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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. 

15 5 



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-

21 1 



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-
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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. 

25 5 




