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HOOFDSTUKK 2 

EenEen prima startschot 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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