveer tweehonderd van de duizend kinderen de leeftijd 
vann vijfjaar niet haalden. Oudere gegevens zijn niet beschikbaar. 
233 Bouman, 14-16. 
244 Albert Balink, 'The City of Light, the Story of Dr. Anton. F. Philips-n, in: The Knic-
kerbockerkerbocker Weekly, Vol. 3, nr. 17,21 juni 1943,24. 
255 Heerding, deel 1,83-86. 
266 Ibidem, 90. 
277 Ibidem, 286. 
288 Ibidem, 218. 
299 Ibidem, 102-104. 
300 Ibidem, 269. Volgens Heerding lag de fout in Berlijn, waar men verkeerde bereke-
ningenn had gemaakt en een te hoge elektriciteitsprijs in de offerte had gezet. 
311 De passages over de samenwerking met Reesse en de proeven van Gerard in 1890 
zijnn gebaseerd op Heerding, deel 1,301-326. 
322 De vier gloeilampenfabrieken waren: De Khotinsky (Rotterdam, opgericht 1883), 
Boudewijnsee (Middelburg 1887), Roothaan 8c Alewijnse (Nijmegen 1889) en Goos-
sens,, Pope & Van der Kaa (Venlo 1889). Geen van hen heeft het zelfstandig overleefd. 
333 De prijsdalingen speelden vooral in Duitsland. Na het wegvallen van de Edison-
octrooienn daar in 1890 begonnen AEG en Siemens & Halske in onderlinge samenwer-
kingg een neerwaarts prijsbeleid, met het doel nieuwe gloeilampenfabrieken snel om 
zeepp te helpen. Zie Heerding, deel 11,4-5 en in deze biografie hoofdstuk 2 'Een prima 
startschot'. . 
344 Toespraak Anton tijdens een receptie ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste 
verjaardagg in het Philips' Ontspanningsgebouw, maart 1949; transcriptie PCA. 
355 Heerding, deel 1,328-333. 
366 Gedenkboek met herinneringen en anekdotes, aangeboden door het personeel bij 
Antonss zestigste verjaardag (toen ook de in 1931 uitgestelde viering van het veertigjarig 
bestaann van het bedrijf plaatsvond), opgetekend door zijn vriend Jan Feith, 17 maart 
1934»» familiearchief. Volgens biograaf Bouman, 18, waren de appels 'aardkluiten en an-
deree projectielen'. In de PCA bevindt zich een transcriptie van een tekst in het hand-
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schriftt van Antons echtgenote A. Philips-de Jongh, die het heeft over 'graszoden'. Voor 
hett effect zal het niet uit hebben gemaakt. 
377 Transcriptie van een tekst in handschrift van Antons echtgenote A. Philips-de 
Jongh.. 'Zo gebeurde het, dat eens op school een gehele klasse op twee na bleef zitten 
waarr Ton natuurlijk ook bij was.' PC A. 
388 Gedenkboek vijftigjarig bestaan Openbare Handelsschool te Amsterdam, 1869-

191SM5--
399 Volgens biograaf P. Bouman, 21, was het de leraar De Roode. Het Gedenkboek vijf-
tigjarigg bestaan Openbare Handelsschool te Amsterdam, 16, rept van een taalleraar 
Rode. . 
400 De cijfers over Antons hbs-jaar aan de Openbare Handelsschool te Amsterdam 
zijnn afkomstig van een rapport met de naam H. L. Philips. Een kopie bevindt zich in de 
PCA.. Het Philips-archief heeft de cijfers vergeleken met die van de leraarsvergaderin-
genn en concludeert dat 'onomstotelijk' vaststaat dat het niet H. L. (de initialen van An-
tonss oudere broer Henri) maar Anton betreft. 
411 F. Boterman en P. de Rooy, Op de grens van twee culturen, Nederland en Duitsland in 
hethet Fin de Siècle, Amsterdam, 1999,67. 
422 Brieven van de schilder Jan Kleintjes aan Anton, 11 november 1945 en 30 december 
1946,, in de PCA, maken melding van de gezegende tijden, 'toen we bij Dikkers aten 
enn schik hadden in de American Bar aan het Rokin' en 'in 1892-94 bij Dikkers op de 
Leidschegrachtt eten voor zestig cents met 'n glas bier erbij!' Op de website www.de-
wit.net/bronnen/teh9155 [1 februari 2004] is de telefoongids van Nederland in 1915 te 
raadplegen;; deze bevat een Restaurant v/h Dikers aan de Leidschegracht 44 en een 
Americann Bar aan het Rokin 20. De PCA melden dat Anton tijdens zijn tijd op de 
Openbaree Handelsschool lid was van een dansclubje. 
433 Boterman en De Rooy, 28. 
444 Gedenkboek vijftigjarig bestaan Openbare Handelsschool te Amsterdam, lijsten 
vann leerlingen en oud-Ieerlingen. 
455 Heerding,deeln,5i. 
466 Melding van de firma Burdet & Druyvesteyn aan het bestuur van de Vereeniging 
voorr den Effectenhandel, 24 november 1893; kopie in PC A . 
477 W. B. F. Schaper, In het eerste gelid, Meppel, vermoedelijk 1955,73. 
488 Brief van Anton aan David Rahusen, 18 maart 1922, over een kuur in Italië; PCA. 
499 B.W. Blijdenstein & Co. is opgericht te Londen in 1858. B.W. Blijdenstein was in 
18611 ook oprichter van de Twentsche Bankvereeniging in Amsterdam. Deze bank is in 
18699 omgedoopt tot Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co. (TBV) , aldus 
hett boekje van ABN-AmroDe historie, Amsterdam 1993,11-12. Bedrijfshistoricus Heer-
dingg en biograaf Bouman melden slechts dat Anton stage liep bij een effectenkantoor 
inn Londen. Dat dit Blijdenstein moet zijn geweest, blijkt uit een interview gehouden op 
177 december 1965 met Cornelis Philips - een neef van Anton, zoon van zijn broer Hans 
-- door de toenmalige Concern Archief Dienst van Philips; transcriptie PCA. 
500 Dr. Joh. de Vries, Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1954, Utrecht, 
i970>> 75-89. Ernst Heldring was telg van een geslacht van bankiers, handelaren en on-
dernemers.. Zelf was hij directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-
Maatschappijj  (KNSM) en voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel 
(1922-1931).. In 1938 werd hij lid van de Eerste Kamer voor de Liberale Staatspartij en in 
!9399 president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (een van de voorlopers 
vann ABN Amro). Hij bekleedde tal van commissariaten, en was een invloedrijk net-
werkerr met talrijke contacten op hoog niveau in politiek en bedrijfsleven. Zijn dag-
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boek,, dat hij bijhield van 1917 tot en met 1948 (met uitzondering van de Tweede We-
reldoorlog),, geeft een blik achter de schermen van het Nederlandse bedrijfsleven en de 
economischee politiek in die periode. Ter inleiding op dit dagboek heeft hij zijn jeugd 
enn herinneringen vanaf zijn geboortee in 1871 tot 1917 beschreven. 
511 In de Nederlandse financiële gemeenschap te Londen waren veel onderlinge con-
tacten.. Het ligt voor de hand dat Anton Philips en Ernst Heldring elkaar tijdens diens 
verblijff  in de tweede helft van 1894 hebben ontmoet. Heldring maakt daar echter geen 
meldingg van. 
522 De Vries (dagboek Heldring), 76-77. 
533 Ibidem, 79. 
544 Ibidem, 87. 
555 Adresgegevens van B.W. Blijdenstein & Co. zijn afkomstig van p c A . 
566 Gedenkboek De Nederlandsche Vereeniging Londen, 1873-1898, pagina CCLI. 
577 De Vries (dagboek Heldring), 75 en 82, voorgaande twee citaten. 
588 Ibidem, 85, voorgaande twee citaten. 
599 Ibidem, 87. 
600 A. Otten, Het Personeel; PCA. Volgens een jubileumboek uit 1916 bestond het per-
soneelsbestandd eind 1891 uit tien personen, en eind 1892 uit twintig. Volgens Otten zijn 
dezee cijfers niet exact betrouwbaar. De beroemde foto met dertig personeelsleden, die 
iss afgedrukt in Bouman t/o 33 en ook in het jubileumboek Philips Honderd (versche-
nenn in 1991) is volgens hem van begin 1893. 
611 Heerding, deel 11,31-36. 
622 Uit: 100 jaar kaarslicht 1858-1958, uitgave van de NV Koninklijke Stearine Kaarsen-
fabriekk 'Gouda-Apollo', Gouda, 1958. 
633 Heerding, deel 1,337. 
644 Ibidem, 331. Heerding, deel 11,30. 
655 Heerding,deel 1,331. 
666 Heerding, deel 11,40-47. 
677 Berekening op basis van Heerding, deel 1, 330, en van brief prof. Halbertsma 
aann Cornelis Philips, 11 december 1950, plus diens antwoord van 14 december 1950; 
PCA. . 

688 Interview met Gerard Philips, NRC, 28 maart 1916. Technisch bedrijfsleider Emil 
Woschkee verliet Eindhoven in september 1983, Otten, Het personeel, 3; PCA. 
699 Toespraak Anton bij zijn vijfenzeventigste verjaardag; transcriptie PC A . 
700 De bijna-verkoop komt aan de orde in een interview van de Philips Archiefdienst 
mett Cornelis (Kees) Philips, zoon van Henri-Louis (Hans, broer van Anton & Gerard), 
177 december 1965, te Zaltbommel, in PCA. Volgens een artikel in NRC Handelsblad van 
44 mei 1991 was de kandidaat-koper concurrent Goossens & Pope. Bedrij fshistoricus 
A.. Heerding, die de familieverhalen steevast wantrouwt, doet de bijna-verkoop af als 
legendevorming,, zie zijn deel 1,331. Daarmee diskwalificeert hij en passant ook de uit-
spraakk van Anton over dit onderwerp, zie de voorgaande noot. 
711 Heerding, deel 11,38. 
722 Brief Philips archiefdienst aan C. Philips, 23 februari 1966, inzake details over de 
winst(( verdeling) 1894-1895; PCA. 
733 Knickerbocker Weekly, 14 juni 1943,23. 
744 Verkoper Bosman verliet Eindhoven in juli 1894, Otten, Het personeel, 11; PCA. 
755 Radiotoespraak Anton Philips ter gelegenheid van de indiensttreding van de tien-
duizendstee werknemer, 31 oktober 1927; transcriptie PCA. 
766 Knickerbocker Weekly, 14 juni 1943,24. 

517 7 



NOTE NN BIJ HOOFDSTUK 2 

ii  Bouman,i9. 
22 Dr. H. M.T. M. Giebels, Katholicisme en socialisme in Eindhoven 1885-1920, Tilburg, 
1994,23-26. . 
33 Het fabriekje is behouden en is nu een museum. De stad is zó uitgegroeid dat het 
gebouww nu midden in het centrum ligt. De Vest bestaat niet meer, zodat de fabriek zich 
directt aan de Emmasingel bevindt. 
44 Heerding, deel i, 328-330; Bouman, 19,27. Interview met C. J. Royers, die in 1898 in 
dienstt trad als jongste bediende, gehouden door de Philips Archiefdienst, 1945; PCA. 
55 Heerding, deel 1,338-340. 
66 Interview met Anton Philips in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) in de ru-
briekk 'Onder de Menschen' van M. J. Brusse, 28 maart 1916. 
77 Ibidem. 
88 Heerding, deel n, 54-56. 
99 Ibidem, 53. Van Zanden en Van Riel,386-387. 
100 Interview met Anton, NRC, 28 maart 1916. 
111 KnickerbockerWeekly, 14 juni 1943,24. 
122 Heerding, deel 11,4. 
133 Ibidem, 5,54. 
144 Ibidem, 70,74. Tussen 1895 en 1900 halveerden de prijzen van een normaallamp in 
Nederlandd van 39 cent naar 21,5 cent, in Duitsland daalden ze van 35,5 cent naar 21,5 
cent,, in Engeland van 40 naar 27,5 cent. Philips volgde deze trend, maar bleef er zo'n 
tienn procent boven. 
155 Ibidem, 66-70. 
166 Brief Frederik Philips aan Gerard en Anton, 1 juni 1896. Het betreft de oudste be-
waardd gebleven brief in het familiearchief. De opbrengsten bedroegen 76.6o6,88y2 gul-
den,, de kosten 54.727,27 gulden en het brutoresultaat 21.879,61'̂ gulden. Gerard 
trouwdee op 19 maart 1896 met de Rotterdamse Johanna van der Willigen. Op 8 novem-
berr 1895 ontdekte Wilhelm Conrad Röntgen geheimzinnige straling die hij x-stralen 
noemde. . 
177 Giebels, 60-61, meldt: Amicitia ontstond in 1864 als afsplitsing van een bestaande 
sociëteit,, na onenigheid over 'de vrijheid van het woord'. De afsplitsing omvatte vijfen-
vijfti gg leden, waarvan tweeëntwintig niet uit Eindhoven afkomstig; dertien leden wa-
renn protestant. 'Het kenmerk van deze nieuwe sociëteit was de vrijzinnige geest die er 
heerste.' ' 
188 S. H. A. M. Zoetmulder, De sociëteit Amicitia te Eindhoven van 1864,81,122, in kopie 
inn PCA. Op 16 januari 1983 schreef Zoetmulder (journalist en historiograaf) een brief 
aann bedrijfshistoricus Heerding. Daarin meldt hij dat Anton tijdens de ledenvergade-
ringg van 9 maart 1895 met algemene stemmen is aangenomen als buitengewoon lid van 
Amicitia.. Volgens de statuten kon men buitengewoon lid worden als men tijdelijk in 
Eindhovenn of randgemeenten verbleef. Zoetmulder: 'Dit komt overeen met wat al eer-
derr over A. F. Philips vermeld is, n.1. dat hij het wel voor een jaartje eens bij zijn broer 
wildee proberen.' Op 27 april woonde hij voor de eerste keer een ledenvergadering bij; 
PCA. . 

199 Bouman, 27 en 35. Interview met C. J. Royers, die in 1898 in dienst trad, gehouden 
doorr de Philips Archiefdienst op 21 september 1961; PCA. Bouman gebruikt conse-
quentt de naam 'Posthuis', maar het Gemeente Archief Eindhoven spreekt van Hotel 
dess Postes. 

518 8 



200 Bouman, 35-
211 Gegevens over inschrijving en pensionadressen zijn door de PCA ingewonnen bij 
hett gemeentearchief van Eindhoven. 
222 De toelage was zestig gulden per maand, de helft van het salaris van de goedbetaal-
dee bedrijfsleider. Rekening Courant Boek van Frederik Philips; PCA. Heerding, deel 11, 
522 en 258. 
233 Otten, Het personeel, 14, PC A . 
244 De aanleg van de tramlijn van Eindhoven naar Reusel aan de grens met België 
vondd plaats in de periode 1894-1897. Zie A. J.Veenendaal jr.,'Sanders, Theodorus (1847-
1927)',, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, website: www.inghist.nl/Onder-
zoek/Projecten/BWNN [5 september2003]. 
255 Zoetmulder, 90 en 122. 
266 De reis vond plaats in 1882. Brief Frederik Philips aan Anna de Jongh, 6 mei 1897, fa-
miliearchief.. Bouman,36. 
277 Bouman,36. 
288 Biografische gegevens over G. J. de Jongh en zijn kinderen; PCA. 
299 Beschrijving op basis van foto's, en identificatiebewijs van het registro de extranje-
ros,ros,afgegevenafgegeven op 1 maart 1941 te Mexico-Stad; PCA. 
300 Beknopte biografie mevrouw A. H. E.M. Philips-de Jongh, PCA. 
311 Interview met Anna Philips-de Jongh in NRC, 5 mei 1951. 
322 Bouman, 37. De datering van de eerste ontmoeting met Anna is niet duidelijk. 
Zoetmulder,, 90 en 122 wijst erop dat Marcel de Jongh misschien al in 1895 lid of buiten-
gewoonn lid van de sociëteit Amicitia werd. Het eerste bezoek van Anna aan Eindhoven 
-- het diner in Het Posthuis - was in februari 1897, zo blijkt uit een gedenkboek dat haar 
familiee samenstelde bij het vijftigjari g huwelijk van haar en Anton, en dat zich bevindt 
inn het familiearchief. Dit betekent dat Antons bezoek aan Rotterdam daarvoor moet 
hebbenn plaatsgevonden, vermoedelijk dus in de loop van 1896. Zijn zus Isabelle was ge-
trouwdd met de arts Henri van Anrooy; gegevens PCA. 
333 Bouman, 38. 
344 Brief Frederik en Betsy Philips aan Anna de Jongh, ter gelegenheid van de aankon-
digingg van haar verloving met Anton, geschreven vanuit Montreux, 6 mei 1897, fami-
liearchief,, twee citaten. 
355 Gedenkboek vijftigjari g huwelijk, familiearchief. 
366 Brief Anna aan haar vader en moeder van Zurich, 12 juni 1898, familiearchief. 
377 Giebels, 60. In de Middeleeuwen gebruikten de Italianen de term 'ultramontanen' 
voorr de 'aan de overzijde der bergen' (dwz. de Alpen) wonende volken. In de negen-
tiendee eeuw gebruikten niet-katholieken in Noord-Europa deze naam als scheldnaam 
voorr katholieken. 
388 Gerard woonde in een vill a naast de sociëteit en harmonie Apollo's Lust; ter hoogte 
vann het huidige Dorint Hotel, voorheen Hotel Cocagne. Anton ging er schuin tegen-
overr wonen aan Vestdijk 22. Otten, Het personeel, 14, PCA. 
399 Karel Vermeeren, Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp, Den Haag, 1976,163-
166.. De Meierijsche Courant, 14 juli 1923. 
400 Jan Nieuwenhuis, Mensen maken een stad, over de geschiedenis van de dienst Ge-
meentewerkenmeentewerken 1855-1955, uitgegeven door de gemeente Rotterdam, vermoedelijk 1955, 
89-90. . 
411 Ir. H. A. van IJsselsteyn, necrologie bij het overlijden van G. J. de Jongh, in het blad 
DeDe Ingenieur, 7 april 1917. Pincoffs' conglomeraat omvatte de Afrikaansche Handels-
vereeniging,, de Maatschappij Mozambique, de Nederlandsch-Indische Gasmaat-
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schappij,, de Rotterdamsche Handelsvereeniging en de Rotterdamsche Bank. Na het 
uiteenvallenn bleken de meeste wel degelijk levensvatbaar, met uitzondering van de 
Rotterdamschee Handelsvereeniging. 
422 De navolgende passages over G. J. de Jongh en de Rotterdamse havenaanleg zijn ge-
heell  gebaseerd op het reeds genoemde boek van Nieuwenhuis, Mensen maken een stad, 
90-1155 en 162-181. 

433 Door tijdrovende onteigeningen kon de feitelijke aanleg pas in 1890 beginnen. 
444 De bevolkingsgroei in Rotterdam nam tussen 1879 en 1899 toe van 1,66 naar 3,83 
procentt per jaar, wat veel sneller was dan het Nederlands gemiddelde en ook sneller 
dann de groei in Amsterdam, Van Zanden en Van Riel, 354. 
455 Bouman, 42. 
466 Heerding,deeln,78. 
477 Een bericht van het Institut Schimmelpfeng, een bureau voor bedrijfsinformatie 
enn beoordeling van kredietwaardigheid, Amsterdam, 20 juli 1997, noemt een perso-
neelsaantall  van 125; PCA. Otten meldt in Het personeel: het jubileumboek van 1916 
geeftt voor 1897 een personeelsaantal van 170, de Kamer van Koophandel 153; PC A. Aan-
tall  gloeilampen in Heerding, deel 11,77. 
488 Interviews Anton Philips, NRC, 28 en 29 maart 1916. 
499 Witte zou nog enkele decennia een hoofdrol in de Russische politiek spelen. Na de 
revolutiee van 1905 bracht hij als premier een liberale kieswet tot stand. Niet lang daar-
naa verdween hij van het politieke toneel. J.W. Bezemer, Een geschiedenis van Rusland, 
vanvan Rurik tot Brezjnev, Amsterdam, 1988,189-191-
500 Knickerbocker Weekly, 14 juni 1943,26. 
511 Brief van Anna Philips-de Jongh aan haar moeder, 28 juli 1898, drie citaten, fami-
liearchief. . 
522 Anna schrijft in de brief van 28 juli 1898 (familiearchief) over een vertrek op de 
daaropvolgendee dinsdag, mits Antons pas tijdig klaar is. 
533 In een brief van Anna Philips-de Jongh aan haar moeder, gedateerd 'donderdag 
/08-98'' (zij heeft het getal van de dag niet ingevuld, wellicht wist ze op het moment van 
schrijvenn de exacte datum niet), schrijft zij dat Anton morgen - dus een vrijdag -
komt.. In het interview met NR C van 28 maart 1916 sprak Anton over een reis van zeven-
entwintigg dagen uit en thuis, wat bij vertrek op dinsdag 2 augustus een terugkeer zou 
betekenenn op maandag 29 augustus. In de Knickerbocker Weekly van 9 juni 1943 is spra-
kee van een reis van precies dertig dagen, wat een terugkeer op donderdag 1 september 
zouu inhouden en nog het dichtst aansluit bij Anna's brief, die zich bevindt in het fami-
liearchief. . 
544 De brieven van Anna 28 juli 1898 en van donderdag /08-1898, familiearchief. 
555 De verhalen over de reis naar Rusland zijn onder andere te vinden in Bouman, 43-
44;; in het interview met Anton in NRC, 28 maart 1916; en in Schaper, 81. Het vermoeden 
datt Anton in zijn herinnering enkele reizen over elkaar heen heeft geschoven, valt te le-
zenn in NR c Handelsblad, 5 mei 1991, en is afkomstig van een toenmalig bedrijfsarchiva-
ris.. Wat het telegram betreft: het bevindt zich in de PCA, het formulier is een origineel 
enn bevat een verbroken zegel. De tekst 'fifty thousand, fünfzigTausend, cinquante mil-
le'' is met de hand in het daartoe bestemde vak geschreven. De datum is 28 augustus 
1898.. Er zijn volgens Philips' bedrijfsarchivaris Jan Paulussen twee argumenten om het 
alss een mogelijke vervalsing te kwalificeren: (1) er is geen enkel ander document uit de-
zee tijd bewaard gebleven, en (2) het formulier is voorbedrukt met jaartallen 188... en 
duss eigenlijk tien jaar te oud. Zou het telegraafkantoor in 1898 werkelijk nog zo'n oude 
formulierenn hebben gebruikt? Als sprake is van vervalsing, zou die in de jaren dertig 
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kunnenn zijn gemaakt door publiciteitsmedewerker prof. Halbertsma, aldus Paulussen, 
diee zich baseert op zijn voorgangers. De vraag die dan echter opkomt, is waarom Hal-
bertsmaa zoveel moeite heeft gedaan deze Van Meegeren-achtige kwaliteit te bereiken, 
enn hoe hij toen nog aan een origineel formulier uit die tijd is gekomen. De raadsels blij -
ven. . 
566 Bouman, 44-45. 
577 Heerding, deel 11,64. 
588 Interview Anton Philips, NRC, 28 maart 1916. 
599 Goossens & Pope voerden de productie op van 350.000 in 1895 naar 750.000 in 
1900;; AEG van 3,6 miljoen naar 6,5 miljoen; Siemens & Halske van 1,15 miljoen naar 2,8 
miljoen;; Philips van 0,2 miljoen naar 3 miljoen. De Europese markt verdubbelde van 
twaalff  naar vijfentwintig miljoen, exclusief Groot-Brittannië. Heerding, deel 11,53 en 
77 77 
600 Heerding, deel 11,83 en 109. 
611 Bij Frederiks dood was zijn echtgenote Betsy vierenzestig jaar. Ze verhuisde naar 
Denn Haag en later naar Hilversum, en leefde nog twintig jaar. Bouman, 46. 
622 In 1895 werd het werkkapitaal met Frederiks geld uitgebreid naar 150.000 gulden. 
Heerding,, deel 11,49. 
633 In 1900, Heerding, deel 11,78. 
644 Brief van de Philips Archiefdienst aan C. Philips, van de bank Fred. Philips te Zalt-
bommel,, 23 februari 1966; PCA. Gerard was voor vijfentwintig procent aandeelhouder, 
maarr kreeg blijkbaar de helft van de winst. Zoon Hans was firmant in de tabaks- en 
koffiehandell  annex bank en deelde niet mee in de winst van de gloeilampenfabriek. De 
anderee vijf kinderen wel. De zelfmoord van Jacques is de auteur op 22 februari 2004 
verteldd door mevrouw Anneke Tuyt, die dit weer had vernomen van haar moeder Jetty 
vann Riemsdijk-Philips, Antons dochter. Volgens mevrouw Van Riemsdijk - via haar 
dochterr - had Jacques als baby bij een val mogelijk een hersenbeschadiging opgelo-
pen,, die overigens niet verhinderde dat hij afstudeerde als fysicus/chemicus. 
655 Vergelijk zijn radiotoespraak bij indiensttreding van de tienduizendste werknemer 
opp 31 oktober 1927; transcriptie PCA. 
666 Bedrag afkomstig uit een brief van C. Philips aan prof. Halbertsma, 11 januari 1943; 
PCA.. In juli 1895 begon Philips & Co. met het hanteren van een gebroken boekjaar, dat 
liepp van 1 juli tot en met 30 juni. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK 3 

11 Bouman, 47-49. 
22 Brief Anna Philips-de Jongh vanuit Berlijn aan haar ouders, 25 september 1903, fa-
miliearchief. . 
33 Het aantal van vierhonderd personeelsleden in 1900 stamt uit een jubileumboek 
vann 1916. Volgens het jaarverslag van de Kamer van Koophandel voor Eindhoven en 
omstrekenn was het personeelsbestand eind 1900 zelfs zeshonderd. Otten, Het perso-
neel,3i;PCA. neel,3i;PCA. 
44 In de definitie van de Amerikaanse historicus Alfred D. Chandler heeft de moderne 
zakelijkee onderneming (business enterprise), zoals die eind negentiende, begin twintig-
stee eeuw ontstond, twee basiskenmerken: zij bestaat uit een aantal onderscheiden ope-
rationelee eenheden, en wordt geleid door een hiërarchie van fulltime managers met 
eenn salaris. De moderne industriële onderneming is een subcategorie, die zich bezig-
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houdtt met het uitvoeren van moderne productieprocessen. Ze heeft niet alleen een 
productiefunctie,, maar is ook een bestuursstructuur (governance structure), die pro-
ductie-,, commercie- en researchactiviteiten en dergelijke coördineert en integreert. 
Philipss week in zoverre van deze definitie af dat op een gegeven moment weliswaar ge-
salarieerdd management zijn intrede deed, maar de topleiding tot ver na de Tweede We-
reldoorlogg in handen van de familie bleef. Chandler, Scale and Scope, 14-15. 

55 Volgens het jubileumboek uit 1916 steeg het personeelsbestand in 1901 van vier-
honderdd naar vijfhonderd. Otten verwijst echter naar het verslag van de Kamer van 
Koophandell  voor Eindhoven e.o., waarin staat dat Philips in 1900 met zeshonderd 
mensenn werkte, en in 1901 met driehonderdvijftig. Dit verslag meldde ook: 'In het be-
ginn van 1901 was er een grote crisis in verschillende industriegebieden vooral in Duits-
landd en Rusland, waaruit minder verbruik van gloeilampen volgde, waardoor er spoe-
digg overproductie was.' Interview met Anton Philips in NRC, 29 maart 1916; Otten, Het 
personeel,personeel, 32; PC A. 

66 Heerding, deel 11,83-84; Bouman, 48-49; interview Anton in NRC, 29 maart 1916. 
77 Interview met Anton in NRC, 29 maart 1916. 
88 Zoals beschreven in hoofdstuk 2 Een prima startschot, waren die prijsdalingen be-
gonnenn in 1890, toen in Duitsland de Edison-octrooien wegvielen. Zie ook noot 35. 
99 Heerding, deel 11,73-76. 
100 Ibidem, 83-84. 
111 Ibidem, 47. 
122 Ibidem, 60-62. 
133 Ibidem, 85-87. 
144 Ibidem, 89-96. 
155 Memoires W.K.M.Brümmer, maart i960,3-5, twee citaten, PCA. Werner Brümmer 
tradd in 1922 bij Philips in dienst en hoorde de betreffende geschiedenis dus lang na da-
to.. Hij schrijft op pagina 5: 'Dit mijns inziens zeer wetenswaardige verhaal van de heer 
Philipss betreffende de samenkomst met de machtige heren van de AEG werd mij later 
geheell  bevestigd door de oud-directeur Sabersky, de enige overlevende der AEG die bij 
dezee bespreking aanwezig was geweest.' 
166 De totstandkoming van het VVG-kartel is uitvoerig beschreven door Heerding, 
deell  11,89-113. Bij het aangaan van de overeenkomst verkochten de deelnemers samen 
27,77 miljoen lampen, wat neerkwam op driekwart van de totale Europese markt. Ze 
gingenn uit van een jaarlijkse marktgroei van zo'n tien procent (Heerding, deel 11,127). 
Hett kartel had alleen betrekking op kooldraadlampen en zou automatisch ten einde 
komenn bij daling van de verkoop naar drieëntwintig miljoen of een verrekenprijs lager 
dann drieëntwintig pfennig. 

177 Brief Anna Philips-de Jongh, 25 september 1903, familiearchief. 
188 Protokoll der Sitzung des Delegationsrates, 29 september 1903, Siemens archief, ko--
piee in PCA. 
199 Brief Anna Philips-de Jongh, 25 september 1903, familiearchief. Bouman, 52. 
200 Bouman, 52-53. 
211 Eindhovense Courant, 20 oktober 1903; Peel- en Kempenbode, 21 oktober 1903. De 
krantenn schreven dat de foto met de dertig uit 1891 was, maar volgens Otten, Het perso-
neel,neel, 8-11, stamt die uit 1893; PCA. 

222 Zie noten 5 en 25. 
233 Heerding, deel 11,249-251. 
244 Taylors boek verscheen in 1911, zodat diens ideeën rond de eeuwwisseling nog niet 
wijdd verbreid waren. 
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255 Heerding schrijft in deel n, op pagina 261, dat de productie tussen 1902 en 1906 
toenamm van 3,7 naar 4,5 miljoen lampen, terwijl het aantal werknemers halveerde van 
zeshonderdd naar driehonderdtwintig en de productiviteit ruimschoots toenam van 
62000 naar 14.000 lampen per arbeider. Volgens de interne studie van Otten, Het perso-
neel,neel, zijn deze personeelsaantallen niet betrouwbaar en zou de halvering zich al ten tij -
dee van de Duitse recessie in 1901 hebben afgespeeld, 32; PCA. Als dat juist is, moet die 
gevolgdd zijn door een herstel in 1902 en weer een nieuwe, langzame daling in 1903,1904 
enn 1905. Ook in dat geval zou de productiviteit tussen 1902 en 1906 meer dan verdub-
beldd zijn. 
266 Heerding, deel 11,128 en 370. 
277 Radiotoespraak Anton bij indiensttreding van de tienduizendste werknemer op 31 
oktoberr 1927; transcriptie PCA. 
288 Protokoll der Sitzung im Kaiserhof^/4 september 1903, Siemens Archief, kopie in 
PCA. . 

299 Heerding, deel 11,109 en 123. Het contingent van Constantia was 1,9 procent van 
hett totaal van 27,7 miljoen WG-lampen. 
300 Ibidem, 118. 
311 Otten, Het personeel, 25-26; PCA. De twee heetten De Blécourt en Van de Hoek. In 
eenn interview met het Bureau Archiefzaken op 21 september 1961 vertelde C. J. Royers, 
indertijdd jongste bediende, de reden van hun vertrek. 'Ze knoeiden met van alles, om 
maarr eens wat te noemen, ze hadden eigen briefformulieren voor de rekeningen en zo,' 
zoo citeert Otten, die ook meldt dat De Blécourt naast zijn werk bij Philips ook bleef op-
tredenn als tussenpersoon voor twee Amsterdamse firma's. 
322 Heerding, deel 11, 255. Interview met M. Bakker over haar vader door prof. Hal-
bertsma,, ongedateerd; PCA. Album'Weet u nog?' met herinneringen van velen in korte 
schetsen,, dat Anton op 6 juli 1939 cadeau kreeg bij zijn aftreden als president-direc-
teur;; PCA. Volgens Otten, Het personeel, 37-38, dateert het eerste bewijs dat Bakker in 
Engelandd was uit 1905; PCA. 
333 Heerding, deel 11,130-133. 
344 Ibidem, 152-174. Zie Kennismaking, noot 4. 
355 Vergelijk de ontwikkeling van de kooldraadlamp, zoals beschreven in hoofdstuk 1. 
Gerardd had hierbij voortgebouwd op een procédé van Brush, dat geen grote rol speel-
dee in de gloeilampenproductie. Philips & Co. had bovendien niet veel risico gelopen 
opp juridische aanvallen op de eigen kooldraadlamp, doordat de Edison-octrooien in 
Duitslandd al in 1890 na allerlei procedures onbruikbaar werden en in Engeland in 1893 
warenn afgelopen. In de Verenigde Staten en Canada waren de Edison-octrooien in 1894 
afgelopen.. Philips & Co. was dus groot geworden in een betrekkelijk vrije marktsitu-
atie.. Zowel in de Verenigde Staten als Europa was die vrije markt het toneel geworden 
vann felle concurrentie, prijsdalingen en daaropvolgende kartelvorming en prijsafspra-
ken.. Zie Heerding, deel 11,4-6,11-12 en 14-19. Bij de wolframlamp ontstond een geheel 
nieuwee octrooisituatie. 
366 Heerding, deel 11,175-182. 
377 Bouman, 58; Heerding, deel 11,265. Otten, Het personeel, 45, meldt dat het perso-
neelsbestandd van Philips & Co. volgens de Kamer van Koophandel voor Eindhoven en 
omstrekenn 382 in 1907 en 1140 in 1908 was; PCA. 
388 De verkoop van kooldraadlampen door Philips bereikte een hoogtepunt van 4,5 
miljoenn in 1906-1907, om te dalen naar 4,2 miljoen in 1907-1908 en 3,3 miljoen in 1908-
1909,, zie Heerding, deel 11,128. De afzet van metaaldraadlampen steeg naar 1,5 miljoen 
inn 1909 en 4,1 miljoen in 1911, zie Bouman, 61. 
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399 Heerding, deel 11,257. 
400 Otten, Het personeel, 102-112; PCA. 
411 Heerding, deel 11,194-195,199. 
422 Ibidem, 198,265. In 1910 bedroeg het aantal industriële arbeidsplaatsen in Eindho-
venn 3700, waarvan dus rond tweeduizend bij Philips & Co. 
433 Antons dochter Elisabeth overleed op 22 juli 1904. Zijn zoon Frits (Frederik Jac-
ques)) Philips is geboren op 16 april 1905, zijn dochter Jetty (Henriétte Anna) op 26 ok-
toberr 1906; beiden leven ten tijde van het schrijven van dit boek nog. Biografische ge-
gevenss over de familie in PCA. 
444 Bouman, 55-57,63. 
455 Heerding, deel 11,231. 
466 A. Otten, PMips'Woningbouw 1900-1990, Zaltbommel, 1991,6,31-32. 
477 Bouman schrijft op pagina 63 dat de concessie voor het telefoonnet in 1902 werd 
verleend,, maar dat het net zelf pas in 1903 klaar was. In het boek met herinneringen, 
opgeschrevenn door Jan Feith, bij Antons zestigste verjaardag, 1934 (in familiearchief), 
staatt dat het telefoonnet op 3 maart 1903 operationeel werd. Meierijsche Courant, 30 
septemberr 1902. Giebels, 86. Heerding, deel 11,236,242. 
488 Heerding, deel n, 236-238,272. Otten, Het personeel, 21; PCA. Peel- en Kempenbode, 
144 december 1898. 
499 Heerding, deel 11,231. 
500 Giebels, 55-58. 
511 Ibidem, 141. 
522 Ibidem, 236-238,246. 
533 Ibidem, 128-129,240-251. 
544 Heerding, deel 11,244. 
555 Bouman schrijft op pagina 63 dat zich dit in 1909 afspeelde. Deze auteur volgt het 
preciezerr gedocumenteerde proefschrift van Giebels. De functies van Jan Jansen zijn te 
vindenn in Otten, Het personeel, 43; P C A . Giebels, 307. 
566 Heerding beschrijft in deel 11,275-276 hoe de conservatief katholieke lijst Gemeen-
tebelangg bij de raadsverkiezingen van 1907 zes zetels won en het hbs-comité vijf . Toen 
dee mulo een mislukking bleek, schaarde Gemeentebelang zich alsnog achter de hbs. 
Notulenn gemeenteraad Eindhoven, 22 januari 1910, bijlage 3; acte notaris J. Fens, 24 ok-
toberr 1911; beide in kopie in PCA. 
577 Otten, Woningbouw, 36-37. Tegelijk met en naast De Laak bouwde de sigarenfabri-
kantt J. Brüning in 1907 zijn vill a Elsheim. 
588 Ibidem, 38-42. Tussen 1899 en 1909 groeide de bevolking van Nederland met dertig 
procent,, die van de stedelijke gemeenten met zevenenveertig procent en die van Eind-
hovenn en omliggende gemeenten met 52,7 procent. 
599 Het gerucht over Krupp is door Anton zelf wel in verband gebracht met de aan-
koopp van grond voor de bouw van de eerste glasfabriek in 1915, zie hoofdstuk 5 'De ge-
lukkigee oorlog', NRC, 20 mei 1910. 
600 Otten, Woningbouw, 45. 
611 Bouman, 65. 
622 Otten, Woningbouw, 43-52. 
633 Ibidem, 51. 
644 Heerding, deel 11,317-319. 
655 NRC,20 mei 1910. 

666 Heerding,deel n, 283-285. 
677 Heerding noemt in deel 11,311, als kenmerken van de 'modelfabrieken' van die tijd, 
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zoalss Stork in Hengelo en de Gist- en Spiritusfabriek van J.C. van Marken te Delft: een 
vrijj  hoog ontwikkeld stelsel van sociale instellingen en fondsen, met name op het ter-
reinn van de woningbouw, pensioenvoorziening, verzekering, spaarwezen, onderwijs, 
opvoedingg en ontspanning. Dit zijn inderdaad het type voorzieningen waar Philips & 
Co.. er vanaf 1900 (en deels al eerder) vele voor zijn personeel in het leven heeft geroe-
pen,, zie Heerding, deel 11,309-357-
688 Giebels, 393-394; Heerding, deel 11,294. 
699 Het personeel was pas de middag tevoren gelast te komen. Men mocht op Drieko-
ningenn wel naar de mis, zoals trouwens op alle katholieke feestdagen waarop doorge-
werktt werd. Otten, Het personeel, 69; p c A . 
700 De Lamp, Orgaan van het Rooms-Katholiek vereenigde Personeel der Electrische 
Gloeilampenfabriekenn in Nederland, 21 mei 1910. 
711 In Eindhoven werden naast de gewone katholieke feestdagen ook negen extra hei-
ligendagenn gevierd, plus twee dagen kermis, carnaval en een patroonsdag. Heerding, 
deell  11,281-282. 
722 De Lamp, 21 mei 1910, twee citaten. 
733 Giebels, 396. 
744 Otten, Het personeel, 70-71; PC A. 
755 Heerding, deel 11,286. 
766 De Lamp, 21 mei 1910, geciteerd door Otten, Het personeel, 58-59; PCA. 
777 Otten, Het personeel, 54, 58-59; PCA. Otten verwijst voor de intimidatie van de 
voormannenn naar het artikel in De Lamp van 21 mei 1910. 
788 De Lamp, 21 mei 1910. 
799 Giebels, 399. 
800 De Lamp, 21 mei 1910; Otten, Het personeel, 71; PCA. 
811 Heerding, deel 11, 291. Otten, Het personeel, 72; PCA. De Lamp berichtte op 7 mei 
19100 dat tachtig meisjes wegens gebrek aan werk waren ontslagen. 
822 Otten, Het personeel, 54; P C A . Heerding, deel 11,295. Het Volk, 18 mei 1910. 
833 Otten, Het personeel, 73; P c A. 
844 De Lamp, 21 mei 1910. 
855 Giebels, 397. Heerding, deel 11,294. 
866 Brief burgemeester P. van Mens aan de heren Philips en antwoord van Anton, bei-
dee 24 mei 1910; PCA. 

877 Melerijsche Courant, 28 mei 1910; De Lamp 22 juni 1910. 
888 Giebels, 402. 
899 Het Volk, 27-05-1910, twee citaten. 
900 Giebels, 403-404; Otten, Het personeel, 57; PCA. Het blad De Eendracht was vanaf 
19077 het orgaan der s DAP in Eindhoven. 
911 Heerding, deel 11,295. 
922 Otten,Hetpersoneel,76-78; PCA. 
933 Heerding, deel II , 297. 
944 Otten,Hetpersoneel,79-81; PCA. 
955 Heerding, deel 11,297-298. 
966 Giebels, 425-426, twee citaten. 
977 Ibidem, 437. Ook een aantal andere stakers bewoonde een huis in Phüipsdorp en 
moestt dat verlaten. Een deel van hen behoorde tot een zestigtal dat door de landelijke 
ANM BB elders in het land aan werk werd geholpen. Een ander deel verzette zich niet. 
Hett totale aantal metaalwerkers dat Phüipsdorp verliet of moest verlaten, is onbekend. 
Giebelss haalt op pagina 450 berichten aan dat later in het voorjaar een tachtig tot hon-
derdd woningen van Philips leegstonden. 
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988 Giebels, 453-454-
999 Het Volk, 3 of 4 januari 1912, geciteerd door Giebels, 441. 
1000 Geciteerd door Giebels, 444; en door A. Teulings, Philips, geschiedenis en praktijk 
vanvan een wereldconcern, Amsterdam 1976,47. Giebels gebruikt het woord 'opruiing',Teu-
lingss schrijft 'opruiming'. Hier is de over het algemeen betrouwbare Giebels gevolgd. 

