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HOOFDSTUKK 3 

DeDe nieuwe tycoons 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee patstelling duurde voort. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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