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HOOFDSTUKK 4 

ToeslaanToeslaan en incasseren (1911-1913) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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