NOTE NN BIJ H O O F D S T U K 4 

11 I nterview met Anton in NK C, 29 maart 1916. 
22 Ibidem, vier citaten. Heerding gebruikt in deel 11 op pagina 420 de uitdrukking we-
reldwijdereldwijde exportdrive. 
33 Otten, Het personeel, 115; PCA. 
44 Interview met dhr. Bever, voormalig chef van de Duitse verkoopafdeling, door 
prof.. Halbertsma, 8 oktober 1961. Herinneringen uit het kantoorleven van J. v.d. Som-
men,, in dienst gekomen rond 1900, ongedateerd; beide PC A. 
55 Bakker reisde acht tot tien maanden per jaar. Wellicht lag het aan de combinatie 
vann hard werken en zwaarmoedigheid, maar in augustus 1915 werd hij 'zenuwziek'. Na 
ruimm een jaar in de Valeriuskliniek te Amsterdam begon hij te herstellen. Hij ging weer 
aann het werk maar kreeg in november 1917 een hartverlamming en overleed op veertig-
jarigee leeftijd. Interview met F. J. Harterink, Philips Koerier, 21 april 1956. Interview met 
mej.. Bakker door prof. Halbertsma; PCA. 
66 Brieven A. J. Bakker aan F. J. Harterink, 5,11 en 18 november 1909; PCA. 
77 De passages over deze wereldreis zijn gebaseerd op een verhaal in de Philips Koerier 
vann 21 april 1956. De Koerier sprak daartoe met de toen tweeëntachtigjarige F. J. Harte-
rinkk en gebruikte de brieven die deze nog had van Bakker. 
88 Interview met de opvolger van Bakker, G. Damman, gehouden op 20 januari 1943 
tee Wassenaar door p c A . 
99 Otten, Het personeel, 115; P C A . 
II  o Heerding, deel n, 214-215. 
III  Omzet: brief Philips & Co. aan Labouchere, Oyens & Co.'s Bank te Amsterdam, 28 
augustuss i9i2.Winst, vóór rente en afschrijving: conceptprospectus The Prudential 
TrustTrust Company te Londen, 14 maart 1912; beide in PCA. 
122 Bouman, 71-72. 
133 Op 28 j uli 1911 werd het in De Bilt 35,6 graden, de hoogste temperatuur ooit in Ne-
derlandd in de maand juli gemeten. Van 20 juli tot en met 14 augustus kwam de tempe-
ratuurr in Maastricht elke dag boven de vijfentwintig graden (de norm voor een zo-
mersee dag), website: www.meteonet.nl/historie/hiszomer.htm [11 februari 2004]. 
144 Brief Adam Roelvink van de Twentsche Bank aan Anton Philips, 1 augustus 1911; 
PCA. . 
155 Ibidem, 20 augustus 1911; PCA. 
166 Ibidem. 
177 Bij een aandelenem issie zorgt de begeleidende bank dat de aandelen ook daadwer-
kelijkk worden verkocht. Dat doet zij onder andere door een realistische introductie-
koerss te bepalen en vooraf grote en institutionele beleggers te interesseren. Het risico 
datt de bank loopt, zit in haar garantie dat zij, als de belangstelling tegenvalt, een deel 
vann de aandelen in eigen portefeuille zal houden, zodat de koers op peil blijft . 
188 B.W. Blijdenstein & Co. is opgericht te Londen in 1858. B.W. BHjdenstein was in 
18611 ook oprichter van de Twentsche Bankvereeniging in Amsterdam. Deze bank is in 
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i8699 omgedoopt tot Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co. (TBV) en 
heettee ten tijde van Philips' beursgang in 1912 ook nog zo. In 1917 is T B V omgezet in een 
NVV met de naam De Twentsche Bank. Zie ook hoofdstuk 1 'Een klaargemaakt bed'. 
199 Henry van den Bergh was een van de grondleggers van het later gevormde Unile-
verconcern. . 
200 Brieven Henry van den Bergh aan Anton, 8 en 29 september 1911; PCA. 
2ii  Lokker, herinneringen. Lokker was de eerste ingenieur - na Gerard - die het be-
drijfi nn dienst nam, en wel in 1908; PCA. 
222 Zie hoofdstuk 3, De nieuwe tycoons. 
233 Brieven H. van den Bergh/Prudential aan Anton 15 januari 1912 en 19 januari 1912; 
aann de Philips' Metaaldraadlampenfabriek/Gerard 5,15, 21 en 22 februari 1912. Brief 
vann Philips 8c Co. aan Anton in Monte Carlo 17 februari 1912; brieven van Gerard aan 
Vann den Bergh/Prudential 17 en 24 februari 1912; alle in PCA. 
244 Brief Henry van den Bergh aan Anton, 15 januari 1912. Brief van Prudential aan An-
ton,, 14 maart 1912; beide in p c A . 
255 Brief van de interne accountant A. Sterner aan Anton, Hotel L'Europe te Sint-Pe-
tersburg,, 18 maart 1912; PCA. 
266 Conceptprospectus ThePrudenf ia/Trwsf, 14 maart 1912; PCA. 
277 Brief Gerard Philips aan The Prudential Trust, 5 meii9i2;pcA. 
288 Brief mr. August Philips te Amsterdam aan Gerard Philips, 7 mei 1912; PCA. Deze 
Augustt was een zoon van de August die is genoemd in hoofdstuk 1 'Een klaargemaakt 
bed'. . 
299 Anton gebruikte dit argument in een slotbrief aan Henry van den Bergh, 30 augus-
tuss 1912; PCA. 

300 Brief August Philips aan Anton, 27 juni 1912; PCA. 
311 Brief August Philips aan Gerard, 2 juli 1912; PCA . 
322 De Twentsche Bank en de Nederlandsche Handel-Maatschappij bleven partners en 
fuseerdenn in 1964 tot Algemene Bank Nederland ( A BN ), A B N- Amro, De historie, 46. 
333 Brief Roelvink aan Anton, 22 augustus 1912, en Antons antwoord, 23 augustus 1912; 
beidee in PCA. 
344 Het ging om Ascher Sterner, die uit het bankwezen afkomstig was en tussen 1908 
enn 1912 bij Philips een interne accountantsdienst had opgezet. Hij werd directeur bij 
eenn bank in Tilburg, die gelieerd was aan Labouchere, Oyens & Co. Hij vertrok kort na 
dee oprichting van de NV; interne notitie PCA over het ontstaan van de interne accoun-
tantsdienst.. Heerding, deel 11,366. 
355 Brief Labouchere, Oyens & Co. aan Gerard Philips, 14 augustus 1912; PCA. 
366 Heerding, deel 11,367. Brief Adam Roelvink aan Anton, 22 augustus 1912; p CA . 
377 Brief Adam Roelvink aan Anton, 22 augustus 1912; PCA. 
388 Brief Anton aan Roelvink, 23 augustus 1912, drie citaten; PCA. 
399 Later brachtt Anton de helft van de taxatiekosten weer in rekening bij Labouchere, 
Oyenss & Co., zo blijkt uit een brief van Labouchere, 18 september 1912; PCA. 
400 Brief Anton aan Henry van den Bergh, 30 augustus 1912; PCA. Wellicht vreesden de 
gebroederss ook dat vestiging van de NV in Engeland zou leiden tot een scherpe reactie 
vann de Britse concurrentie. 
411 Schatting, gebaseerd op de afspraken van Labouchere, Oyens & Co. en de gebroe-
derss Philips, zoals vastgelegd in brieven van Labouchere van 14,19 en 28 augustus, 23 
enn 24 september 1912 en een brief van Anton van 21 september 1912; alle in PCA. Anton 
enn Gerard kochten zelf preferente aandelen ter waarde van driehonderdduizend gul-
den. . 
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422 Brief Anton aan Labouchere, 22 augustus 1912. Notulen raad van commissarissen 
vann de NV Philips'Gloeilampenfabrieken, 29 augustus 1912; beide in PCA. 
433 Brief Anton aan de Voorzitter van de commissie van aanslag der Gemeenteraad 
Tongelre,nn juni 1913; PCA. 
444 Ze hielden gewone aandelen met een nominale waarde van tweeënhalf miljoen 
guldenn en kochten preferente aandelen met een nominale waarde van driehonderd-
duizendd gulden. Dit blijkt uit brieven van 28 augustus en 23 september 1912 van Labou-
cheree aan de heren Philips. De eerste brief stelt ook dat de bank Fred. Philips te Zalt-
bommell  voor driehonderdduizend gulden preferente aandelen zal overnemen, die 
vermoedelijkk bestemd waren voor de familie. Ten slotte kregen de broers Hans en Edu-
ard,, zuss Elisabeth en zwager J. van Anrooy (de man van Isabella) ieder voor vijftigdui-
zendd gulden gewone aandelen, zo blijkt uit ontvangstbewijzen van 6 en 7 december 
1912.. Daarmee bleven aandelen met een nominale waarde van 3,3 miljoen gulden op 
eenn totaal aandelenkapitaal met een nominale waarde van zes miljoen gulden in fami-
liebezit.. Er waren geen certificaten of prioriteitsaandelen; alles in PCA. 

455 Brief Anton aan de socialistische (oud-)vakbondsleider en Eerste-Kamerlid Henri 
Polak,, 24 maart 1937; PCA. Heerding, deel 11,360. 
466 Heerding, deel 11,80. 
477 Volgens de taxaties voor de gemeentelijke belastingen was in 1909 het inkomen van 
Antonn 190.000 gulden en dat van Gerard 200.000 gulden. De jaren 1910 en 1911 ontbre-
kenn in de gemeentelijke gegevens. Bron: interne notitie Ad Otten, 6 oktober 1982; PCA. 
488 De drie overige commissarissen waren Gerard de Marez Oyens (familie van direc-
teurr Adriaan de Marez Oyens van de Bank Labouchere en lid van de raad van beheer 
vann die bank), Geert van Mesdag van de cacaofabriek Van Houten en C.H. Wagenaar 
Hummelinckk van de melk- en voedingsmiddelenfabriek 'Hollandia' uit Den Haag -
eenn belangrijk exporteur. Heerding, deel 11,367-369. 
499 Notulen raad van commissarissen, 20 maart 1913; PCA. 
500 Ibidem, 16 april 1914; PCA. 
511 Ter herinnering: de Triple Alliantie werd gevormd door Duitsland, de dubbelmo-
narchiee Oostenrijk-Hongarije en Italië; de Triple Entente bestond uit Engeland, 
Frankrijkk en Rusland. 
522 Brief O. Feuerlein, 3 juni 1912, aan de vestigingen van Siemens & Halske in Duits-
land,, aan zijn reizende vertegenwoordigers en buitenlandse agenten; kopie in p CA . 
533 Heerding, deel 11,218-220. 
544 Brief Anton aan O. Feuerlein, 15 november 1912; en diens antwoord van 21 novem-
berr 1912; beide in PCA. 
555 Brief Feuerlein aan Philips, 29 maart 1912; p e A . 
566 Notulen raad van commissarissen, 1 april 1913; PCA. 
577 Heerding, deel 11,222-224. 
588 De piek van 31,5 miljoen was in 1906-1907, elf miljoen was het verkoopaantal in 
1913-1914,, deze aantallen hebben uitsluitend betrekking op WG-verkopen. Heerding, 
deell  11,128 en 136. 
599 Brief Anna Philips-de Jongh aan haar kinderen, vanuit het Plaza Hotel te New 
York,, rond een week na 4 juli 1913» familiearchief. 
600 Heerding, deel 11,19. 
611 Ibidem, 217, 373-375. Philips' verkopen in de Verenigde Staten kwamen neer op 
twaalff  procent van die van GE , dat toen ruim zestig miljoen lampen per jaar verkocht, 
enn waren nog geen echte maar wel een potentiële bedreiging. 
622 Verslag van besprekingen in de Railway Club, New York, op 6 maart 1914, tussen 
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onderr anderen de heren Terry, Tremaine en Morrison van General Electric, Charles 
Corlisss van Laco- Philips en Anton Philips, twee citaten, PCA. 
633 Bouman, 82. Langmuir was chemicus en natuurkundige en won de Nobelprijs 
voorr chemie in 1932; Encarta Encyclopedie Winkler Prins, 1993-2002. 
644 De naam 'halfwatt' was ontleend aan het feit dat de met stikstof gevulde lamp een 
halvee watt per'kaars' (de lichtsterkte-eenheid) verbruikte. 
655 Bouman, 83. Heerding, deel 11,379-383-
666 Notulen raad van commissarissen, 16 april 1914; PCA. 
677 H.W. von der Dunk, De verdwijnende hemel, over de cultuur van Europa in de twin-
tigstetigste eeuw, deel 1, Amsterdam, 2000,209-210. 
688 Interview met voormalig fabricagedirecteur Piet Staal, ongedateerd, PCA. Bou-
man,, 84. 
699 E. H. Kossmann, De Lage Landen, Twee eeuwen Nederland en België, Deel 11:1914-
1980,, Amsterdam, 2002,10-12. 
700 Uit de 'Beknopte biografie mevrouw A.H.E.M. Philips-de Jongh' in haar PCA-
dossier. . 
711 Brief Anton aan zijn dochter Annetje, op kostschool te Bloemendaal, 17 oktober 
1914,, familiearchief. 
722 Brieven Anton aan Annetje, 25 oktober 1914 en 16 februari 1915, familiearchief. 
Brieff  Anton aan de Franse ambassadeur baron D'Arnauld de Vitrolles, met het verzoek 
Annaa voor te dragen voor de onderscheiding van Officier in het Legioen van Eer, 19 de-
cemberr 1936; PCA. 
733 Brief Anton aan Annetje, 11 september 1914, familiearchief. 
744 Ibidem, 17 oktober 1914, familiearchief. 
755 Ibidem, 25 oktober 1914, familiearchief. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK 5 

ii  In een brief van 25 oktober 1914 aan zijn dochter Annetje te Bloemendaal (familie-
archief)) schrijft Anton: 'Deze week was ik even met oom Ed. in Adam 's avonds - en de 
volgendee dag naar Den Haag, waar ik minister Treub moest spreken, die erg flink was 
enn ons zeer van dienst is geweest.' Treub was sinds 1913 lid van het kabinet-Cort van der 
Linden,, eerst als minister van Landbouw, Handel en Nijverheid en na het uitbreken 
vann de Eerste Wereldoorlog als minister van Financiën. Hij was geboren in 1858, dus 
evenn oud als Gerard Philips. Het Britse visum is een stempel in het paspoort van Anton 
Philips,, dat is uitgegeven op 22 september 1915 te Den Haag, en zich in het familiear-
chieff  bevindt. Het visum bevat de handgeschreven toevoeging dat het doel van het be-
zoekk 'official business business for the Dutch government' is. Het staat niet vast dat Anton dit met 
Treubb heeft geregeld, maar dat ligt wel voor de hand. 
22 Reisdata ontleend aan de stempels in Antons paspoort van 1915; familiearchief. 
33 Handgeschreven overeenkomst Anton Philips en Rodolphe Loranty, 24 november 
1915,, over de liquidatie van La Société Francaise La Lampe Philips; en daaropvolgende 
brievenn van Loranty aan Anton, 8 en 28 december 1915; alle in p c A . 
44 Von der Dunk, deel 1,225. 
55 Brief Loranty aan Anton, 8 december 1915; PCA. 
66 Ibidem,28 december 1915; PCA. 
77 Brief A.Wafelman aan Anton, 9 oktober 1915, twee citaten; PCA. 
88 Ibidem. 
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99 Brief Anton aan Loranty, 3 februari 1916, drie citaten; PCA. 
100 Overeenkomst Anton - Loranty, 24 november 1915; PCA. 
i ll  Brief Anton aan zijn dochter Annetje, 11 september 1914, familiearchief. 
122 De lampvoet is het metalen uiteinde van de gloeilamp, dat in de fitting wordt ge-
draaidd of geklikt en zo zorgt voor contact met de elektriciteit. De voet is voorzien van 
eenn schroefdraad of een bajonetsluiting. Het contact wordt gemaakt door twee draad-
jes,, die van de mantel en het contactplaatje (aan de onderkant) naar de glasballon lo-
penn en van elkaar werden geïsoleerd in zwart glas dat 'vitrite' heette. 
133 Notulen raad van commissarissen, 12 februari 1915; PCA. 
144 Heerding, deel 11,392. 
155 Ibidem, 392-395. Argon is een bestanddeel van lucht, naast zuurstof, stikstof en een 
reekss andere edelgassen. 
166 Brief Anton aan Annetje op kostschool te Bloemendaal, in familiearchief, ongeda-
teerd,, doch de brief past in de reeks van najaar 1914 en voorjaar 1915 en bevat een ver-
wijzingg naar een eerste gesprek met Petrus Cochius van Glasfabriek 'Leerdam', waar-
vann bekend is dat het in februari 1915 plaatsvond (Heerding, deel 11,396). 
177 M.W. J. Schut, Philips' Glas: een proefballon ? Scriptie over het ontstaan van de glas-
fabriek,, doctoraalscriptie geschiedenis RU utrecht, juni 1991, 27. Volgens een dossier 
mett anekdotes over Anton in PCA is de aardappeldeal met de Duitsers in 1915 gedaan 
doorr minister dr. F. E. Posthuma van Landbouw. De kans is redelijk dat beide ministers 
erbijj  betrokken waren. 
188 Notulen raad van commissarissen, 12 februari 1915; PCA. 
199 Brief Anton aan Annetje op kostschool te Bloemendaal, in familiearchief, ongeda-
teerd,, zie noot 16. 
200 Schut, 28-30; notulen raad van commissarissen, 1 september 1915; Heerding, deel 
n,396. . 
211 Schut, 33-34. 
222 Notulen raad van commissarissen, 1 september 1915; PCA. 
233 Schut, 34-35; Heerding, deel 11,397. 
244 Schut, 36-38; Bouman, 89. Het verhaal van de ton komt ook voor bij Frits Philips, 
4545 jaar met Philips, Rotterdam, 3de druk, 1979,55. Volgens Frits ontsnapte de latere on-
derdirecteurr Loupart als jongeman tijdens de Eerste Wereldoorlog via een ton door de 
elektrischee versperring uit België. 
255 Interview met de heer Walter, van 1909-1940 chef van de Pakkerij met toezicht op 
dee verzending, gehouden in het najaar van i960, twee citaten; PCA. 
266 Brief Anton aan J. H. Harterink, chef van de expeditie, 16 april 1917; aantekeningen 
Harterinkk over de geschiedenis van de trawlers, ongedateerd. Blijkens de notulen van 
dee raad van commissarissen van 16 februari 1918 noemde Anton tegenover dit college 
anderee bedragen: honderdduizend gulden voor 'een boot' en 175.000 gulden voor de 
'Elsa';alless in PCA. 
277 Interview Walter; PCA. Brochure van prof. Halbertsma, Begin van de electrische 
verlichting,verlichting, 27-28; PC A . Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943,23-24. 
288 Interview Walter; aantekeningen Harterink; notitie van PCA met aantekening 'ont-
vangenn van de heer Van Walsem'; afrekening s.s. Vlissingen over de periode 4 juni - 23 
septemberr 1917; alles in PCA. Bouman, 93-94. Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943,24. 
299 Interview Walter; PCA. 
300 Knickerbocker Weekly> 21 juni 1943,24. Lloyd's Register of Shipping meldde de Phi-
lipss Archiefdienst op 5 november 1963: De 'Vlissingen' kwam later in Franse en Itali-
aansee handen en werd in augustus gerapporteerd als 'war loss'; de 'Gosina Hildegonda' 
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kwamm in Franse handen en 'was reported as wrecked in March, 1925'; en de 'Elsa' ging in 
oktoberr 1919 in vlammen op; PCA. Volgens gegevens in het dossier 'stoomschepen' in 
PCAA is de 'Koningin Wilhelmina' voor twintigduizend gulden in Rotterdam verkocht, 
inn 1922 onder de naam 'Labuan-Mrak' vanuit Vlaardingen met kolen naar Nederlands-
Indiëë gevaren en daar na aankomst vergaan. 
311 Heerding,deel 11,400-405. 
322 I. J. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics NV, deel in, De ontwikkeling van 
dee NV Philips' Gloeilampenfabrieken tot elektrotechnisch concern, Leiden, 1992,34-35. 
333 Heerding, deel 11,402-403; Blanken, deel 111,6-7. 
344 Brief Anson W. Burchard, een van de vice-presidents van GE, 30 september 1916, 
aan:: 'Mr. Anton F. Philips, Saloon passenger S.S. "New York", Pier 62, North River, New 
YorkYork City.' Hieruit blijkt dat Anton op het punt stond weer naar Nederland terug te ke-
ren;; PCA. 

355 Notulen raad van commissarissen, 6 augustus 1916; PCA. Dezelfde regeling gold 
voorr de uitloting van oprichtersbewijzen, aandelen met speciale rechten voor de op-
richters.. De vergadering van aandeelhouders, waarin zijzelf en hun familie zoals be-
kendd de meerderheid hadden, keurde de benodigde statutenwijziging dat najaar goed. 
366 Heerding, deel 11,415. 
377 Notulen raad van commissarissen, 6 augustus 1916; PCA. 
388 Inkomenstaxatie van Gerard en Anton komt uit kohier no. 1 van de hoofdelijke 
omslagg en de buitengewone omslag 1917-1918 der gemeente Eindhoven, geraadpleegd 
doorr PCA; winstcijfers uit Heerding, deel 11,415. 
399 Blijkens de notulen van de raad van commissarissen werd tot de verdubbeling be-
slotenn op 1 februari 1916; PCA. 
400 Notulen raad van commissarissen, 6 augustus 1916; PCA. 
411 Bezemer, 219. 
422 Kossmann, deel 11,34-35. 
433 Ibidem, 37-38. 
444 Treub kwam in conflict met de Vrijzinnig-Democratische Bond, toen deze voor-
standerr bleek van een staatspensioen. Het kwam tot een complete breuk toen de partij 
eenn heffing ineens wilde invoeren om de kosten van de militaire opbouw tijdens de 
Eerstee Wereldoorlog te financieren; Treub was voorstander van een langlopende le-
ning.. Prof. mr. N. E. H. Van Esveld, Treub, over de drempel der nieuwe samenleving, As-
sen,, 1958,246-247. 
455 J. Houwink ten Cate, 'De Mannen van de Daad' en Duitsland, 1919-1939. Het Hol-
landselandse zakenleven en de vooroorlogse buitenlandse politiek, Den Haag, 1995,32. 
466 Van Esveld, 267. Deze noemt Anton niet bij naam maar heeft het over een 'zeer 
groott industrieel' in Eindhoven. We kunnen aannemen dat hij Anton Philips heeft be-
doeld. . 
477 Brief Anton aan Simon. A. Maas, 17 oktober 1924. Maas had hem bij brief van 15 ok-
toberr 1924 gevraagd medeoprichter te worden van een nieuwe partij, met daarin onder 
anderenn mr. A. Tak (advocaat-generaal bij de Hoge Raad), ir. J.W. Nierstrasz (oud-
hoofdingenieurr bij de Staatsspoorwegen), ir. J.C. Ramaer (oud-inspecteur-generaal 
vann Rijkswaterstaat) en A. F. L. Faubel (gepensioneerd kolonel en hoofdintendant bij 
hett Nederlandsch-Indische leger); PCA. 
488 Zie voor die nederlaag hoofdstuk 3 De nieuwe tycoons. 
499 Giebels, 510-513. 
500 Heerding, deel 11,405. 
511 Notulen raad van commissarissen, 12 september 1917; PCA. 
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522 Heerding, deel 11,348. 
533 Giebels, 539. 
544 Ibidem, 541-542,546. 
555 Notulen raad van commissarissen, 27 augustus 1918; PCA. Heerding schrijft in deel 
11,3499 dat ook de katholieke coöperatie steun van Philips kreeg. 
566 'Mevrouw Philips vertelt', interview met Anna Philips-de Jongh, 30 november 
1965;; PCA. 
577 A. van Drenth, De zorg om het Philipsmeisje, Fabrieksmeisjes in de elektrotechnische 
industrieindustrie in Eindhoven (1900-1960), Zutphen, 1991,103-105. 
588 Kossmann, deel 11,38-40. 
599 Ibidem. 
600 Ibidem. 
611 Giebels, 514-520. 
622 Heerding, deel 11,341; Giebels, 520-521. 
633 Het relaas van het bezoek aan Brussel is ontleend aan een verhaal van Vink, zoals 
opgetekendd in het boek met herinneringen bij Antons zestigste verjaardag, 1934, fami-
liearchief.. Daarin staat geen datum, maar de intocht van koning Albert vond plaats op 
222 november 1918. 
644 Dossier'La Lumière Économique, S. A.', PCA. 
655 Bouman, 74. 
666 Ibidem, 88. 
677 Ibidem, 74. 
688 Heerding, deel 11,397. 
699 Notulen raad van commissarissen, 16 j uni 1920; PCA. 
700 Heerding, deel 11,386-389. 
711 Bouman, 95, drie citaten. 
722 Ibidem, 97-98. 
733 Blanken, deel 111,205-207. 
744 NR c, 31 maart 1916. 

KOTE NN BIJ HOOFDSTUK 6 

11 Citaat afkomstig uit een brief van Anton aan zijn dochter Annetje op kostschool te 
Bloemendaal,, in familiearchief, ongedateerd, maar met een verwijzing naar een ge-
sprekk met Petrus Cochius van Glasfabriek 'Leerdam', dat in februari 1915 plaatsvond. 
Ziee hoofdstuk 5 De gelukkige oorlog. 
22 Interview met G. Damman, 20 januari 1943; dossier Van Eendenburgh; beide in 
PCA.. Blanken, deel 111,39. 
33 Blanken, deel m, 35-36,51-52. Heerding, deel 11,414. Notulen raad van commissa-
rissenn 18 november 1919; PCA. 
44 Blanken, deel m, 29. Website: www.vanabbestichting.nl/lichttoren.htm [21 maart 
2004]. . 

55 Deze karakteriseringen van de jaren twintig zijn ontieend aan Von der Dunk, deel 1, 
262-263. . 
66 Brief Vitrit e aan Philips, 5 september 1918; PCA. 
77 Ibidem, 25 september 1918; brief mr. H. van Walsem aan Anton, 4 februari 1919; bei-
depcA. . 
88 Dossier Vitrite, PCA. 
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99 Brief mr. H. van Walsem aan Anton, 4 februari 1919; PC A. 
100 Brief Van Walsem aan de directie van Vitrite, 20 mei 1919; P CA . 
111 Telegram Providence Base Works aan Philips, 29 mei 1919; P C A . 
122 Brief Van Walsem aan Vitrit e en antwoord Vitrite, beide 12 september 1919; PCA. 
133 Het verslag van het Agentschap Middelburg van De Nederlandsche Bank over het 
derdee kwartaal van het boekjaar 1919-1920 (dus het eerste kwartaal van 1920) bevat de 
volgendee passage: 'Zo ziet bijvoorbeeld de Vitrit e Works alhier, de fabriek van fittings 
voorr elektrische lampen, zich genoodzaakt een belangengemeenschap te sluiten met 
dee fabriek van Philips, omdat deze anders zelf wel eens zou kunnen overgaan tot het 
makenn van fittings.' Kopie in PCA. 
144 Notulen raad van commissarissen 18 november 1919; PCA. 
155 Brief van directeur C. Boudewijnse van Vitrit e aan Van Walsem, 5 januari 1920; 
PCA.. Boudewijnse kon de helft van 765 leveren, bij houders van vijfendertig aandelen 
bestondd nog oppositie. 
166 Brief Boudewijnse aan Van Walsem, 2 april 1920; PCA . 
177 Telegram Van Walsem aan Boudewijnse, 7 april 1920; P e A . 
188 Brief van Boudewijnse aan de directie van Philips, 211 april 1920; overeenkomst met 
Vitrite,, 22 april 1920; PCA. 
199 Aan de overeenkomst werd een verklaring gehecht van de zittende Vitrite-direc-
teurenn en -commisarissen, waarin stond dat zij de benoeming zouden 'bevorderen' 
vann mensen die Philips voordroeg voor de raad van commissarissen. De formele be-
noemingg bleef een zaak van de vergadering van aandeelhouders, waarin Philips de 
helftt van de stemmen had. Anton beschouwde dit als voldoende garantie. Brief van 
Boudewijnsee aan de directie van Philips, 21 april 1920; overeenkomst met Vitrite, 22 
aprill  1920 plus aanvullende correspondentie en telegrammen tussen 23 en 26 april 
1920;; alles PCA. 
200 Interview met bedrijfsleider Piet Staal, ongedateerd; notulen raad van commissa-
rissen,, 18 november 1919; beide PCA. 
211 Interview met mr. H. van Walsem door de Philips Archiefdienst, 5 juli 1961, PCA, 

tweee citaten. 
222 Ibidem, vier citaten. 
233 Heerding, deel n, 398. 
244 Brieven van P. Cochius aan Anton, 8 en 30 mei 1920; PCA. 
255 Ibidem, 15juni 1920; PCA. 
266 Brief Anton aan Cochius, 17 juni 1920; PCA. 
277 Brief Cochius aan Anton, 16 juni 1920 en antwoord Anton, 19 j uni 1920; P C A . 
288 Brieven Cochius aan Anton, 10 en 12 juli 1920; PCA. 
299 Brief Anton aan Cochius, 21 september 1920; PCA. 
300 Ibidem, 29 september 1920; PCA. 
311 Brief Cochius aan Anton, 4 oktober 1920; PCA. 
322 Brief Anton aan Cochius, 1 december 1920, vermeld en geciteerd in een brief van 
Cochiuss aan Anton van 18 april 1921; brief Anton aan Cochius, 22 april 1921; alles PCA. 
333 Vijftig jaar glasindustrie (gedenkboek bij het vijftigjari g bestaan van Glasfabriek 
'Leerdam'),, Rotterdam, 1928,39. 
344 Brief Cochius aan Anton, 18 april 1921, PCA, twee citaten. 
355 Brief Anton aan Cochius, 22 april 1921, p CA, vier citaten. 
366 Notulen raad van commissarissen, 16 februari 1921, PC A , twee citaten. 
377 Blanken, deel 111,48. 

388 Brief Guillermo Stoon aan Philips Eindhoven, 18 mei 1919; PCA. Blanken, deel m, 

35-36. . 
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399 De officiële naam was British Tungsten Lamp Association. Tungsten (Zweeds voor 
'zwaree steen') is de oorspronkelijke naam van het mineraal waaruit wolfram wordt ge-
wonnen.. Thans heet dat mineraal scheeliet en wordt'tungsten' in een aantal talen nog 
gebruiktt voor het wolfram zelf. De vier firma's van de Tungsten Ring waren de General 
Electricc Company (GEC), British Thomson-Houston, Siemens Brothers en Edison & 
Swan.. Deze namen zijn wat verwarrend. Ondanks de naam had GEC geen enkele finan-
ciëlee verbinding met de Amerikaanse General Electric. Thomson-Houston was daar-
entegenn wel een GE-dochter. Siemens Brothers was oorspronkelijk opgezet door het 
Duitsee Siemens, maar later in Britse handen gekomen. De Tungsten Ring werd opge-
richtt in 1910; Siemens Bros trad toe in 1912. Heerding, deel n, 214; Blanken, deel 111,5, 
54--

400 Blanken, deel in, 51-52. Philips had sinds 1908 een eigen machinefabriek. 
411 Notitie Piet Staal 'a short explanation about the reorganisation of the Edison-Swan 
ElectricalComp',ElectricalComp', 26 april 1920; PCA.Vertaling door deze auteur. 
422 Brief C. J. Ford aan Anton, 8 november 1920; p c A . Vertaling door deze auteur. 
433 Brief Anton aan C. J. Ford van Edison & Swan, 13 november 1920, PC A , twee citaten. 
Vertalingg door deze auteur. 
444 Ibidem, 9 december 1920; PCA. Vertaling door deze auteur. 
455 Ibidem, 7 januari 1921; p c A . Vertaling door deze auteur. 
466 Ibidem, 3 juni 1921; PCA. Vertaling door deze auteur. 
477 Blanken, deel m, 53-55. 
488 Brief Anton aan directeur G. von Chauvin van Siemens Brothers, 20 mei 1921, zoals 
inn vertaling geciteerd in Blanken, deel 111,55. 
499 Blanken, deel 111, 55, 58. Blanken meent dat Anton zich in de contacten met Sie-
menss Bros. gekleineerd voelde 'door deftige zakenlieden die in de gloeilampenindu-
striee maar weinig hadden gepresteerd'. 
500 De eerste versie van La Lampe Philips was de joint venture met Rodolphe Loranty, 
diee Anton in 1915 had beëindigd, zoals beschreven in hoofdstuk 5 De gelukkige oorlog. 
Dee nieuwe versie van 1920 kwam onder leiding van A. Wafelman, die de Franse activi-
teitenn na het vertrek van Loranty had gerund. De oprichting werd mede ingegeven 
doorr fiscale motieven. Blanken, deel 111,34. 
511 Blanken, deel in, 35-38. 
522 Ibidem, 39. 
533 Brief A. van Eyk aan Anton, 24 juli 1920; PCA. 
544 Milaan was het centrum van deze polarisatie en onrust. Mussolini richtte op 23 
maartt 1919 zijn Fasci di combattimento (strijdgroepen) op in deze stad. Encarta Ency-
clopedieclopedie Winkler Prins, 1993-2002. 
555 Brief van Mario Muggia aan Anton Philips, 17 september 1920, geciteerd in Blan-
ken,, deel 1 n, 40. 
566 BriefVan EykaanAnton,7 februari 1921; PCA. 
577 Contract tussen Philips en Mario Muggia van de firma Jules Israel & Co., 2 juni 
1921;; PCA. Muggia verplichtte zich in een jaar tijd een miljoen lampen af te nemen. 
588 Brief firma Jules Israel & Co. aan Anton, 16 juni 1922; PCA. 
599 Brief Anton aan Van Eyk, 22 juli 1922; PCA. 
600 Brief Anton aan Mario Muggia, 22 juli 1922; PCA. 
611 Brief Anton aan Van Eyk, 4 september 1922; PCA. 
622 BriefVan Eykaan Anton, 19 september 1922; PCA. 
633 Brief Anton aan Van Eyk, 26 september 1922; PCA. 
644 BriefVan Eykaan Anton, 4 oktober 1922, PCA, vier citaten. 
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655 Brief J. B. Vink aan secretariaat der directie te Eindhoven, 9 oktober 1922; PCA. 
666 Ontslagovereenkomst Philips-Van Eyk, ingaande op 13 oktober 1922; PCA. 
677 Blanken, deel i n, 42. 
688 Ibidem, 42-43. 
699 Interview met G. Damman, 20 januari 1943; PCA. 
700 Notulen raad van commissarissen, 16 juni 1920, PCA, vier citaten. 
711 Ibidem, 16 februari 1921; PCA. 
722 Ibidem, 11 juni 1921; PCA, twee citaten. 
733 De gezamenlijke aankoop werd een mislukking, de speciaal opgerichte joint ven-
turee werd na enkele jaren ontbonden. Zie Blanken, deel 111,48-50. 
744 Blanken, deel 111,79. 
755 J.H. Gaarenstroom in het album 'Weet u nog?' met herinneringen van velen, dat 
Antonn op 6 juli 1939 cadeau kreeg bij zijn aftreden als president-directeur, PCA. 
766 Heerding, deel 11, 410-411. Philips breidde het gewone aandelenkapitaal uit van 
drieënhalff  naar vijftien miljoen gulden, en het preferente aandelenkapitaal van tweeën-
halff  naar vijf miljoen, GE kreeg gewone aandelen met een nominale waarde van 2,75 
miljoenn gulden - wat neerkwam op 18,3 procent - en betaalde daarvoor 8.107.600 gul-
den. . 
777 De NV Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Philips' Gloeilampenfabrieken had 
eenn maatschappelijk kapitaal van 11.780.000 gulden, verdeeld over zes prioriteitsaan-
delen,, 2750 preferente aandelen en negenduizend gewone aandelen. Bij oprichting be-
stondd de directie - Raad van Beheer genoemd - uit Anton, Gerard en president-com-
missariss De Marez Oyens. Zie Heerding, deel 11,417. 
788 Notulen raad van commissarissen, 27 november 1924; PCA. 
799 De naoorlogse aanpassing van de overeenkomst tussen Philips en de Patentge-
meinschaftmeinschaft vond plaats op 7 juli 1919. Na de inwerkingtreding van het verdrag van Ver-
sailless in januari 1920 ontstond discussie over de geldigheid van deze aanpassing. Vol-
genss Philips moesten totaal nieuwe licentieovereenkomsten worden gesloten voor le-
veringenn aan de voormalige vijanden van Duitsland. Daarna kwamen de gesprekken 
mett Meinhardt op gang over zowel een mogelijke fusie als een nieuwe licentieovereen-
komst.. Bron: dossier Patentgemeinschaft, PCA. 
800 Blanken, deel in,80-81. 
811 Ibidem, 82 en 85. 
822 Ibidem, 85. Volgens het pcA-dossier over de fusieonderhandelingen vond op 30 ja-
nuarii  1922 een bespreking plaats van Anton en Meinhardt over een nieuwe licentie-
overeenkomst.. Op 20 februari 1922 deed Anton verslag van de uitkomsten in een ver-
gaderingg van Philips' raad van commissarissen, zie volgende noot; PCA. 
833 Notulen raad van commissarissen, 20 februari 1922: 'Het Duitse concern stuurt op 
fusiee aan, het creëren van een holding company of iets dergelijks. De licens is belang-
rijkk verminderd, van zeveneneenhalf op tweeënhalf procent, soms zelfs op anderhalf 
procent;; in Nederland wordt voorgesteld twee procent voor half-watt, één watt vrij . De 
regelingg loopt tot 1930.'PCA. 
844 Blanken, deel 111,46. 
855 Brief William Meinhardt aan Anton, 1 april 1922, PCA, twee citaten. 
866 Blanken, deel 111,65. 
877 Von der Dunk, deel 1,380-382; Encarta Encyclopedie Winkler Prins-, 1993-2002. 
888 Notulen raad van commissarissen, 7 september 1922; PCA. 
899 Blanken, deel 111,88-89. 
900 Ibidem, 93. 
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9ii  Gerard Swope en William Meinhardt waren beiden geboren in 1872, twee jaar voor 
Anton.. Blanken,deel in, 19;dossier dr.W. Meinhardt, PCA. 
922 Notulen raad van commissarissen, 21 september 1921, PCA, twee citaten. . 
933 Meierijsche Courant, 3 december 1921. 
944 Brief Gerard Philips aan het directiesecretariaat, 15 januari 1922; PCA. 
955 Frits Philips, 135-136. 
966 Interview met H. vanWalsem, 5 juü 1961; PCA. Frits Philips, 134. 
977 Blanken, deel 111,67-68. De winstdaling was niet alleen het gevolg van dalende prij-
zenn maar ook van hogere afschrijvingen. 
988 Notulen raad van commissarissen, 21 juni 1922; p c A . 
999 Brief Anton aan D. Rahusen, 18 maart 1922; PCA. 
1000 Brief Anton aan Petrus Cochius,, 26 augustus 1922; PCA. 
1011 Zoals uit NRC overgenomen door de Meierijsche Courant, 26 december 1927. Deze 
krantt heeft het over een interview met Anton door 'een medewerker' van NRC. Het 
moett gaan om M. f. Brusse, die in NRC jarenlang de rubriek 'Onder de Menschen' ver-
zorgde.. Brusse was op 8 december 1927 bij Anton geweest voor een interview, zo blijkt 
uitt een brief van Anton aan hem van 9 december 1927; PCA. Het interview ging over de 
situatiee van 1927, waarin Philips een enorme groei vertoonde en kort daarvoor de tien-
duizendstee werknemer had aangenomen. Brusse beschreef Antons somberheid tijdens 
dee recessie van 1921-1922 in terugblik en bij wijze van contrast. 
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11 Brief Anton aan zijn dochter Anneke, 21 september 1914, familiearchief. 
22 Dossier Van Eendenburgh, PCA. 
33 Bezemer, 228-229. 
44 Memoires Werner Brümmer, maart 1960,2; PCA. 
55 Karel Onwijn, 'Hollandse Kooplui in Sint-Petersburg', in Het Financieele Dagblad, 
111 oktober 2003. 
66 Interne notitie 'Philips en Rusland', 1 maart 1993; p CA . 
77 Heerding, deel 11,403. Interne notitie 'Philips en Rusland', 1 maart 1993; PCA. 
88 Interview met Charley Spaens, 21 mei 1964; PCA. 
99 Bezemer, 223-224; Von der Dunk, deel 1,275. 
100 Interview Charley Spaens; PCA. Lenin werd in de loop van juli beschuldigd een 
Duitsee agent te zijn en moest onderduiken in het Finse Helsingfors, waar hij bleef tot 
inn september, Bezemer, 224-226. 
111 Interview Spaens. 
122 Bezemer, 226. Rusland hanteerde toen nog de Juliaanse kalender, die dertien dagen 
achterliepp op de gregoriaanse kalender, zoals die toen inmiddels vrijwel overal werd 
gehanteerd.. De 25ste oktober kwam overeen met 7 november. Kort na het uitroepen 
vann de sovjetrepubliek Rusland op 12 januari 1918 voerde Rusland de gregoriaanse ka-
lenderr in; na 31 januari 1918 volgde meteen 14 februari. 
133 Passage uit John Reed, Ten Days that Shook the World, 1919, zoals overgenomen in 
Johnn E. Lewis (ed.), The Mammoth book of Journalism, London, 2003,128 ev. 
144 Interview Spaens; PCA. 
155 Lewis, 132. Vertaling van deze auteur. 
166 Ibidem, 134. Vertaling van deze auteur. 
177 Ibidem, 136. 
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i88 Interview Spaens; PCA. 
199 Notulen raad van commissarissen, 16 februari 1918; PCA. 
200 Bezemer,229. 
211 Ibidem, 230-231. 
222 Notulen raad van commissarissen, 27-08-1918 en 14-02-1919; PCA. 
233 Het Fittancieele Dagblad, 11 oktober 2003. 
244 InterviewSpaens; PCA. 
255 Bezemer, 238. 
266 Brümmer,2;pcA. 
277 Notulen raad van commissarissen, 16 februari 1921; PCA. 
288 Bezemer, 238-239. 
299 Ibidem. 
300 Brümmer,6-7; PCA. 
311 De Russische Socialistische Federatieve Sovjet-Republiek (RSFSR) was een van de 
vierr oorspronkelijke sovjetrepublieken. De Sovjet-Unie, officieel Unie van Socialisti-
schee Sovjet-Republieken (USSR), ontstond in december 1922 door een samengaan van 
dee Russische, Wit-Russische, Oekraïense en trans-Kaukasische (Armenië, Georgië en 
Azerbajdzjan)) sovjetrepublieken. Bezemer, 242. 
322 Bouman, 136-137. 
333 Brümmer,31; PCA. 
344 De navolgende passages over de reis naar Rusland van oktober 1922 zijn gebaseerd 
opp de memoires van Werner Brümmer, 30-41; PCA. Alleen citaten hebben aparte voet-
noten. . 
355 Brümmer,34; PCA. 
366 Ibidem,35; PCA. 
377 Paul Hendrix, Henri Deterding, de Koninklijke, de Shell en de Rothschilds, Den 
Haag,, 1996,194. 
388 De Duits-Russische overeenkomst van RapaHo was een spin-off van de conferentie 
vann Genua van april 1922, die vooral ging over de problematiek van de herstelbetalin-
genn na de Eerste Wereldoorlog en in feite plaatsvond in het nabijgelegen RapaHo. De 
conferentiee van Den Haag in juni-juh' 1922 vormde een vervolg op 'RapaHo'. De Vries 
(dagboekk Heldring), 448; World Socialist Web Site (wsws.org) en de website van de 
stadd Rapallo (www.comune.rapallo.ge.it) [beide 6 september 2003]. 
399 Bouman, 137, over de ontmoeting met Krassin in het Kurhaus te Scheveningen. 
400 Brümmer,42; PCA. 
411 De navolgende passages over de reis naar Rusland van oktober 1922 zijn gebaseerd 
opp de memoires van Werner Brümmer, 42-50, in PCA, en op de brieven van Anton aan 
Annaa van 4,8,11,17 en 20 oktober 1922, geschreven onderweg naar Moskou, en vanuit 
Moskouu en Petrograd, in het familiearchief. 
422 Brief Anton aan Anna, onderweg vanuit Berlijn naar Moskou, 4 oktober 1922, fa-
miliearchief. . 
433 Brümmer,43; PCA. 
444 Brief Anton aan Anna vanuit Moskou, 8 oktober 1922, familiearchief. 
455 Brief Anton aan Anna, 8 oktober 1922, drie citaten, familiearchief. Werner Brüm-
merr gebruikt in zijn memoires op pagina 49 voor de delicatessenzaak de naam Jelisseff; 
PCA.. De winkel is in 2003 gerestaureerd en in december dat jaar heropend, blijkenss het 
NOSNOS Journaal van 27 december 2003, dat de spelling Jelisejev hanteerde. 
466 Brief Anton aan Anna, 17 oktober 1922, drie citaten, familiearchief. 
477 Vonder Dunk,deel 1,287. 
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488 Ibidem, 277-278. 
499 Ibidem, 285. 
500 Brief Anton aan Anna, 8 oktober 1922, familiearchief. 
511 Brief Anton aan Anna, 11 oktober 1922, twee citaten, familiearchief. 
522 Brief Anton aan Anna vanuit Petrograd, 17 oktober 1922, familiearchief. 
533 Brümmer,45;pcA. 
544 Brief Anton aan Anna, 11 oktober 1922, familiearchief. 
555 Ibidem, vijf citaten. 
566 Brief Anton aan Anna, 17 oktober 1922, vier citaten, familiearchief. 
577 Ibidem, vier citaten. 
588 Ibidem, zes citaten. 
599 Ibidem. 
600 Brief Anton aan Anna, 20 oktober 1922, familiearchief. 
611 Het Financieele Dagblad, 11 oktober 2003. 
622 Brief Anton aan Anna, 20 oktober 1922, familiearchief. 
633 Brümmer, 50; p c A . 
644 Brief Anton aan Anna van 17 oktober 1922, familiearchief. 
655 Brümmer, 48; PCA. 
666 Brief Anton aan Anna, 17 oktober 1922, drie citaten, familiearchief. 
677 Brief Anton aan Anna, 20 oktober 1922, familiearchief. Brümmer, 47; PC A . 
688 Toen Anton in Rusland was, bevond Rutgers zich in Siberië, waar hij de leiding had 
overr een Autonome Industriële Kolonie voor buitenlanders. Hij bleef in Rusland tot 
1926,, en woonde daarna tot 1936 afwisselend in Wenen en Moskou, waar hij dan optrad 
alss adviseur voor bouwprojecten en waterwerken. Hij overleed in 1961. A.F. Meilink , 
'Rutgers,, Sebald Justinus' in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbei-
dersbewegingdersbeweging in Nederland, website: www.iisg.nl/bwsa/bios [28 augustus 2003]. 
699 August was van 1922 tot 1925 een van de directeuren van de Nederlandse tak van de 
Koninklijke/Shelll  Groep, waarvan de naam indertijd luidde: Koninklijke Nederland-
schee Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië. 
700 Brief Anton aan Anna, 20 oktober 1922, familiearchief. 
711 Hendrix, 213-219,227-231. 
722 Brief Anton aan Anna, 17 oktober 1922, familiearchief. 
733 Ibidem, 20 oktober 1922, twee citaten. 
744 Bouman, 63. 
755 Brief Anton aan Anna, 20 oktober 1922, familiearchief. 
766 Ibidem. 
7777 Brümmer,45;PCA. 
788 Ibidem, 45-46; PCA. Dat dit zeer waarschijnlijk zondag de 29ste moet zijn geweest, 
blijk tt uit de chronologie van de gebeurtenissen, die oprijst uit de data van Antons brie-
venn en Brümmers memoires. 
799 Ibidem, 46, twee citaten. 
800 Ibidem, 47; PCA. 
811 Brief Anton aan prof.mr. W. F. Treub te Den Haag, 17 oktober 1923; PCA. 
822 Brief van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, afdeling Handel, 
aann Anton, 23 maart 1923; p c A . 
833 Brief van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken aan Furness-Stokvis Combinatie te 
Rotterdam,, 11 oktober 1922, die weer een reactie was op een brief van deze combinatie 
aann Philips, 6 oktober 1922, en waarin bovendien wordt verwezen naar een brief van 
Philipss van 25 september 1922; alles PCA. 
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844 Vertrag zwischen dem Export-Import-Kontor des Volkskommissariats für Aussen-
handelhandel in Petrograd und der Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en 
NijverheidNijverheid (concept), oktober 1922; PCA. 
855 Overeenkomst tussen NV Philips' Gloeilampenfabrieken en de Nederlandsche 
Maatschappijj  voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid (Furness-Stokvis), 6 januari 
1923;;  PCA. 

