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HOOFDSTUKK  $ 

DeDe gelukkige oorlog 

Eindd 1915 wilde Anton naar Parijs. België was echter bezet en in het 
noordenn en noordoosten van Frankrijk hadden de Duitse en geallieerde 
(Frans-Britse)) legers zich verschanst in loopgraven. Hij moest dus om 
dee linies heen. Op de een of andere manier — wellicht via zijn goede 
contactt met minister Wim Treub van Financien - regelde hij een visum 
voorr een bezoek aan Engeland, met als doel 'officiële zaken voor de Ne-
derlandsee regering'.1 Het is niet duidelijk wat die zaken behelsden, zo die 
err al waren. Op vrijdag 19 november was hij in Londen en op zaterdag 
dee 20ste stak hij vanuit Folkestone het Kanaal over naar Boulogne. Een-
maall  in Parijs vroeg hij de autoriteiten toestemming om verder te reizen 
naarr Dijon.2 Op woensdag 24 november trof hij daar in Hotel Terminus, 
tegenoverr het station, Rodolphe Loranty, de man die al bijna een decen-
niumm optrad als zijn vertegenwoordiger in Parijs en Noord-Frankrijk. 
Zijj  begaven zich naar een van de hotelkamers, waar zich vervolgens een 
nogall  bizarre scène afspeelde. Dijon was een garnizoensstad en een 
knooppuntt voor de aan- en afvoer van mensen en materieel naar het 
oostelijkk front. De straten moeten gevuld zijn geweest met militair ver-
keer,, het station - en waarschijnlijk ook het hotel - met soldaten die 
perr trein arriveerden en vertrokken, vele ook gewond. Op de hotelka-
merr opende Anton zijn tas en pakte daaruit een contract dat inmiddels 
enkelee maanden verlopen was en cijfers over de gang van zaken bij La 
Lampee Philips, de verkoopmaatschappij waar de achtenveertigjarige 
Lorantyy leiding aan gaf. Daarna nam hij briefpapier van het hotel en 
schreeff  met de hand een overeenkomst, die neerkwam op een liquidatie 
vann het bedrijf.3 

Lorantyy was op dat moment achttien maanden in militaire dienst. 
Misschienn kwam hij net van het front, een honderdtal kilometers ver-

103 3 



derop,, misschien was hij ernaar onderweg, de oorlog was in ieder geval 
zijnn wereld. Hoe het op het slagveld was, inn die loopgraven, te midden 
vann de Verwoestende vuurkracht van de moderne artillerie', beschrijft 
dee historicus H.W. von der Dunk aldus: '...juist die vuurkracht maakte 
dee traditionele aanvalsmethode, een stormloop van de infanterie, tot 
eenn ware slachting... Bij de Somme waren het vooral de generaals van de 
Entente,, zoals de Engelse generaal Haig, bij Verdun de Duitse opperbe-
velhebberr Falkenhayn, die op een dergelijke manier hele regimenten de 
doodd injoegen, de hagel tegemoet van vijandelijke granaten en mitrail-
leurs.'' Door eindeloze artilleriebombardementen was het Noord-Fran-
see en Vlaamse landschap veranderd 'in een kaalgeschoten en zwart-
geblakerd,, kraterachtig, ontbost maanlandschap zover het oog reikte. 
Dee soldaten leefden in hun loopgravenholen, enkele meters diep vaak, 
zonderr dat de frontlijn wezenlijk verschoof... Schimmel, vocht, blubber, 
ratten,, luizen, nat of rottend stro waren vaste attributen van de behui-
zingg onder de grond.'4 

