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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 

3i i 



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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