866 Brief Anton Philips aan de directie van de Nederlandsch-Indische Handelsbank te 
Amsterdam,, 3 januari 1923; PCA. De constructie werd afgedicht met een verklaring 
waarinn Philips zich garant stelde voor alle eventuele nadelige gevolgen die de bank uit 
dee geheime overeenkomst met Furness-Stokvis zou kunnen lopen, zo blijkt uit een se-
paratee brief van Anton Philips aan dezelfde directie, eveneens van 3 januari 1923; PCA . 
877 Overeenkomst Philips-Furness-Stokvis, 6 januari 1923; PCA. Gegevens over het 
kantoorr van Van Eendenburgh zijn afkomstig uit zijn dossier bij PCA. 
888 Dossier Furness-Stokvis, PCA. 
899 Brief L. R. Doorman van Furness-Stokvis aan Anton, 28 december 1922; PCA. 
900 Brief Anton aan J.C. Redelé, biscuitfabriek'Victoria' te Dordrecht, 2 juli 1923; PCA. 
911 Toespraak president-directeur Frans Otten bij de eerste vertoning van de film  De 
wegweg omhoog in maart 1945; transcriptie PCA. Rusland-lobby: De Vries, (dagboek Hel-
dring),, 502. 
922 Brief Anton aan Treub, 17 oktober 1923; PCA. 
933 Over de onderhandelingen met de Sovjet-Unie over een handelsverdrag, zie De 
Vriess (dagboek Heldring), 543,553. 
944 Brief J. Hartogs, directeur van AKU , aan Anton, 1 september 1924; PCA. Hieruit 
blijk tt dat ook mensen als Anton Jurgens (de margarinefabrikant) en A.C. Waller van 
Calvéé Delft gevraagd waren lid te worden. 
955 Overeenkomst tussen Anton en Robert Melchers, 20 december 1923; PC A . 
966 Notulen raad van commissarissen, 16 oktober 1924; brief Robert Melchers aan de 
directie,, 7 maart 1932; beide in PCA. 
977 Protocol van een bespreking te Eindhoven van Anton met L.G. Zausmer en Boel-
ganin,, vertegenwoordigers van de Elektro-Trust Moskou, 1 februari 1926. Interne noti-
tie'Leveringenn naar Rusland', 30 december 1926. Beide PCA. 
988 Notulen van de wekelijkse bespreking van het college van onderdirecteuren, 13 mei 
1929;; PCA. Zie voor nadere informatie over dit college hoofdstuk 9 De opkomst van 
nieuwee generaties. 
999 Deze passage is gebaseerd op Frits Philips, 94-98, inclusief de vijf citaten. 
1000 Interview met Anton in de Meierijsche Courant, 27 december 1927. 
1011 Brief Marie Lehmann te Haapsalu, Estland, aan Anton, 16 januari 1940, en ant-
woordd Anton, 23 januari 1940; PCA. 
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ii  Bezemer, 240-245. 
22 Algemene gegevens over Adolf Hitler, kroonprins Hirohito en Winston Churchill 
ontleendd aan Encarta Encyclopedie Winkler Winkler Prins, 1993-2002. 
33 Algemene gegevens over Charles Dawes, het Dawesplan en de Olympische Spelen 
ontleendd aan Encarta Encyclopedie Winkler Prins, 1993-2002. 
44 Blanken, deel 111,91-92. 
55 Blanken, deel m, 96. Woodward was ook de opvolger van Gerard Swope als com-
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misariss bij Philips. Swope had die functie opgegeven, toen hij in 1922 chairman van Ge-
nerall  Electric was geworden, wat overeenkomt met de functie van voorzitter van de 
raadd van commissarissen. 
66 Blanken, deel 111,97-99. 
77 Briimmer,27;pCA. 
88 Notulen raad van commissarissen, 6 september 1924; PC A . 
99 Ibidem. 
100 Blanken, deel 111,121-122. 
111 Brümmer,28;pcA. 
122 De aanwijzingen gaan in twee heel verschillende richtingen. Misschien vond An-
tonn de afspraken voor landen met een (tijdelijke) abnormaal snelle groei van de lam-
penverkoopp te beperkend. Die mogelijkheid doemt op uit een vergelijking van de con-
ceptovereenkomstt van Bad Homburg en de definitieve overeenkomst van Parijs, beide 
inn PCA. Werner Brümmer heeft in zijn versie van de conceptovereenkomst een dikke 
streepp getrokken door artikel 6c over'abnormale' toenames in gloeilampenconsump-
tiee in een willekeurig land. Dit artikel is in de definitieve overeenkomst niet meer opge-
nomen.. De tweede mogelijkheid is dat naast de grote onderhandelingen nog nevenon-
derhandelingenn tussen Osram, IGE en Philips speelden. Op 27 november 1924 deelde 
Antonn de raad van commissarissen namelijk mee dat 'het kleine Kartel' nog niet rond 
was.. De notulen bevatten geen nadere uitleg van deze term; PCA. 
133 Blanken, deel 111, 106, 111-112, 121. De naam van de gezamenlijke vennootschap 
luiddee voluit: S.A. Phoebus, Compagnie Industrielle pour Ie Développement de L'Éclaira-

ggee--
144 Diverse berichten in dossier Phoebus, oprichting, P c A . 
155 'Het Gloeilampenkartel', in De Telegraaf, 10 november 1929. 
166 Notulen van het college van onderdirecteuren, 12 november 1928; PCA . 
177 De twee aankopen betroffen de Skandinaviska Glödlampenfabriken te Nyköping, 
enn Alpha te Straatsburg. Notulen raad van commissarissen, 16 oktober 1924; PCA. 
Blanken,, deel 111,116-117. 
188 Blanken, deel in ,116-120. 
199 Compte-rendu de la conférence qui s'est tenu chez Me. Govare, a Paris, Ie mercredi 6 
JanvierJanvier 1926; PCA. 
200 Brief Herman van Walsem aan Léon van Rillas (La Lampe Philips), 22 april 1926; 
PCA. . 

211 Brief Herman van Walsem aan A. Naffrechoux van Gramme, 22 april 1926; PCA. 
Vertalingg van de auteur. 
222 Dossier Phoebus, Tribunal of Arbitration, Arbitrage geschil Philips - Cie d. Lampes 
betreffendee Soc. Gramme, PCA. 
233 Brief Van Walsem aan Van Rillas, 20 juli 1926; PCA. 
244 Proces-verbaal van een zitting van het Tribunaal van Arbitrage van Phoebus, 6 ja-
nuarii  1927. Uitspraak van het tribunaal van december 1926 in: Dossier Phoebus, Tri-
bunalbunal of Arbitration, Arbitrage geschil Philips - Cie d. Lampes betreffende Soc. Gram-
me;; alles PCA. 
255 Verklaring van Naffrechoux bij Philips-memorandum ten behoeve van het Tribu-
naall  van Arbitrage van Phoebus, 29 november 1926; PCA. 
266 Brief Van Walsem aan Anton in Hotel Meurice, Parijs, 8 november 1926; PCA. 
277 Mededeling PCA. 
288 Blanken, deel 111,123. 
299 Ibidem, 124-129. 
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300 Notulen raad van commissarissen, 7 november 1928; PCA. Hier is nog sprake van 
eenn 'Meteor Comité', Blanken (vorige noot) geeft de naam 'Hydra'. 
311 Blanken, deel 111,129-131. 
322 M. R. Mok, Kartelrecht, deel 1, Nederland, Zwolle, 1987,1-9. 
333 Blanken, deel 111,230. 
344 Ibidem, 149-151. 
355 Ibidem, 164-166. 
366 Ibidem, 169,176. De gloeispiraal, die de elektronen uitzendt, is ook een elektrode, 
enn wel een die fungeert als kathode. De extra elektrode in de lamp van Fleming fun-
geertt als anode. Omdat zij twee elektroden bevat, is de lamp van Fleming in elektroni-
schee zin een 'diode'. De lamp van De Forest met twee extra elektroden - waarvan een 
roostervormigg - is dan een 'triode'. 
377 Ibidem, 178-179. 
388 Ibidem, 182-184. 
399 D. Sarnoff, geciteerd in Blanken, deel 111,185, twee citaten. . 
400 Blanken, deel m, 188-197. Na de oprichting van RCA traden in 1920-1921 nog twee 
partnerss tot deze onderneming toe: United Fruit Company, die een keten van radiosta-
tionss in Midden- en Zuid-Amerika bezat voor de communicatie met haar koelsche-
pen,, enWestinghouse, dat belangrijke octrooien had voor bepaalde elektronenbuizen. 
411 Website: www.davidsarnofF.org, [9 oktober 2003]. 
422 Blanken,deelm, 199-209. 
433 Ibidem, 221. 
444 Vonder Dunk,deel 1,345. 
455 Philips beschikte niet over eigen technologie voor radio-ontvangbuizen en volgde 
hierinn de technologie van RCA, Marconi en Telefunken. In 1923 ontwikkelde het Na-
tuurkundigg Laboratorium wel een eigen technologie voor zenderbuizen. Het consor-
tiumm stond bekend als het AEFG-consortium (America, England, France, Germany). 
Blanken,, deel 111,221,228,231. 
466 Ibidem, 232. 
477 Valve is de Engelse term voor radiobuis/radiolamp. 
488 Blanken, deel 111,232,238-239. 
499 Brief Van Walsem aan Van Rillas, 24 december 1924. Blanken, deel m, 240. 
500 Jan Willem Beyen was verbonden aan het secretariaat van de directie van januari 
19244 tot april 1925. Daarna maakte hij carrière in het bankwezen. In 1937 werd hij presi-
dentt van de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel. In 1940 werd hij financieel 
directeurr van Unilever. Hij was commissaris bij Philips van 1934 tot 1949. Tussen 1952 
enn 1956 was hij minister van Buitenlandse Zaken, samen met Joseph Luns. A. E. Ker-
sten,, 'Beijen, Johan Willem (1897-1976)', in Biografisch Woordenboek van Nederland, 
website:: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 september 2003]. 
511 Brief J.W. Beyen vanuit Parijs aan Van Walsem, 23 januari 1925; PCA. Blanken, deel 
111,240-241. . 

522 Brief Beyen aan Van Walsem, 23 januari 1925; PCA. 
533 Ibidem, vijf citaten. 
544 Blanken, deel 111,245. 
555 Brief Léon van Rillas aan J. Gaarenstroom van Philips Eindhoven, 24 april 1926; 
PCA. . 

566 Verslag van Onderhoud ten kantore van de Compagnie Générale de Télégraphie 
danss Fil, tussen de heren Girardeau, Philips, Thurneyssen (van La Radiotechnique) en 
Vann Walsem, 19 februari 1925 te Parijs; PCA. 
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577 BriefvanVanRillasaanAnton,ijunii927;PCA. 
588 Brief van Van Rillas aan J. Gaarenstroom, 13 november 1926; PCA. 
599 Brief Anton aan J. M. Woodward, 21 september 1931; PCA. 
600 Brief O. Loupart aan Van Riilas, 22 oktober 1925, PCA, drie citaten. De cursivering is 
inn de oorspronkelijke tekst een onderstreping. 
611 Blanken, deel u i, 241-243. 
622 Ibidem, 253-255. 
633 Ibidem, 401. Gelijkrichterbuizen zijn elektronenbuizen voor het omzetten van 
wisselstroomm in gelijkstroom. 
644 Ibidem, 243. 
655 Brief J.M. Woodward aan A.W. Burchard, 7 april 1924, zoals geciteerd in George W, 
Stokingg en Myron W. Watkins, Cartels in Action, New York, 1946,325-326. 
666 Blanken, deel 111,243-244. 
677 Ibidem, 233. 
688 Notulen raad van commissarissen, 26 maart 1923; PCA. 
699 Ibidem, 27 november 1924; PCA. 
700 Ibidem,22februari 1927;PCA. 
711 Brief Anton aan de Italiaanse minister van Economische Zaken Belluzzo, 20 de-
cemberr 1927; PCA. 
722 Brief Anton aan Gerard Philips, 8 augustus 1928; notitie History of Philips Italy, 
Philipss afdeling Algemene Kantoor Diensten, 23 maart 1966; beide PCA. 
733 J. L. van Zanden en R.T. Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e 
eeuw,eeuw, Utrecht, 1989,126. 
744 Brief Herman van Walsem aan de ministerraad, 22 juli 1927; PCA. 
755 Brief namens de ministerraad aan de directie van Philips, 28 september 1926; PC A . 
766 Brief Anton aan de ministerraad, 23 februari 1927, PCA, twee citaten. 
777 Brief Anton aan de ministerraad, 21 maart 1927; PCA. 
788 Notulen raad van commissarissen, 22 februari 1927; PCA. 
799 De Vries (dagboek Heldring), 686. 
800 Ibidem, 670,687. 
811 Ibidem, 686-687. 
822 Ibidem, 692. 
833 Brief van het directiesecretariaat van Philips aan Joseph Asscher, voorzitter van de 
Nederlandsee Kamer van Koophandel te Parijs, 2 mei 1927; PCA. 
844 Het ging om een herziening van het Verdrag met België van 1839. Onderhandelin-
genn daarover te Parijs waren in maart 1920 stukgelopen, en hervat in de zomer van 
1924.. Vooral de bepalingen over de rivieren en op economische gebied waren voor de 
Belgenn gunstiger dan de oorspronkelijke. Het Belgische parlement en de Nederlandse 
Tweedee Kamer stemden met het nieuwe verdrag in. In Nederland ontstond echter dis-
cussiee over het recht van de Belgen om oorlogsschepen over het Nederlandse deel van 
dee Schelde te sturen. Bovendien verzetten Rotterdam en Amsterdam zich tegen de Ne-
derlandsee toezegging dat een kanaal van Antwerpen naar de Rijndelta zou worden 
aangelegdd (toen werd gesproken over een 'Moerdijkkanaal'). De Eerste Kamer ver-
wierpp het nieuwe verdrag op 24 maart 1927. Kossmann, deel 11,54-58. 

855 De Vries (dagboek Heldring), 691. 
866 Beelaerts van Blokland was de opvolger van jhr. mr.dr. H. A. van Karnebeek, die per 
11 april 1927 was afgetreden, na verwerping van het door hem verdedigde verdrag met 
Belgiëë over de Westerschelde. 
877 De Vries (dagboek Heldring), 695, drie citaten. 
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888 Ibidem, 317-
899 Brief Joseph Asscher aan Anton Philips, 5 april 1927; PCA. De Vries (dagboek Hel-
dring),, 695. 
900 Vermoedelijk ging het om R. Fighiera, in 1927 directeur Commerciële en Indus-
triëlee Zaken van het Franse ministerie van Handel. Deze was ook lid van de Franse de-
legatiee bij twee diplomatieke conferenties over vrijhandel van de Volkenbond, gehou-
denn te Genève van 14 tot 16 maart 1928 en van 28 tot 30 juni 1928, onder voorzitterschap 
vann D. Serruys, directeur Handelovereenkomsten van het Franse ministerie van Han-
del.. Website: www.senat.cz [21 oktober 2003]. 
911 Brief Asscher aan Anton, 5 april 1927; PCA. 
922 Brief Anton aan Asscher, 7 april 1927; PCA. 
933 Ibidem, 8 april 1927, PCA, cursivering van de auteur. 
944 Brief Asscher aan Anton, 12 april 1927; PCA. 
955 Resumé van de bespreking van de ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken, en 
Arbeid,, Handel en Nijverheid, 11 april 1927. Nationaal Archief, kopie in p CA. 
966 Notulen van de 85ste vergadering van de Raad van Bijstand, 22 april 1927, Nationaal 
Archief,, kopie in p cA . 
977 Ibidem. 
988 De Vries (dagboek Heldring), 693. 
999 Ibidem. 
1000 Verslag van de tijdelijk zaakgelastigde Menten aan de minister van Buitenlandse 
Zaken,, 25 april 1927, Nationaal Archief, kopie in PCA. De Vries (dagboek Heldring), 
693. . 
1011 Brief van dr. J. Slotemaker de Bruine, minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
aann jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland van Buitenlandse Zaken, 10 mei 1927, Nationaal 
Archief,kopiee in PCA. 
1022 Brief Anton aan de minister van Buitenlandse Zaken, 16 mei 1927; PCA, 
1033 Notitie van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid over een gesprek met 
Antonn Philips, 19 mei 1927; Nationaal Archief, kopie in PC A. 
1044 Brief gezant jhr. J. Loudon aan de minister van Buitenlandse Zaken, 7 juni 1927, Na-
tionaall  Archief, kopie in PCA. 
1055 Instructies van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan gezant Loudon te Parijs, 
66 juni 1927, Nationaal Archief, kopie in p c A . 
1066 Brief van tijdelijk zaakgelastigde Menten aan de minister van Buitenlandse Zaken, 
33 september 1927, Nationaal Archief, kopie in PCA. 
1077 Ibidem, 17 augustus 1927. 
1088 Blanken, deel i n, 315. 
X099 Ibidem, 268-270,277. 
1100 Ibidem, 278-283. 
1111 Eindhovensch Dagblad, 31 oktober 1927. 

NOTENN BIJ H O O F D S T U K9 

11 Vonder Dunk, deel 1,296-300. 
22 Ibidem, 342-344, twee citaten. 
33 Gedenkboek vijftigjari g huwelijk (1948), familiearchief. Bouman, 128-130. 
44 Frits Philips, 271. 
55 Ibidem, 273. 
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66 Op 29 april 1921 kreeg Anton een vergunning voor een jachtgeweer en twee revol-
vers,, terwijl zijn chauffeur en tuinbaas ieder een vergunning kregen voor een revolver, 
zoo blijkt uit een brief van de commissaris van politie van Eindhoven aan de burge-
meester,, 10 mei 1921; PCA. 
77 KLM-oprichter Albert Plesman organiseerde in 1919 in Amsterdam rondvluchten 
terr gelegenheid van de Eerste Luchtvaarttentoonstelling. Anton, Anna, Frits en Jetty 
beleefdenn toen hun luchtdoop, aldus Frits Philips, 61. 

88 Frits Philips, 11. 
99 Ibidem, 15. 
100 Ibidem, 17-18, drie citaten. 
111 Interview met Jetty van Riemsdijk-Philips in het Eindhovens Dagblad, 15 juni 2002; 
gesprekk van deze auteur met haar, 26 januari 2004. 
122 Brief van het bestuur van de Stichting Jeugdherbergen Oostelijk Noord-Brabant 
aann burgemeester en wethouders van Eindhoven, 18 augustus 1930. Mededeling over 
dee school voor tuinarchitectuur van Annetje Ottens kleinzoon Paul Otten aan deze au-
teur,, per emai l, 4 februari 2004. 
133 Frits Philips, 52. 
144 Ibidem. 
155 Afscheidsrede Frans Otten, 1968; personeelsdossier Frans Otten, beide PCA. 
166 Jubileumuitgave ter gelegenheid van Frans Ottens vijfenzestigste verjaardag in 
i960,, personeelsdossier Otten, PCA. 
177 Frits Philips, 19,21,25. Bakeliet - bij Philips 'Philite' genoemd - was een voorloper 
vann de moderne kunststoffen, en werd gebruikt voor onderdelen als luidsprekers en 
voorr de behuizing van de radiotoestellen. 
188 Nederlands Patriciaat, 330-343-
199 Brief Anton aan Jan Feith, 28 oktober 1926; PCA . 
200 A. Goudeket, 'Enige herinneringen in het financieel/administratieve accountancy 
gebiedd bij de NV Philips' Gloeilampenfabrieken sinds 1926', 4 november 1960, PCA, 
driee citaten. Goudeket schrijft hierin ook: 'Ten aanzien van de te publiceren jaarreke-
ningg huldigde men de meest conservatieve opvattingen. Men stelde zich op het stand-
puntt van liquidatie, dat wil zeggen dat alles wat bij wijze van spreken niet direct reali-
seerbaarr zou zijn op fl. 1,- werd afgeschreven.' Daarom stonden fabrieken en machines 
voorr een gulden op de balans, maar werden kantoren die los van de fabrieken stonden 
'enn dus een directe realisatiewaarde hadden voor een desbetreffende waarde... opgeno-
men'.. Goudeket lijk t deze conservatieve politiek nogal curieus te hebben gevonden, 
maarr toen in 1930 de recessie inviel, had Philips er groot voordeel van. 
211 Vergelijk Blanken, deel 111,69-76. 
222 Jan Willem Beyen, Het spel en de knikkers, Rotterdam, 1968,28. 
233 Brief Anton aan Gerard Swope van General Electric, 20 januari 1937, over zijn eigen 
opvolging;; PCA. 
244 Betekenis van de afkortingen: VARA = Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs, 
NCRVV = Nederlandse Christelijke Radio Vereniging, VPRO = Vrijzinnig Protestantse 
Radioo Omroep, KRO = Katholieke Radio Omroep, HDO = Hilversumse Draadloze 
Omroep,, AVRO = Algemene Vereniging Radio Omroep. 
255 Overzicht door A. Otten, Philips gaat radio's maken, november 1983; P C A . De over-
namegesprekkenn rond NSF startten in 1925 en werden afgerond in 1926, Blanken, deel 
111,269. . 
266 Brief Anton aan ministervan Financiën H. Cohjn,3i maart 1924; PCA. 
277 Ontleend aan H.W.A. Joosten, 'Bruining, Nicolette Adriana (1886-1963)', in Bio-
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grafischgrafisch Woordenboek van Nederland, website: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/ 
BWNN [5 september 2003]. Overzicht A. Otten, Philips gaat radio's maken. 
288 Notulen raad van commissarissen, 12 februari 1925; PCA. 
299 De Vries (dagboek Heldring), 1121. 
300 Notulen raad van commissarissen, 28 augustus 1925; PCA. 
311 Ibidem, 22 februari 1927; PCA. 
322 Blanken, deel 111,43,291,305. 
333 Interview met dhr. Bever, voormalig chef van de Duitse verkoopafdeling, 8 oktober 
1961;; PCA. 
344 Wat het harde werken betreft: Van Walsems personeelsdossier in PCA bevat onder 
andere:: een dagvaarding voor het kantongerecht wegens fietsen zonder licht op 6 ok-
toberr 1921 om circa 6.15 uur te Eindhoven; een overzicht van zijn afwezigheid in 1922, 
toenn hij meer dan twintig keer naar het buitenland ging (vaak naar Parijs, Londen, 
Brussell  en Berlijn). 
355 Wegens een onopgelost meningsverschil over het tracé van de grens werd Neutraal 
Moresnett tussen 1830 en 1919 gemeenschappelijk bestuurd door Duitsland en België. 
Bijj  de vrede van Versailles viel het definitief toe aan België. Loupart is officieel geboren 
inn Duitsland, zo blijkt uit een brief van Frans Otten aan D. J. Sannes, 7 augustus 1940; 
PCA. . 

366 Personeelsdossier Othon Loupart, PCA. 
377 Interview met Loupart in Elseviers Weekblad, 23 juni 1951. 
388 Blanken, deel 111,305-306,309-310. 
399 NRC, 17 augustus 1962, naar aanleiding van Louparts overlijden op 13 augustus 
1962. . 
400 Elseviers Weekblad, 23 juni 1951. Lengte: personeelsdossier Loupart, PCA. 
411 Lengte, ogen: personeelsdossier Otten, PCA. 
422 Notulen raad van commissarissen,3 december 1925; PCA. 
433 Ibidem, 22 februari 1927; PCA. 
444 Blanken, deel 111,278. 
455 Notulen raad van commissarissen, 22 april 1927; P C A . 
466 Blanken,deel 111,310. 
477 Elseviers Weekblad, 28 januari 1961. 
488 Overzicht A. Otten, Philips gaat radio's maken; PCA. 
499 Blanken, deel 111,357-358. 
500 Brief Anton aan ir. J. E. F. de Kok, 23 mei 1927; PCA. 
511 Overzicht A. Otten, Philips gaat radio's maken; PCA. N.E. H. van Esveld , Treub, 
Mariee Willem Frederik (1858-1931)', in Biografisch Woordenboek van Nederland, web-
site:: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 september 2003] 
522 Brief J. de Kok van de Bataafsche Petroleum Maatschappij aan NV Philips' Radio, 
288 juni 1927; PCA. 
533 Brief Hans Friedeberg aan Anton, 23 juni 1927; PCA. Eindhovensch Dagblad, 24 juni 
1927. . 
544 Brief Anton aan Jan Feith, 21 augustus 1927; p CA . 
555 Brief directiesecretariaat aan J. Asscher te Parijs; brief Herman van Walsem aan 
J.M.. Woodward, 27 augustus 1927; PCA. 
566 Blanken, deel 111,285,410. 
577 Notulen raad van commissarissen, 27 juni 1928; PC A . 
588 Ibidem,7 november 1928; PCA. 
599 Ibidem, 11 april 1929; PCA. 
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600 Blanken,deelm,314-316. 
611 Zie hoofdstuk 3 De nieuwe tycoons. 
622 Blanken, deel 111,297. 
633 Ibidem, 286-289. 
644 Notulen raad van commissarissen, 28 augustus 1925; P c A. 
655 Blanken, deel 111,293. 
666 Van Drenth, 75; Otten, Woningbouw, 103. 
677 Brief Anton aan Gerard Philips, 1 mei 1925, geciteerd in Otten, Woningbouw, 103. 
688 Van Drenth, 77. 
699 Brieven Anton aan mr. J. B. Kan, minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, 
100 en 17 december 1927, geciteerd in Otten, Woningbouw, 116. 
700 Interview met ir. Z.Th. Fetter, 30 augustus 1961; PCA. 
711 Eric Haas, Op de juiste plaats, de opkomst van de bedrijfs- en schoolpsychologische 
beroepspraktijkk in Nederland, proefschrift RU Groningen, 1995,64. 
722 Interview Fetter; PCA. 
733 Brochure Gegevens omtrent de NV Philips' Gloeilampenfabrieken enNV Philips' Ra-
dio,dio, Groei en omvang der bedrijven, fabricage, sociaal-economische inrichtingen', uitge-
gevenn door Philips, 1929. 
744 Otten, Woningbouw, 107-109. 
755 Geciteerd in Otten, Woningbouw, 111. 
766 Blanken, deel 111,296-297. 
777 Otten, Woningbouw, 110-111. 
788 Brief Anton als voorzitter van de Vereeniging Volkshuisvesting aan de minister van 
Arbeid,, Handel en Nijverheid, 13 oktober 1927, geciteerd in Otten, Woningbouw, 111. 
799 Brief Anton als directeur van Philips aan de minister van Arbeid, Handel en Nij -
verheid,, 13 oktober 1927, geciteerd in Otten, Woningbouw, 111. 
800 Otten, Woningbouw, 113-114; Blanken, deel 111,302-304. 
811 Het Hu isgezin, 6 augustus 19 29, twee citaten. 
822 Brieven secretariaat aan David Sarnoff, 4 april 1928, en aan Ritz Carlton Hotel te 
Neww York, 7 april 1928; beide PCA. Bouman, 168. 
833 Briefje Clark Minor aan Anton in Ritz Carlton Hotel, 23 april 1928; P C A . 
844 John Kenneth Galbraith, The Great Crash 1929, New York, herziene editie 1977,22, 
73-74.. Vertaling van deze auteur. 
855 Lijst met bezochte plaatsen, plus beoordeling van ontvangst (de meeste bezoeken 
aann G E -vestigingen leverden 'spaarzame inlichtingen' op; de bezoeken aan Westing-
house-vestigingenn waren bijna allemaarzeer geschikt'), PCA. 
866 Telegram Jesse Woodward aan Mr. & Mrs Tremaine te Cleveland, op verzoek van 
Anton,, 20 april 1928; PCA . Meierijsche Courant, 30 mei 1928. 
877 Blanken, deel 111,326-329. 
888 P. F. S. Otten, Industrieele en economische indrukken uit de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika,Noord-Amerika, interne publicatie, 1928,35-37, PCA, drie citaten. 
899 Ibidem, 14; PCA. 
900 Ibidem,20,24;PCA. 
911 Ibidem, 15; PCA. 
922 Ibidem, 22-24, PCA, drie citaten. 
933 Ibidem, 26, PCA, cursivering van deze auteur. 
944 Ibidem,29; PCA. 
955 Ibidem,31; PCA. 
966 Ibidem,39-40,PCA. 
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977 Album'Weet u nog?', 6 juli 1939; afscheidsrede Frans Otten, 1968; PCA. 
988 De notulen dragen de titel: 'Notulen van de wekelijkse bespreking van de onderdi-
recteurenn en de daarmee gelijkgestelden (secretaris der vennootschap en directeur van 
hett laboratorium).' Later ging men spreken over het 'college van onderdirecteuren'. Die 
aanduidingg wordt hier ook gehanteerd. 
999 RW. Klein, 'Goudriaan [jr.] , Jan (1893-1974)', in Biografisch Woordenboek van Ne-
der/and,, website: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 september 2003]. 
1000 Brief Anton aan Jan Feith, 8 juni 1927; PCA. 
1011 Brief A. J. M. Goudriaan aan Anton, 8 j uli 1927; PCA. 
1022 Notulen college van onderdirecteuren, 31 december 1928; PCA. 
1033 Blanken, deel 111,413-416. 
1044 Notulen college van onderdirecteuren, 5 november 1928; PCA. 
1055 Ibidem,4februarii929;pcA. 
1066 Ibidem, 6 mei 1929; PCA. 
1077 Ibidem, 16 juni 1929; PCA. 
1088 Ibidem, 29 april 1929, PCA, vier citaten. 
1099 Ibidem, 6 mei 1929; PCA. 
1100 Ibidem, 17juni 1929; PCA. 
1111 Ibidem, 15 oktober 1928; PCA. 
1122 Blanken, deel 111,343-344. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK1 0 

11 Blanken, deel 111,315. Bouman, 176. 
22 Toespraak van promotor prof. N. J. Polak bij de erepromotie van Anton Philips aan 
dee Nederlandsche Handelshogeschool te Rotterdam, 8 juni 1928, PCA, twee citaten. 
33 Interne mededeling aan alle hoofden van alle afdelingen, 8 september 1927; PCA. 
44 Toespraak prof. Polak, 8 juni 1928; PCA. 
55 Ibidem, vier citaten. 
66 Toespraak Anton bij zijn erepromotie aan de Nederlandsche Handelshogeschool 
tee Rotterdam, 8 juni 1928, PCA, tien citaten. 
77 Brief Anton aan jhr. Jan Feith, 13 juni 1928, PC A, twee citaten. 
88 Jhr. Johannes Feith (1874-1944) was een zoon van jhr. Pieter Rutger Feith, vice-pre-
sidentt van de Hoge Raad, en Jacoba Johanna Petronella Dronsberg. Zijn broer jhr. 
Rhijnviss Feith werd president van de Hoge Raad, L. E. van Holk, 'Feith, Jhr. Rhijnvis 
(1868-1953)',, in Biografisch Woordenboek van Nederland, website: www.inghist.nl/On-
derzoek/Projecten/BWN,, [5 september 2003]. 
99 Veel gegevens over Feith in de navolgende passages zijn ontleend aan een artikel 
vann Kees de Raadt, 'De vlegeljaren van een jonkheer', dat is verschenen in het tijdschrift 
Boekenpost,Boekenpost, november/december 1996, en op 17 november 2003 is overgenomen van de 
internetsitee www.spitsbroeders.nl. van het blad Spitsbroeders, magazine magazine voorklassieke 
voetballiteratuur. voetballiteratuur. 
100 De Raadt, Boekenpost, november/december 1996. 
ïii  Ibidem. 
122 Pim Muiier heeft het voetbal in Nederland geïntroduceerd. Hij richtte de Haarlemse 
Footballl  Club (H FC ) op in 1879; hij was toen pas veertien jaar. Hij droeg daarna ook veel 
bijj  aan de introductie en ontwikkeling van allerlei andere sporten. In 1889 begon hij de 
Nederlandsee Voetbal- en Athletiekbond, waaruit later de KVN B voortkwam. Hij wordt 
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gezienn als de grondlegger van de massasport in Nederland. Daarnaast was hij journalist, 
schrijver,, tekenaar en schilder. Encarta Encyclopedie Winkler Prins, 1993-2002. 
133 Gedenkboek vijftigjarig bestaan Openbare Handelsschool te Amsterdam, 1869-
1919,, lijsten van leerlingen en oud-leerlingen. Brief J. H. Gouda aan Anton, 10 juli 1929; 
PCA. . 

144 De Raadt, Boekenpost, november/december 1996; website 'Oude Jeugdboeken', 
www.xs4all.nl/~hebeco/jeugdboekenn [17 november 2003]. 
155 De Ware Jacob verscheen tussen 1901 en 1910. Website www.lambiek.net, [17 no-
vemberr 2003]. 
166 Slotwoord van Jan Feith in het gedenkboek met herinneringen bij Antons zestigste 
verjaardag,, 1934, familiearchief. 
177 Ibidem. 
188 Dat Feith in 1921 bij De Indische post ging werken, wordt gemeld op de internetsite 
'Oudee Jeugdboeken', www.xs4all.nl/~hebeco/jeugdboeken, [17 november 2003]. In de 
zomerr van 1923 is hij vanuit Indié enkele maanden op bezoek in Nederland geweest en 
ookk weer teruggegaan (brieven van Anton aan Feith, 16 april en 2 juli 1923). Hun cor-
respondentiee in PCA wijst weer op regelmatig contact vanaf juni 1926; Feith woonde 
toenn in Den Haag. 
199 Brieven Anton aan directeur/grootaandeelhouder Grollenberg van de Indische 
post,iSpost,iS november 1927 en 28 juni 1928; PCA. 
200 Brief Anton aan Grollenberg van De Indische post, 22 november 1927; PCA. De Vries 
(dagboekk Ernst Heldring), 1690,1758,1812. 
211 Brief Anton aan Jan Feith, 17 februari 1927, en brieven aan Grollenberg, 18 novem-
berr 1927 en 28 juni 1928; PCA. 
222 De Volkskrant, ̂ juni 1928. 
233 Het Volk, 20 j uni 1928. 
244 Anton aan M. J. Brusse, 18 november 1928, geciteerd in Blanken, deel 111,369. 
255 M. J. Brusse, In Philips' Wonderland, Eindhoven, 1929, geciteerd in Bouman, 165. 
266 A. Gooien, Het donkere licht, 1950 {nde druk), 117, geciteerd in Blanken, deel 111, 
371.. Briefje Anton aan de Redactie der Nederlandsche Bibliographie (een uitgave van 
Sijthofff  te Leiden), waarin hij laat weten dat hij graag leest maar wegens zijn drukke 
werkk de voorkeur geeft aan ontspannende en 'niet te zware lectuur', zoals van Ina Bou-
dierr Bakker, Anton Coolen, Herman Heijermans, Herman de Man, Arthur van Schen-
del,, 10 oktober 1935; PCA. 
277 Brieven Anton aan D. G. van Beuningen en S. van den Bergh jr., 12 november 1938; 
PCA. . 