Lorantyy was moe en totaal verrast door Antons komst, hij verzette 
zichh niet en tekende voor akkoord. Anton nam de volgende trein terug 
naarr Parijs. Op zaterdag de 27ste verliet hij Frankrijk en bereikte na een-
zelfdee omweg via Londen op donderdag 2 december Nederland. Toen 
pass was Loranty zelf in de gelegenheid naar Parijs te gaan en zich nader 
inn de zaak te verdiepen. Zijn eerste contracten met de firma Philips & Co. 
dateerdenn van 1906 en 1908. In 1912 hadden Anton en hij samen La So-
ciétéciété Fran$aise La Lampe Philips opgericht, die het exclusieve recht had 
Philips'' gloeilampen te verkopen in de regio Parijs en in Noord-Frank-
rijk .. Die concessie zou inderdaad in juni 1915 aflopen, maar was al in 1914 
verlengdd tot eind 1918. Toen hij deze feiten en ook de financiële gegevens 
weerr op zijn netvlies had, schreef hij Anton een verontwaardigde brief: 
diee had hem in Dijon het verkeerde contract getoond, de financiële toe-
standd van de verkoopmaatschappij was helemaal niet zo precair als An-
tonn had beweerd, en dat hij zijn cijfers te laat had aangeleverd, kwam 
doordatt 'ik mijn plicht doe zoals alle Franse soldaten en niet overal tege-
lij kk kan zijn'.5 Daaropvolgend contact tussen Loranty's advocaat en An-
tonn bracht de partijen niet nader tot elkaar, en vlak voor de jaarwisseling 
schreeff  de Fransman een tweede brief, waarin hij zich nogmaals be-
klaagdee over de verrassingsaanval te Dijon. Hij verweet Anton misbruik 
tee hebben gemaakt van het feit dat hij onder de wapenen was, en noemde 
hett ondenkbaar dat een 'gentleman als u' de overeenkomst van Dijon 
niett zou annuleren.6 
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Datt deed Anton niet. Hij had namelijk nog andere grieven. Een van 
zijnn commercieel medewerkers uit Eindhoven, A. Wafelman, was al in 
oktoberr naar Parijs gereisd en had daar een verontrustende toestand 
aangetroffen.. Loranty had tijdelijk geld van La Lampe Philips gebruikt, 
omdatt zijn eigen geld bij een bank vaststond. Ook was hij naar het front 
vertrokkenn 'zonder de minste orde op zijn zaken te stellen, zonder ie-
mandd enige volmacht te geven', zo had Wafelman gerapporteerd.7 De 
verkopenn liepen wel goed maar het kantoor was een chaos. 'Het is hier 
drukk en dringend nodig dat iemand officieel de leiding neemt... Ik zit 
hierr met twee nichten des heren L[oranty] opgescheept, die hier zoge-
naamdd werkzaam moeten zijn, waarvan vooral ene M[ada]me Benda 
niett het minste begrip van zaken heeft.' En onder dit oppervlak lag nog 
eenn dieper probleem. Er bestonden al enige tijd irritaties tussen de 
Fransmann en de commerciële afdeling in Eindhoven. Wafelman had in 
oktoberr geschreven: 'De heer Loranty is onaangenaam als altijd. Heeft 
mijj  voor enkele weken allerlei chicanes en hatelijkheden aan het adres 
derr N.V., speciaal aan de heren Gaarenstroom "en zijn medeplichtige" 
Bakkerr (ik vertaal) geschreven. Ik heb hem terdege van repliek gediend 
enn hij laat nu niets meer van zich horen. Hij schrijft mij geen woord en 
ikk hem ook niet.'8 Gezien het feit dat een oorlog gaande was, lijken Lo-
ranty'ss tijdelijke greep uit de kas - die hij al had terugbetaald - en de 
chaoss op zijn kantoor niet direct de allergrootste doodzonden. Maar te-
genn deze achtergrond van verstoorde relaties vormden ze een dankbare 
aanleidingg voor een breuk, en het heeft er de schijn van dat Anton zijn 
overvall  in Dijon ook als zodanig had gepland, met het doel het afscheid 
zoo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. 

Hijj  antwoordde Loranty pas na ruim een maand en schreef hem be-
ginn februari 1916 op koele toon dat hij het tijdelijk gebruik van geld van 
dee firma voor privé-doeleinden als een 'onrechtmatige daad' beschouw-
de.99 En dan was er nog een, niet eerder genoemd probleem: Loranty had 
zichh al lang voor zijn militaire dienst 'op energieke wijze beziggehouden 
mett de verkoop van andere artikelen... hoewel in het contract heel hel-
derr was gesteld dat u zich exclusief zou beperken tot onze lampen'. An-
tonn eindigde, zonder ook maar één woord te hebben gewijd aan de per-
soonlijkee situatie van de agent: 'Ik geloof, meneer Loranty, dat na deze 
feitenn er geen zakenman bestaat die u met meer begrip zou hebben be-
handeldd dan ik tegenover u ten toon heb gespreid.' Loranty begreep dat 
hijj  had verloren. De liquidatie van La Lampe Philips ging door, hij ont-
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vingg veertigduizend gulden (ongeveer 275.000 euro) voor zijn aandelen 
inn de joint venture, waar eventuele schulden en de aankoopkosten van 
zijnn auto vanaf moesten.10 Rapporteur Wafelman nam de verkoopacti-
viteitenn in Frankrijk over; pas na afloop van de Eerste Wereldoorlog zou 
Philipss er een nieuwe verkoopmaatschappij oprichten. 