288 Brief J. A. Tazelaar aan Anton, 8 mei 1929, en het antwoord van Anton, 11 mei 1929; 
PCA. . 

299 Blanken, deel 111,348. 
300 De aankoop van het belang in Lorenz leidde tot een juridisch gevecht met Telefun-
ken,, dat Philips in maart 1930 verloor. De firma verkocht het belang vervolgens weer. 
Inn 1931 kwamen onderhandelingen met Telefunken op gang, die leidden tot een over-
eenkomstt die Philips het recht gaf in 1934 eigen radiotoestellen in Duitsland te gaan 
verkopen.. Blanken, deel 111,402-407. 
311 Notulen raad van commissarissen, 11 april 1929; PCA. Blanken, deel 111,316. 
322 Dit gebeurde op 15 april 1929, DeAvondpost, Den Haag, 16 april 1929. 
333 Notulen raad van commissarissen, 23 september 1929; PCA. 
344 Philips deed aandelenemissies in november 1928, mei 1929 en oktober 1929, Blan-
ken,, deel 111,316. 
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355 Notulen raad van commissarissen, 23 september 1929, PCA, drie citaten. 
366 Ibidem. 
377 Galbraith, 84,135. 
388 Emissieprospectus, 8oktober 1929;PCA. 
399 Galbraith, 74. 
400 Ibidem, 96, vertaling van deze auteur. 
411 Ibidem, 97-98. 
422 Ibidem, 99, vertaling van deze auteur. 
433 Ibidem, 100. 
444 Ibidem, 102, vertaling van deze auteur. 
455 Ibidem, 103. 
466 Algemeen Handelsblad, 25 oktober 1929. 
477 Galbraith, 109-113,135. 
488 De emissie van mei 1929, bijvoorbeeld, geschiedde tegen een koers van tweehon-
derdvijftigg procent voor de gewone aandelen en honderddertig procent voor de prefe-
rentee aandelen. Aan de beurs bereikte de koers in die tijd zelfs waarden van achthon-
derdd procent, aldus Anton in een brief van 11 mei 1929, PC A, zie noot 28. Het maximum 
inn 1929 was 924 procent (mededeling PCA). Bijkopen kon zittende aandeelhouders 
duss goud opleveren, afhankelijk van de prijs die ze voor hun eerdere aandelen hadden 
neergeteld. . 
499 Eindafrekening Rotterdamsche Bankvereeniging, 30 oktober 1929; p CA . 
500 Galbraith, 136-137,141. 
511 Blanken, deel i n, 290, 
522 Ibidem, deel 111,381. 
533 Notulen raad van commissarissen, 7 oktober 1930; PCA. 
544 Don Kalb, Expanding class: power and everyday politics in industrial communities, 
NorthNorth Brabant illustrations, 1850-1950, dissertatie, Utrecht 1995,309-310. Blanken, deel 
111,381. . 
555 Notulen raad van commissarissen, 7 oktober 1930; PCA. 
566 Blanken, deel 111,422. 
577 Notulen raad van commissarissen, 22 december 1930; PCA. 
588 Het interne rapport over de Hongaarse fraude was op dat moment al drie weken 
af.. Blanken, deel 111,307,382. 
599 Blanken, deel 111,385. 
600 BriefB. Clement aan Anton, 2 september 1930; PCA. 
611 Interne notitie Z. Fetter aan Anton, 6 september 1930; PCA. 
622 Brief directiesecretariaat aan B. Clement, 13 september 1930; PCA. 
633 Feith schrijft in het slotwoord van het boek met herinneringen bij Antons zes-
tigstee verjaardag, 1934 (familiearchief), dat Anton en hij behoorden tot 'de roerige le-
denn van "Hou & Trouw"'. Anton zelf schreef Feith op 28 maart 1935 in een brief (PCA) 
datt hij niet naar een 'Hou en Trouw'-feest zou gaan, want 'ik ken er bijna niemand 
meer,, de oude vriendjes zijn allemaal zo'n beetje weg of zullen wel afwezig blijven, 
zodatt ik hier niet veel voor voel'. Dit wijst op een soort studenten- of reünistenvereni-

ging--
644 Brief P. Cochius aan Anton, 22 juni 1923; p e A . 
655 Brief Anton aan Cochius, 6 juli 1923, PCA, drie citaten. 
666 Brief Cochius aan Anton, 23 augustus 1923 en het antwoord, 25 augustus 1923; 
PCA. . 

677 Gegevens ontleend aan: Mies Campfens, 'Schermerhorn, Willem', in Biografisch 
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woordenboekwoordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland 6, (1995), 199-
206,, website: www.iisg.nl/bwsa/bios [19 november 2003]. 
688 Brief C. J. P. Zaalberg aan Anton, 10 januari 1931; pCA . De Vries (dagboek Ernst Hel-
dring),, 907. 
699 Brief Anton aan C. J. P. Zaalberg, 12 januari 1931; p c A . 
700 Ibidem. Zoals beschreven in hoofdstuk 8, Een oppervlakkige vrede, woedden in 
19277 en 1928 in Nederland felle discussies over protectionisme versus vrijhandel. 
Antonn was voor een agressievere handelspolitiek waarin de regering bij wijze van re-
torsiee doelgericht vechttarieven zou hanteren tegen landen die de invoer van Neder-
landsee producten belemmerden. Tijdens de discussies over het zogenoemde Aarde-
werkwetjee - dat ook glas betrof - verzette hij zich openlijk, via een publieke verkla-
ring,, tegen de daarin voorgestelde tijdelijke verhoging van de invoerrechten op 
aardewerk,, porselein en glas, omdat die bedoeld was als protectie, en niet als retorsie. 
Ookk vanuit de Twentse textielindustrie rees om die reden fel verzet. In maart 1928 werd 
dee wet door de Tweede Kamer verworpen. Men kan stellen dat Anton daarvoor eniger-
matee medeverantwoordelijk was, en dus eigenlijk ook medeschuldig aan de proble-
menn van Cochius en de Glasfabriek'Leerdam' in 1930. Anderzijds was de achteruitgang 
bijj  'Leerdam' al veel langer gaande. Vgl. Blanken, deel 111,363-367. 

711 W.F. deGaay Fortman,'Gerbrandij, Pieter (1885-1961)', in Biografisch Woordenboek 
vanvan Nederland, website: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 september 
2003];; voor Schermerhorn, zie noot 67. 
722 Brief Anton aan Cochius, 23 maart 1932; PCA. 
733 Brief Cochius aan Anton, 18 april 1932; PCA. 
744 Brief Anton aan Cochius, 21 mei 1932; PCA. 
755 Ibidem. 
766 Brief Anton aan Cochius, 19 maart 1935; PCA. 
777 Brief Cochius aan Anton, 25 maart 1935; PCA. 
788 Brief Anton aan mevrouw J. M. Selleger- Elout, 22 j uli 1938; p c A . 
799 Nieuwjaarsboodschap Anton, 2 januari 1931; PCA. 
800 Brief Anton aan William Meinhardt, 24 en 27 januari 1931. Brief Anton aan W. J. 
Watermann (een medewerker), 20 januari 1931. Alles PCA. 
811 Brief Anton 'to whom it may concern' met verklaring over deze reis en dat de be-
treffendee personen niet langer dan zes maanden in de Verenigde Staten zullen verblij-
ven,, in het Engels, gestempeld, mede ondertekend door de Kamer van Koophandel 
Eindhoven,, in Antons correspondentiedossier in PC A. 
822 Notitie van Frans Otten voor Frits Philips, ter voorbereiding op diens bezoek aan 
dee Verenigde Staten, 24 februari 1931; PCA. Blanken, deel 111,323-324. 
833 Frits Philips, 36. 
844 BriefHermanvanWalsemaan August Philips, 10 december 1930; PCA. 
855 Briefje met lunchuitnodiging van de assistant vice-president van The National City 
Bankk aan Anton in The Ritz Carlton Hotel, 2 maart 1931; PCA. 
866 Bouman, 31. 
877 Correspondentiedossiers Anton Philips, PCA. 
888 Telegrammen van Anton in New York aan Werner Brümmer in Eindhoven en vice 
versa,, 13 maart 1931. Telegram Brümmer en William Meinhardt vanuit Berlijn aan An-
tonn in New York, 14 maart 1931. Alles PCA. 
899 Blanken, deel 111,129. 
900 Notulen raad van commissarissen, 11 april 1931; PCA. 
911 Blanken, deel m, 138-139. 
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922 Notulen raad van commissarissen, 11 april 1931; PC A. Anton deed tijdens deze ver-
gaderingg uitvoerig verslag van de onderhandelingen met GE, RCA, Osram en de Com-
pagniee des Lampes. 
933 Notulen raad van commissarissen,3 november 1930,11 april 1931; PCA. 
944 Notulen raad van commissarissen 11 april 1931; PCA. 
955 Ibidem. 
966 Ibidem. 
977 Ibidem. 
988 Frits Philips, 38. 
999 Briefwisseling van Philips' secretariaat met Hotel Ambassador en telegram aan 
Hotell  Meur ice te Parijs, 28 en 30 maart 1931; PCA. 
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ii  Het Volk, 4 februari 1931, geciteerd in Blanken, deel 111,423-424. 
22 Van Zanden en Griffiths, 131-136. 
33 Ibidem, 130. 
44 Ibidem, 138-139. 
55 De Vries (dagboek Heldring), 942. 
66 Het Briand-Kellogg-verdrag, ook wel Pact van Parijs genoemd, kwam in 1928 tot 
standd op initiatief van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Frank Billings 
Kelloggg en zijn Franse collega Aristide Briand. Encarta Encyclopedie Winkler Prins, 
1993-2002. . 
77 De Vries (dagboek Heldring), dagboeknotitie 5 oktober 1931,943. 
88 Van Zanden en Griffiths, 138-140. 
99 Kossmann, deel n, 127. Galbraith, 168. 
100 M.Witteveen-Jansen, 14-15. 
111 Nederlands Patriciaat, 330-343. Brief van Anton en Gerard aan de Bank Labouche-
re,, Oyens & Co., 1 oktober 1912; PCA. 
122 Brief Anton aan Cochius, 19 maart 1935; PCA. 
133 M.Witteveen-Jansen, 14-15. 
144 Philips Koerier, 2 december 1967, artikel naar aanleiding van Eduards overlijden. 
155 Brief Anton aan mr. K. J. Philips, 10 mei 1927; PCA. 
166 Nederlands Patriciaat, 330-343. 
177 Notulen raad van commissarissen 1912-1939; PCA. 
188 Het gezantschap te Washington bleef een jaar lang onbemand. In oktober 1918 
werdd J.T. Cremer, voormalig minister van Koloniën en voormalig president van de Ne-
derlandschee Handel-Maatschappij, tot gezant benoemd. De Vries (dagboek Hel-
dring),, 228,249. 
199 Ibidem, 228. 
200 Het is niet precies bekend wanneer Anton lid werd. Het oudste bewijs dat auteur 
dezess heeft aangetroffen, dateert van 5 november 1929 en bestaat uit een briefje van 
Antonn aan ds. A. Keers te Breskens; PCA. Daarin wijst hij diens verzoek om steun aan 
hett blad van de e H u af, aangezien Anna en hij lid waren van de Vrijheidsbond. Hij was 
echterr ook al lid van de Economische Bond, die in 1921 opging in de Vrijheidsbond, zo-
datt de kans bestaat dat hij al vanaf het begin lid was. 
211 De Vries (dagboek Heldring), 684. 
222 Ibidem,765,840,879. 
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233 Notulen raad van commissarissen, 7 oktober 1930; PCA. 
244 Zie hoofdstuk 4, Toeslaan en incasseren. 
255 Bedoeld zijn de prioriteitsaandelen in de N v Gemeenschappelij k Bezit van Aande-
lenn Philips' Gloeilampenfabrieken. Na Hans' dood in 1935 ging diens aandeel naar An-
tonss zoon Frits. Toen het aantal prioriteitsaandelen later werd opgevoerd naar tien, 
hieldd de familie er zes. Notulen raad van commissarissen, 11 april 1939; PCA. 
266 In 1933 telde de raad van commissarissen even acht leden, vanwege de benoeming 
vann J.W. Beyen tot commissaris. In 1934 vertrok Gerard de Marez Oyens en daalde het 
aantall  weer naar zeven; vervolgens in 1935 dus naar zes. Kort voor het uitbreken van de 
Tweedee Wereldoorlog zouden Gerard en August afscheid nemen als commissaris, een-
entachtigg respectievelijk vijfenzeventig jaar oud, en niet lang daarna ook Eduard, en 
zouu alleen Anton overblijven, die in de zomer van 1939 president-commissaris werd. 
277 Notulen raad van commissarissen, 15 mei 1931: PCA. 
288 Ibidem, 22december 1930; PCA. 
299 Notulen raad van commissarissen, 23 september 1929; PCA. 
300 Notulen college van onderdirecteuren, 21 oktober 1929; PCA. 
311 Blanken, deel 111,413-417. 
322 Ibidem, 382-384. 
333 Notulen raad van commissarissen, 15 mei 1931, PCA, zes citaten. 
344 Ibidem. 
355 Blanken, deel in,416-417. 
366 Notulen raad van commissarissen, 15 mei 1931; PCA. 
377 Blanken, deel 111,402-407. 
388 I. J. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics NV , deel 1 v, Onder Duits beheer, 
Zaltbommel,, 1997,27-29. Blanken, deel 111,408. 
399 Blanken, deel ui,389,399,408. 
400 Van Zanden en Griffiths, 139. 
411 Blanken, deel 111,389-391. 
422 Kalb, 318-319-
433 Brief Anton aan de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 14 januari 1932; 
P C A. . 

444 Bouman, 186-187; Frits Philips, 52. 
455 Interview met Anton in NRC, 13-03-1934. 
466 Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943,27. 
477 Brief Anton aan A. van Eerd, captain van p s v, 28 januari 1931; PC A . 
488 Brief Anton aanC. Beukers te Eindhoven, 30 juni 1931; PCA. 
499 Brief Anton aan Leonard van den Honert, 27 februari 1932; PCA. 
500 Brief Anton aan Gertrude Lochner-Philips, 2 maart 1932; PCA. 
511 Brief van mr. K. J. Philips aan Anton, 5 mei 1927, en antwoord Anton, 12 mei 1927. 
Brievenn Anton aan Gerard en Hans Philips, 6 augustus 1929 respectievelijk 8 augustus 
1929.. Alles PCA. 
522 Het ging om de firma Aalfs en De Jongh, die toen eenenzestig werknemers had. 
Giebels,, 297. 
533 Dossier mr. G.H. de Jongh, PCA. 
544 Ibidem. 
555 Brief ir. J. Beelaerts te Brussel aan Anton, 16 december 1927; PCA. Het is niet precies 
duidelijkk wie Beelaerts was, wel valt uit de briefwisseling op te maken dat hij behoorde 
tott de Nederlandse gemeenschap in Brussel. 
566 Antwoord Anton aan ir. J. Beelaerts,30 december 1927; PCA. 
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577 Nederlands Patriciaat, 330-343. Dat het ging om een ongeval, is niet honderd pro-
centt zeker, maar ligt wel voor de hand gezien het gelijktijdig overlijden en de jeugdige 
leeftijdd van het duo. 
588 Zie hoofdstuk 7, Een foto voor Lenin. 
599 Dossier Arie van den Bosch, overzicht gemaakt door PC A . 
600 Brief Arie van den Bosch aan Anton, 22 mei 1928; PCA. 
611 Notitie mr. W. de Graaff, juridisch medewerker bij Philips, 13 februari 1928; brief 
Rotterdamschee Bankvereeniging aan Anton, 31 maart 1928; beide PCA. 
622 Concept-hypotheekakte, opgemaakt door notaris J.G. Klaassen te Amersfoort, 
19288 (verder ongedateerd) en brief mr. W. de Graaff aan deze notaris, 19 september 
1929;; beide PCA. 
633 Brief Rotterdamsche Bankvereeniging aan Anton, 31 maart 1928; brief Anton aan 
Ariee van den Bosch te Reval, 2 april 1928; PCA. 
644 Brief Anton aan de Rotterdamsche Bankvereeniging, 16 april 1928; PCA. 
655 Telegram en brief van Philipsjurist mr. Willem de Graaff aan Anton in het Ritz 
Carltonn Hotel te New York, 2 en 3 mei 1928; brief Arie van den Bosch aan mr. De Graaff, 
66 mei 1928; notitie De Graaff, 13 februari 1928. Alles PCA. 
6666 Brief Arie van den Bosch aan Anton, 22 mei 1928, PCA, twee citaten. 
677 Brief W. P. de Vries aan Anton, 1 september 1928; brief Anton aan W. P. de Vries, 12 
novemberr 1928; PCA. 
688 Jaarverslag Baggerwerken De Vries & Van den Bosch NV over 1928. 
699 Brief mr. W. de Graaff aan notaris J. G. Klaassen te Amersfoort, 19 september 1929; 
PCA. . 

700 Brieven Anton aan Arie van den Bosch, 26 en 28 november 1929; PCA. 
711 Dossier Arie van den Bosch, PCA. 
722 Deze schatting is gebaseerd op zijn investeringen, de overgenomen hypotheek op 
dee cutterzuiger en de eindafrekening. Brief aannemer J. den Breejen van de Bout te 
Bergg en Dal aan accountant J. E. Spinosa Cattela van Philips, 23 juni 1936. Notulen aan-
deelhoudersvergaderingg De Vries & Van de Bosch NV, 4 januari 1937; brief Den Breejen 
vann de Bout aan de Vereeniging Centrale Baggerbedrijf, 1 januari 1937; alles PCA. 
733 Notulen aandeelhoudersvergadering 4 januari 1937. Brief mr. A. J. M. Hendrix aan 
Ariee van den Bosch, 5 januari 1937; beide PCA. 
744 Mr. dr. A. Sternheim was van origine accountant en advocaat. Hij was tussen 1915 
enn 1922 financieel medewerker van De Telegraaf, daarna begon hij zijn eigen blad De 
KroniekKroniek van dr. A. Sternheim. De Vries (dagboek Heldring), 1801; Blanken, deel 111,383. 
755 Brief Anton aan mr. H. J. Knottenbelt, 20 j uni 1931, p p e A , drie citaten. 
766 Notulen raad van commissarissen, 1 juli 1931; PCA. 
J7J7 Brief J. M. Woodward aan Anton, 7 juli 1931; p CA . 
788 Website: www.grand-hotel-du-golf.ch [23 maart 2004]. 
799 Brief J.M. Woodward aan Anton en August Philips, 24 september 1931; PCA, twee 
citaten n 
800 Ibidem, twee citaten, vertaling van deze auteur. 
811 Ibidem, twee citaten, vertaling van deze auteur. 
822 Notulen raad van commissarissen, 7 oktober 1931; PCA. 
833 Interne mededeling Anton Philips, 14 oktober 1931; PCA. 
844 Blanken, deel 111,385-387,423. 
855 Notulen raad van commissarissen, 28 september 1932, als geciteerd in Blanken, deel 
111,387--
866 Blanken, deel 111,427. 

553 3 

http://www.grand-hotel-du-golf.ch


877 Blanken, deel iv, 101. In 1934 ging Philips weer over naar een gebroken boekjaar, 
datt liep van 1 mei tot en met 30 april. 
888 Brief Anton aan mr. H. J. Knottenbelt, 7 maart 1933; PCA. 
899 Blanken, deel 1 v, 408-411. 
900 Bouman,20i. 
911 Brief Anton aan mr. H. J. Knottenbelt, 7 maart 1933; PCA. 
922 NRC, rubriek'Onder de menschen', 13 maart 1934, twee citaten. . 
933 Ibidem, twee citaten. 
944 Blanken, deel 111,396. 
955 Brief Anton aan Petrus Cochius, 21 mei 1932; PCA. 
966 Brief Anton aan H. J. Knottenbelt, 12 oktober 1932; p c A . 
977 Brief Anton aan prof. dr. L. Knappert, 24 mei 1934; PCA. 
988 Bouman, 195-196. Het Het Volk, 14 maart 1934, geciteerd in Bouman, 198. 
999 Brief Anton aan Jan Sluyters, 26 mei 1934, PC A, twee citaten. 
1000 Brief Jan Sluyters aan Anton, 31 mei 1934, PCA. 
1011 Brief Anton aan Jan Sluyters, 5 oktober 1934, PCA. 
1022 Bouman, 211-212. 
1033 Ontleend aan brieven en telegrammen die het secretariaat en Anton onderweg met 
elkaarr wisselden; PCA. 
1044 Brief Anton aan Jan Sluyters, 26 mei 1934; PCA. 
1055 Ontleend aan een financieel overzicht, opgesteld door de Spaanse begeleider sr. 
Franco;; PCA. 
1066 Brieven van de directeur van Philips Noord-Afrika te Casablanca aan Anton, 5 mei 
enn 16 mei 1934; handgeschreven briefje van Anton met aantekeningen over betaalde 
prijzen;; brief Philips Ibérica aan Anton, 11 mei 1934; alles PCA. 
1077 Ten tijde van Ottens promotie tot voorzitter van het college van onderdirecteuren 
wass Jesse Woodward al overleden. Zijn opvattingen over Frits schreef hij Anton in juli 
19311 en in februari 1933, kort voor zijn dood in april dat jaar. 
1088 Brief Jesse Woodward aan Anton, 7 juli 1931; PCA. 
1099 Brief Jesse Woodward aan Anton in Hotel Schweizerhof, Lenzerheide, Zwitserland, 
66 februari 1933, PCA, vier citaten. 
1100 Frits Philips, 45. 
1111 Ibidem, 49. 
1122 Ibidem, 49-50, twee citaten. 
1133 Ibidem, 42. 
1144 Ibidem, 90. 
1155 Ibidem, 86-88. 
1166 Ibidem, 89. 
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11 J.C. H. Blom, De muiterij op De Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Neder-
land,, tweede druk, 1983,197. 
22 De Vries (dagboek Heldring), 1026,1004. 
33 D. Sefton Delmer, 'Reichstag Fire', Daily Express, 28 februari 1933, in Lewis, 179-181. 
Vertalingg door deze auteur. 
44 Galbraith, 168. Inauguratie Roosevelt zie website: http://memory.loc.gov/am-
mem/pihtml/pio43.htmll  [31 december 2003]. 

554 4 

http://memory.loc.gov/ammem/pihtml/pio43.html
http://memory.loc.gov/ammem/pihtml/pio43.html


55 Houwink ten Cate, 144. De Vries (dagboek Heldring) ,1038,1042. 
66 H. Langeveld, Schipper naast God, Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel twee 1933-1944, 
Amsterdam,, 2004, 77-78. De Vries (dagboek Heldring), 1047. Colijn vloog tijdens de 
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77 Houwink ten Cate, 146-147. 
88 De Vries (dagboek Heldring), 1069. 
99 Ibidem, 1079. 
100 Van Zanden en Griffiths, 130,145-147,153. Kossmann, 129. 
111 Zie hoofdstuk 8 Een oppervlakkige vrede. 
122 Het kabinet-Ruys de Beerenbrouck 111 regeerde van 1929 tot 1933. Bij meestbegun-
stigingg spreken twee landen af dat zij ten opzichte van elkaar steeds hun meest voorde-
ligee handelsregelingen laten gelden. Als zij in onderhandelingen met een derde land 
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tionalee handelsverdragen als de G ATT. Encarta Encyclopedie Winkler Prins, 1993-2002. 
133 Houwink ten Cate, 143-148. De Vries (dagboek Heldring), 977,1034. 
144 De Vries (dagboek Heldring), 1078,1101. 
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denn en Griffiths, 158. De Vries (dagboek Heldring), 1049. 
222 Brief Anton aan G. van Mesdag, 6 maart 1933; notulen raad van commissarissen, 
33 september 1935; PCA. 
233 Van Zanden en Griffiths, 41. 
244 Blanken, deel iv , 42. 
255 Notulen raad van commissarissen, 3 september 1935,27 april 1936,14 oktober 1936, 
PCA. . 

266 Van Zanden en Griffiths, 147. 
277 Notulen raad van commissarissen, 14 oktober 1936, PCA. 
288 Blanken,deel iv , 101. 
299 Blanken, deel v, 234-236. 
300 Brief Anton aan Knottenbelt, 7 maart 1933; p p c A . 
311 Notulen van het college van onderdirecteuren, 6 mei 1929; PCA. 
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333 Limburger Koerier\ 2 juli 1932. 
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verteldee later: 'De heer Anton Philips trad daarbij zeer inspirerend op en interesseerde 
zichh persoonlijk zeer voor deze activiteiten.' Interview met J. B. Vink op 7 oktober 1961, 
PCA. . 
366 J.P. Gribling,, 'Gelissen, Henri Caspar Joseph Hubert (1895-1982)', in Biografisch 
WoordenboekWoordenboek van Nederland, website: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 
septemberr 2003]. Brief Gelissen aan Anton, 22 oktober 1932; PC A. 
377 Brief Gelissen aan Anton, 3 december 1937; P C A . 
388 Brief Anton aan prof. dr. ir. J. H. Gelissen, minister van Economische Zaken, 5 juni 
1935,, PCA, drie citaten. 
399 Brief J.C. van Marken aan M. Stork, 13 januari 1898; PCA. De 'M' stond mogelijk 
voorr Mijnheer, want de topman van Stork was toen dr. ir. Coenraad Frederik Stork, zie 
Dee Vries (dagboek Heldring), 1802. Cursivering van deze auteur. 
400 Ledenlijst Vereeniging van Nederlandsche Fabrikanten (VNP) in januari 1899, 
PCA. . 
411 Notulen van de vergadering van de VNF van 23 februari 1901; PCA . 
422 Notulen van de vergadering van de VNF van 8 april 1899,13.00 uur, Victoria Hotel 
tee Amsterdam; PCA. De Vries (dagboek Heldring), 1779. 
433 Notitie van de secretaris van de v N F , mr. E. P. de Monchy, 7 november 1902; P c A . 
444 K.E. Sluyterman, Kerende kansen, het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste 
eeuw,eeuw, Amsterdam, 2003,42. 
455 Jos van Hezewijk, De Netwerken van de Top-elite, Amsterdam, 1988,122. W. de Vries 
Wzn.,, 'Waller [sr.], Francois Gerard (1860-1935)', in Biografisch Woordenboek van Ne-
derland,derland, website: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 september 2003]. Van 
Markenn richtte ook Calvé op, daar kwam op een gegeven moment een A.C. Waller in 
dee directie, brief Joseph Asscher aan Anton, 2 juni 1927; PCA. 
466 Zie hoofdstuk 7 Een foto voor Lenin. 
477 CBS Statline, website: www.cbs.nl [28 maart 2004]. 
488 Brief Anton aan G. van Mesdag, 28 april 1932; brief Anton aan minister Steenber-
ghee van Economische Zaken, 6 mei 1935; PCA. 
499 Houwink ten Cate, 16. 
500 Brief mr. dr. J. J. M. Noback, secretaris Algemene Werkgevers Vereniging, aan An-
ton,, 13 april 1935; PCA. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, website: www.ing-
hist.nll  [ 25 december 2003]. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, website 
www.iisg.nll  [25 december 2003]. 
511 Brieven aan Anton van het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Am-
sterdam,, 27 juni 1923, en van het Nederlandsch Openluchtmuseum, 15 juli 1924; brief 
Antonn aan de Oudheidkamer te Zaltbommel, 7 oktober 1925; PCA. 
522 Brief Anton aan de secretaris van het Congres voor de Kleuterzorg, 10 januari 1929; 
aann prof. mr. N.W. Posthumus, 20 april 1929; aan W. J. Cohen Stuart (oud-minister van 
Marine),, 14 juli 1930. Brief Frans Otten namens Anton aan het Nederlandsch Olym-
pischh Comité, 13 mei 1931; alles in PCA. 
533 De Vries (dagboek Heldring), 1806. Van Hezewijk, 125. 
544 E. Pelzers, 'Tienhoven, Pieter Gerbrand van, (1875-1953)', in Biografisch Woorden-
boekboek vanNederland,website:www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 september 
2003]. . 
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555 Bouman, 78,131. 
566 Brieven Anton aan G. Murman te Geldermalsen en aan D.G. van Beuningen, 
44 maart 1927. Brief Anton aan minister van Binnenlandse Zaken jhr. mr. Ch. J.M. Ruys 
dee Beerenbrouck, 31 maart 1933. Brief P. G. van Tienhoven aan Anton, 31 oktober 1931; 
brieff  Anton aan ir. W. Burdet te Laren, 2 augustus 1938; alles in PC A . 
577 Brieven Anton aan P. G. van Tienhoven, 23 maart 1937 en 14 maart 1927; p p c A . 
588 De Vries (dagboek Heldring), 699,766,1310. 
599 Ibidem, 1036-1037. Voorzitter van de Economische Raad werd prof. ir. I. P. de Vooys, 
directeurr van de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) , de vice-voorzitter was dr. Ernst 
Heldringg en de overige leden waren ir. A. Groothoffvan mijnbouwonderneming Billi -
ton,, de Rotterdamse handelaar J. A. Stokdijk, mr. D. Beaufort, mr. H. Bijleveld, voorzit-
terr van de Rijksverzekeringsbank, de sociaal-democratische prof. mr. W. A. Bonger, het 
Eerste-Kamerlidd prof. mr. RA. Diepenhorst, prof. H.A. Kaag, hoogleraar geld-, kre-
diet-- en bankwezen, mr. H. van Manen, directeur van de Nederlandse Spoorwegen, dr. 
F.. E. Posthuma, oud-minister van Landbouw, mr. L. J. A. Trip, president van De Neder-
landschee Bank, prof. mr. F. de Vries, later voorzitter van de SER, en Ch. J. Welter, oud-
ministerr van Koloniën. 
600 De Vries (dagboek Heldring), 238-239,980. Bij de instelling van de Raad van Bij-
standd inzake de buitenlandse economische politiek, op 16 oktober 1918, werden be-
noemdd als lid: H. Colijn, voorzitter, mr. B. J. C. Loder, C. J. K. van Aalst, dr. E. Heldring, 
A.. G. Kröller en dr. F. G. Waller. Later werd ook F. H. Fentener van Vlissingen toe. 
611 Houwink ten Cate, 10,32. 
622 Ibidem, 147. De term was ontleend aan de verkiezingscampagne van Wim Treub in 
1918. . 
633 Ibidem, 147. 
644 Ibidem, 17-22. 
655 Ibidem, 22-23. 
666 Ibidem, 23. 
677 Hendrix, 247; Houwink ten Cate, 147; De Vries (dagboek Heldring), 1044. 
688 De Vries (dagboek Heldring), 1036-1037. 
699 Brief van Anton aan dr. H.M. Hirschfeld, secretaris-generaal van het ministerie 
vann Economische Zaken (eerder Handel en Nijverheid), 8 april 1933; PCA. 
700 Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943,22. 
711 Blanken, deel 1 v, 36; De Vries (dagboek Heldring), 1147. 
722 De Vries (dagboek Heldring), 1125. 
733 Blanken, deel 1 v, 36. De Vries (dagboek Heldring), 1147. 
744 De Vries (dagboek Heldring), 1138; Houwink ten Cate, 22. 
755 De Vries (dagboek Heldring), 1148,1154. 
766 Ibidem, 1147-1148. 
7777 Ibidem, 1151,1154. Loudon zou korte tijd later afzeggen als missieleider, wegens 
ziektee van zijn vrouw. Zijn plaats werd ingenomen door jhr. mr. dr. H.A. van Karne-
beek,, commissaris der Koningin in Zuid-Holland en voormalig minister van Buiten-
landsee Zaken, vgl. De Vries (dagboek Heldring), 1147,1155,1748. 
788 Ibidem, 1234. 
799 Brief A. H. F. Fokker aan Anton, 19 april 1933; PCA. 
800 J. Spoorenberg, Luchtvaart in Eindhoven 1905-1930, Eindhoven, 1989; kopie PCA. 
811 Brief Albert Plesman aan Anton, 23 februari 1934, en antwoord Anton, 26 februari 
1934;; PCA. 

822 Zie bijvoorbeeld het telegram van Philips' directiesecretariaat aan de directie van 
Koninklijke/Shelll  te Den Haag, 24 augustus 1934; PCA. 
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833 Zie hoofdstuk 6, Ze zullen weten wie ze voor zich hebben. 
844 Gerald Swope was president van General Electric van 1922 tot 1939; Owen Young 
wass chairman of the board van RCA tussen 1919 en 1929 en van GE tussen 1922 en 1939. 
Burchardd volgde Swope in 1922 op als chairman of the executive committee van GE, web-
site:: www.ge.com/en/company/companyinfo [26 december 2003]. Brief Burchard aan 
Anton,, 6 juli 1922; PCA. 
855 Brief Anson Burchard aan Anton, 6 juli 1922; brief Anton aan Jesse Woodward, 22 
aprill  1932; PCA. 
866 Brief Anton aan Gerard Swope, 20 januari 1937; PCA. 
877 Brief Gerard Swope aan Anton, 11 september 1928; brief Anton aan Swope, 19 okto-
berr 1928; PCA, 
888 Brief Anton aan Jac. Hageraats & Zoon over schilderijen voor Sarnofï, 13 juni 1928; 
telegramm Sarnoffaan Anton, 19 december 1928; PC A . 
899 Zie hoofdstuk 10, De kentering. 
900 Notulen raad van commissarissen, 13 september 1934; PCA. 
911 Telegram Sarnoffaan Philips, 27 september 1934; PCA. Blanken, deel 111,339. 
922 Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943,22. 
933 Brief Anton aan minister mr. M, P. L. Steenberghe van Economische Zaken, 22 de-
cemberr 1934; PCA. 
944 Ibidem, 27december 1934; PCA. 
955 Ibidem, 20 maart 1935;PCA. 
966 Brieven Anton aan secretaris-generaal mr. dr. A. A. van Rijn van het ministerie van 
Economischee Zaken, aan de directeur-generaal van Handel en Nijverheid, dr. H.M. 
Hirschfeld,, en aan de directeur-generaal van de arbeid, dr. ir. A. H.W. Hacke, 20 maart 
1935;; PCA. 
977 Bericht van het directiesecretariaat dat Van Walsem het officierskruis in de Orde 
vann Oranje-Nassau heeft gekregen, 2 september 1935; PCA. 
988 Brief Anton aan minister van Economische Zaken mr. T. J. Verschuur, 29 mei 1933; 
brieff  Anton aan Verschuur met dank voor de inwilligin g van zijn verzoek, 6 juni 1933; 
PCA. . 

999 Brief Anton met als geadresseerde 'Van Hoof', 27 september 1932; PCA. Dit is waar-
schijnlijkk de in de tekst genoemde H. A. Hooft. Anton schrijft openlijk over de onwil 
vann Verschuur en over zijn poging nu via buitenlandse zaken een lintje voor Vink te be-
werkstelligenn en vraagt de geadresseerde direct contact op te nemen met de gezant in 
België.. Het moet dus gaan om een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken. Het ligt 
voorr de hand dat Anton Hooft als directeur van de afdeling Economische Zaken van 
ditt departement kende. Zie voor Hooft: De Vries (dagboek Heldring), 1741,1170. 
1000 Brief Anton aan (vermoedelijk, zie vorige noot) H.A. Hooft, 21 november 1932; 
PCA. . 

1011 Brief Anton aan baron D'Arnaud de Vitrolles, ambassadeur van Frankrijk, 28 au-
gustuss 1935, PCA, twee citaten. Vertaling van deze auteur. 
1022 Brief van Fr. van Cauwelaert, Belgisch minister van Staat, aan Anton, 25 november 
1935;; PCA. 

1033 Brief van Anton aan baron D'Arnaud de Vitrolles, 19 december 1936; PCA. 
1044 Ibidem, 16-03-1937; PCA. 
1055 Notitie van J. B. Vink, geschreven na een verzoek van Anton aan hem per brief van 
222 maart 1937; PCA. 
1066 Brief Anton aan minister Gelissen van Arbeid en Handel, 20 april 1937, PCA, drie ci-
taten. . 
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1077 Brief van Camil Huysmans, burgemeester van Antwerpen, dat Anna de Belgische 
onderscheidingg van Officier der Kroonorde zal ontvangen, 17 januari 1938; PCA. 
1088 Brief minister Gelissen aan Anton, 27 april 1937; PCA. 
1099 Dossier Anna Philips-De Jongh; PCA . 
1100 De Vries (dagboek Heldring), 1079. 
1111 Ibidem, 1086. 
1122 Blanken,deel iv , 111. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK 13 

11 Rekest aan de president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, door deur-
waarderr J. van Belkom betekend op 14 oktober 1933, met daarop handgeschreven aan-
tekeningg dat de schuld is vastgesteld op 127.000 gulden; beslag gelegd bij exploit van 
deurwaarderr N. Wagenaar te Amsterdam, 14 oktober 1933; alles in PCA. Omrekening 
naarr euro's uitgaande van guldens van 1931. 
22 Brief Anton aan William Meinhardt, 18 oktober 1933; PCA. 
33 Dat het om een truc ging, blijkt uit een advies dat Philips' bedrijfsjurist Guépin in 
septemberr vroeg aan het advocatenkantoor Pekelharing, Van Regteren Altena, Vonck 
enn Van Royen te Amsterdam. Het kantoor schreef Guépin op 5 september 1933 (brief in 
PCA):: 'In uw aantekening vind ik dat het beslag eerst gelegd moet worden nadat de 
doorr u bedoelde verordening zal zijn afgekondigd. Zou het voor dr. Meinhardt niet 
nuttigerr zijn indien het beslag reeds voor en onafhankelijk van de verordening was ge-
legdd en vreest u niet dat indien het beslag nadien gelegd wordt het in Duitsland eerder 
alss een doorgestoken kaart zal worden beschouwd?' Pekelharing et al. zijn hierna niet 
meerr bij de zaak betrokken. 
44 Telegram familie Philips aan Peter Meinhardt, 14 maart 1928; dossier William 
Meinhardt;; PCA. 
55 Brief Meinhardt aan Anton, 26 juni 1923; brief Anton aan Meinhardt, 7 april 1927; 
PCA. . 

66 Brief Anton aan D. van Eendenburgh, Hotel Bristol te Berlijn, 30 maart 1923; brie-
venn Anton aan William Meinhardt, 7 oktober 1924 en 22 juni 1926; PCA. 
77 Brieven Meinhardt aan Anton, 18 september 1929 en 16 juni 1930; antwoord Anton 
199 juni 1930; PCA. 
88 Zie bijvoorbeeld de brief van Anton aan Meinhardt van 14 maart 1923 of de brief 
vann Meinhardt van 1 april 1922; PCA. 
99 'Wet ter opheffing van de nood van volk en rijk'. Deutsches Historisches Museum, 
Berlijn,, website: www.dhm.de [5 januari 2004]. 
100 Berliner Börsen-Courier, 'Der Boykott-Aufruf der NSDAP', 29 maart 1933, geciteerd 
inn Blanken, deel 1 v, 58. 
111 H.W. von der Dunk, De verdwijnende hemel, over de cultuur van Europa in de twin-
tigstetigste eeuw, deel 11, Amsterdam, 2000,70. 
122 Blanken, deel iv , 58. 
133 Br ief Anton aan sir Hugo Hirst, 19 april 1934; p CA . 
144 Brief Friedrich Ritter von Raffler (directie Muller) aan Werner Brümmer, 19 april 
1933;; PCA. 

155 Ibidem, 25 april 1933; PCA. 
166 Brief Von Raffler aan Brümmer, 3 mei 1933; PC A. Vertaling door auteur dezes. Blan-
ken,, deel iv , 59. 
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177 Brief Werner Brümmer aan dr. Max Liebermann, 15 mei 1933, en antwoord Lieber-
mann,, 20 mei 1933; PC A . 
188 Brief Anton aan Liebermann, 27 mei 1933; PCA. 
199 Brief William Meinhardt aan Anton, 21 mei 1933; PCA. 
200 Von der Dunk, deel 11,70. 
211 Deutsches Historisches Museum, website: www.dhm.de [5 januari 2004]. 
222 De Vries (dagboek Heldring), 1032. 
233 Von der Dunk, deel 11,112. 
244 De Vries (dagboek Heldring), 1032. 
255 Blanken, deel iv,72. 
266 Telegram Peter Meinhardt aan Anton, 14 j uni 1933; PCA. 
277 Brief Peter Meihardt aan Anton vanuit Winterthur, 21 juni 1933; PCA. 
288 Brief Anton aan de heer Schlüpmann van Osram, 24 juni 1934; telegram directiese-
cretariaatt Philips aan William Meinhardt met de mededeling dat Anton in het Golfho-
tell  in Crans-Montana is, 21 juli 1933; PCA. 
299 Brief van het Grand Hotel National te Luzern aan Philips, 23 augustus 1933; PCA. 
300 Brief Dunlop & Philips te Amsterdam aan administrateur J. Boon te Eindhoven 
mett opgave van de nummers van de aandelen Philips die 'wij 3 juni 1931 voor rekening 
vann de heer Dr. W. Meinhardt aan de NV Internationale Bank alhier, uitleverden', 
155 september 1933; PCA . 
311 Brief mr. F. Guépin van Philips aan de Eindhovense advocaat mr. H. J. Passtoors, 
diee namens Anton optrad in de daaropvolgende rechtszaak, 13 oktober 1933: 'Ik slaagde 
erinn nog enige originele kopieën van de door de heer Boon namens dr. Philips met de 
heerr Meinhardt gewisselde correspondentie terug te vinden en meen te mogen aanne-
men,, dat die voldoende zullen zijn voor het summier bewijs, dat eventueel door den 
Presidentt van de Rechtbank te Amsterdam kan worden gevraagd.' In een brief van 1 de-
cemberr 1933 aan Guépin maakt Passtoors melding van een - gefabriceerde - brief van 
Boonn met de (ante)datering 5 september 1931, met daarin details over de wisselkoers 
vann de lening aan Meinhardt. Deze brief bewees dat de schuld bestond; alles in P CA . 
322 Brief Guépin aan Passtoors, 8 december 1933, met kopie van - gefabriceerde en ge-
antedateerdee - brief van Meinhardt aan Anton, 21 juli 1931. Guépin meldt dat de lening 
indertijdd bedoeld was voor een betaling die Meinhardt moest doen aan de firma Pröhl 
&&  Gutmann. 'De heer Philips heeft nog een brief van den Heer Meinhardt teruggevon-
denn van 21 juli 1931, waarvan ik u hierbij afschrift aanbied'; in PCA. 
333 Brief mr. H. Modderman aan mr. H. J. Passtoors, 30 november 1933; PCA. Modder-
mann schrijft: 'De toedracht der zaak is mij bekend. Gij weet dat cliënt niet vrijwilli g 
magg betalen en zich dus moet laten veroordelen.' Interne notitie bedrijfsjurist Guépin; 
ongedateerd;; PCA. 
344 Brieven Passtoors aan Guépin, 6 en 20 januari 1934; PCA. 
355 Brief Peter Meinhardt aan Anton, 2 februari 1934; PCA. 
366 Brief Anton aan A. Wasserman, de Berlijnse bankier die Meinhardt had ingescha-
keldd om de betaling vanuit Duitsland af te wikkelen, 2 februari 1934; PCA. 
377 Brief A. Wasserman aan Anton, 30 januari 1934; brief Meinhardt aan Anton, 22 mei 
1934;; brief Anton aan N.V. Internationale Bank dat men het beslag op de Meinhardts 
aandelen-Philipss als opgeheven kan beschouwen, 29 juni 1934; P CA . 
388 Brief Anton aan Wasserman, 25 mei 1934; PCA. 
399 Brief Meinhardt aan Anton, 17 december 1934; PCA. 
400 Brief Meinhardt aan Anton, 22 mei 1936; PCA. 
411 Brief Anton aan Meinhardt, 26 mei 1934; PCA. 
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422 Brief Meinhardt aan Anton, 25 oktober 1936; PC A. 
433 Brief Eva Meinhardt aan Anton, 29 november 1935; brief Anton aan Eva Mein-
hardt,, 7 december 1935; brief Anton aan Meinhardt, 14 november 1936; brief Meinhardt 
aann Anton, 15 juli 1937; PCA. 
444 Brief Anton aan ir. J.T. Duyvis van de Hollandsche Draad- en Kabelfabriek te Am-
sterdam,, 25 mei 1935; notulen raad van commissarissen, 3 september 1935; p p CA. 
455 Frits Philips, 64. Brief Anton aan L. G. Sloan te Londen, 23 september 1935; PCA. 
466 Brief Anton aan notaris P.C.W. baron van der Feltz te Vlaardingen, 19 mei 1935; 
PCA. . 

477 Brief Anton aan baron Bentinck van Schoonheten, 7 september 1935; PCA. 
488 Wat voor vergiftiging is niet bekend. Telegram Frans Otten aan Anton in Hotel 
Kingg David, Jeruzalem, 5 maart 1935; PCA. 
499 Brief Anton aan Petrus Cochius, 19 maart 1935, PCA, twee citaten. 
500 Brief Anton aan Eduard Philips, 13 september 1935; PCA. 
511 Frits Philips, 98. 
522 Brief Anton aan baron 'Wolly' Bentinck van Schoonheten te Raalte, 7 december 
1935;; brief directeur A. Heldring van het Algemeen Handelsblad, 24 december 1935; PCA. 
533 Brief Anton aan Alex Heldring, 7 januari 1936; PCA. 
544 Brieven Anton aan baron Bentinck van Schoonheten, 10 maart 1936, aan D. C. F van 
Eendenburg,, 11 maart 1936, en aan directeur E. Schiff van Vredestein, 25 maartt 1936; 
PCA. . 

555 Brief Anton aan minister H. Gelissen van Arbeid, Nijverheid en Scheepvaart, 10 
maartt 1936; PCA. 
566 Brief Anton aan baron Bentinck van Schoonheten, 10 maart 1936; PCA. 
577 Brieven Anton aan minister Gelissen, 27 mei 1936, en aan Gerard Swope, 20 januari 
1937;; PCA. 

588 Bouman, 202. 
599 Telegram Anton aan Grand Hotel du Golf, te Crans-Montana, 10 juli 1936; brief 
Antonn aan Swope, 20 januari 1937; PCA. 
600 Brief Frans Otten aan mr. H. J. Knottenbelt, 8 oktober 1936, en antwoord Knotten-
belt,, 9 oktober 1936; PCA. 
611 Brieven Frans Otten aan jhr. ir. W.G. Roëll, particulier secretaris van prins Bern-
hard,, 30 september 1936, en mr. H. J. Knottenbelt, 8 oktober 1936; PCA. 
622 Brief Anton aan William Meinhardt, 3 november 1936; PCA. 
633 Frans Otten, toespraak, afgedrukt in interne brochure Richtlijnen voor noodzakelij-
keke bezuiniging, Eindhoven, 4 juli 1936; p CA . Blanken, deel 1 v, 101. 
644 Ibidem. 
655 Blanken, deel iv , 44-48. 
666 Encarta Encyclopedie Winkler Prins, 1993-2002. 
677 Overzicht History of Philips Italy, 23 maart 1966; PCA. 
688 History of Philips Italy, PCA. Blanken, deel 1 v, 47. 
699 Brief van bedrijfsjurist mr. A. J. Guépin aan Charles Nossent, directeur van Philips 
Italiëë na de pensionering van Mario Muggia in 1938,23 september 1938; PCA. 
700 Memorandum van ir. Theo Tromp, verantwoordelijk voor de fabricage van elek-
tronenbuizen,, 12 september 1938; intern rapport Grepen uit de ervaringen van Philips in 
tijdentijden van politieke spanningen, autarkische maatregelen en restricties, 20 oktoberr 1938; 
PCA. . 

711 Vonder Dunk,deel 11,129-131. 
722 Encarta Encyclopedie Winkler Prins, 1993-2002. 
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733 Blanken,deel iv,49-53. 
744 Blanken,deel 111,308,401. 
755 Blanken, deel iv, 63. 
766 Deutsches Historisches Museum, website: www.dhm.de [5 januari 2004]. De 
Ariërparagraaff  was onderdeel van het Gesetz zur Wiederherstellu ng des Berufsbeamten-
tums,tums, dat op 7 april 1933 werd ingevoerd om tegenstanders van de nazi's uit de publieke 
dienstt te kunnen verwijderen. 
7777 Afschrift Handelsregister Hamburg, circa 23 januari 1936; PCA. 
788 Deutsches Historisches Museum, website: www.dhm.de [5 januari 2004]. 
7979 Notitie Van Lohuizen aan Werner Brümmer, 30 december 1935, p c A , twee citaten. 
800 Brief Brümmer aan Rechtsanwalt Dr. H. Droege, Adolf-Hitler-Platz 5, Hamburg, 
33 januari 1936; PCA. 
811 Afschrift Handelsregister Hamburg, circa 23 januari 1936; PCA. 
822 Brief Gauamtsleiter Bartolatus van de NSDAP Gau Hamburg aan Dr. H. Droege, 
77 februari 1936; PCA. 
833 Notitie van H. Niclassen, directeur van de Philips-verkooporganisatie in Berlijn, 
overr een gesprek met dr. Droege, 3 februari 1936; PC A . 
844 Interne notitie dr. Münchmeyer, een medewerker van Philips, aan onder anderen 
Franss Otten, Werner Brümmer en Othon Loupart, 6 juni 1936; PCA. 
855 Werner Brümmer is in de jaren dertig tot Nederlander genaturaliseerd, memoires 
Brümmer,, 55; PCA. 
866 AktennoüZy opgesteld door ene Hr. Illig , gericht aan Müller-directeur Georg von 
Alt-Stutterheim,, 27 mei 1937; PCA. 
877 Brief Anton aan H. von Buol, 17 november 1936, zoals vermeld in Blanken, deel iv , 
66. . 
888 Blanken, deel iv, 65-67. 
899 H.A.M. Klemann, Nederland Nederland 1938-1948, Economieën Economieën samenleving in jaren van oor-
loglog en bezetting, Amsterdam, 2002,40. 
900 Brief Frans Otten aan Gerard Philips, 25 maart 1938; PCA. 
911 Intern rapport'politieke spanningen en autarkie'; PCA. 
922 Ibidem, 2; PCA. De verwijzing naar Venezuela betrof waarschijnlijk het recente 
dreigementt van dat land in navolging van Mexico de buitenlandse olie-industrie te na-
tionaliseren. . 
933 Ibidem, 9-10; PCA. 
944 Ibidem,3;pcA. 
955 Von der Dunk, deel 11,120-121. 
966 Ibidem, 82-83. 
977 Intern rapport'politieke spanningen en autarkie', 3; PCA. 
988 Ibidem, 11-26;; PCA. 
999 Blanken, deel iv,30-31. 
1000 Intern rapport'politieke spanningen en autarkie', 11-26; PCA. 
1011 Klemann, 34-35. 
1022 Blanken, deel iv,68-69. 
1033 Blanken, deel 111,308. 
1044 Klemann, 35-36. 
1055 Chr. van der Heijden, Grijs verleden. verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog, Amster-
dam,, 2001,97. 
1066 Zo meldt J. Paulussen van PCA, die de notulen van de raad van commissarissen 
hieropp nog eens expliciet heeft bekeken. 
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1077 Intern rapport'politieke spanningen en autarkie', 25-26, PC A, twee citaten. 
1088 Mededeling Frans Otten over politieke activiteiten, 14 april 1938; PCA. 
1099 Von der Dunk, deel 11,116-118, vijf citaten. 
1100 Brief Anton aan J. Ripperda Wierdsma te Rotterdam (ex-)directeur van de HAL , 
155 december 1938; PCA. 
1111 Brief Anton aan minister-president CoHjn, 26 februari 1934; PCA. 
1122 Brief Anton aan J. Beekman te Amsterdam, 26 mei 1934, PCA, twee citaten. 
1133 Brief William Meinhardt aan Anton, 29 september 1938, drie citaten, en handge-
schrevenn aantekening van Anton op deze brief: 'beantwoord, 30 sept 38, accoord financ 
hulp!!  hier geen stelling natuurlijk heb hem dit laatste nog niet geschreven'. De gerust-
stellingg blijkt ook uit Meinhardts volgende brief, van 5 oktober 1938; beide PCA. 
1144 Telegrammen Anton aan Chamberlain, Hitler, en Daladier, 1 oktober 1938; PCA. 
Vertalingg van deze auteur. 
1155 Brief Meinhardt aan Anton, 5 oktober 1938, PCA, twee citaten. 
1166 Deutsches Historisches Museum, website: www.dhm.de [4 januari 2004]. 
1177 Blanken,deel iv , 103-104. 
1188 Answer O/NV Philips' Gloeilampenfabrieken to a monograph by dr. Corwin D. Ed-
wards,wards, submitted to the subcommittee on war mobilization of the committee on military 
affairs,affairs, United States Senate, 28 april 1944,10; familiearchief. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK1 4 

11 Brief Anton aan Gerard Swope, 20 januari 1937, PCA, twee citaten. Vertaling van de-
zee auteur. 
22 Notulen raad van commissarissen, 14 oktober 1936; PCA. Blanken, deel iv , 109. 
33 Briefje Kees Philips aan Frans Otten, 3 november 1936; PCA. Cursivering van deze 
auteur. . 
44 Brief Anton aan William Meinhardt, 3 november 1936; PCA. 
55 Brief Anton aan Swope, 20 januari 1937; p c A . Vertaling van deze auteur. 
66 Brief Anton aan William Meinhardt, 3 november 1936; PCA. Vertaling van deze 
auteur. . 
77 Brief Anton aan prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen, minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart,, 27 mei 1936; PCA. 
88 Brief Anton aan Gerard Swope, 20 januari 1937; PCA. Vertaling van deze auteur, 
99 Toespraak Otten bij zijn benoeming tot directeur op 3 november 1936; transcriptie 
inn p c A . Cursivering van deze auteur. 
100 Blanken, deel 1 v, 101. 
111 Brief Anton aan Gerard Swope, 20 januari 1937; PCA. Vertaling van deze auteur. 
122 Brief Anton aan mr. dr. L. N. Deckers, minister van Landbouw en Visserij, 244 okto-
berr 1936; PCA. 

133 Brief Anton aan Gelissen, 9 december 1936, PCA, twee citaten. Cursivering van deze 
auteur. . 
144 Brief H. Colijn-Groenenberg aan Anton, 13 november 1936, en antwoord Anton, 
177 november 1936; PCA. 
155 Brief Anton aan Colijn, 24 november 1936; PCA. 
166 Brief Van Walsem aan Philips Éclairage et Radio, 2 december 1936; PCA. 
177 Brief Anton aan J. Asscher te Parijs, 19 december 1936; PC A . 
188 Bernhard had uiteraard vóór het huwelijk de Nederlandse nationaliteit aangeno-
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men.. Voor de campagne van Goebbels vgl. Houwink ten Cate, 172-177. An tons aanwe-
zigheidd bij het huwelijk blijkt uit zijn brief aan de opperceremoniemeester van de ko-
ningin,, 23 december 1936; PCA. 
199 Brief Anton aan Swope, 23 januari 1937; wisseling van diverse telegrammen tijdens 
dee reis met het secretariaat en Otten; PCA. 
200 Brief Anton aan P. de Jong te Leeuwarden, 5 april 1937; PCA. 
211 Brief Henri Polak aan Anton, 22 maart 1937; PCA. 
222 Brief Anton aan Henri Polak, 24 maart 1937, PCA, twee citaten. 
233 Blanken, deel iv, 115-117. 
244 Brief prof. dr. J. E. de Quay namens het bestuur van de Vereeniging voor Nationale 
Veiligheidd aan Anton, 12 januari 1937; PCA. 
255 Brief Anton aan De Quay, 5 mei 1937, en circulaire van het Luchtverdedigingsfonds, 
ongedateerd;; PCA. 
266 Blanken, deel iv, 112-114. 
277 Notulen raad van commissarissen, 28 maart 1937; PCA. 
288 Blanken, deel iv, 112. 
299 Ibidem, 119-121. 
300 Bouman, 227. 
311 Van Zanden en Griffiths, 44,156,162. 
322 De exacte getallen zijn 308 medewerkers, van wie 57 academici in 1933, en 446 me-
dewerkers,, van wie 112 academici in 1939. Blanken, deel 1 v, 98. 
333 Blanken, deel iv, 75-76. 
344 Ibidem, 79-86. 
355 Ibidem, 86-94. 
366 Ibidem, 100. 
377 Ibidem, 103-104. 
388 Ibidem, 102-105. 
399 Van Zanden en Griffiths, 162. 
400 Javabode, artikel met aankondiging van het bezoek en het reisschema, exacte da-
tumm onbekend, vermoedelijk gepubliceerd kort voor of rond de aankomst in Medan 
(Sumatra);; kopie in PCA. Cursivering van deze auteur. 
411 Van Zanden en Griffiths, 31-32. 
422 Bouman, 217. 
433 Brief Anton aan dr. H. F. Hijmans van Anrooij te Padang op Sumatra, ongedateerd; 
PCA. . 

444 Notitie in Antons correspondentiedossier 1936-1938; PCA. 
455 Bouman, 217-218. 
466 De Vries (dagboek Heldring), 1251. Heldring wijdde een apart reisdagboek aan de 
zevenn maanden die hij tussen september 1937 en mei 1938 in de kolonie doorbracht; De 
Vriess (dagboekHeldring), 1246. 
477 Bouman, 218-220. 
488 In een brief van 3 april 1938, geschreven vanaf de boot Surabaya-Manila en gepost 
inn Manila (in familiearchief) meldt Anton dat Anna's derde dagboek naar Nederland is 
verzonden.. Enkele van de betreffende dagboeken, evenals die van enkele andere reizen, 
zijnn bewaard gebleven. Ze zijn in bezit van Antons dochter mevrouw H. van Riems-
dijk-Philips.. Deze auteur heeft ze kunnen bekijken. Ze bevatten zelfgemaakte zwart-
witfoto'ss en toeristische reisindrukken, en vrijwel geen politieke, sociale, culturele of 
economischee observaties. 
499 Kossmann,deeln,i33. 
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500 Van Zanden en Griffiths, 32; Kossmann, deel 11,133. 
511 De Vries (dagboek Heldring), 1251-1252. 
522 Ibidem, 1254. 
533 Ibidem, 1258, twee citaten. 
544 Bouman, 220-221. 
555 Bouman, 222. De Vries (dagboek Heldring), 1240-1241. 
566 Brief Anton vanuit het Miyako Hotel te Kyoto, 25 april 1938; familiearchief. 
577 Ibidem, zes citaten. 
588 Ibidem. 
599 Rondzendbrief Anton vanuit Japan, datum onbekend, geciteerd in Bouman, 222. 
600 Brief Anton vanuit Kyoto, 25 april 1938; familiearchief. 
611 Brief van Anton aan zijn kinderen, vanaf de boot naar Manila, 3 april 1938; familie-
archief.. Telegram Frans Otten aan Anton p/a Javalijn Hongkong, 4 april 1938; P CA . 
622 Keesings Historisch Archief. 
633 Telegram Frans Otten naar Delmonte Hotel, 24 mei 1938; PCA . Gezien het reissche-
maa - Anton en Anna waren blijkens andere telegrammen (eveneens in PCA) tussen 
200 en 27 mei onderweg tussen San Francisco en Los Angeles - betrof het waarschijnlijk 
dee Delmonte Lodge in Monterey, een golfhotel dat Anton ook in de winter 1943-1944 
zouu bezoeken. 
644 Brieven Anton aan ir. W. Burdet te Laren, en aan Chris Moltzer van de firma Lucas 
Bols,, 5 augustus 1938; PCA. 
655 Bevestiging van deze boeking per telegram aan Anton aan boord 'ss Tjinegara', 
d.d.. 30 maart 1938; PCA. 
666 Brief Anton aan J. Ripperda Wierdsma, president-directeur van de Holland-Ame-
rikaa Lijn te Rotterdam, 5 september 1938; PCA. 
677 Brief Anton aan Gerard Swope, 3 september 1938; p p CA. 
688 Brief Anton aan jhr. Frans Sandberg, 28 september 1938; P CA . 
699 Houwink ten Cate, 186. 
700 Brief Anton aan Ferdinand de Beaufort, 30 december 1938; P CA. 
711 Brieven Anton aan William Meinhardt, 15 april 1939; aan David Sarnoff, 10 decem-
berr 1938; aan dr. John Mignot te Brussel, 22 december 1938; aan G. van Mesdag, 14 april 
1939;; brief Colijn aan Anton, 26 juni 1939; PCA. 
722 Brief Anton aan sir Alan Hutchings, 7 januari 1939, gemeld in Blanken, deel 1 v, 127. 
733 Brief sir Alan Hutchings aan Anton, 9 januari 1939, geciteerd in Blanken, deel i v, 
128. . 

744 Notitie mr. J. Hamming voor ir. Frits Philips, 13 januari 1939, in Blanken, deel iv , 

128. . 
755 Blanken, deel 1 v, 133. 
766 Ibidem, 121. 
777 Ibidem, 114. 
788 Notulen raad van commissarissen, 11 aprü 1939; PCA. 
799 Interview met H. vanWalsem, PCA, twee citaten. 
800 Blanken,deel iv , 129. 
811 Notulen raad van commissarissen, 11 april 1939; P C A . 
822 Brochure NV Philips' Gloeilampenfabrieken and World War 11, uitgegeven in New 
York,, april 1944,9; familiearchief. 
833 Blanken, deel iv , 129-131, 380. De Managing Trustees waren: jurist John Venning 
vann het kantoor Bird & Bird, George Alexander Akers-Douglas (gepensioneerd luite-
nant-kolonel)) van het bankiershuis Higginson & Co. en de industrieel Alexander Ru-
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dolphh Forbes-Bosman. Secretaris was Nathaniel Gunn, secretaris van Philips Lamps 
Ltd.. De volledige namen zijn ontleend aan de machtigingen (Power of Attorney) waar-
bijj  Frits Philips, Sylvia van Lennep, Jetty, Frans Otten, Annetje, en Anton en Anna deze 
personenn benoemden tot hun wettige vertegenwoordigers (lawful Attorneys and 
Agents'),Agents'), bij de vorming van hun privé-trusts, niet exact gedateerd, doch behorend bij 
brieff  van Philips-bedrijfsjurist mr. D. J. Sannes aan N. Gunn, 21 september 1939; P CA. 
844 Het ging in Europa om ondernemingen en bezittingen in België, Bulgarije, Dene-
marken,, Estland, Duitsland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Joegoslavië, Let-
land,, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, voormalige 
Tsjecho-Slowakije,, Zwitserland en Zweden. Daarnaast bleven ook de belangen in Chi-
na,, Turkije en Nederlands-Indië onder de NV Philips' Gloeilampenfabrieken vallen. 
Dee Franse en Spaanse belangen kwamen in de Britse trust, de Portuges in de Ameri-
kaansee trust. Blanken, deel 1 v, 380. 
855 Philips' Gloeilampenfabrieken and World War n, 2, familiearchief. De overige elf 
procentt was in handen van General Electric. 
866 Blanken, deel iv, 135. 
877 Brief Anton aan G. van Mesdag, 14 april 1939; PCA. 
888 Voluit: NV Gemeenschappelijk Bezit van aandelen Philips' Gloeilampenfabrieken. 
899 Notulen raad van commissarissen, 11 april 1939; PCA. 
900 Ibidem. 
911 Beyen (oorspronkelijk Beijen) werd in 1935 vice-president van de Bank voor Inter-
nationalee Betalingen, de bank die de centrale banken gebruiken voor hun onderlinge 
transacties,, en in 1937 president. Kersten. 
922 De Vries (dagboek Heldring), 1334. 
933 Maatregelen voor het geval van oorlog, interne notitie, 14 augustus 1939, geciteerd 
inn Blanken, deel 1 v, 134. 
944 Frits Philips, 108,112. 
955 Blanken, deel iv, 131,135-138. 
966 Notulen raad van commissarissen, 11 april 1939 en 19 juni 1939; PCA. 
977 Ibidem, 19 juni 1939; PCA. 
988 Brief Anton aan J.W. Beyen, 30 mei 1939; PCA. 
999 Toespraak J.W. Beyen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 6 juli 
1939,, PCA, twee citaten. 
1000 Geciteerd in Bouman, 235. 
1011 Brief Anton aan Meinhardt, 4 juli 1939; PCA. 
1022 Brief Anton aan W. ƒ. Waterman te Sydney, 4 juli 1939; PCA. 
1033 Von der Dunk, deel 11,141-142, twee citaten; De Vries (dagboek Heldring) ,1388. 
1044 Bezemer,283. 
1055 Von der Dunk, deel 11,142; De Vries (dagboek Heldring), 1389. 
1066 Brief aan Anton van het Belegschaftskomitée der gegenseitige Hilfe bei Polskie Za-
kladówkladów Philips te Warschau, 18 maart 1940; PCA. 
1077 Blanken,deel iv,226; Blanken,deel v 5. 
1088 Philips' Gloeilampenfabrieken and World War II, 9, familiearchief. 
1099 Blanken, deel iv, 134,380. 
1100 De Argentijnse belangen werden later tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de 
Amerikaansee trust verschoven. 
1111 Jaarverslag 1940-1941 NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Willemstad, Curacao, 1 
novemberr 1941; geraadpleegd in Nationaal Archief Nederlandse Antillen. 
1122 Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943,29. 
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ii 33 Interview met Arie Vernes, 19 mei 1964; PCA. 
1144 Ibidem. 
1155 Blanken, deel iv , 100. 
1166 Interview met Vernes; PCA. 
1177 Blanken, deel v, 307,310. 
1188 Het betrof de aandelen van Eindhoven in Philips India, Condor Australia, Cana-
diann Metalix, Impex Electrical (Engeland), London Carriers, Philips Lamps (Austra-
lia),, Mullard Radio Valves en Mullard Wireless Service (Engeland), Philips Lamps (En-
geland),, Stella Lamps (Engeland) en South African Philips. Interne notitie EC. Beun-
ke,, betreffende 'Overzicht van de activa welke in 1939/1940 in de Trust werden gebracht', 
211 februari 1952; PCA. 
1199 De Vries (dagboek Heldring), 1418-1419. 
1200 Interne notitie Beunke; PCA. 
1211 Overzicht met opschrift 'NV: overzicht waar onderstaande waarden zich bevinden' 
inn envelop met opschrift 'Ir. P. F. S. Otten, Persoonlijk, Stukken N v'. In familiearchief. 
1222 Interne notitie Beunke; PCA. 
1233 Frits Philips, 108; Bouman, 237. 
1244 Brieven Frans Otten vanuit Grosvenor House, Londen, aan zijn echtgenote, 13 ja-
nuarii  1940 en 7 februari 1940; familiearchief. 
1255 Brief Frans Otten aan minister-president Gerbrandy, 27 februari 1941; PCA. 
1266 Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943,24. 
1277 Brief Frans Otten aan minister-president Gerbrandy, 27 februari 1941, PCA, drie ci-
taten. . 
1288 Von der Dunk, deel 11,149. 
1299 Brief Anton aan Frank Payne, Boca Raton, Florida, 24 januari 1940, PCA, twee cita-
ten.. Vertaling door deze auteur. 
1300 Brief Anton aan Frans Otten te Londen, 29 januari 1940; PCA. 
1311 Brief Maria Lehmann aan Anton, waarop hij de woorden koffie en chocolade heeft 
onderstreeptt met aantekening 'zenden', en onderaan heeft geschreven: '2 paar kousen, 
22 paar handschoenen, 2 truitjes', 15 februari 1940; PCA. 
1322 Brief Anton aan ir. A. Wilod Versprille van de NV Dordtsche Metaalindustrie 'Jo-
hann de Witt', 2 april 1940, PCA, twee citaten. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK 15 

11 Oorlogsdagboek jhr. J. H. C. van Riemsdijk, 11; P e A en familiearchief. 
22 Brieven Anton aan directeur Hennus van de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
inn Den Haag en prof. dr. W. Martin van het Mauritshuis, 22 september 1939; brieven 
vann Visser aan Anton, 18 december 1945 en 28 maart 1946; lijst van tweeënzestig pagi-
na'ss met de duizenden voorwerpen die naar Amsterdam gingen, 22 september 1939; 
verslagg mej. Will y van Breemen aan Anton en Anna over 'hetgeen er ten aanzien van 
uww vermogensbestanddelen in uw afwezigheid is geschied', 18 mei 1945; alles in PCA. 
33 Bouman, 41-42. 
44 Taxatierapport van Frederik Johannes Lugt, van 'de schilderijen, etsen, prenten, 
gravuress e.d., eigendom van de Weled. Zeergel. Heer Dr. A.F. Philips, hoofdzakelijk 
aanwezigg in Vill a "De Laak", Villapark te Eindhoven', Maartensdijk, 1 december 1928; fa-
miliearchief.. J. F. Heijbroek en E. L. Wouthuysen, Portret van een kunsthandel, de firma 
VanVan Wisselingh en zijn compagnons 1838-heden, Zwolle/Amsterdam, 1999,283. J. Storm 
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vann Leeuwen, 'Lugt, Frederik Johannes (1884-1970)', in Biografisch Woordenboek van 
Nederland,Nederland, website: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 september 2003]. 
55 Taxatierapport Frits Lugt, 1928, familiearchief. 
66 Bouman, 132. 
77 Zie o.a. brieven aan Anton van de firma Frederik Muller, 8 mei 1920, en J. Goud-
stikker,, 15 september 1926; PCA. 
88 Zie o.a. brieven aan Anton van directeur F. Schmidt Deneger van het Rijksmuse-
um,, 13 mei 1928; van directeur W. Martin van het Mauritshuis, 8 juni 1926; van direc-
teurr D. Hannema van het museum Boymans, 13 november 1933; PCA. 
99 R. E. O. Ekkart, 'Hofstede de Groot, Cornelis (1863-1930)', in Biografisch Woorden-
boekboek vanNederland,website:www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 september 
2003].. Bouman, 134. 
100 R.E.O. Ekkart,'Bredius, Abraham (1855-1946)', en 'Martin, Wilhelm (1876-1954)', 
beidenn in Biografisch Woordenboek van Nederland, website: www.inghist.nl/Onder-
zoek/Projecten/BWNN [5 september 2003]. 
111 Brief Anton aan Jac. Hageraats & Zoon, 13 juni 1928; PC A . 
122 Brieven Sarnoffaan Anton, 13 juni 1928,1 augustus 1928 en antwoord Anton, 14 au-
gustuss 1928; PCA. 
133 Zie hoofdstuk 11, Uit de schaduw. Brieven Emil Orlik aan Anton, 30 augustus 1921 
enn 14 september 1923. Brieven Jan Veth aan Anton 3 en 18 oktober 1920 en antwoord 
Antonn 11 oktober 1920; PCA. 
144 Brief Just Havelaar aan Anton, 19 oktober 1924; p c A . 
155 Brief Anton aan Just Havelaar,30 oktober 1924; PCA. 
166 Brief Anton aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 5 april 
1921;; brief van directeur dr. W. Martin van het Mauritshuis aan Anton, 8 juni 1926; brief 
Antonn aan adjunct-directeur dr. H. Schneider van het Mauritshuis, 25 september 1928; 
PCA. . 

177 Dankbrief van het Frans Halsmuseum aan Anton, 20 mei 1920; PCA. 
188 Brief Anton aan prof. dr. W. Martin van het Mauritshuis, 6 mei 1922; PCA. 
199 Dankbrief mr. Chr. P. van Eeghen te Amsterdam, voorzitter van het Nationaal Co-
mitéé Vereeniging Rembrandt aan Anton, 1 april 1930; brief Anton aan de secretaris van 
dee Vereniging Rembrandt, 10 november 1950; PC A. De vereniging was opgericht in 1883 
mett het doel kunstschatten in Nederland te behouden of naar Nederland terug te ha-
len,, De Vries (dagboek Heldring), 189. 
200 Brief Anton aan prof. dr. W. Martin, 17 februari 1927; PCA . 
211 Ibidem, 18 februari 1927; PCA. 
222 Ibidem,4maart 1927; PCA. 
233 Brief Anton aan adjunct-directeur dr. H. Schneider van het Mauritshuis, 6 maart 
1929;; PCA. 

244 Brief Schneider aan Anton, 7 maart 1929; PCA. Taxatie schilderijen De Laak door 
D.. A. Hoogendijk, 25 maart 1936; familiearchief. 
255 Brief Schneider aan Anton, 28 oktober 1932; PCA. 
266 Brief Anton aan Schneider, 31 oktober 1932, PCA, twee citaten. De Vries (dagboek 
Heldring),, 1707-1708. 
277 Brieven Anton aan dr. N. Beets te Amsterdam, 8 en 22 november 1932; PC A . I. Q. van 
Regterenn Altena, 'Nicolaas Beets' in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Let-
terkundeterkunde te Leiden 1964-1965,40-48. 
288 Brief Anton aan J. Esser te Nijmegen, 10 juni 1933; PCA. 
299 Brief Anton aan William Meinhardt, die hem op een gedwongen verkoop van go-
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belinss en tapijten had gewezen en die hij antwoordde: voor gobelins heb ik geen plaats 
enn 'auch in Teppichen bin ich reichlich gedeckt.,.', 19 juni 1930; PC A. 
300 Taxatie Hoogendijk 1936; familiearchief. Hoogendijk werd in 1937, een jaar na de 
taxatiee bij Anton, door een tussenpersoon ingeschakeld om de Emmaüsgangers van 
Vermeerr aan de Vereeniging Rembrandt te verkopen. Dit schilderij was plotseling op-
gedokenn en als echt aangemerkt door dr. A. Bredius. Dat oordeel bleek een blunder en 
vernietigdee Bredius' reputatie. De Emmaüsgangers was een van de beste vervalsingen 
vann de roemruchte Han van Meegeren, website: www.museumbredius.nl/eerherstel. 
htmm [17januari 2004J. 
311 De taxatie van 1937 is opgenomen in het 'Overzicht schilderijen wijlen dr. A. F. 
Philpss (successie)', Eindhoven, 29 september 1952; familiearchief. 
322 Brief Anton aan M. J. Brusse, 9 december 1927; PC A. 
333 Bezoek van deze auteur aan De Laak met mevrouw H. van Riemsdijk-Philips aan 
Dee Laak, 1 februari 2002. Bouman, 78. 
344 Telegram Anton aan J. Polak van Philips Noorwegen, 18 september 1939; PCA. 
355 Brieven Anton aan prof. Martin en directeur Hennus van de Nederlandsche Han-
del-Maatschappijj  Den Haag, 22 september 1939; PC A . 
366 Brief Anton aan Martin, waarin hij bedankt 'voor alle moeite, welke u inzake de 
opbergingg van mijn schilderijenbezit bij de Handelmaatschappij heeft willen nemen', 
77 oktober 1939; PCA. 
377 Mij n researcher M. van Zanten telefoneerde op 18 september 2003 met voorlichter 
mevrouww Pom Verhoeffvan het Mauritshuis, die na overleg liet weten dat de kwestie 
vann het verbergen van de collectie van Anton Philips daar niet bekend was. Van Zanten 
beldee later nog eens met de vraag of in het archief van het Mauritshuis mogelijk brie-
venn van Martin of Schneider over dit onderwerp te vinden waren. Na enige tijd liet me-
vrouww Verhoeff telefonisch weten dat hoofdconservator Van der Ploeg uitgebreid had 
gezochtt maar niets had kunnen vinden. De researcher informeerde ook bij de rechts-
opvolgerr van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, ABN-Amro. Daar meldde de 
afdelingg persvoorlichting, na overleg met de bedrijfshistoricus, dat het kluisarchief 
vann de Handel-Mij. verloren is gegaan. 
388 Brief Anton aan prof. Martin, 7 oktober 1939, PCA, twee citaten. 
399 Lijst van tweeënzestig pagina's met de duizenden voorwerpen die naar Amsterdam 
gingen,, 22 september 1939; brief van directeur H. F. E. Visser van het Museum voor 
Aziatischee Kunst te Amsterdam aan Anton, 18 december 1945; PCA. Het Museum voor 
Aziatischee Kunst werd na de Tweede Wereldoorlog onderdeel van het Rijksmuseum. 
Ziee website: www.iias.nl/iiasn/iiasn8/ascul/museum.html [19 januari 2004]. 
400 Lijst tweede zending: zes schilderijen, zilverwerk, en persoonlijke artikelen, waar-
onderr een gedenkboek Feest van van Dr. A.F. Philips 40/60, een boek Serenade aan dr. A. F. 
Philipss van H. C. King, en een blocnote bruin leder; PCA. 
411 De code is ontcijferd door PCA, de vertaling staat in handgeschreven aantekenin-
genn op brieven van N. Gunn aan D. Sannes, 3 mei 1939 en van Sannes aan Gunn, 16 mei 
1939;; PCA. 

422 Brief van N. Gunn aan D. Sannes, 3 mei 1939; van Sannes aan Gunn, 16 mei 1939; en 
brieff  S. B. Lowry van de Midland Bank Executor and Trustee Company Ltd aan de heer 
Johnn Venning van Bird & Bird, 29 augustus 1939; PCA. 
433 De managing trustees waren jurist John Venning van het kantoor Bird & Bird, 
Georgee Alexander Akers-Douglas (gepensioneerd luitenant-kolonel) van het ban-
kiershuiss Higginson & Co. en de industrieel Alexander Rudolph Forbes-Bosman. Se-
cretariss was Nathaniel Gunn, secretaris van Philips Lamps Ltd., zo blijkt uit een over-
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eenkomstt (voluntary settlement) waarbij Anton en Anna (gezamenlijk), Frans Otten 
enn Annetje, Frits en Sylvia, en Jetty de Midland Bank Executor & Trustee Company Li-
mitedd tot trustee benoemen en een eerste storting doen van 'Fifty pounds War Three 
andand a half percent Stock', ongedateerd doch behorend bij brief van Sannes aan Gunn, 21 
septemberr 1939; PCA. 
444 Het ging om aandelen Anglo-Iranian OU (het latere British Petroleum), Electrical 
&&  Musical Industries (EMI) , Lobitos Oilfields (een oliemaatschappij met activiteiten 
inn Peru), Minerals Separation (met o.a. goudmijnen in Australië), Rhokana Corpora-
tionn (bezitter van kopermijnen in toenmalig Rhodesië). Brief Sannes aan Gunn, 13 mei 
1939;; brief J.C. de Vries, hoofd van de Financiële Afdeling van Philips, aan de Midland 
Bankk te Londen, 6 september 1939; PCA. 
455 Brief Gunn aan Sannes, 5 september 1939; PCA. 
466 Brief van de vice-president van de National City Bank of New York aan Anton, 
22 mei 1928; verslag mej. Van Breemen; PCA. 
477 Overeenkomst tussen de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Den Haag en me-
vrouww A.E.C. Otten-Philips en haar echtgenoot ir. P. F. S. Otten, 9 november 1939; brief 
Franss Otten aan het Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor te Amsterdam, 
99 november 1939; PCA. 
488 Akte notaris P. J. Steensma te Eindhoven, 30 november 1939, door Anton onderte-
kendd op 29 november 1939; PCA. 
499 Verslag mej. Van Breemen (zie noot 2); akte notaris P.J. Steensma te Eindhoven, 
122 november 1951; PC A. De dollarkoers van begin 1940 was 1,885 gulden, zo blijkt uit in-
formatiee van het ministerie van Financiën aan de Adviescommissie Restitutieverzoe-
kenn Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog ten behoeve van het Advies inzake het 
verzoekk tot teruggave van de Koenigscollectie, in opdracht van de staatssecretaris van 
Onderwijs,, Cultuur en Wetenschappen, 3 november 2003, op website: www.restitutie-
commissie.nll  [6 april 2004]). 
500 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 9, 'Lon-
den',, 1979,44.Tussen september 1939 en mei 1940 bracht de Duitse marine zesentwintig 
Nederlandsee schepen tot zinken, waaronder drie vissersboten, ten koste van tweehon-
derdvijftigg mensenlevens. 
511 Frits Philips, 113. Over de datum van het vertrek van de overige families heerst een 
meningsverschil.. Blanken schrijft dat de families pas op 12 april gingen, deel 1 v, 139. 
522 Brief Sylvia Philips-van Lennep aan Anton en Anna, Frans Otten en Annetje in de 
Verenigdee Staten, 10 juni 1940; familiearchief. 
533 Frits Philips, 114. Website: www.gemeentearchief.denhaag.nl [19 januari 2004]. 
Verslagg mej. Van Breemen; PCA. 
544 Personeelsdossiers Gaarenstroom, Lokker, Staal; PC A . 
555 Blanken, deel iv, 136,139. De wet werd formeel pas op 7 mei 1940 van kracht, De 
Vriess (dagboek Heldring), 1452. 
566 Briefje restaurant Royal te Den Haag aan Anton,30 april 1940; PCA. 
577 Website: www.molegraaf.nl/nl/progen/loon/loon.htm [20 januari 2004]. Briefje 
Antonn 29 april 1940 aan mr. J. R. H. van Schaik, 29 april 1940; PCA. 
588 Briefje directiesecretariaat aan restaurant Royal te Den Haag, 3 mei 1940; PCA. 
599 De Vries (dagboek Heldring), 1451-1452. 
600 Frits Philips, 115; Bouman, 238. 
611 Diek Otten bevestigt dat Sas zijn vader Frans tijdig informeerde over het begin van 
dee Duitse inval, in een aflevering van het NPS-televisieprogramma Andere Tijden over 
dee evacuatie van de Philips-top, uitgezonden op 1 april 2003. Frits Philips schrijft op 
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paginaa 115 dat het telefoontje om zeven uur kwam. Sas kan echter zeker niet voor half 
negenn hebben gebeld, zo blijkt uit L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
TweedeTweede Wereldoorlog, deel 2, 'Neutraal', 1969, 136 (aantal waarschuwingen), 463-466 
(verstrijkenn tijdstip voor tegenbevel), 469-470 (tijdstip van melding aan Generale Staf, 
GSI I I ) . . 

622 Frits Philips, 115-116; Blanken, deel iv , 139-141. Frits schrijft dat zijn colonne om 
halff  vijf vertrok, Blanken schrijft over een vertrek van de colonnes om vier uur. 
633 Afgeleid uit historische gegevens over het weer op diverse meetstations van 10 tot 
enn met 14 mei 1940, website: www.knmi.nl [22 januari 2004]. 
644 Frits Philips, 116. 
655 Brief Frans Otten aan A. Ooiman, Fabrica Argentina de Productos Eléctricos, Bu-
enoss Aires, 27 mei 1940; Henk van Riemsdijk was inmiddels in dienst van de Philips' 
Verkoopmaatschappijj  voor Nederland; PC A. 
666 Frits Philips, 116-117. Blanken,deel 1 v, 141. Kossmann, 142. 
677 Interview met dr. ir. Theo Tromp, 8 september 1981; brief Tromp aan mr. Michael 
Belll  (biograaf van Pye-directeur C O. Stanley), 16 januari 1979; PCA. 
688 Het precieze verloop van de tocht van de colonne personenauto's is niet helemaal 
duidelijk.. Frits Philips heeft het in zijn autobiografie over een Duitse luchtaanval op de 
colonnee op zaterdag 11 mei; bedrijfshistoricus Blanken volgt hem daarin. In de bro-
churee Philips' Gloeilampenfabrieken and World War 11 staat op pagina 11 echter dat de 
luchtaanvall  plaatsvond op zondagochtend 12 mei, na een tweede overnachting bij 
Klaaswaal.. Deze auteur volgt de lezing in die brochure, die begrijpelijk maakt waarom 
menn de groep op zondag opsplitste. Zie verder Frits Philips, 116-117; oorlogsdagboek 
jhr.. J. H.C. van Riemsdijk, n (zie volgende noot); Blanken, deel 1 v, 141. 
699 Frits Philips, 117. 
700 Oorlogsdagboek Van Riemsdijk, 11, ook aanwezig in PCA. Deze begon dit docu-
mentt in de zomer van 1943, zodat deels sprake is van herinneringen en deels van een 
dagboek.. Mr. Pieter Blaisse (1911-1990) was sinds 1935 verbonden aan het directiesecre-
tariaat.. Na de oorlog was hij tweemaal lid van de Tweede Kamer en gedurende negen 
jaarr lid van het Europees Parlement, zie website: www.parlement.com [20 januari 
2004]. . 
711 Website: www.knmi.nl [22 januari 2004]. 
722 De Jong, deel 9,1; Kossmann, deel 11,142-143. 
733 Frits Philips, 117. 
744 De Jong, deel 9,1-3. 
755 Interview van deze auteur met Diek Otten, indertijd dertien jaar oud, op 25 sep-
temberr 2003. Bouman, 241. Blanken, deel 1 v, 142. Naar de afspraken met de Britse au-
toriteitenn wordt verwezen in de brief van 13 mei 1940 van de Britse gezant, gericht aan 
dee commander-in-chief van de Britse troepen in Hoek van Holland en aan de autoritei-
tenn in de haven van aankomst in Engeland, waarin hun wordt verzocht het Philips-ge-
zelschapp te helpen bij de overtocht: 'The proposed crossing of of these persons to the United 
KingdomKingdom is already known to and approved by the competent authorities in London.' In 
PCA. . 

766 Van Riemsdijk, 11; PCA. 
777 Bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij was een miljoen gulden in bankbiljet-
tenn en honderdduizend gulden aan zilver- en pasmunt gedeponeerd. Overzicht 'Ir. 
P.. F. S. Otten, Persoonlijk, Stukken N v'; familiearchief. 
788 Van Riemsdijk, 11; PCA. 
799 Blanken,deel 1 v, 142; Bouman 240. 
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800 Philips' Gloeilampenfabrieken and World War u, 12; familiearchief. 
811 DeJong,deel9,3,8;Bouman,24i. 
822 Interview met Diek Otten, 25 september 2003. Bouman, 241. 
833 Website: www.knmi.nl [22 januari 2004]. 
844 Gesprek van deze auteur met mevrouw H. van Riemsdijk- Philips, 26 januari 2004. 
855 Frits Philips, 118. Cursivering door deze auteur. 
866 Blanken, deel iv , 152. In het directorium zaten: A. I.J. de Broekert, Z.T. Fetter, L.C. 
Lokker,, P. N. L. Staal (vijfenzestig jaar oud en blijkbaar teruggehaald van pensioen), A. 
Noordzij,, F.M. Roeterink, CR Fluyt en M. Wildeboer; uittreksel uit het handelsregis-
terr van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oostelijk Noord-Brabant te 
Eindhoven,, afgegeven op 11 mei 1940; in PCA. 
877 Bouman, 240, schrijft: 'Ir. Frits Philips, zijn plichten als reserveofficier vervullend, 
moestt met zijn gezin in Nederland blijven.' De brochure Philips' Gloeilampenfabrieken 
andand World War 11 meldt op pagina 12: lHe had no release release from the Netherlands Army, and 
thereforetherefore remained'; familiearchief. Blanken, deel 1 v, 142, noemt het achterblijven maar 
geeftt geen reden. 
888 Frits Philips, 108-114. 
899 Philips' Gloeilampenfabrieken and World War II, 12; familiearchief. 
900 De Vries (dagboek Heldring), 1436. 
911 Toen Frits en Sylvia in 1929 trouwden, woonden haar ouders aan de Laan van 
Nieuw-Oostt Indië, zo blijkt uit Frits' autobiografie. Deze loopt van Voorburg naar de 
Benoordenhoutseweg,, en daarmee naar schatting een kilometer of vijf van Hotel Wit-
tebrug.. Zij kunnen zijn verhuisd, maar woonden nog altijd in Den Haag. 
922 Gesprek met Jetty van Riemsdijk, 26 januari 2004. 
933 Dat Frits in Den Haag de beschikking had over een eigen auto, blijkt uit zijn auto-
biografie,, 119. 
944 Interview met Anton Philips, zoon van Frits, in Terdege, 11 april 2001. 
955 Interview met Diek Otten, 25 september 2003. 
966 Gesprek met Jetty van Riemsdijk, 26 januari 2004. 
977 Ibidem. 
988 Van Riemsdijk, 11; PCA. 
999 Frits Philips, 118, twee citaten. 
1000 De Jong, deel 9,5-6. 
1011 Frits Philips, 118; brief Sylvia Philips-van Lennep, 10 juni 1940; familiearchief. 
1022 Frits Philips, 118, twee citaten. 
1033 Ibidem, 118-119. 
1044 Van Riemsdijk, 12, PCA, twee citaten. De datum van terugkeer valt af te leiden uit 
hett feit dat zuster Staal meeging, die volgens Sylvia Philips-van Lennep (in haar brief 
vann 10 juni 1940) vertrok op 17 mei. 
1055 Frits Philips, 119. 
1066 Ibidem, 119-120. 
1077 Brief Sylvia Philips-van Lennep, 10 juni 1940, duplicaat, in familiearchief. 
1088 De transacties lijken niet te zijn voorbereid. In haar verslag over het privé-vermo-
genn van 1945 schrijft mej. Van Breemen over mondelinge instructies vóór Antons ver-
trekk en een telegrafische instructie, waarvan niet duidelijk is wanneer zij die heeft ge-
kregen.. Daarnaast is er in PCA een verklaring van notaris P. J. Steensma, met datum 23 
novemberr 1940, die verwijst naar een onderhandse akte van 13 augustus 1940, waarin 
Antonn de volmacht verleende per 13 mei 1940. Het lijk t er dus op dat de transacties in 
dee zomer van 1940 zijn uitgevoerd. 
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1099 Ontvangstbevestigingen, ondertekend door Jetty van Riemsdijk-Philips en Frits 
Philipss met datum 14 mei 1940; PCA. Jetty ondertekende op papier met de vermelding 
's-Gravenhage,, Frits op briefpapier met de vermelding De Wielewaal, zijn woning in 
Eindhoven. . 
1100 Anton gaf mej. Van Breemen vanuit de Verenigde Staten telegrafisch de instructie 
voorr maximaal 1,2 miljoen gulden van zijn aandelen in 'cultures e.d.' te verkopen, daar-
uitt de belasting - van rond 270.000 gulden - op de schenkingen aan Frits en Jetty te 
betalen,, en het overige te beleggen in Amerikaanse aandelen, die later ook weer aan Jet-
tyy en Frits werden geschonken. Verslag mej. Van Breemen; PCA. 
1111 In 1907 had Anton met enkele andere fabrikanten de Grondmaatschappij Stratum-
Tongelree opgericht en daarmee grond aangekocht voor het villapark in Tongelre, waar 
datzelfdee jaar ook De Laak werd gebouwd. Zie hoofdstuk 3 De nieuwe tycoons en Ot-
ten,, Woningbouw, 37. Mej. Van Breemen meldt in haar verslag dat zij, toen de Duitse be-
zetterr op een gegeven moment een opgave van Antons bezit eiste, 'met opzet alle bezit-
tingenn van de NV Grondmaatschappij achterwege [heeft] gelaten'. Mogelijk is dit de 
Grondmaatschappijj  Stratum-Tongelre geweest, maar zeker is dit niet. Er was verder 
ookk een NV Philips' Grondmaatschappij tot Behoud van Natuurschoon, die eigenaar 
wass van het golfterrein in Valkenswaard en van het daar gelegen huis {De Gagelhof) 
mett omliggende grond van Henk en Jetty van Riemsdijk. Bij het uitbreken van de oor-
logg hebben de Van Riemsdijks De Gagelhof overigens van deze NV overgenomen, zo 
blijk tt uit het verslag van mej. Van Breemen. 
1122 Bouman, 241-242; De Jong, deel 9,3. 
1133 Notulen raad van beheer van de NV Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen 
Philips'' Gloeilampenfabrieken, Century House, Shaftesbury Avenue, Londen, 10 uur 
'ss morgens, 15 mei 1940; PCA. 
1144 Brochure van het Maryvale Pastoral Centre van het bisdom Arundel en Brighton, 
datt in de jaren tachtig en negentig in Snowdenham Hall gevestigd was, ongedateerd; 
kopiee in PCA. 
1155 Interview met Tine van Walsem, dochter van Herman van Walsem, in een afleve-
ringg van het NPS-televisieprogramma Andere Tijden over de evacuatie van de Philips-
top,, uitgezonden op 1 april 2003. 
1166 Kossmann, deel 11,143-144. 
1177 Brief Frans Otten aan minister-president Gerbrandy, 4 december 1940; PCA. 
1188 Brief Anton aan Gerbrandy, 12 december 1940; PCA. 
1199 Telegram Anton aan David Sarnoff, 23 mei 1940; PC A . 
1200 Kossmann, deel 11,144. Bouman, 243. 
1211 Bouman, 242-243. 
1222 De Jong, deel 9,51. 
1233 Ibidem, 51-52. 
1244 Telegram ambassadeur Joe Kennedy vanuit Londen aan David Sarnoff in New 
York,, 17 juni 1940; PCA. 
1255 Bouman, 244. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK l 6 

11 Briefje van Frans Otten aan R. Proskauer, 11 Wall Street, New York, 26 JUÜI94O;PCA. 
22 Adreslijst Philips-medewerkers in en rond New York tijdens de Tweede Wereldoor-
log,, ongedateerd; PCA. Van de vierentwintig betrokkenen woonden achttien in de ge-
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meentee Mamaroneck, waar Larchmont toe behoort, twee in New Rochelle en vier op 
Manhattan,, New York City. Anton en de Ottens woonden in hetzelfde huis. 
33 Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943,26. 
44 Tijdens een bezoek van de auteur op 11 oktober 2003. 
55 Vermeld op Antons Permit to Reenter the US van 11 februari 1947; familiearchief. 
66 Brief Frans Otten aan J.W. Beyen, 1 oktober 1940; PCA. 
77 Interview met Arie Vernes, 19 mei 1964, PCA, twee citaten. . 
88 Brief Frans Otten aan J.W. Beyen, 1 oktober 1940; PCA. 
99 Brief Anton aan minister-president mr. P. Gerbrandy te Londen, 12 december 1940; 
P C A. . 

100 Aantal werknemers: Bouman, 227. . 
111 Telegram mr. D.J. Sannes aan mr. H. du Pré in Buenos Aires; telegram Sannes aan 
allee vestigingen, 12 mei 1940: PCA. 
122 Philips' Gloeilampenfabrieken and World War II, 12; familiearchief. 
133 Telegram Sannes aan alle vestigingen, 14 mei 1940; PCA. 
144 Telegram van Sannes in Engeland aan Philips-medewerker mr. H. du Pré in Bu-
enoss Aires, dat hij geen contact met het management kan krijgen, 12 mei 1940; PCA. Er 
wass op 14 mei nog wel telefonisch contact mogelijk tussen Londen en Den Haag, L. de 
Jong,, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 3, 'Mei '40', Den 
Haag,, 1970,461. 
155 Brief J. F. Berger van N v Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven aan A. Ver-
nes,, Philips Technical Products, 410 4th Avenue, New York, gedateerd 20 mei 1940 (het 
iss niet bekend wanneer deze brief daadwerkelijk is aangekomen); PCA. 
166 Op 22 mei 1940 annuleerde Frits, in zijn functie van directeur van de NV Philips' 
Gloeilampenfabrieken,, de huurovereenkomst met de NV Philips' Exploitatie Maat-
schappij.. Feitelijk had hij die functie niet meer. Bij de statutenwijziging ten behoeve 
vann de zetelverplaatsing waren de bevoegdheden van alle commissarissen, directeuren 
enn onderdirecteuren in bezet Nederland ingetrokken. Zie Blanken, deel iv, 143,159. 
Vermoedelijkk heeft Frits al meteen op zijn eerste werkdag, 20 mei 1940, besloten de Ex-
ploitatiee Maatschappij buiten werking te stellen. Dit blijkt uit een brief van stafmede-
werkerr J. F. Berger te Eindhoven aan A. Vernes in New York, met de datum 20 mei 1940. 
Hijj  deed ook alsof de zetel van de N v Philips' Gloeilampenfabrieken zich weer gewoon 
inn Eindhoven bevond, zo blijkt uit een brief van de jurist A.J. Guépin vanuit Eindho-
venn naar Philips' adviseur L. P. Graner te New York van 1 juni 1940. Brieven in P CA . 
177 Genoemd telegram wordt geciteerd in een brief van Philips Hongarije aan de Phi-
lips-directiee in Londen, 24 mei 1940; PCA. 
188 Aantekening met datum 5 juni op brief J. F. Berger van Philips Eindhoven aan H. 
Hartongg van Philips te Buenos Aires, 24 mei 1940; PC A . 
199 Telegram Werner Brümmer vanuit Zwitserland naar de directie in Londen, 29 mei 
1940;; PCA. 

200 Telegrammen Brümmer aan Sannes, 14 mei 1940, en aan Herman van Walsem in 
Londen,, 18 mei 1940; PCA. 
211 Telegram Brümmer aan Otten, 31 mei 1940; PCA. 
222 Brief Brümmer aan Van Walsem in New York, 28 juni 1940; PCA. 
233 De Jong, deel 9,19-20. 
244 Een pikant detail is dat een belangrijk deel van de aandelen van de vennootschap-
penn in neutraal Europa in een safe bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Den 
Haagg was achtergebleven. Brief Otten aan Wim Beyen, 1 oktober 1940: PCA. 
255 De schorsing was het gevolg van artikel 8 van de op 15 mei 1940 gewijzigde statuten 
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vann de NV Phil ips' Gloei lampenfabrieken: 'President en directeuren moeten zijn Ne-

der landerss en in het volle genot der burgerli jke en staatkundige rechten als zodanig. 

President,, directeuren en commissarissen kunnen als zodanig generlei handel ingen 

verr ichtenn indien en voor zolang zij ten gevolge van oorlogstoestand niet in staat zijn 

hunn wi l in vri jheid te bepalen.' Formuler ing zoals gepubliceerd in De Curafaosche Cou-

rant,rant, 14 juni 1940. 

266 Telegram Phil ips Londen aan Phil ips Boedapest,7 juni 1940; P C A. 

277 Frits Phil ips, 124. 

288 Ib idem, 121. 

299 Zie hoofdstuk 13, De d ruk der omstandigheden. 

300 Telegram directeur Herbert Kastengren van Philips Svenska aan Philips Londen, 

155 juni 1940; P C A. 

311 Telegram Phil ipsdirectie te Londen aan Kastengren, 17 juni 1940; P C A. 

322 Telegram L.P. Graner te New York aan Philips Eindhoven, 28 juni 1940; P C A. 

333 Brief Werner B rümmer aan Herman van Walsem in New York, 28 juni 1940; brief 

B r ü m m e r a ann Otten in New York, 16 jul i 1940; P C A. Blanken, deel I V , 163. 

344 Brief B rümmer aan Van Walsem, 28 juni 1940, P C A, dr ie citaten. 

355 Blanken, deel ^,155-156. Klemann, 280-281. Sluyterman 152. 

366 Brief B rümmer aan Van Walsem in New York, verzonden 28 juni 1940, en aan Otten 

inn New York, verzonden 16 jul i 1941; P C A. Brieven uit Zwitserland kwamen in deze pe-

r iodee pas dr ie tot vier weken later in de Verenigde Staten aan, aldus Blanken, deel i v , 

163. . 

377 Blanken, deel 1 v, 157. 

388 Volgens Bouman was het vooral in de per iode van het verblijf in Ossining - dus 

ju l i /augustuss - gloeiend heet, 245. 

399 Brief J. Planje (directiesecretariaat, Roosevelt Hotel, New York) aan Otten in 'The 

Inn',, Buckhill Falls, Pocono Mounta ins, Pennsylvania, 27 augustus 1940; P C A. 

400 Brief Anton aan prof. mr. P.S. Gerbrandy te Londen, 12 december 1940; P C A. De 
Jong,, deel 9,134. 

411 Blanken, deel 1 v, 163. 

422 Ib idem, 164. 

433 Brief Ot ten aan A. Oo iman Esq. c/o Messrs. Fabrica Argentina de Productos Elec-

tricos,, Buenos Aires, 27 mei 1940; P C A. 

444 Brief Albert Oo iman in Buenos Aires aan Otten in New York, 20 jul i 1940; P C A. 

455 Door Ot ten gemeld in een brief aan Oo iman, 20 augustus 1940; P C A. 

466 Brief Corvo Curacao aan mr. H. du Pré, secretaris van de NV Phil ips' Gloei lampen-

fabriekenn te Wil lemstad, 27 september 1940, Nationaal Archief der Nederlandse Antil -

lenn te Wil lemstad, Curacao. Formeel was de ontheffing overigens niet nodig. De Zuid-

Amerikaansee vestigingen vielen onder de Amerikaanse trust. 

477 Brief Van Walsem aan Corvo Curasao met verslag van een gesprek op 7 oktober 

19400 over contacten met vestigingen in neutrale landen, 8 oktober 1940; Nationaal Ar-

chieff  Neder landse Antil len. 

488 Blanken, deel i v , 164-165. 

499 Ibidem, 166. 

500 Frits Phil ips, 126. 

511 Ibidem, 127. 

522 Verslag door Brümmer van zijn telefoongesprek met Otten, Van Walsem en Lou-

partt op 20 november 1940; P C A. 

533 Frits Phil ips, 127, twee citaten. 
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544 Verslag Brümmer, 20 november 1940; PC A . 
555 Brief Frits Philips vanuit Boedapest aan Werner Brümmer, 19 november 1940; p c A . 
566 Het is vrijwel zeker dat de directiewijziging in de telefoongesprekken van Otten en 
Fritss aan de orde is geweest. Otten had het eerste bericht daarover al gekregen via een 
telegramm van Brümmer, 15 oktober 1940. Dat de wijziging ten tijde van de telefoonge-
sprekkenn al had plaatsgevonden, blijkt uit Frits' brief aan Brümmer van 19 november 
1940;beidee in PCA. 
577 Telegram Otten aan W. Muri te Zurich, 25 november 1940; PCA. 
588 Brief Frits Philips aan Brümmer, 19 november 1940; PCA. 
599 Telegram Otten aan Muri, 25 november 1940; PCA. 
600 Ibidem,26 november 1940; PCA. 
611 Brief Herman Thai Larsen aan Herman van Walsem, 26 december 1940; PCA. De 
brieff  is met de hand geschreven maar niet door Thai Larsen met zijn naam onderte-
kend,, vermoedelijk bewust. Het ligt evenwel voor de hand dat hij de schrijver was. De 
inhoudd wijst op een betrekkelijk hoge positie binnen het bedrijf en nauwe contacten 
mett Frits en andere topmanagers. Bovendien kon Thai Larsen dankzij zijn Zweedse 
nationaliteitt vrij gemakkelijk naar Zweden reizen, en is via andere brieven en telegram-
menn bekend dat hij van die positie gebruikmaakte om als contactpersoon te fungeren. 
Vgl.. telegram Otten aan directeur Kastengren van Philips Zweden, 12 maart 1941, en 
brieff  ir. R. Hylkema, technisch directeur van Philips Zweden, aan Otten, 19 maart 1941; 
beidee PCA. 

622 H. L. Woltersom en mr. L. A. Nypels waren door de zetelverplaatsing en de statu-
tenwijzigingg formeel hun bevoegdheden als commissaris kwijtgeraakt. Zij bleven tij -
denss de Tweede Wereldoorlog in Nederland en kozen net als Frits voor verder functio-
neren.. Antons broer Eduard liet al op 17 mei 1939 weten zijn commissariaat te willen 
neerleggenn (briefin PCA). Dit is uiteindelijk gebeurd per 1 februari 1941, zo blijkt uit 
eenn brief van hem aan Woltersom van 17 januari 1941; PCA. De overige commissarissen 
-- Beyen, Crena de Jongh en GE-man Minor, en natuurlijk Anton - bevonden zich bui-
tenn bezet Nederland en bleven formeel in functie. 

Hett gedrag van de bankier H.L. Woltersom tijdens de Tweede Wereldoorlog was om-
streden.. Hij werd voorzitter van de Adviescommissie voor het Nederlandse bedrijfsle-
venn voor de Rijkscommissaris (augustus 1940) en voorzitter van de Organisatiecom-
missiee voor het bedrijfsleven (31 oktober 1940), beide door de bezetter ingesteld. Deze 
tweedee commissie - ook aangeduid als Raad voor het Bedrijfsleven en in de wandeling 
dee Commissie-Woltersom genoemd - moest zorgen voor een ordening van het Ne-
derlandss bedrijfsleven naar corporatistisch model. Kossmann, deel 11,153; F. Karsten, 
'Woltersom,, Herman Louis (1892-1960)', in Biografisch Woordenboek van Nederland, 
website:: www.inghist.nl [5 september 2003]. Na de oorlog is Woltersom beschuldigd 
vann economische collaboratie, maar bij de zuivering door de commissie-Fentener van 
Vlissingenn ging hij zo goed als vrijuit , en bleven de consequenties van zijn samenwer-
kingg met de bezetter beperkt tot ongevraagd eervol ontslag uit zijn functies in de be-
drijfsorganisaties.. J. Meihuizen, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische 
collaboratiecollaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam, 2003,287. 

633 Brief Thai Larsen aan Van Walsem, 26 december 1940; PCA. 
644 Blanken,deel iv, 169. 
655 Meihuizen, 551-552. 
666 Brief Thai Larsen aan Van Walsem, 26 december 1940; PCA. 
677 Zo stuurde Otten op 10 januari 1941 een telegram naar Jacques Morpurgo van Phi-
lipss Portugal met een bericht voor Frits, waarin hij verwijst naar diens brieven van 10 
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enn 16 november 1940 en een eigen brief van 10 december 1940, en waarin hij nog eens 
steltt dat men in New York beter kan overzien wat goed is voor het concern dan in Eind-
hoven;; PC A . 
688 Brief Herman van Walsem aan Corvo Curacao met verslag van een gesprek op 7 
oktoberr 1940 met de commissie over contacten met vestigingen in neutrale landen, 
voorr akkoord getekend door voorzitter Sütthof en secretaris Van Waveren, 8 oktober 
1940,, Nationaal Archief Nederlandse Antillen, twee citaten. 
699 Blanken, deel 1 v, 179. 
700 Telegram Welter aan gouverneur Wouters, 19 december 1940; Nationaal Archief 
Nederlandsee Antillen. 
711 Telegram minister C. Welter van Koloniën te Londen aan gouverneur G. Wouters 
tee Willemstad, Curacao, 19 december 1940; Nationaal Archief Nederlandse Antillen. 
722 Brief Corvo Curacao aan H. du Pré, 31 december 1940; Nationaal Archief Neder-
landsee Antillen. Blanken, deel iv , 181. 
733 Brief Otten aan Ooiman in Buenos Aires, 11 oktober 1940; PC A . 
744 Brieven Otten aan Jacques Morpurgo van Philips Portugal, 29 oktober 1940 en 
11 november 1940; P CA. 
755 Bouman, 247. 
766 Gesprek van deze auteur met Diek Otten, 1 maart 2002. 
JJJJ Ibidem. 
788 Brief J. Planje (directiesecretariaat) aan Otten in Buckhill Falls, Pennsylvania, 27 
augustuss 1940; briefje J. Planje aan M. van Agt van Philips do Brasil te Rio de Janeiro, 2 
septemberr 1940; brief W. Muri vanuit Zurich aan Philips New York, 4 december 1940; 
PCA. . 

799 Brief Anton aan prof. Gerbrandy, 12 december 1940; PCA. 
800 In de Nederlandse industrie vonden in de jaren dertig relatief veel diepte-investe-
ringenn plaats, gericht op vervanging van arbeid door machines, Van Zanden & Grif-
fiths,, 154-155. 
811 Telegram Anton aan minister-president prof. Gerbrandy te Londen, 18 oktober 
1940;;  PCA. 

822 De Jong gaat uitvoerig in op de gesprekken en onderhandelingen van de regering 
mett de Britten en de Amerikanen over militaire samenwerking in Azië. Hij meldt niets 
overr het verhuren van marinebases, wel over de Nederlandse afwijzing van een Ameri-
kaanss verzoek om marineattachés te mogen stationeren in de belangrijkste Indische 
havens,, omdat men anders ook 'ja' zou moeten zeggen op een vergelijkbaar Japans ver-
zoek.. Mogelijk was het krantenbericht dat Anton las daarop gebaseerd. De Jong, deel 9, 
267-269. . 
833 Brief Werner Brümmer aan Otten, verzonden 5 november 1940 en ontvangen 27 
novemberr 1940; PCA. Met name aan de universiteiten van Leiden en Delft klonken 
protesten;; later zouden twee Delftse studenten door een Duitse militaire rechtbank ter 
doodd worden veroordeeld. 
844 De Jong beschrijft deze route in deel 9,169. 
855 Bouman, 247, twee citaten. 
866 Gesprek van deze auteur met Diek Otten, 1 maart 2002. 
877 Brief Otten aan Anton in Hotel Reforma, Mexico-Stad, 12 februari 1941; PCA. 
888 Brief Otten vanuit New York aan Anton en Anna in La Jolla, Californië, 31 maart 
1941;; PCA. 

899 Bouman, 248-249. 
900 Toespraak Anton via Radio Boston, 23 mei 1941, transcriptie; PCA. 
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911 Oorlogsdagboek Henk van Riemsdijk, 44-45. 
922 Frits Philips, 140. 
933 Ibidem, 137-139. 
944 Telegram Jetty van Riemsdijk aan Anton, 30 mei 1941, oorspronkelijk in het Frans, 
zoalss vertaald en geciteerd in Bouman, 251. 
955 Brief ir. H. Hesselink vanuit Madrid aan Anton, 10 juni 1941; PCA. 
966 De Netherlands Purchasing Commission was gevestigd in New York en ontstond in 
januarii  1941 door samenvoeging van de vier overheidscommissies, een voor elk rijks-
deel,, die tot dan in de Verenigde Staten defensieaankopen verrichtten. Voorzitter ir. J. 
vann den Broek was een directeur van de mijnbouwonderneming Billiton. De commis-
siee was een grote organisatie en had op een gegeven moment bijna vierhonderd men-
senn in dienst. De Jong, deel 9,239. E.C. Zimmerman was waarnemend voorzitter van 
dee commissies voor Nederlands-Indië, Curacao en Suriname, die in de Netherlands 
PurchasingPurchasing Commission opgingen. Website: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Ne-
derlands-- indonesischeBetre kkingeni945 -19 50 [ 6 februari 2004 ]. 
977 Brief van Frans Otten vanuit Boca Raton, Florida, aan E.C. Zimmerman van de 
NetherlandsNetherlands Purchasing Commission in de Verenigde Staten, 6 maart 1941; PCA. 
988 Zie hoofdstuk 9, De opkomst van nieuwe generaties. 
999 Bief Otten aan Zimmerman, 6 maart 1941, PCA, vijf citaten. 
1000 Brief Otten aan prof. Gerbrandy, 27 februari 1941; kopie aan prins Bernhard, 1 
maartt 1941; PCA. In het P. S. beschrijft Otten het incident in januari 1940 met de corres-
pondentt Kiek van het Algemeen Handelsblad, die het verhaal ophing dat Philips van 
hett begin af aan de NSB had gefinancierd, zoals beschreven in hoofdstuk 14, Het zekere 
voorr het onzekere. 
1011 Ibidem, negen citaten. 
1022 Brief Otten aan prof. Gerbrandy, 4 december 1940; identieke brief aan prins Bern-
hard,, 2 december 1940; PCA. 
1033 Brief Otten aan president Roosevelt, 16 januari 1941, gevolgd door ongedateerd te-
legramm dat naar deze brief verwijst; PCA. 
1044 Ibidem, twee citaten. Otten had de uitdrukking 'senatum deliberandum Saguntum 
periit'periit' niet helemaal goed; het is Senatu deliberanteperit Saguntum (naar Livius 21,7), 
watt betekent: Terwijl de senaat beraadslaagt, valt Saguntum, zie Van Dale, Groot 
Woordenboekk der Nederlandse taal, 11de druk, Utrecht/Antwerpen, 1984,3701. 
1055 Beyen was in januari 1940 financieel directeur van Unilever geworden. Door toe-
valligee omstandigheden was hij in mei 1940 in Londen beland en daar financieel advi-
seurr van de Nederlandse regering geworden, naast zijn directiefunctie. Kersten. 
1066 Brief Otten aan Wim Beyen te Londen, 1 maart 1941: PCA. 
1077 Brief Otten aan dr. D. J. Sannes te Guildford, 2 april 1941; P c A . 
1088 Brief Sannes aan Otten mede ondertekend door directeur S. Eriks en medewerker 
Beninkk van de Britse Philipsorganisatie, 8 mei 1941, met handgeschreven toevoeging 
enn ondertekening door J.W. Beyen op datum 9 mei 1941, PCA, vier citaten. 
1099 Ibidem, zes citaten. 
1100 Ibidem, vier citaten. 
1111 Besluit Corvo Londen, 18 juni 1941 en aanvulling 14 januari 1942; brief Corvo Lon-
denn aan Van Walsem, 21 juni 1941; Nationaal Archief Nederlandse Antillen. Aanvanke-
lij kk hoorde Finland ook bij dit rijtje, maar dit werd vanaf november 1941 in A6 niet 
meerr als neutraal beschouwd, De Jong, deel 9,446. 
1122 De Jong, deel 9,448. 
1133 Brief Corvo Londen aan Van Walsem, 21 juni 1941; PCA. 
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ii 44 De juridische problemen hadden betrekking op de positie van de Amerikaanse 
trust,, officieel kwam de overeenkomst tussen Philips en de Corvo Londen pas tot stand 
opp 10 december 1941; Blanken, deel iv , 187. 
1155 Brief van ir. R. Hylkema, technisch directeur van de fabriek te Norrköping, aan 
Franss Otten, 19 maart 1941; PCA. 
1166 Brief Philips Eindhoven aan Philips Portuguesa, 10 juni 1941, doorgeleid naar New 
York;; PCA. 
1177 Brief ir. H. Hesselink aan Anton, 10 juni 1941; PCA . 
1188 Brief Werner Brümmer aan Frans Otten, 30 juni 1941; PCA. 
1199 Blanken, deel 1 v, 202-206. 
1200 Interne notitie Jan Paulussen, Philips Company Archives, 2 mei 2000. Brief Werner 
Brümmerr aan Otten, 30 augustus 1941; PCA. 
1211 Jaarverslag NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Willemstad over het boekjaar 
1940-1941,, verschenen op 1 november 1941; Nationaal Archief Nederlandse Antillen. 
Balanss van de Amerikaanse Philips Trust, totaalbeeld over de jaren 1940-1945, opge-
maaktt door N. Ammeraal, 29 juni 1945; PCA. Uitgaande van een dollarkoers van 2,67 
guldenn en een koers van het Britse pond van 7,60, gulden, zoals tijdens de oorlog gol-
den. . 
1222 Gesprek van deze auteur met Diek Otten, 1 maart 2002. Aantekeningen van diens 
zoonn Paul Otten over vakanties van zijn grootouders in de periode 1940-1945; familie-
archief. . 
1233 Brief Otten aan Anton in Mount Washington Hotel, Bretton Woods, 14 augustus 
1941;; PCA. 
1244 Frans Otten, 'Memorandum inzake Philips Concern voor de Nederlandsche Auto-
riteitenn in Engeland en Nederlandsch-Indië', New York, 28 oktober 1941; PCA. 
1255 Gesprek met Diek Otten, 25 september 2003, gevolgd door diverse telefonische be-
vestigingenn van hem en zijn zoon Paul. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK 17 

11 Brief Gerard Philips aan Anton en Anna, 13 november 1941, p CA, vijf citaten. 
22 Telegram Anton aan Frans Otten te Londen, 5 februari 1942; PCA. 
33 Telegram Anton en Anna enn de Ottens aan Werner Brümmer, 26 januari 1942; PCA. 
44 Otten las dit in Londen in een Nederlandse krant, die dus naar Engeland gesmok-
keldd moet zijn. Brief J. Planje (directiesecretariaat New York) aan A. Ooiman te Buenos 
Aires,, 18 februari 1942; PCA. 
55 Knickerbocker Weekly, 21 j uni 1943,22. 
66 L, de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11a, 'Ne-
derlands-Indiëë 1', Den Haag, 1984,726; deel 13,'Bijlagen/register', 163. 
77 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 5, 'Maart 
'41—julii  '42', Den Haag 1974,653-656. 
88 De Jong, deel 11a, 741,816,823-825. 
99 Blanken, deel iv , 340. 
100 Telegram Anton aan Otten in Londen, 14 januari 1942; PCA. 
111 Bouman, 253. 
122 Telegram Anton aan Otten, 14 januari 1942; PCA. 
133 Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943,26. Brief Anton aan gepensioneerd medewerker 
C.. Bol, Palo Alto, Californië, 16 december 1942; PCA. 
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144 Blanken, deel iv, 340-341. 
155 Bouman,255. 
166 Telegram Anton aan Otten te Londen, oorspronkelijk in het Engels, vertaling door 
dezee auteur, x april 1942; PCA. De directie had opdracht gegeven de fabriek in Surabaya 
bijj  een Japanse inval te vernietigen, aldus de brochure Philips' Gloeilampenfabrieken 
andand World War 11 (familiearchief), maar deze kwam na de capitulatie in handen van 
hett Japanse Toshiba, aldus Sluyterman, 161. De verliezen liepen op tot 2,7 miljoen gul-
den.. In het jaarverslag van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Willemstad over 
1941-19422 is een bedrag van anderhalf miljoen gulden afgeschreven voor verliezen in 
hett Verre Oosten, die voornamelijk Nederlands-Indië betreffen. Het jaarverslag over 
1942-19433 meldt een kleine 1,2 miljoen gulden aan kapitaalafboeking op de NV Philips' 
Nederlandsch-Indischee Fabricatie Maatschappij. De statutaire zetel van die NV is per 
11 maart 1942 van Batavia naar Willemstad verplaatst, brief H. du Pré, 22 mei 1944 aan 
dee Curacaose Commissie regeling rechtsverkeer in oorlogstijd, 22 mei 1944. Jaarversla-
genn en laatstgenoemde brief in Nationaal Archief Nederlandse Antillen. 

177 Telegram Anton aan Otten te Londen, 29 april 1942; PCA. Molybdeen is verwant 
mett wolfram, maar zachter. Het wordt vooral toegepast bij de legering van staal. Het 
heeftt vrijwel dezelfde uitzettingscoëfficiënt als glas en wordt daarom in gloeilampen 
ingesmoltenn als toevoerdraad naar en steundraad voor de wolfram gloeispiraal, en ook 
gebruiktt in elektronenbuizen. Encarta Encyclopedie Winkler Prins, 1993-2002. 
188 Telegram Otten aan Anton, 30 april 1942; PCA. Blanken, deel 1 v, 341. 
199 Brief Anton aan C. Bol, 16 december 1941; PCA. Blanken, deel iv, 343. 
200 NAPC en deze bedrijven vielen alle in de Amerikaanse trust; Blanken deel iv , 340; 
AnswerAnswer O/NV Philips' Gloeilampenfabrieken to a monograph by dr. Corwin D. Edwards 
submittedsubmitted to the subcommittee on war mobilization of the committee on military affairs 
UnitedUnited States Senate, brochure uitgegeven door Philips, 28 april 1944; P CA. 
211 Interview met Arie Vernes, 19 mei 1964; PCA. Overigens werd zijn eigen handelsbe-
drijfj ee Philips Technical Products tijdens de Tweede Wereldoorlog stilgelegd, zo blijkt 
uitt de brochure in de vorige noot. 
222 Interview met Vernes, 19 mei 1964; p p e A . 
233 Een zelfde tijdelijk liquiditeitsprobleem deed zich voor in het boekjaar 1942-1943, 
Inn de zomer van 1942 zakte de hoeveelheid vrije kasmiddelen in de Verenigde Staten te-
rugg naar zeshonderdduizend dollar, zo meldt Blanken (deel iv , 343), en kreeg Philips 
eenn lening van de Amerikaanse regering, in het kader van de stimulering van de oor-
logsproductie.. Aan het eind van het boekjaar had de Amerikaanse trust toch weer acht 
miljoenn dollar op de bank en in kas, blijkt uit het betreffende jaarverslag. Jaarverslagen 
NVV Philips' Gloeilampenfabrieken te Willemstad over de boekjaren 1940-1941, 1941-
19422 en 1942-1943; Blanken, deel iv , 341. Omrekening op basis van een dollarkoers van 
2,677 gulden, zoals ook De Jong die in zijn deel 9 voor de oorlogsjaren hanteert. 
244 Brief Anton aan J. Morpurgo van Philips Portuguesa, 14 februari 1941; p CA . 
255 Brief Anton aan het Internationale Rode Kruis te Genève, 14 maart 1942; antwoord 
IRKK van 6 mei 1942; brief van generaal H.F.M, baron van Voorst tot Voorst, 21 april 
1942;; instructie van het 1 RK over de verzending van voedselpakketten aan krijgsgevan-
genen,, 1 j uni 1942; brief J.T. Planje aan Anton in Hotel Banff, Banff, Canada, 15 juli 1942; 
PCA.. Uit voornoemde instructie blijkt dat de verzending van voedsel- en kledingpak-
kettenn verliep volgens een strikte procedure. De krijgsgevangenen konden adressen 
vann familie of bekenden opgeven, die dan van de Duitse overheid periodiek labels ont-
vingen,, die weer aan de pakketten bevestigd moesten worden. Men hoefde de pakket-
tenn niet zelf samen te stellen. Het Rode Kruis leverde voor een label en 2,40 dollar een 
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standaardvoedselpakkett af. Het is niet bekend of Anton daar gebruik van maakte, wel 
datt hij pakketten Het samenstellen door het warenhuis Bloomingdale's (zo blijkt uit de 
genoemdee brief van Planje), dat deze service blijkbaar ook bood en daarbij ook zorgde 
voorr de bureaucratische afhandeling, zoals het aanvragen van de benodigde export-
vergunning. . 

266 Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 4, 
'Meii  '40-maart '41', Den Haag, 1972,325-326. 
277 Brief Peter Meinhardt aan Van Walsem, 22 april 1943; PCA. 
288 Brief William Meinhardt aan Anton in Eindhoven, 27 maart 1946; PCA. 
299 Bouman, 248. 
300 De vliegboot waarmee mevrouw Doorman Nederlands-Indië verliet is, met een 
aantall  andere, na aankomst in het Australische Broome door Japanse vliegtuigen aan-
gevallen,, blijkt uit De Jong, deel 11a, 963-965. Daarbij zijn nogal wat slachtoffers geval-
len.. Of een of meer van haar kinderen daartoe behoorden, is niet bekend. 
311 Telegram Anton aan Theo Heyligers te Alexandrië, 21 april 1942; PCA. Mevrouw 
Doormann is later naar de Verenigde Staten gegaan. De correspondentie van Anton te 
Neww York bevat een brief aan Philips Engeland, waaruit blijkt dat hij tijdens de oorlog 
geldd naar haar heeft overgemaakt, dat door haar vader aan hem is terugbetaald via de 
vestigingg van Philips in Cairo, 17 oktober 1945; PCA. Diek Otten meldt dat zij tijdens de 
oorlogg is hertrouwd en in de buurt van New York heeft gewoond, aldus een e-mail van 
zijnn zoon Paul Otten aan deze auteur, 27 maart 2004. 
322 Brief Werner Brümmer aan Otten in Londen, 10 december 1941; PCA. 
333 Brief Hylkema aan Otten, 6 mei 1942; PCA. 
344 Brief Ooiman aan Otten te New York, 25 mei 1942; PCA. 
355 Brief Brümmer aan Otten, 21 mei 1942; PCA. 
366 In februari 1942 werkten al 165.000 Nederlanders gedwongen in Duitsland, voor-
namelijkk voormalig werklozen, plus 72.000 grensarbeiders. Door zware verliezen in 
Ruslandd in de winter van 1941-1942 en extra mobilisaties nam het tekort aan arbeids-
krachtenn in Duitsland toe en eind maart 1942 werd Fritz Sauckel door Hitler benoemd 
tott Generalbevollmachtigter fur den Arbeitseinsatz met het doel de invoer van buiten-
landsee arbeidskrachten te intensiveren. Daar kreeg Frits Philips dus ook mee te maken. 
Inn de loop van juni 1942 zijn 1155 medewerkers van Philips opgeroepen voor de Arbeits-
einsatz.einsatz. Hoeveel zich hebben gemeld, is niet bekend. De Jong, deel 5,667; Blanken, deel 
i v ,269. . 

377 Brief Brümmer aan Otten in New York, verstuurd via de Nederlandse legatie in 
Bern,, 17 juli 1942; PCA. 
388 Frits Philips, 152. 
399 Blanken,deel iv,213-214. 
400 Frits Philips, 162. 
411 De Jong, deel 5,1066. 
422 Ibidem, 1071 (huwelijken), 1080-1081 (ster). 
433 Ibidem, 975-976. 
444 Brümmer aan Otten, 17 j uli 1942; p cA . 
455 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 6, 'Juli 
'42-meii  '43', Den Haag 1975,10,58. 
466 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 7, 'Mei 
'43-junii  '44', Den Haag 1976,916 ev. 
477 Dossier De Graaff, PCA. 
488 Blanken, deel iv,307. 
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499 Zie hoofdstuk n Uit de schaduw. 
500 Interview met mr. W. de Graaff, De Telegraaf, 25 september 1982, twee citaten. 
511 De Jong, deel 2,81. Interview De Graaf, 25 september 1982. Blanken, deel 1 v, 308. 
522 Interview De Graaff, 25 september 1982. Ook De Jong meldt het contact van de 
Graafff  met GS 111 en schrijft in deel 2, pagina 81 dat Otten vanaf 1939 vrijwel wekelijks 
naarr Den Haag ging om informatie uit Duitsland door te geven. 
533 Interview De Graaff, 25 september 1982. 
544 De Jong, deel 7,917. 
555 Interview De Graaff, 25 september 1982, twee citaten. 
566 Telegram J. Planje (directiesecretariaat te New York) aan W. Muri van Philips Zwit-
serland,, 7 maart 1941; PCA. 
577 Notitie van een telefonisch gesprek van Brümmer met de heer J. Luns, attaché der 
Nederlandsee Legatie te Bern op 14 maart voormiddag, gemaakt door Brümmers assis-
tentt Kuylaars, 14 maart 1941; PCA 
588 De Jong, deel 7,917. 
599 Ibidem, 917,924 ev. De Graaff is na de oorlog verschillende keren voor zijn werk als 
koerierr onderscheiden. Zo kreeg hij een certificaat van de Britse opperbevelhebber 
veldmaarschalkk Montgomery, met als toelichting: 'Mede door uw medewerking, on-
derr dikwijl s gevaarlijke omstandigheden, was het voor de geallieerde legerleiding mo-
gelijkk de bevrijding van Nederland door te zetten met uitermate correcte gegevens, die 
doorr u en uw medewerkers werden verzameld en die door het geallieerde hoofdkwar-
tierr op zeer hoge prijs werden gesteld.' Aldus de begeleidende brief van het Bureau In-
lichtingenn der Nederlandse Regering in Afwikkeling aan De Graaff, 25 april 1946; PCA. 
600 De Jong, deel 7,914-916. Blanken, deel 1 v, 304. 
611 Zij verkocht in 1943 en 1944 vier van de elf diamanten die Anton vóór de oorlog 
voorr rond tachtigduizend gulden had gekocht. De opbrengst van deze vier - in totaal 
ongeveerr 24 karaat - was rond driehonderdduizend gulden (ruim anderhalf miljoen 
euro),, gemiddeld 12.500 gulden per karaat (rond vijfenzestigduizend euro). Zij 
schrijft:: 'De opbrengsten kwamen elk voor de helft in twee zwarte kassen, die ik hield. 
Eenn ter beschikking van ir. [Frits] Philips en een van mevrouw [Jetty] van Riemsdijk. 
Grotee bedragen werden hieruit betaald aan ondergrondse activiteit, extra levensmid-
delenn aan kampen, ondersteuningen gijzelaars en verder belastingen en huishoudelij-
kee uitgaven.'VerslagVan Breemen; PCA. 
622 Interview met mr. W. de Graaff in De Telegraaf, 28 september 1982. Het ging om jhr. 
ir.. R. E. Laman Trip en mr. H. P. Linthorst Homan, Frits Philips, 165, Blanken, deel 1 v, 

303. . 
633 Het is niet bekend of deze waarschuwing ook Londen heeft bereikt. De Jong, deel 
9,1035.. Interview met De Graaff, 28 september 1982. 
644 Oorlogsdagboek Henk van Riemsdijk, 63. 
655 Brief Werner Brümmer aan Otten te New York, 30 augustus 1941. ontvangen op 
177 september 1941; PCA. 
666 Klemann, 432-433. 
677 Brief Werner Brümmer aan Otten, 30 augustus 1941; P C A . 
688 Brief Brümmer aan Otten te Londen, 2 december 1941; PCA. 
699 Telegram Brümmer aan Otten te Londen, 22 maart 1942; telegram Anton aan 
Brümmer,, 25 maart 1942; PCA. 
700 Interview met De Graaff, 28 september 1982. Brief Brümmer aan Van Walsem te 
Neww York, 27 augustus 1942; PCA. 
711 Brief Brümmer aan Van Walsem, 27 augustus 1942; PCA. 
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722 De Jong, deel 6,66,72-73,75. Brief Anton aan Joseph Asscher te Parijs, 21 juni 1927; 
PCA.. De families Van Riemsdijk en Van Limburg Stirum waren via een huwelijk aan el-
kaarr verwant, Jos van Hezewijk, 95. Brief Anton aan J. Rypperda Wierdsma te Rotter-
dam^^ september 1938; PCA. 
733 Brief Brümmer aan Van Walsem, 27 augustus 1942; PCA. 
744 Brief W. de Graaff aan Anton, 25 augustus 1942; PCA. 
755 Blanken, deel 1 v, 278-279. Frits Philips noemt het op pagina 165 'Speciale Opdrach-
tenn Bureau' en als Duitse variant 'Sonderbüro'. De term van Frits is overgenomen door 
L.. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 8, 'Gevange-
nenn en gedeporteerden', Den Haag, 1978,670. 
766 De Jong, deel 6,280. 
7j7j Memoires Werner Brümmer, 61; PCA. 
788 Brief W. de Graaff aan Anton, 25 augustus 1942; PCA. 
799 Brümmer had in de zomer van 1941 geregeld dat zijn brieven naar New York met de 
diplomatiekee post mee konden, buiten de censuur om (brief Brümmer aan Otten, 30 
junii  1941; PCA). Aangezien brieven in omgekeerde richting ook in het Nederlands wa-
renn geschreven, valt aan te nemen dat ook die per diplomatieke post reisden. 
800 Brief Frans Otten aan Brümmer, 1 oktober 1942, PCA, drie citaten. 
811 Blanken, deel iv, 282-283. De Jong,deel 6,281. 
822 Brief Herman van Walsem aan dr. B. Kleijn-Molekamp, handelsattaché aan de Ne-
derlandsee ambassade te Washington, 14 oktober 1942; PCA 
833 De Jong, deel 6,280-281. 
844 Aantal personen: Blanken, deel iv , 284. 
855 De Jong, deel 6, 280-281. M. Domke, Trading with the enemy in World War n, New 
York,, 1943,164-165. 
866 Zoals geciteerd door De Jong, deel 6,281. 
877 Ibidem, 281-282. De Jong zelfverwijt de Nederlandse regering op dit punt inconse-
quentt en laks gedrag. Als men de vijand geen voordeel mocht bezorgen, dan had de re-
geringg het Nederlandse bedrijfsleven erop moeten wijzen dat werken voor de Duitse 
oorlogsindustriee verboden was - wat zij niet deed. Verder bevonden zich door haar ei-
genn traagheid in november 1942, tweeënhalf jaar na het begin van de oorlog, nog altijd 
enkelee honderden gevluchte Nederlandse joden in onbezet Frankrijk, waar zij in de val 
zatenn toen de 11de van die maand daar alsnog de Duitsers binnentrokken. 
888 Blanken, deel iv, 284. De Jong, deel 6, 298-299. Philips New York wilde wel mee-
werkenn aan het emigratieplan en liet in oktober 1942 een rapport maken voor de rege-
ring,, met persoonsgegevens van de joodse medewerkers en hun familieleden, en hun 
eventuelee bestemming (elders bij Philips, bij andere ondernemingen, in militaire 
dienstt ),zomeldtPCA. 
899 Blanken,deel iv,219-220. 
900 De Jong, deel 6,525. 
911 Frits Philips, 161. Blanken, deel 1 v, 225-226. 
922 Anton schreef in een brief van 16 december 1942 aan C. Bol in Californië (in PCA) 
datt hij bericht had dat zijn kinderen, de familie en de staf ongedeerd waren, maar de 
kanss is groot dat hij dit al een aantal dagen wist. Bij een tweede bombardement op 30 
maartt 1943 stuurde Brümmer een week later een geruststellend telegram vanuit Gene-
ve;; PCA. We kunnen vermoeden dat het na het bombardement van 6 december 1942 
ookk zo ging. 
933 Brief Anton aan gepensioneerd medewerker C. Bol, Palo Alto, Californië, 16 de-
cemberr 1942; PCA. 
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944 Telegram Anton aan de Raad van Ministers te Londen, 8 december 1942; PCA . 
955 Ibidem. De term 'United Nations' werd toen gebruikt om de geallieerden aan te 
duiden. . 
966 Zoals geciteerd in De Jong, deel 9,406-407, twee citaten. 
977 Brief van ambassadeur dr. A. Loudon te Washington aan Anton, met daarin het 
antwoordd van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens, 28 december 
1942,, PCA, vier citaten. 
988 Telegram Anton aan Van Kleffens, via ambassadeur Loudon te Washington, 4 janu-
arii  1943, PCA, twee citaten. 
999 Blanken, deel iv, 222-223. 
1000 Brief ambassadeur Loudon aan Anton met antwoord van Van Kleffens, 26 januari 
1943;; PCA. De uitspraak van Otten was in het Engels, vertaling door deze auteur. 
1011 Blanken, deel iv, 206. 
1022 Ibidem, 225. 
1033 Snapper was in 1938 naar China gegaan, in 1941 in Japanse gevangenschap beland 
enn in 1942 via een gevangenenruil naar de Verenigde Staten gekomen. Hij was in 1942 
enn 1943 adviseur van de Surgeon General van het Amerikaanse leger. In 1944 zou hij 
wordenn benoemd tot hoofd van de medische opleiding en leider van de tweede interne 
kliniekk van het Mount Sinai Hospital te New York. Hij werd ook hoogleraar aan Co-
lumbiaa University aldaar. Annet Mooij, 'Snapper, Isidore (1889-1973)', in Biografisch 
WoordenboekWoordenboek van Nederland, website: www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN [5 
septemberr 2003]. 
1044 Bouman, 255-256. 
1055 Ottens identiteitskaart Aliens Order, stempel Metropolitan Police 27 november 
19411 met aantekening 'Returned UK 19/11/41, Ritz Hotel W.i. Representative of Philips 
LampsLamps Ltd.'; familiearchief. 
1066 Brief Wolter Wolthers uit Buenos Aires aan de directie te New York, 20 augustus 
1940,, in PCA; deze beschrijft als transportroute Eindhoven, Bazel, Genève, Port Bou 
(Spanje)) en rept van ruilhandel. M.C. Wolffensperger van Philips Portuguesa (de op-
volgerr van Jacques Morpurgo) schrijft op 26 oktober 1942 aan Otten te New York dat 
dee aanvoer uit Eindhoven doorgaat en dat betaling in sinaasappels gaat; PCA. Frits Phi-
lipss schrijft op pagina 168 dat de Zwitserse organisatie afhankelijk was van aanvoer uit 
Nederland,, dit betrof 1943. 
1077 Philips' Gloeilampenfabrieken and World War II, 20; familiearchief. 
1088 Notitie Frans Otten met opschrift 'Agenda Z. K. H. 20.3.'42'; familiearchief. Bou-
man,, 255. Philips honderd, jubileumboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan, 
Zaltbommel,, 1991,102. 
1099 Interne notitie J. Paulussen, PCA, 29 augustus 2002; PCA. Philips' Gloeilampenfa-
briekenbrieken and World War II, 20; familiearchief. 
1100 Directeur Ph. Maarschalkerweerd van het Koninklijk Huisarchief laat deze auteur 
wetenn dat zich in de correspondentie van prins Bernhard, voor zover in dit archief aan-
wezig,, een hiaat bevindt van 1940 (deels) tot en met 1942. Een deel van de correspon-
dentiee van de prins is namelijk nog niet naar dit archief overgebracht en ook nog niet 
geïnventariseerd.. Hij heeft de hier aangehaalde brieven van Otten daarom niet kunnen 
vinden,, maar sluit niet uit dat ze er wel zijn. Hij schrijft: 'Wel is mij bekend dat de Prins 
enn de heer Otten in bedoelde jaren met elkaar hebben gecorrespondeerd.' Brief Ph. 
Maarschalkerweerdd aan deze auteur, 22 maart 2004. 
1111 Prins Bernhard kan zich de inhoud van Ottens brieven echter niet meer precies 
herinneren.. Brief particulier secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bern-
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hardd der Nederlanden, kapitein ter zee b.d. J. A. Broekhuysen, aan deze auteur, 4 maart 
2004. . 
1122 De Jong, deel 9,387-388. 
1133 Brief Otten aan koningin Wilhelmina, 3 mei 1942. Dat Otten zeker geen vertrouwe-
lij kk contact met haar had, blijkt uit het feit dat hij prins Bernhard op een gegeven mo-
mentt vroeg een kritische brief over de regering eens naar haar door te sluizen, 17 maart 
1942.. Beide brieven in familiearchief. 
1144 De Jong, deel 9,224,1518-1519. 
1155 Brief Frans Otten vanuit het Ritz Hotel aan prins Bernhard, 27 januari 1942; fami-
liearchief. . 
1166 Ibidem. Cursivering is in het origineel een onderstreping. 
1177 Ibidem. Cursivering is in het origineel een onderstreping. 
1188 Brief Otten aan prins Bernhard, 27 januari 1942; familiearchief. De Jong, deel 9, 
1518. . 
1199 Brief Otten aan prins Bernhard, 27 januari 1942; familiearchief. Mr. Charles van 
Houtenn was verbindingsofficier tussen koningin Wilhelmina en de Centrale Inlichtin-
gendienst,, De Jong, deel 9,393-394,415. 
1200 Brief Otten aan prins Bernhard, 27 januari 1942, familiearchief, twee citaten. Cursi-
veringg is in het origineel een onderstreping. 
1211 Ibidem, 12 maart 1942; familiearchief. 
1222 Ibidem. Cursivering van deze auteur. 
1233 De Jong, deel 9,362-363. 
1244 Brief Otten aan prins Bernhard, 13 maart 1942; familiearchief. 
1255 Ibidem, 12 maart 1942. 
1266 De Jong, deel 9,645-646. 
1277 Brief Otten vanuit New York, aan de luitenants E. Hazelhoff Roelfzema en Chr. 
Krediet,, in opleiding bij de RA F in Alberta, Canada, 20 mei 1943; p c A . Het derde lid van 
dee groep-Hazelhoff was de korporaal Peter Tazelaar, die gedurende het grootste deel 
vann Ottens verblijf als geheim agent in Nederland was. 
1288 De Jong, deel 9,833,901-902. 
1299 Brief Otten aan prins Bernhard, 27 januari 1942; notitie met gesprekspunten voor 
eenn ontmoeting met Van 't Sant, ongedateerd, doch gezien de onderwerpen uit febru-
arii  of maart 1942; familiearchief. 
1300 De Jong, deel 9,721. Het Squadron 320 was daar gestationeerd tussen najaar 1940 
enn voorjaar 1942, en verhuisde daarna naar Norfolk. 
1311 Brief Otten aan prins Bernhard, 13 maart 1942; familiearchief. 
1322 Ibidem, 13 en 17 maart 1942 en 3 mei 1942; familiearchief. 
1333 Ibidem, 3 mei 1942; familiearchief. 
1344 De overige vier - allen piloten - waren Folef baron d'Aulnis de Bourouill, Pieter 
Cramerus,, Hans van Renesse en Hans Tutein-Nolthenius. Telegram Otten aan S. Eriks 
vann Philips Engeland, 1 maart 1943; PCA. 
1355 Charter voor 'patrons' van de squadrons 'Asjes' en 'Bakker' (genoemd naar de 
squadronleaders)) opgesteld door Otten, februari 1942, PCA, twee citaten. Het is niet 
bekendd of hij mede-'patrons' heeft kunnen vinden. 
1366 Brieven 19 februari 1942 en 9 april 1942 aan luitenant-admiraal Furstner, minister 
vann Marine, ondertekend door Koninklijke Nederlandsche Mij . tot Exploitatie van Pe-
troleumbronnenn in Ned. Indië NV (= de Koninklijke), Lever Brothers & Unilever, NV 
Philips'' Gloeilampenfabrieken, Zwanenberg's Fabrieken NV; PCA. 
1377 Lijstje met 'beoordeling over enkele Nederlandse officieren', geschreven door Ot-

585 5 



tenn te Londen, 24 april 1942; familiearchief. Brief Otten aan Brümmer, 5 juni 1942; PCA. 
1388 Blanken, deel iv, 267-279. 
1399 Brief Otten aan Hazelhoff Roelfzema en Chr. Krediet, 20 mei 1943; PCA. 
1400 'Agenda Z. K. H. 20.3.'42' en notitie met gesprekspunten met opschrift 'Van 't Sant', 
ongedateerdd doch blijkens de onderwerpen uit deze periode; familiearchief. 
1411 Van Vredenburch aan mr. C.G. baron van Boetzelaar van Oosterhout, 5 juni 1942, 
zoalss geciteerd in Blanken, deel 1 v, 185. 
1422 De Jong, deel 9,1439. 
1433 Ibidem, 393. 
1444 Ibidem, 394-397. 
1455 Ibidem, 1439-1440. 
1466 In een aanvraag voor een visum voor een reis naar Engeland vanuit de Verenigde 
Statenn van 5 mei 1943 noemt Otten zich 'President of the Netherlands Study Group for 
Post-WarPost-War reconstruction in the U.S.A'; PCA. 
1477 Geciteerd in Meihuizen, 243n-244n, twee citaten. 
1488 Brief Van Walsem aan Otten, The Cloisters, Sea Island, Georgia, 26 februari 1943; 
PCA. . 

1499 Ibidem. Commissaris mr. D. Crena de Iongh had bij de Japanse landing op lava 
Nederlands-Indie'' - waar hij directeur van het Nederlands-Indisch Deviezeninstituut 
wass - kunnen verlaten. Hij bevond zich in Londen en werd in juni 1942 benoemd tot 
li dd van de Raad van Bijstand voor Nederlands-Indische Zaken, De Jong deel 11a, 1044-
1045;; De long, deel 9,1126-1127. 
1500 Antwoord Otten op de brief van Van Walsem in noot 155, ongedateerd; PCA. 
1511 Brief Otten vanuit New York aan Anton in The Cloister Hotel, Sea Island, Georgia, 
22 april 1943; PCA. 
1522 Telegram Brümmer vanuit Genève aan Anton, 6 april 1943; PCA. 
1533 Frits Philips, 171-172. 
1544 De Jong, deel 6,529-533. 
1555 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11b, 'Ne-
derlands-Indiëë 11', Den Haag, 1985,23-24. 
1566 Brief Otten aan Anton in The Cloister Hotel, Sea Island, Georgia, 2 april 1943; PCA. 
1577 Memorandum J. van der Harst aan Anton en Frans Otten, 29 juni 1943; PCA. 
1588 Knickerbocker Weekly, 21 juni 1943* 23-24> 27-
1599 Ibidem. 
1600 De Jong, deel 6,843. 
1611 Blanken, deel iv, 231-233. 
1622 Frits Philips, 188-189; Bouman, 257. 
1633 Blanken, deel iv, 234-235. 
1644 Blanken, deel iv, 284,287. 
1655 P. W. Klein en J. van de Kamp, Het Philips-Kommando in Kamp Vught, Amsterdam, 
2003. . 
1666 De Jong, deel 8,669 - 670. 
1677 Klein en Van de Kamp, 148. Blanken, deel iv , 287-290. 
1688 Klein enVan de Kamp, 166. 
1699 Blanken, deel iv, 294-296. 
1700 Vergelijk ook Bouman, 257-259. 
1711 Het jaarverslag N v Philips' Gloeilampenfabrieken te Willemstad over het boekjaar 
1942-19433 meldt dat op 30 april geen informatie uit Zwitserland en Zweden kon wor-
denn verkregen, wat Zwitserland betreft vanwege verbroken postverbindingen. Het 
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jaarverslagg 1943-1944 bevat de passage: 'Van onze dochtermaatschappijen en neutrale 
landenn in Europa bereikten ons slechts zeer sporadische berichten; voor zoover daar-
uitt valt af te leiden, is de situatie aldaar, de omstandigheden in aanmerking genomen, 
niett onbevredigend.' Ingezien in Nationaal Archief Nederlandse Antillen. 
1722 Brief van The Office of Censorship te New York aan Anton in de Bald Peak Colony, 
Meivinn Village, New Hampshire, over een kort daarvoor ontvangen telegram van Wer-
nerr Brümmer, 29 augustus 1943; P CA. 
1733 Brief ir. Hylkema vanuit Zweden aan Frans Otten, 21 september 1943; PCA. 
1744 Ibidem,31 oktober 1943; PCA. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK1 8 

11 Bouman, 256. 
22 Memorandum H.G.Noordberg voor Anton, 27 oktober 1943; PCA. 
33 Telegram directiesecretaris Planje aan Anton in de Desert Inn, Palm Springs, 14 fe-
bruarii  1944; PCA. Levertraan is olie uit de lever van kabeljauw en bevat veel vitamine A 
(retinol). . 
44 De Jong, deel 11b, 1060-1061. 
55 Ibidem, deel 9,1515-1516. 
66 Blanken, deel iv , 346. 
77 Answer to a monograph by dr. Corwin D. Edwards, 28 april 1944; P CA. 
88 Ibidem, 11. 
99 Ibidem, 13,15,19-20. 
100 Zie noot 7. 
111 Blanken, deel iv , 346. 
122 De al vaker aangehaalde brochure Philips' Gloeilampenfabrieken and World War 11, 
voorwoordd en pagina 24; familiearchief. 
133 Ibidem, 10-12. 
144 Ibidem, 12-13. 
155 Ibidem, 23. 
166 Ibidem, 24. 
177 Brief van het hoofdbureau van politie te Willemstad aan procureur-generaal mr. 
L.C.. Kwartsz , 22 april 1944; brief mr. H. du Pré, secretaris der NV Philips' Gloeilam-
penfabriekenn te Willemstad, aan gouverneur dr. P. Kasteel van Curacao, 27 juni 1944, 
beidee in het Nationaal Archief der Nederlandse Antillen. 
188 Brief van de voorzitter en secretaris van de Commissie rechtsverkeer in oorlogstijd 
tee Curacao aan gouverneur Kasteel, 1 september 1944, Nationaal Archief Nederlandse 
Antillen. . 
199 Brief Du Pré aan gouverneur Kasteel, 18 oktober 1944, Nationaal Archief Neder-
landsee Antillen. 
200 Blanken, deel iv,346-347. 
211 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 10a, 'Het 
laatstee jaar 1', Den Haag 1980,39. 
222 Brief Frans Otten aan zijn echtgenote Annetje op haar vakantieadres (Eastern 
SlopeSlope Inn, North Conway, New Hampshire), geschreven aan boord van de 'Panam 
Clipper'' naar Engeland, tien uur 's morgens, 26 juli 1944, familiearchief. Otten was ook 
inn de zomer van 1943 enkele maanden in Engeland geweest, en had zich daar blijkbaar 
niett zo goed gevoeld. Over dit verblijf heeft deze auteur in zijn noch Antons Ameri-
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kaansee correspondentiedossiers relevante documenten aangetroffen. Het familie-
archieff  bevat geen brieven uit deze tijd. Het verblijf is in dit boek dan ook niet beschre-
ven.. Dat Otten in de zomer van 1943 in Engeland was, blijkt uit zijn Aliens Order (Brits 
identiteitsbewijs)) en een overzicht van zijn kleinzoon Paul Otten over de zomervakan-
tiess van zijn grootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog; familiearchief. 
233 Aliens Order (Brits identiteitsbewijs) Frans Otten met daarin een stempel van de 
MetropolitanMetropolitan Police met aantekening 'Retd 27-7-44 Bristol', 28 juli 1944; brief Otten aan 
zijnn vrouw, 19 augustus 1944; familiearchief. 
244 Brief van de directie van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken vanuit New York 
aann de ministerraad te Londen, 23 november 1943; PCA. 
255 Telegram van minister Van Kleffens van Buitenlandse Zaken aan Otten in New 
York,, 10 juli 1944; PCA. 
266 De Jong, deel 9, 356. Kerstens was officieel minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart,, en van Landbouw en Visserij; hier gemakshalve samengevat tot 'Econo-
mischee Zaken'. 
277 Brief Otten aan minister H. van Boeyen van Algemene Zaken, 6 september 1944, 
PCA,, drie citaten, SHAEF = Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Forces. 
288 Brief van de directie van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Willemstad, met 
dee onderliggende twintig memoranda, aan de ministerraad te Londen, 29 november 
1943;; PCA. 

299 UNRRA ontstond nog vóór oprichting van de Verenigde Naties zelf. De Jong, deel 
9,, 1301-1302. Website Australische overheid: www.dfat.gov.au/index.html [9 maart 
2004]. . 

300 Brief directie Philips Willemstad aan de ministerraad, 29 november 1943, memo-
randumm bij punt 3; PCA. 
311 Ibidem, memorandum bij punt 4; PCA . 
322 Ibidem, memoranda bij punten 7 en 12; PCA. 
333 Ibidem, memorandum bij punt 7; PCA. 
344 Ibidem, memoranda bij punten 5 en 6; PCA . Blanken, deel 111,402-404 
355 Ibidem, memoranda bij punten 7 en 8; PCA. 
366 Ibidem, memorandum bij punt 12; PCA. 
377 Ibidem,punt3; PCA. 
388 Ibidem, punt 10;PCA. 
399 Ibidem, memorandum bij punt 18; PCA. 
400 Brief directie Philips Willemstad aan de ministerraad, 29 november 1943, memo-
randumm bij punt 14; p e A . 
411 De Jong, deel 9,1440-1441. 
422 Blanken, deel v, 80-83. 
433 Brief Otten vanuit Snowdenham Hall aan zijn vrouw Annetje in de Verenigde Sta-
ten,, 19 augustus 1944, familiearchief. 
444 Brief Otten aan zijn vrouw in Larchmont, 12 september 1944, familiearchief. 
455 Ibidem. 
466 De Jong, deel 10a, 374-375, en deel 13,147. 
477 Frits Philips, 217. 
488 Ibidem, 204,208-214. 
499 Stempel in Ottens Aliens Order (Brits identiteitsbewijs) van de Metropolitan Police 
mett aantekening 'To leave UK SHAEF mission', 19 september 1944; brief Otten aan zijn 
vrouw,, 30 september 1944, familiearchief. 
500 Frits Philips, 218; De Jong, deel 9,23n. Zie ook hoofdstuk 15, Na enige weifeling het 
zwaree besluit genomen. 
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5ii  Brief Otten aan zijn vrouw, 10 oktober 1944, familiearchief. 
522 Brief Otten aan zijn vrouw, 30 september 1944, vier citaten, familiearchief. 
533 Brief Otten aan zijn vrouw, 9 november 1944, familiearchief. 
544 Ibidem, 20 december 1944; familiearchief. 
555 Ibidem, 26 december 1944; familiearchief. 
566 De geallieerden zetten op 30 december in de Ardennen een tegenoffensief in en 
drongenn de Duitsers in een week of twee terug tot de oude frontlijn. Op de ochtend 
vann nieuwjaarsdag werd Eindhoven nog wel een keer opgeschrikt door een aanval van 
toestellenn van de Luftwaffe op het lokale vliegveld. L. de Jong, Het Koninkrijk der Neder-
landenlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 10b, 'Het laatste jaar 11', Den Haag 1982,787-788. 
577 Frits Philips, 232-233; brief Otten aan zijn vrouw, 7 januari 1945, familiearchief. Ver-
slagg Herman van Walsem, 12 februari 1945, door Othon Loupart op 1 maart 1945 door-
gezondenn naar Anton, vermoedelijk ergens in het zuiden van de Verenigde Staten; 
PCA. . 

588 De Jong, deel 9, i299n. Brief Otten aan zijn vrouw, 13 februari 1945, familiearchief. 
599 Brief Otten aan zijn vrouw, 26 december 1944, familiearchief. 
600 Tekst radiotoespraak Anton vanuit de Verenigde Staten, via de zender 'Stem van 
Amerika**  (Voice of America), 20 september 1944, niet uitgezonden; p c A . 
611 Tekst radiotoespraak Anton vanuit de Verenigde Staten, gedateerd 21 september 
1944,, mogelijk pas op de 22ste uitgezonden; PCA. 
622 Aanvraag van een re-entry permit voor Anton en Anna bij de Amerikaanse immi-
gratiedienst,, wegens een voorgenomen zakenreis naar Engeland, 10 oktober 1944; PCA. 
633 Telegram Anton aan de minister van Oorlog te Londen, 1 november 1944; ant-
woordd van de minister, via de ambassade te Washington, 9 november 1944; PCA. 
644 Brief vanuit de directie in het Roosevelt Hotel, New York, aan D. J. Sannes te Lon-
den,, 9 januari 1945; PCA. 
655 Telegram Anton aan Sierd Eriks in Londen, 27 februari 1945; PCA. 
666 Brief Otten aan zijn vrouw, 13 februari 1945, familiearchief. Begeleidend briefje van 
11 maart 1945 van Othon Loupart voor Anton, bij verslag Van Walsem van 12 februari 
1945;;  PCA. 

677 De Jong, deel 10a, 985-987. Brief Otten aan zijn vrouw, 21 februari 1945, familie-
archief. . 
688 Verslag Herman van Walsem, 12 februari 1945; PCA. Vertaling uit het Engels van de-
zeauteur. . 
699 Ibidem. 
700 Frits Philips, 221. 
711 Verslag Herman van Walsem, 12 februari 1945; PCA. 
722 Ibidem. 
733 Brieven directiesecretariaat New York aan mr. H. Hartong van Philips Canada te 
Montreal,, 12 maart 1945 en 3 mei 1945; PCA. 
744 Telegram Anton aan Hartong, 5 april 1945; brief Anton aan luitenant-kolonel dr. 
A.. M. Meerloo, Netherlands Welfare Commissionary Commissionary te Londen, 24 april 1945; PCA. 
755 Brief directiesecretariaat New York aan Hartong, 16 maart 1945; PCA. 
766 Telegram M. van Agt van Philips do Brasil aan directiesecretariaat New York, 4 mei 
1945;; PCA. 

7777 De Jong, deel 10b, io84n. Dr. A. M. Meerloo werd later luitenant-kolonel. Hij was in 
19433 via België, Frankrijk en Spanje naar Engeland gevlucht. Hij was een van de eerste 
psychiaterss die - zelfs al tijdens de Tweede Wereldoorlog - aandacht vroegen voor 
psychischee naweeën van de oorlog. Zie interview met M. Bossenbroek, auteur van De 
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meelstreep,meelstreep, in het jaarverslag van Pensioen- en Uitkeringsraad over 2001, verschenen in 
Leiden,, april 2002 (M. Bossenbroek, De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede 
Wereldoorlog,Wereldoorlog, Amsterdam, 2001). 
788 Brief Anton aan luitenant-kolonel dr. A.M. Meerloo, 19 maart 1945; PCA. 
799 Brief Meerloo aan Anton, 11 april 1945; PCA. 
800 De Jong, deel 10b, 277, heeft het over minstens 22.000. Klemann, 467, wijst erop dat 
dee hogere sterfte in de hongerwinter 1944-1945 deels het gevolg was van al langer be-
staandee slechtere hygiëne (door gebrek aan zeep) en ondermijning van de weerstand. 
Hijj  houdt zijn schatting algemener, op 'enkele tienduizenden' - een aantal dat hij, 
gezienn de zeer slechte voedselsituatie tijdens de hongerwinter, als een meevaller be-
schouwt. . 
811 Telegrammen Anton aan koningin Wilhelmina en minister-president Gerbrandy, 
44 mei 1945; PCA. De tekst luidde: 'Feelings of deep emotion and gratitude, pledging our 
company'scompany's full efforts for assistance speedy reconstruction Netherlands.' 
822 De Jong, deel 10b, 1456. 
833 Brief Otten aan zijn vrouw, 10 mei 1945, familiearchief. 
844 Ibidem. 
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866 De Jong, deel 10b, 1440-1449. 
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geallieerdenn kapot gebombardeerd. 
888 De Jong, deel 10b, 1441-1443. 
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922 De Jong, deel 10b, 1443-1444. 
933 Klemann, 377. 
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955 Klemann, 574. Getallen van geroofde dieren: De Jong, deel 10b, 1445. 
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1022 Klemann, 483. 
1033 De Jong, deel 9,1297-1299. 
1044 Telegram J. Planje, directiesecretaris New York, aan Philips do Brasil te Rio de Ja-
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Antonn aan Frits, 21 september 1945 (kleding met geld Amerikaanse trust, werkkleding, 
verff  en glas voor de fabrieken); alles PCA. 
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antwoordd van 19 juni 1945; PCA. 

590 0 



1077 Briefje Anton aan het Bureau of Registered Addresses, 23 juli 1945; brief J.T. Planje, 
directiesecretariaatt te New York aan dr. A. Meerlo, 27 juli 1945; PCA. 
1088 Telegrammen Anton en de Board of Experts van de Amerikaanse trust aan de ves-
tigingenn in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Europa, 17 augustus 1945; aanvraag 
Antonn van exit en re-entry permitsbï) de U.S. immigration, 17 augustus 1945; PCA. 
1099 Telegram Anton aan minister J. M. de Booy van Scheepvaart en Visserij te Londen, 
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1133 Telegram Anton aan Baclind, Piccadilly, Londen, 5 september 1945 (second suit); te-
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Riemsdijk,, 17 oktober 1945; PCA. 
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dee kredietonderhandelingen: Blanken, deel 1 v, 331-335. 
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mentt blijkbaar in de Verenigde Staten) aan Frits Philips, Loupart en ir. Verffin Eindho-
ven,, 8 oktober 1945; PCA. 
1211 Brief Loupart aan Anton en Otten, 21 oktober 1945; PCA. 
1222 Telegram Anton aan Henk van Riemsdijk, 1 november 1945; brief Otten aan kapi-
teinn Frederik Calkoen in San Francisco, 11 september 1945; PCA. 
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1244 NRC, 15 november 1945. 
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1311 Eindhovensch Dagblad, 16 november 1945. 
1322 NRC, 16 november 1945. 
1333 Ibidem. 
1344 Frits Philips, 257. 
1355 Philips Koerier, 13 november 1965. 
1366 Afgeleid van historische meetgegevens van de weerstations Maastricht en De Bilt. 
Website:: www.knmi.nl [12 maart 2004]. 
1377 Briefje van de afdeling personeelszorg aan dhr. Van Stratum van het directiebu-
reau,, 28 december 1945; briefje van de afdeling personeelszorg aan dhr. Planje van het 
directiebureau,, 13 december 1945; PCA. 
1388 Brief Hotel DeWittebrug,27 november 1945; PCA. 

NOTE NN BIJ HOOFDSTUK 19 

11 Elsevier's Weekblad (laatste interview met Anton), 22 januari 1949. 
22 Brieven directeur H. F. E. Visser van het Museum voor Aziatische Kunst aan Anton, 
188 december 1945 en 28 maart 1946; PCA. 
33 E. Muller en H. Schretlen, Betwist Bezit. De Stichting Nederlands Kunstbezit en de 
teruggaveteruggave van roofkunst na 1945, Zwolle, 2002,25-29,41-43,47. Lien Heyting, 'Alles voor 
"onss nationale kunstbezit", de musea en de joodse bruiklenen', in NRC Handelsblad 
277 november 1997. 
44 Brief Anton aan de Raad voor Rechtsherstel, 14 september 1946; PCA. Als Merkel de 
portrettenn niet had weggenomen, zouden ze vermoedelijk bij het geallieerde bombar-
dementt van december 1942 zijn vernietigd, zo wil de ironie. 
55 De tien die naar Zaltbommel gingen, waren schilderijen van Pieter Brueghel (De 
aartsengelaartsengel Michael), Joos van Cleve (Mansportret), Tintoretto (Admiraal), Frans Hals 
(Een(Een lachende vissersjongen, en een jongenskop), Rembrandt (Zelfportret en een land-
schapschap met twee bruggen), Jan van Scorel [Mansportret), Anton Moro (Portret van Elisa-
bethbeth de Valois) en een Jan van de Capelle (Zeegezichf), verslag mej. Van Breemen; PCA. 
66 Brief van taxateur D.A. Hoogendijk aan A. von Reth te Eindhoven, 12 februari 
1948;; PCA. Frits Philips, 274. 
77 Zie hoofdstuk 15 Na enige weifeling het zware besluit genomen. 
88 Verslag mej. Van Breemen, PCA, vier citaten. Zie voor de diamanten ook hoofdstuk 
177 Verbroken verbindingen, noot 61. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. Zie voor Antons grondmaatschappijen hoofdstuk 15, Na enige weifeling 
hett zware besluit genomen, noot 111. 
111 Ibidem. 
122 Notulen raad van commissarissen, 15 september 1949; PCA. 
133 Verslag mej. Van Breemen; PCA. 
144 Zoals in de tekst beschreven, bedroeg de schade zeven ton ofwel 2,7 miljoen in eu-
ro'ss van nu. In reële termen was de collectie na de oorlog veel minder waard, maar dit 
wass het gevolg van de waardedaling van de gulden en mogelijk van marktomstandig-
heden.. In 1936 was de waarde van Antons schilderijencollectie 1,8 miljoen gulden (zie 
hoofdstukk 15), wat neerkomt op ongeveer vijftien miljoen euro. In een 'Overzicht schil-
derijenn wijlen dr. A. F. Philips, Eindhoven, 29-09-1952', in het familiearchief, is een taxa-
tiee van 1948 opgenomen van in totaal 2.180.350 gulden. Dit komt neer op rond 8,3 mil-
joenn euro. 
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155 Verslag mej. Van Breemen; PC A. 
166 Brief Frans Otten aan zijn vrouw, 21 februari 1945, familiearchief. Werner Brüm-
merr beschrijft in zijn memoires, 76, in PCA, de schade aan fabrieken in Oostenrijk, 
waarr bovendien eerst de Duitsers en daarna de Russen machines roofden. Blanken, 
deell  v, 5, schrijft over de vrijwel volledige vernieling van de fabrieken in Polen en in het 
oostenn van Duitsland. Het intern overzicht 'History of Philips Italy' van PC A, 23 maart 
1966,, meldt geallieerde bombardementen op de fabriek in Milaan. 
177 Notulen raad van commissarissen, 3 april 1946; PCA. 
188 Verslag van interne bespreking betreffende oorlogsschade van de heren Loupart, 
Vann Walsem, Ammeraal, Guépin, Mulder, De Vries en De Jong, 5 november 1946; notu-
lenn raad van commissarissen, 13 februari 1946; PCA. 
199 Brief Anton aan P.G. van Tienhoven, 24 januari 1946; PCA. 
200 Brief Anton aan prof. dr. G. M. Verrijn Stuart, 6 maart 1946, PCA, twee citaten. 
211 Brief prof. Verrijn Stuart aan P.G. van Tienhoven {die Antons plan naar Verrijn 
Stuartt had doorgestuurd), 25 februari 1946; PCA. 
222 Brief Anton aan P.G. van Tienhoven, 24 januari 1946; PCA. 
233 Brief Verrijn Stuart aan Van Tienhoven, 25 februari 1946. De totale Nederlandse 
claimm was bijna zesentwintig miljard gulden, daarvan kon uiteindelijk maar 1,2 miljard 
guldenn worden gerealiseerd. Deze bestonden uit: 750 miljoen gulden aan in beslag ge-
nomenn Duitse bezittingen in Nederland, vierhonderd miljoen gulden aan uit Duits-
landd teruggehaalde waarden (kunst, goud, diamanten, schepen, machines, spoormate-
rieell  en dergelijke) en twintig miljoen aan zogenoemde herstelleveranties. De Jong, 
deell  12,290-294. 
244 Blanken,deel iv,330. 
255 Van Zanden en Griffiths, 177, beschrijven de economische teruggang in Nederland 
tijdenss de Tweede Wereldoorlog. Blanken, deel iv, 206-207, geeft een beeld van Philips' 
leverantiess in Nederland en exporten binnen bezet gebied in de periode 1940-1944. 
Klemannn noemt de hogere belastingen en sociale lasten, 283. 
266 Klemann, 281-283. 
277 Ibidem, 434-435. 
288 Blanken, deel iv , 330-331. Er is geen rekening gehouden met een waardeverminde-
ringg van de gulden tussen 1940-1945 met ongeveer een kwart. 
299 Notitie J. Paulussen, PCA, 29 augustus 2002. De notulen raad van commissarissen 
vann 13 februari 1946 noemen een winst van acht miljoen dollar (op basis van een dol-
larkoerss van 2,67 gulden = plusminus 21 miljoen gulden) voor de gebieden overzee tij -
denss de oorlogsjaren. 
300 Jaarverslagen NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Willemstad, Curacao, over de 
boekjarenn 1940-1941 en 1943-1944; geraadpleegd in Nationaal Archief Nederlandse An-
tillen. . 
311 Het exacte bedrag was 96 miljoen gulden, notulen raad van commissarissen, 23 
meii  1946. Er is geen rekening gehouden met een waardevermindering van de gulden 
tussenn 1940-1945 met ongeveer een kwart. 
322 Het jaarverslag NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Willemstad over het boekjaar 
1940-1941,, meldt voor deze NV én voor de Britse trust: 'Bij de waardering op 30 april 
19411 werden alle fabrieksgebouwen, machines en inventarissen geheel afgeschreven...' 
Hett jaarverslag 1942-1943 meldt wederom een afschrijving op nul voor alleen Philips 
Willemstad,, per 30 april 1943; het jaarverslag 1943-1944 meldt een zelfde afschrijving 
perr 30 april 1944. Geraadpleegd in Nationaal Archief Nederlandse Antillen. 
333 Blanken,deel iv,335. 
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344 Interne notitie N. Ammeraal aan Frans Otten, 27 augustus 1953; PC A. 
355 P. Lakeman, 100 jaar Philips, de officieuze biografie, Amsterdam, 1991,139-141. 
366 J. Paulussen, archivaris van PCA, meldde deze auteur in een notitie van 14 mei 
2004:: de jaarverslagen van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken melden een verhou-
dingg eigen/vreemd vermogen van 106/50 miljoen gulden in het boekjaar 1938-1939 en 
vann 135/158 miljoen gulden in het boekjaar 1946. Bij genoemde 135 miljoen gulden 
dientt dan het eigen vermogen in de beide trusts (96 miljoen gulden, zie noot 31) te 
wordenn opgeteld. 
377 Werner Brümmer meldt in zijn memoires, 78, bijvoorbeeld een naoorlogse lening 
inn Oostenrijk van vijfentwintig miljoen schilling; PCA. 
388 Klemann, 297-299. 
399 Blanken, deelv,5,215. 
400 Ibidem, 5,307 ev. 
411 Ibidem, 204 ev. 
422 Ibidem, 214-219. 
433 Blanken,deel iv,335-336,360. 
444 Ibidem, deel iv,336,363. 
455 Brief P. G. van Tienhoven aan Anton, 18 januari 1946; PCA. 
466 Frits Philips, 257. 
477 Bouman, 269-270. 
488 Notulen raad van commissarissen, 13 februari 1946; PCA. 
499 Brief Anton aan W. J. Waterman in Australië, 21 maart 1946; PCA. 
500 Brief Anton aan N. Ammeraal, Roosevelt Hotel te New York, 26 maart 1946, PCA, 
driee citaten. 
511 Zo blijk t uit een enquête van het NIPO, waarover een persbericht verscheen op 
299 november 1947. J.C. H. Blom, Crisis, bezetting en herstel, tien studies over Nederland 
1930-1970,1930-1970, Den Haag, 1989,195. 
522 Frits Philips, 258. 
533 Brief Anton aan William Meinhardt te Londen, 24 april 1946; PCA. Meinhardt en 
Antonn schreven elkaar de eerste paar jaren na de oorlog in het Engels, vertaling van de-
zee auteur. 
544 Brief mr. L. A. Nypels aan Anton, 18 november 1945, PC A , twee citaten. 
555 Frits Philips, 224-225. De Jong, deel 10a, 713-715-
566 Frits Philips, 226. De Jong, deel 10a, 715. 
577 Mr. Nypels werd na de bevrijding kort geschorst. De zuivering van de Hoge Raad 
leiddee ertoe dat acht van de zeventien rechters die al voor de oorlog in dit college wa-
renn benoemd, en tijdens de oorlog op hun post waren gebleven, werden gehandhaafd. 
Mr.. Nypels was een van deze acht. De regering besloot hiertoe ondanks haar eigen kri-
tiekk op het gedrag van de Raad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Koningin Wilhelmina 
wass furieus over deze beslissing maar kon er niets tegen doen. De Jong, deel 12,379-383-
588 Mr. Woltersom was voorzitter van de door de Duitsers ingestelde Raad voor het 
Bedrijfsleven,, die moest zorgen voor een ordening van het Nederlands bedrijfsleven 
naarr corporatistisch model. Hij kreeg bij de zuivering na de oorlog wegens zijn samen-
werkingg met de bezetter ongevraagd eervol ontslag uit zijn functies in de bedrijfsorga-
nisaties,, zie voor meer details hoofdstuk 16 Tussen twee polen, noot 62. 
599 Woltersom was tussen 1946 en 1951 vice-voorzitter van de raad van commissarissen 
enn daarna tot i960 president-commissaris. 
600 Meihuizen, 363. 
611 H. Termeer, 'Het geweten der natie. De politieke en maatschappelijke rol van de voor-
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matigematige illegaliteit in het bevrijde Zuiden van Nederland, september 1944-mei 1945, dis-
sertatie,, Assen, 1994,681-682. 
622 Ibidem, 92-93,96,138-139. 
633 Ibidem, 681. 
644 Ibidem, 467. 
655 Verklaring van Frits Philips, 10 november 1944, zoals geciteerd door Meihuizen, 
353--
666 Meihuizen, 355-357. 
677 Ibidem, 358,629. 
688 Ibidem, 392-395. 
699 Blanken, deel iv , 193. 
700 Brief Frits Philips aan ir. F.Q. den Hollander, 15 december 1945, geciteerd in Mei-
huizen,, 397. 
711 Meihuizen, 397-399. 
722 Ibidem, 259. Aanvankelijk wilde de regering geen aparte zuivering in het bedrijfsle-
venn doorvoeren. Het kabinet-Gerbrandy sloot zich in de zomer van 1944 aan bij het 
standpuntt van prins Bernhard, die vond dat het bedrijfsleven zijn zuivering zelf wel 
konn doen, en in een vergadering van de Ministeriële Commissie Terugkeer zei: 'Bij Phi-
lipss b.v. weet men precies wie fout zijn, en deze lieden zullen er ongetwijfeld uitgaan. 
Ditt zal ook elders gebeuren... De regering moet zich hiermee niet bemoeien.' Geciteerd 
inn Meihuizen, 243. 

733 Blanken, deel iv,318-321. 
744 Ibidem, 326-327. 
755 Meihuizen, 439. Meihuizen maakt hierbij op dezelfde pagina de kanttekening: 
'Voorr het overige zal het feit dat Philips de financiering van het Militai r Gezag mede 
mogelijkk had gemaakt en enkele medewerkers in de top van dat orgaan benoemd zag 
dee animo tot justitieel ingrijpen tegen de directie van genoemd concern niet hebben 
vergroot.. Dat neemt niet weg dat Philips voor circa 188 miljoen gulden aan Duitse or-
derss had uitgevoerd, waarvan tweederde ten behoeve van de Wehrmacht...' 
766 Brief Anton aan minister-president Beel, 22 oktober 1946; PC A. 
7777 Brief Anton aan Mengelberg, 27 september 1937 en antwoord Mengelberg, 12 no-
vemberr 1937; telegram Mengelberg aann Anton, 16 november 1937; p CA. 
788 De Jong, deel 12,431,437-439. 
799 Brief J. L. P. van Mackelenbergh te Vught, 16 april 1949, en antwoord Anton, 22 april 
1949. . 
800 De Jong, deel 12,439. 
811 Frits Philips, 252. 
822 Blanken, deel iv , 357; Frits Philips, 253. Vermoedelijk was het idee afkomstig van 
Loupart,, die de basis van deze structuur schetste in de briefin noot 83. 
833 Brief Loupart aan Anton en ook aan Otten zelf (toen tijdelijk terug in New York), 
211 oktober 1945; PCA. 
844 Frits Philips, 261. 
855 Mededeling per e-mail van Paul Otten, kleinzoon van Frans, na een gesprek met 
Frans'' zoon Diek Otten, 22 februari 2004. 
866 Op basis van informatie van prof. dr. A. J. M. Loonen, hoogleraar farmacotherapie 
tee Groningen, en de klinisch chemici dr. F. RA. Peters en dr. R.T. P. Jansen kom ik tot de 
volgendee omschrijving: de manisch-depressieve of bipolaire stoornis bestaat in ver-
schillendee varianten en kan gepaard gaan met storingen in de hormoonhuishouding. 
Indertijdd kan men hebben gedacht aan een storing in de epifyse (pijnappelkier), een 
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klierr in de hersenen, maar die gedachte is sinds lang verlaten. Hoewel de kennis over de 
stoorniss aanzienlijk is toegenomen, is de oorzaak {of oorzaken) ook nu nog niet hele-
maall  duidelijk. Er zijn aanwijzingen voor genetische factoren. Verder vertelde Diek Ot-
tenn in een gesprek met deze auteur op 25 september 2003 dat zijn vader is behandeld 
doorr een prof. Muller te Bern. Ter afvlakking van de manische fasen gaf deze hem mo-
gelijkk lithium, dat als kalmerend middel inderdaad voor het eerst rond 1948-1949 is ge-
bruikt.. Verder is van de behandeling alleen bekend dat deze positieve effecten had; 
emaill  van Paul Otten, 22 februari 2004; e-mail Paul Otten na overleg met zijn vader, 
22 april 2004. 
877 Frits Philips, 263, twee citaten. 
888 Vgl. de brief van Loupart aan Anton en Woltersom, 21 oktober 1945; p CA . Loupart 
schrijft:: 'Ik heb diverse heren gevraagd, van belangrijke zaken korte memo's te ma-
ken.... ook vindt u bij nader inzien ook wel beter alléén afgesloten kwesties te ontvan-
gen.' ' 
899 In ieder geval de commissarissen Beyen en Woltersom waren op de hoogte van de 
ziektee van Otten. Dat Beyen ervan wist, blijkt uit hoofdstuk 16 Tussen twee polen. Diek 
Ottenn meldde deze auteur in een gesprek van 25 september 2003 dat bij zijn weten Wol-
tersomm ook goed op de hoogte was en Otten voluit steunde. 
900 Blanken, deel v, 446. 
911 Brief M. C. van Agt van Philips do Brasil aan Anton, 6 juni 1946; p p c A . 
922 Zie ook hoofdstuk 7 Een foto voor Lenin. 
933 Brief Anton aan Marie Lehmann in Denemarken, 30 j anuar i 1946; brief Marie Leh-
mannn aan Anton, 23 februari 1946; brief Anton aan Marie Lehmann, 13 maart 1946; 
PCA.. Vertaling uit het Duits door de auteur. 
944 Brief Anton aan Dick Feith (zoon van Jan Feith) te Bandung, 2 juli 1946; PCA. 
955 Brief Anton aan L. B. Heemskerk te Amsterdam, 11 oktober 1947; PCA. 
966 Brief A.H. Slack, commercial secretariat, British Embassy, aan Anton, 1 augustus 
1946;; PCA. Vertaling door deze auteur. 
977 Brief Anton aan A. H. Slack, 11 september 1946; PCA. 
988 Brief directiesecretariaat Philips aan L. P. Graner te New York, 24 september 1946; 
brieff  van L. P. Graner aan Anton in de Delmonte Lodge, 11 maart 1947; brief L. P. Gra-
nerr aan directiesecretaris Van Stratum, 12 maart 1947; PCA. 
999 Brief Marie Lehmann aan Anton, 21 oktober 1946; PCA. Vertaling door deze auteur. 
1000 Brief Anton aan Marie Lehmann, 21 november 1946; brief Anton aan mevr. A. 
Marggrafftee Minden, Westfalen, 3 januari 1951; PCA. Vertaling door deze auteur. 
1011 Brief Vera Zolotnitzky uit Sao Paulo, dochter van Marie Lehmann, aan Anton, 10 
novemberr 1947; PCA. Vertaling uit het Duits door deze auteur. 

1022 Ibidem. 
1033 Brief Anton aan dr. W. Muri van Philips Zwitserland, 25 juni 1947; PCA. 
1044 Brief Anton aan mr. J. R. H. van Schaik te Den Haag, 30 september 1947; PCA. 
1055 Brief Anton aan het Kantoor Deviezenvergunningen van De Nederlandsche Bank, 
11 november 1947; PCA. 
1066 Brief Anton aan Ed. Philips, 3 oktober 1947; PCA. 
1077 Nota u 6015 - DF van mr. C.L.W. Fock, regeringscommissaris in algemene dienst, 
aann premier Beel, 4 augustus 1947, Nationaal Archief. 
1088 Bouman, 275. 
1099 Ibidem; brief Anton aan J.C. baron van Eek te New York, 16 november 1948; brief 
Antonn aan J. H. Otten van Philips in Zuid-Afrika, 5 april 1948; overzicht hotelreserve-
ringenn in correspondentiedossier dr. A. F. Philips 1947 t/m 1951; PCA. 
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noo Brief Anton aan rechter Theo Heyligers, Holland House, San Stefano, Ramleh, 
Egypt,, ï april 1948; PC A. 
1111 Bouman, 276. 
1122 Blanken, deel v,33-37. 
1133 Brief Anton aan prof. Gerbrandy, 22 juni 1948; PCA. Blanken, deel v, 41. 
1144 Notulen raad van commissarissen 1945-1951; PCA. 
1155 Notulen raad van bestuur, 7 oktober 1948; PCA. 
1166 Ibidem,6 december 1948;PCA. 
1177 Radio- en televisietoespraak Anton, 31 januari 1949, zes citaten, PCA. 
1188 Dat dit het laatste interview met Anton was, wordt gemeld in de speciale uitgave 
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BronnenBronnen en literatuur 

Dee meeste van de gebruikte documenten en brieven zijn afkomstig uit de Philips Com-
panypany Archives (PCA), het omvangrijke bedrijfsarchief van Philips Electronics. Daar-
naastt heb ik gebruik kunnen maken van de verzameling brieven en documenten van 
Paull  Otten, een achterkleinzoon van Anton Philips, die optreedt als familiearchivaris. 
Inn het Nationaal Archief der Nederlandse Antillen te Willemstad, Curacao, trof ik nog 
nuttigg materiaal over de oorlogsjaren. 
Dee honderden documenten en brieven in het familiearchief kon ik vrijelij k kopiëren. 
Watt PCA betreft: dit beschikt niet alleen over eigen archiefstukken, maar heeft in de 
loopp der decennia ook vee! materiaal verzameld uit andere bedrijfsarchieven, waaron-
derr die van belangrijke concurrenten als Siemens en A EG, en tal van openbare archie-
venn in binnen- en buitenland. Hier was de werkwijze als volgt. De publicatie van gege-
venss uit archiefstukken is onderhevig aan toestemming van het bedrijf. Er waren geen 
beperkingenn vooraf. Ik kon in principe alle archiefstukken inzien die mij nuttig leken. 
Archivariss Paulussen gaf mij op basis van gerichte vragen steeds complete dossiers, zo-
datt ik ook om de door mij gevraagde documenten en brieven heen kon zoeken. In een 
aantall  gevallen heeft hij - om mij tijd te besparen - aangegeven welke documenten of 
brievenn zijn inziens het meest interessant waren, maar ook dan kreeg ik de complete 
mapp te zien. Verder heeft hij in een doelgerichte zoekactie een groot aantal meer per-
soonlijkee brieven verzameld die nog'verborgen' zaten tussen Antons zakelijke corres-
pondentiee uit de jaren twintig en dertig, en daaruit een aantal correspondentiedossiers 
samengesteld.. Tijdens mijn onderzoek, dat zich afspeelde in de periode mei 2002-de-
cemberr 2003, zijn mij geen enkele keer documenten geweigerd. Ook achteraf zijn geen 
publicatiebeperkingenn opgelegd. 

PCAA heeft bovendien decennialang openbaar materiaal verzameld over het bedrijf 
enn over Anton Philips uit kranten, tijdschriften en boeken. Ook veel van de door mij 
geciteerdee openbare bronnen zijn uit deze verzameling afkomstig. Een deel komt uit 
mijnn eigen verzameling, opgebouwd ten behoeve van mijn boeken Kortsluiting (1991) 
enn Let's make things better (1997). 
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ANTONN PHILIPS (1874-I951) 

TheyThey will  know who they're dealing with 

Inn January 1895 young Anton Philips travelled to Eindhoven, a small town in the 
southernn part of The Netherlands. His brother Gerard had a littl e factory there for the 
productionn of electric light bulbs and needed a sales-assistant. He was twenty and 
expectedd to spend half a year in Eindhoven, at the most. Things turned out differently. 
Ass a trade school student he had been a failure but he did like the practice of selling 
andd buying. So he decided to stay. 

Antonn was gifted with natural charm, a negotiating talent, energy and confidence. 
Hee had courage: In 1898, just twenty-four years old and hardly speaking any foreign 
languages,, he took a train to Russia and returned with huge orders. He became a 
formidablee salesman: in 1912, he started a joint venture in the u s A and in a couple of 
yearss reached 10 percent of General Electric's sales numbers, making this giant fear 
thatt he would eventually threaten its dominant market position. He had an excellent 
nosee for business opportunities. When World War One broke out in i9i4> the Russians 
wouldn'tt buy German lamps anymore. Anton immediately sent one of his salesmen 
too St. Petersburg. His speed of action was unparalleled. When the war ended in 
Novemberr 1918 and British forces re-captured Brussels, he was right behind them to 
startt Philips' first foreign sales subsidiary. 

Itt took the Philips Incandescent Light Works (NV Philips' Gloeilampenfabrieken), 
officiallyy founded in 1891, four decades to reach the top of the lighting industry. In the 
firstfirst two decades the company became Europe's third largest producer of light bulbs, 
withh a turnover of some € 33 million in 1911 (3.7 million Dutch guilders, converted 
too Euros of 2003). But its technological basis was relatively weak. Philips was a one-
product-company.. Its major competitors - General Electric in the u s A , A EG and 
Siemenss in Germany- were large electro-technical conglomerates, which could afford 
well-staffedd laboratories and shared patents. Gerard had to do his research by himself, 
withh the help of one or two assistants. In 1911, the G E-laboratory came with a major 
innovation:: the 'drawn' tungsten wire filament. Anton quickly travelled to America 
too search for the details of this innovation and succeeded in filching them from 
GE'SS business relations, using every trick in his box. He came home with enough 
informationn and machinery to help Gerard make his own 'drawn' tungsten filaments. 
However,, in 1913 GE, using advanced physics, produced an even more superior novelty: 
aa gas-filled lamp with a spiral filament, which used much less energy. This was beyond 
Gerard'ss technological limits and Philips was not able to produce these so-called'half-
watt'' lamps without G E -licenses. 
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Upp to that point, the impressive business performance of the Philips brothers had 
beenn based almost entirely on their combined development and sales capabilities. 
Gerard,, the engineer, was a master at quickly converting new technology- regardless 
off  whether he had developed, 'stolen' or licensed it - into marketable lamps, and 
manufacturingg these at a large scale and at low costs. In 1911/1912 he prepared the 
markett introduction of the new lamps with 'drawn' tungsten filaments in just a few 
months'' time. Anton's subsequent commercial approach was equally impressive. He 
immediatelyy started selling the new lamps in Europe and the United States, essentially 
playingg va banque. General Electric, tricked out of the 'drawn' tungsten technology 
byy the brothers, would surely react to this provocation and so would the mighty 
Germann combination of the Patentgemeinschaft (formed by A EG , Siemens and Auer), 
whoo owned the GE patents in Europe. Together, the Germans and the Americans 
mightt have squeezed the Dutch. Fortunately their reactions were not in unison. The 
PatentgemeinschaftfounchedPatentgemeinschaftfounched a legal attack and forced Philips to accept a licensing 
agreementt which curtailed its European sales to about half the production capacity. 
GG E however, fearing it might be accused of monopolistic behaviour and violation of 
thee antitrust laws, refrained from such an aggressive approach in the us A and aimed 
att negotiations. As soon as Anton sensed GE'S leniency, he increased his cross-Atlantic 
exports,, compensating for the sales limitations in Europe. Sometimes betting on two 
horsess pays off. 

SAFEGUARDIN GG TH E FAMIL Y CAPITA L 

Possiblyy the thrilling introduction of'drawn' tungsten filament at the end of 1911 
stimulatedd the brothers to reassess their risks. In 1912 Philips & Co. became a public 
company.. Anton, Gerard and relatives kept 55 percent of the shares; the rest was sold 
inn an initial public offering ( IPO). Anton explained to his wife: 'If business ever turns 
badd and I have worries about the factory, I don't want to worry about our own capital.' 
Financially,, the company did not need the issue: working capital was plentiful, there 
weree no major investment plans, turnover and profit were excellent. So it's safe to say 
thatt safeguarding the family capital was indeed the prime reason for the 1 p o, as was 
illustratedd by the fact that almost all the proceeds of the issue went to Anton and 
Gerardd (and their family). 

Inn his influential book Scale and Scope the American business historian Alfred D. 
Chandlerr compared the development of large industrial corporations in the USA, the 
Unitedd Kingdom and Germany in the latter half of the nineteenth and the first half f 
off  the twentieth century. He concluded that owners of family businesses in the UK, 
confrontedd with the choice to invest in innovation and long term growth, generally 
preferredd short term profits (in the form of yearly dividends). In his view, this attitude 
delayedd the rise of the modern 'managerial' enterprise in the UK and even slowed 
downn the Second Industrial Revolution in that country. Since the publication of his 
bookk in 1990, historians in the UK and also in The Netherlands have challenged 
Chandler'ss thesis. Some presented evidence to the contrary, suggesting that industrial 
familiess in effect sometimes took considerable financial risks to keep their businesses 
going.. But others found that families ultimately did withdraw their money- a matter 
of'well-understoodd self-interest', one historian wrote - when they saw their businesses 
inn structural and inevitable decline, e.g. in the textile industry in the sixties. 

Thee present study shows that for the Philips family, the choice between dividend 
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andd investment never was an issue. Father Frederick financed the start of the company 
inn 1891 and rescued it in 1893, and was the only one who took a (limited) personal 
financialfinancial risk. Between the near-failure of 1893 and the IPO of 19x2 turnover and profit 
steadilyy increased, and Gerard and Anton could easily pay their investments and their 
(excellent)) salaries from cash flow. What the IPO in 1912 primarily achieved, was 
financiall  independence for both the family and the company. Gerard and Anton each 
gott about € 15 million (in 2003 value) out of i t - even 38-year old Anton could have 
retiredd and lived the rest of his life in a luxurious style, had he wanted to. Likewise, the 
companyy didn't need them (anymore), financially, and could finance all expansion 
fromm profits, reserves and further share issues. 

TEXTBOO KK  STRATEGIE S 

Philips'' successes until about 1911 illustrate the observation Alfred Chandler 
madee about the introduction of new technologies. Inventing something does not 
automaticallyy create a first mover advantage. Rather, successful commercialization of 
ann invention is determined by the ability to quickly reach the stage of cheap, large scale 
manufacturing.. Nevertheless, when G E had developed the gas-filled 'half-watt' lamp in 
1913,, Gerard and Anton Philips realized that entering the absolute top of the electro-
technicall  industry and staying there required building a technology base of their own. 
Inn 1914 Gerard founded a Physics Laboratory. At that time he owned only four lighting 
patents,, while American, British and German scientists were already developing radio-
andd amplifier-tubes, both based on the incandescent lamp technology. But soon Dr. 
Hoistt of the new Physics Lab and his team began to catch up and started working on 
gas-dischargee lamps and x-ray technology, a research effort which quickly yielded a 
feww dozen patents. Shortly after World War One they also developed a radio-tube, just 
inn time for the birth of radio broadcasting. 

Forr Philips, commercially, World War One was a blessing in disguise. While The 
Netherlandss stayed neutral, the German firms of the Patentgemeinschaft lost their 
markett positions in many countries. Anton eagerly filled in the blank spots. Mean-
while,, Philips' and GE'S dispute about the'drawn' tungsten wire patents was put in 
coldd storage. After friendly negotiations, G E offered Anton a licensing agreement 
onn the condition that he would leave the North American market. He accepted (the 
agreementt was finalized in 1919) and shifted sales to Latin America and back to 
Europe,, where the Germans could no longer enforce any sales restrictions. 

Itt was primarily Anton's decision, right after the war, to start building a network 
off  sales organizations all over Europe. He did this at lightning speed and managed to 
conquerr half the European market (excluding Germany) for incandescent lamps 
inn a few years' time. By 1923/1924 A EG and Siemens had regained much of their old 
strength.. They had merged their lighting divisions (together with a third German firm, 
Auer)) and in 1924 this new combination, Osram, launched an initiative to form a 
worldwidee sales cartel for incandescent lamps. Because of Anton's expansion drive 
Philips'' negotiating position was better than ever. The so-called 'Phoebus' cartel was 
foundedd in late 1924 and the underlying agreements fully recognized Philips' position 
ass one of the three biggest lighting companies of the world, on a par with General 
Electricc and Osram. 

Hee also started spreading production. Before the First World War, industrialists 
hadd competed only with each other and for over four decades international trade had 
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knownn few restrictions. After the war, many countries introduced trade barriers and 
startedd raising them ever higher in the name of national independence. Anton Philips 
quicklyy realized that economic nationalism and protectionism were there to stay. 
Duringg the war he had already built Philips' own glass, argon and cardboard (for 
packaging)) factories in order to make the company less dependent on imported 
suppliess that could be blocked or taxed. After the war, he started buying or building 
productionn facilities in countries which imposed severe import restrictions or high 
dutiess such as France and Italy. 

Thee First World War influenced not only his strategies but also his style. Anton had 
aa sovereign entrepreneurial style and he did not hesitate to use guerrilla tactics, but 
untill  about 1918 his playfulness and enthusiasm dominated. During the war he had 
greatt fun with his littl e shipping company, for example. The Germans had declared a 
submarinee war and regularly torpedoed merchant vessels. Anton bought four fishing-
boatss to avoid the sharply rising transportation costs and keep his exports to France, 
Britain,, Southern Europe and Scandinavia going. Of course he accepted all kinds of 
returnn cargo - antiquities, wine, straw hats - if the price was right. Shipping in 
wartimee turned out to be quite a profitable venture. 

Afterr the war his style became more manipulative and somewhat cynical. He 
startedd working with double agendas, playing tricks - even on more intimate business 
friendss and on employees - and using underground tactics such as secret takeovers. 
Partly,, this less scrupulous attitude arose from his impatience and from his sense of 
urgencyy during the expansion drive of the early twenties. Partly it was also a reaction 
too the changing times, I guess. Much of the entrepreneurial freedom he had enjoyed 
beforee 1914 was gone. Fighting competitors was still fun; and the radio-boom of the 
twentiess was extremely exciting. But after 1918 the trading game was continuously 
spoiltt by politicians and civil servants who displayed a Kafkaesque creativity in 
devisingg ever new protectionist barriers and made cynicism a keynote in international 
business. . 

Rightt after the foundation of the Phoebus cartel for incandescent lamps in 1924 Anton 
enteredd the race for a similar top position in the quickly expanding radio-market. 
Philips'' Physics Lab had acquired some radio patents, but as in lighting, the Dutch 
companyy could not do without General Electric's know-how. GE was prepared to 
licensee Philips the patents of its radio subsidiary RCA in the rest of the world (except 
Germany)) but demanded - as in the lighting agreement - that Anton would stay away 
fromm the American market. Again, Anton accepted (1925). This turned out to be an 
excellentt concession: the RCA-licences enabled Philips to become a world player in 
radioo parts and radio sets. 

Inn 1931 the world sank into a deep economic depression. Philips reduced its 
Eindhovenn staff from over 20,000 to less than 9,000 and there was no 40th anniversary 
celebration.. From a strategic point of view, however, the company reached its height. 
Inn a new licensing agreement (for lighting), General Electric accepted a mutual patent 
exchangee and abolishment of royalty payments, essentially recognizing Philips as a 
top-levell  player in fundamental electro-technical research. And it was. During the 
twenties,, the Physics Lab had acquired an international scientific reputation. At the 
time,, only a limited number of corporations in the us A and Europe were engaged 
inn fundamental research. Among them were GE itself, Du Pont (nylon), the phone 
companyy AT&T , the British and German chemical giants ICI and IG Farben, the major 
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Germann electro-technical conglomerates A EG and Siemens - and Philips (rectifier and 
x-rayy tubes). 

Overseeingg this, one can reach only one conclusion. Anton and Gerard Philips 
followedd a textbook strategy during the third decade of their company's existence 
(1911-1921).. After Gerard had retired in 1922, Anton didn't weaken; his solo-strategy in 
thee company's fourth decade (1921-1931) was just as exemplary. 

TH EE MANAGERIA L REVOLUTIO N 

Turningg into a public company was also a step towards becoming a 'managerial 
enterprise'' which is, in Chandler's definition, an enterprise run by professional, 
salariedd managers, in which ownership and management are not in the same hands. 
Philipss did not take the full step, though. The majority of the shares remained in the 
family.. In 1920 GE bought a 20 percent stake in the company and the family gave up 
thatt majority, but only after it had introduced priority shares, allowing it to keep the 
mostt crucial voting rights. Thus Philips remained - in Chandler's terminology - an 
'entrepreneuriall  enterprise', in which the entrepreneur hires professionals to assist -
nott replace - him in managing daily operations and stays in control of ownership. 
Anotherr example in those days was Lever Brothers, one of the predecessors of 
Unilever.. For companies like Philips and Lever hiring professional managers was a 
logicall  consequence of their large-scale investments in manufacturing, marketing and 
management,, which Chandler regards as typical for modern industrial enterprises. 
Eventually,, they became so big that the family ranks were no longer able to provide the 
necessaryy managerial capacity. 

Att Philips, the 'managerial revolution' (again a Chandler-phrase) came in two 
stages.. First, the number of white collar specialists began to grow. In Dutch trade and 
industryy the white collar sector doubled in 1899-1909. In Philips' case it decupled. 
Betweenn 1900 and 1910 Gerard and Anton hired salesmen, correspondence clerks, 
marketingg and advertising personnel, an engineer for product development, an 
internall  accountant; after 1910 they started hiring scientists, lawyers, commercial men 
andd human resources specialists. Some were entrusted management tasks, but these 
weree limited to running their own departments. 

Thee second phase began in 1922. When Gerard retired, Anton appointed three 
generall  managers, called 'sub-directors': one for production, one for production 
technologyy and one for commerce. During the twenties their number grew to five and 
byy the end of that decade Philips had a 'board of sub-directors', which also included 
Anton'ss legal advisor (called Secretary) and the director of the Physics Lab. When 
thiss board acquired a more official status in 1928, it started standardizing internal 
proceduress and work practices in order to improve internal coordination and 
efficiency—aa process which was enhanced greatly by the economic depression of 

1930-1935--
Duringg this slow revolution, which took three decades, Gerard and Anton had 

ann open eye for ideas from the us A. They both regularly crossed the Atlantic and 
sentt their employees over to visit General Electric, with which relations were good 
sincee about 1913/1914. In the twenties Anton's son-in-law Frans Otten - who married 
Anton'ss daughter Annetje in 1925 and quickly became a rising star in the company -
studiedd organization, management and marketing practices in the us. At one point 
thee American influence became very concrete indeed. As a result of the recession profit 
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felll  back dramatically in 1930. In reaction Jesse Woodward, representing G E in the 
supervisoryy board, actively pursued an update of the internal financial reporting 
systems,, presenting G E 'S own systems and governance structure as examples. His 
actionss resulted in an extensive analysis by a G E -accountant and the appointment of 
Franss Otten as financial manager next to Anton. 

Orr rather: below Anton, because the 'old man' - as staff members started calling 
himm - was still ultimately in charge. As a leader and manager, he was exacting and 
capricious.. He would test his young 'high potentials' by throwing them in at the deep 
end.. They were allowed to make mistakes, but if they didn't learn quickly, he would be 
relentlesss and drop them. His people were supposed to be loyal and work very hard -
havingg the flu was no reason to stay at home - but in return would be loyal to them 
ass well. Once, an overstrained employee of the Physics Lab disappeared. At the 
company'ss expense, he had him traced - the man was found somewhere in Africa -
andd brought to a sanatorium to recover. 

I NN DISCORD WIT H TIM E 

Antonn was not suited for adverse times. He came from a wealthy family and grew up 
inn a dynamic, super-optimistic era. Just before his birth Europe had entered a period 
off  continuous peace and increasing prosperity which lasted until 1914. Even the First 
Worldd War was mainly an exciting period for him. His first major setback in business 
camee in 1921/1922, when Europe was hit by a sharp economic recession. He was 47 
yearss old and reacted with indecisiveness, gloom, and even symptoms of physical 
illness.. Fortunately, both thee economy and his condition recovered quickly, and 
laterr on in those roaring twenties, during the radio-boom, when the upcoming 
protectionistt tendencies were still drowned in overtones of economic cheerfulness, 
hee enjoyed his most successful years. 

Butt in 1930/1931 the economy collapsed again, and more seriously. When he saw 
Philips'' sales dropping, almost going into a free fall, Anton would have preferred 
too close his eyes, I suspect. And in a way he did. He left the actual firing of many 
thousandss of workers- 60 percent of the workforce- to his son-in-law Frans Otten. 
Ass the crisis deepened, his responses to requests for help became more distant and 
insensiblee - except when they came from close relatives. By 1932 profitability returned 
andd staff numbers started to grow again, but price erosion continued and margins 
remainedd small. In 1934 he came to the conclusion that the economic crisis had 
becomee 'the normal situation', and - in an escapist move - took his wife to North 
Africaa for a dream journey from which they returned loaded with precious antiques. 

Thee thirties remained depressing, though, both in business and personal life. He 
lostt his favourite brother Hans (1935) and his daughter Jetty (Henrietta) became a 
widoww twice (1932 and 1935). In 1936 he fell ill again, this time for months. As the 
decadee progressed, business conditions became increasingly difficult. Protectionist 
economicc policies had become the standard, and in Europe and Asia the rolling of war 
drumss was heard ever louder. Eventually the international economy perked up, partly 
stimulatedd by the military build-up (in The Netherlands the recession didn't end until 
thee guilder was devaluated in 1936). But the dynamic atmosphere of the twenties didn't 
return,, and gradually both Anton and his company became weary, it seemed. Due 
too internal debates the development of film-sound equipment and television was 
troublesomee and slow. Only once in a while a new product could be introduced - the 
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sodium-vapourr lamp, for example - and bring back some of Anton's old commercial 
enthusiasm. . 

Thee only thing that seemed to please him was hunting for decorations (preferably 
royall  ones) for his top executives and his wife, which of course essentially meant 
huntingg for public recognition of his people, his company and - behind them - him-
self.. Judging by the intensity of his efforts his need for such recognition was almost 
insatiable.. His main drive was frustration. His international peers and business 
partnerss regarded him as an important industrialist. In Dutch (business) society his 
statuss was less clear. In many ways he was akin to the so-called 'Men of Action', a small 
groupp of powerful men - such as Henri Deterding of Royal Dutch/Shell, banker 
Charless Van Aalst and the politician Henry Colijn - who dominated Dutch business 
lif ee and foreign economic policy during and after the First World War. But he was 
nott one of them, although he often agreed with their views. He probably had littl e 
appreciationn for the high-profile upstart behaviour some of them displayed, and 
preferredd a more modest profile himself. Not being connected to a particular group 
orr circle, he always remained an upper class loner. Probably for that reason he was 
extraa sensitive about the recognition issue and would sometimes openly express his 
dissatisfactionn with the social status of industrialists in Dutch society in newspaper 
interviews. . 

AA study of interrelations in the financial and economic elite in The Netherlands 
inn the late 19th and early 20th century, published in 1993, showed that there were 
objectivee grounds for his complaint. Until the end of the 18th century Holland had 
primarilyy been a trading nation. Industrialization had not started until relatively 
latee in the 19th century. Around 1900 Dutch old boys' networks were still dominated 
byy bankers, ship-owners, traders, insurers, politicians, magistrates and high civil 
servants.. The industrialists were the wanderers of the economic elite. However 
successfull  they might be as entrepreneurs, they were the least influential social group 
inn the elite; contrary to Germany, where industrialists were right in the centres of 
power.. As the 20th century progressed, this situation changed, because of people like 
Antonn Philips, but only very gradually and slowly. 

Likee most Dutch businessmen (and politicians), Anton reacted to the rise of the Nazis 
withh resignation and ambiguity. In 1933, without even a formal protest, he accepted 
theirr Aryan Paragraph, which prohibited companies in Germany - including 
subsidiariess of foreign companies - from having Jewish executives and directors. He 
didn'tt kick them all out, though. A number of them wanted to leave Germany, Austria 
orr Czechoslovakia and were given jobs in Philips subsidiaries in The Netherlands or 
onn other continents. He also let his staff devise an elaborate trick in order to help his 
Osram-colleague,, the Jewish William Meinhardt, with the transfer of money from 
Germanyy in preparation of a possible emigration. 

Byy the mid-thirties a new war in Europe seemed inevitable and Anton's son-in-law 
Franss Otten and Herman Van Walsem (the legal expert in the board of management) 
startedd preparing the company for such an eventuality. If The Netherlands were 
occupiedd and the Eindhoven headquarters would fall in German hands, other 
countriess might seize or expropriate Philips subsidiaries on their territories as 'hostile'. 
Too prevent that the board created two trusts, to be activated in case of war: one in the 
Unitedd States for harbouring Philips' subsidiaries and assets in North, Central and 
Southh America, and one in the u K for the assets in Britain and the Commonwealth 
States.. The Dutch Government introduced a law which allowed a transfer of the 
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statutoryy seat to another part of the Kingdom, i.e. Curacao, Surinam or the Dutch East 
Indies.. After such a transfer, subsidiaries in those colonies and in neutral European 
countriess - if not in one of the trusts - would be controlled from neutral Dutch 
territory. . 

Inn order to safeguard the family capital, Anton also had private trusts created in 
thee UK and the us A for himself, his wife and his children. Shortly after the Germans 
hadd invaded Poland in September 1939, he had arrangements made to safeguard his 
valuablee collection of paintings, china, silver objects and antiquities. 

THEE SUCCESSION 

Inn July 1939, Frans Otten succeeded his father-in-law as 'president' (chairman of the 
boardd of managing directors). The first generation had run the company for almost 
halff  a century; now a second generation took over. Anton was given a lot of praise for 
thee way he had arranged his succession and for leaving the company in the hands of a 
strongg team, consisting of Otten (a financial and organizational expert), Mr. Othon 
Loupartt (the commercial managing director) and Mr. Herman Van Walsem (who had 
madee his career as Anton's Secretary and chief negotiator). However, the decision to 
makee Frans Otten the chairman of this trio had been the result of accomplished facts. 
Antonn had never seriously considered an outsider and inside the family choice was 
limited.. Frits (who was number four on the team) was not a natural management 
talent;; he had a 'soft' character and it had taken him a long time to reach adulthood. 
Gerardd had no children nor were there any candidates for the'presidency' elsewhere 
inn the family. Two of Anton's sons-in-law, both husbands of Jetty's, had been killed in 
accidents.. For a longtime Anton seems to have hoped that Frits might succeed him 
afterr all, but in 1936, when he had become seriously ill , he could no longer postpone the 
decision.. At the time, Frits was 31 years old and by no means ready for the job. That had 
leftt Otten as the only possible choice. Fortunately, this son-in-law was well-prepared 
forr the succession and had the necessary capabilities. 

Thee second generation stayed in power for almost four decades. In 1961, Otten 
wass succeeded by Frits, who in turn was succeeded in 1971 by Jetty's third husband, 
Henkk Van Riemsdijk Esq. The third generation never made it to the presidency. Other 
enterprises,, owned by larger families or by more than one family, could choose the 
bestt men from their ranks and replace the ones who had failed - a principle dubbed 
'familiall  meritocracy'. The Philips family never had that luxury - or problem, 
whicheverr one prefers. 

WORLDD WAR 11 

Afterr the invasion of The Netherlands on May 10,1940, Philips' plan to evacuate 
equipmentt and personnel to the west of the country, behind the protective Dutch 
Water-line,, almost immediately failed because the Germans used paratroopers. On 
Mayy 13, Anton and his wife, Frans Otten, Annetje Otten-Philips and their two children, 
managingg directors Van Walsem and Loupart and their families, and a number of staff 
memberss embarked at the Hook of Holland. Two British destroyers evacuated them, 
togetherr with the Dutch cabinet, to England. Anton's son Frits and his daughter Jetty 
andd their families stayed behind. The trusts were activated and the statutory seat was 
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transferredd to Curacao. The Dutch government settled in London. In the course of 
June,, the Philips party travelled on to the United States and established their offices in 
thee Roosevelt Hotel in New York City. 

Thee war had a paralyzing effect on Anton. Back in The Netherlands, Frits ignored 
thee transfer of the statutory seat, presented himself to the Germans as the only 
remainingg managing director and considered himself to be in charge of the 
subsidiariess in neutral European countries like Sweden, Switzerland and the Balkan 
statess (the latter were occupied by the Germans later). The result was a serious dispute 
withh Frans Otten in New York- the real man in charge - which caused many problems 
forr more then a year. There's not a shred of evidence that Anton interfered. He also 
didd not react when Frits sent him a message in the summer of 1942, via Philips' 
representativee in Switzerland, requesting two million guilders to buy exit visas for 
aboutt two hundred Jewish employees and their families, whose lives were threatened. 
Hee left the answer to Frans Otten, who denied the request because the transaction 
wouldd imply transferring funds to the enemy (some time later, the Dutch, British and 
Americann governments issued statements of the same tenor). 

Likewise,, Anton took no action to improve relations between Philips and the 
Dutchh government. These were not very good, partly due to a dispute about the Trade 
withh the enemy Act (Decision A6), and partly because Otten displayed an increasing 
tendencyy to suspicion and overreaction (in fact Otten was developing a manic-
depressivee disorder, without anybody realising it). In 1941, the Dutch government 
askedd the Philips board in New York to send one of the (managing) directors back to 
thee u K , in order to make communication easier. Anton could have gone to London, 
butt instead Otten settled there on a part-time basis and initially made matters only 
worsee - as is shown in this study by a series of letters he wrote in 1941 and 1942, some 
off  them to Prince Bernhard of The Netherlands, who was also in London at the time. 
Antonn was not diplomatic by nature and might have done an equally poor job. Fact is 
thatt he didn't even try. Instead, he spent much of his time in the Arizona or California 
desertss - he was in his late sixties now, he had regular health problems which were 
benefitedd by the dry climate - and playing golf in luxurious resorts on the Pacific coast 
orr in Florida. It took until late 1943, early 1944 before relations between Philips and the 
Dutchh government gradually improved. 

Att three moments during the war he did take action: following the Japanese attack 
onn Pearl Harbour (December 1941), after the Battle of Midway (May 1943) and after 
thee invasion in Normandy (June 1944). The American entry in the war after 'Pearl 
Harbour'' prompted him to buy a couple of factories in the vicinity of New York and 
startt supplying electronics parts and materials to the us Army. When the Americans 
hadd won the Battle of Midway - thus shifting the balance in the Pacific war - he asked 
hiss staff to make a list of machines that might be needed in the Eindhoven factories 
afterr the war and to order paint for the houses the company had built there for its 
personnel.. After D-Day he began sending food packages to The Netherlands and 
buyingg shoes and clothing for his workers. When Eindhoven was liberated in 
Septemberr 1994, he started preparing for his return, but for a variety of reasons he 
hadd to wait more than a year before he could really go home. 
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TH EE STATUS OF A LEGEN D 

Overr the decades, Eindhoven had become'Philipstown'. The company provided not 
onlyy jobs, but also houses, education and even health care. During the radio boom of 
thee twenties, Anton himself had become something of a living legend, maybe not in 
thee eyes of the national elite but definitely so in the eyes of the general public and the 
media.. The redundancies of the early thirties had not damaged his reputation. During 
thee war, maybe because of his absence, he had become a symbol of hope for his 
hometown.. On the 50th anniversary of the company, in May 1941, Philips workers had 
gonee out on the streets of Eindhoven, carrying his picture, national flags and orange 
ribbons,, in a public display of patriotism. 

Afterr World War Two he never lost this symbolic, legendary status. When he 
returnedd from the us A, in November 1945, bringing cases full of shoes and clothes for 
thee impoverished Eindhoven population, a spontaneous crowd started parading along 
hiss house, carrying a banner: 'We're making headway; Anton is back'. And indeed, 
thee company recovered very quickly, proving once more that selecting and breeding 
managementt talent had probably been the most important of Anton's qualities. 

Inn the summer of 1949 his health began to deteriorate. He lived for two more years and 
wass fortunate to see the company start a growth spurt that reminded of the twenties. 
Inn 1950, Philips employed more than 100,000 people and turnover was nearly a billion 
guilderss (over € 3 billion in 2003 value). On October 2,1951, he watched the first Dutch 
publicc television transmission. Five days later, he died. More than eighty thousand 
peoplee lined up along the streets of Eindhoven to watch the funeral procession. 
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