Watt men ook van Antons gedrag in de kwestie-Loranty mag vinden, het 
wass in ieder geval doortastend. Diens beroep op de oorlog als verstoren-
dee factor zal hem ook zeker niet hebben aangesproken. Zelf werd hij 
voorall  gestimuleerd door de talloze problemen die opdoken en de nood-
zaakk snel te schakelen en te improviseren. In september 1914 schreef hij, 
inn een van de brieven aan zijn dochter Annetje op kostschool, dat com-
mercieell  medewerker Daam van Eendenburg de volgende dag naar 
Ruslandd zou gaan om een verkoopfiliaal in Sint-Petersburg te vestigen. 
'Hijj  had er eerst niet veel trek in, maar als hij het niet gedaan had, was je 
lievee vader er maar weer op uit gestapt...'11 Het klonk alsof hij dat laatste 
juistt het liefst had gewild. 

Ookk in Nederland viel meer dan genoeg te regelen en ritselen, vooral 
omm de aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten op gang te houden. 
Zoo leek de hapering in de levering van glasballons vanuit Duitsland en 
Oostenrijk,, bij het uitbreken van de oorlog, aanvankelijk van korte 
duur.. In oktober en november arriveerden weer grote aantallen uit de 
fabriekk Lausitzer in Weiswasser (Duitsland). Maar toen begon de aan-
voerr toch weer terug te lopen. In januari 1915 vaardigde de Duitse over-
heidd zelfs een totaalverbod uit op de export en doorvoer van glasbal-
lons,, en ook op de export van argon, een gas dat samen met stikstof 
werdd toegepast in de kleinere 'halfwatt'-lampen.Tot overmaat van ramp 
stuurdee toeleverancier The Vitrit e Works in Middelburg te kleine aan-
tallenn lampvoetjes (het metalen uiteinde dat in de fitting gaat).12 Zonder 
ingrijpenn zou de productie bij Philips binnen een paar maanden stilval-
len. . 

Antonn sprong erbovenop. Het probleem met The Vitrit e Works was 
hett eenvoudigste. Deze van oorsprong Britse, maar inmiddels Neder-
landsee onderneming had ongeveer de helft van de Europese markt voor 
lampvoetjess in handen. Door het wegvallen van Duitse leveranties 
kreegg Vitrit e te maken met een grotere vraag met name uit Engeland. 
Datt mocht zo zijn, Philips om die reden wat minder exemplaren leveren 
wass volgens Anton gewoon contractbreuk. Hij had dus zijn politieke 
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contactenn maar eens ingeschakeld, meldde hij zijn commissarissen eni-
gee tijd later. 'Hierop heb ik een conferentie met minister Treub gehad, 
welkee de directeur der Vitrit e Works dreigde met een uitvoerverbod..., 
alss hij het contract niet nakwam.'13 Dat hielp. Philips kreeg vanaf dat 
momentt vierhonderdduizend lampvoetjes per week en legde een aardi-
gee voorraad van drieënhalf miljoen stuks aan. Verder liet Anton er nog 
eenss vier miljoen bestellen bij een dochter van GE in de Verenigde Sta-
ten,, samen met koper, nikkel, aluminium en andere belangrijke meta-
len.14 4 

Hett tekort aan argon was evenmin een groot probleem. Dat wisten 
dee eigen chemici binnen afzienbare tijd op te lossen door zelf een fa-
briekjee te bouwen voor de winning van argon uit lucht.15 Met glas lag 
hethet moeilijker. Tijdens zijn bliksemactie van augustus 1914 had bedrijfs-
leiderr Piet Staal in Wenen enkele miljoenen glasballons kunnen bestel-
len.. Maar toen in januari 1915 het Duitse uit- en doorvoerverbod werd 
afgekondigd,, kon een trein met zeventien wagons en een kleine drie 
miljoenn ballons de grens bij Kaldenkirchen (bij Venlo) niet meer passe-
ren.. In februari schreef Anton zijn dochter: 'Het glas krijgen we nog 
steedss niet... zelfs niet die wagons die voor rekening van de Oostenrijk-
se]]  en Duitse fabrieken aan de grens liggen; Duitsland wil van Holland 
tinn hebben, doet Holland dat niet, dan krijgen wij geen glas.'16 De voor-
raadd was op dat moment nog toereikend voor twee maanden productie. 

Antonn volgde hier drie sporen. In de eerste plaats liet hij glas van de 
fabrikantt Inwald vanuit Wenen via Genua naar Nederland verzenden -
eenn mogelijkheid die na een paar maanden wegviel, omdat Italië in mei 
19155 de zijde van de geallieerden koos tegen Oostenrijk en Duitsland. In 
dee tweede plaats nam hij weer contact op met minister Treub. Die ar-
rangeerdee - waarschijnlijk in samenwerking met zijn collega van Land-
bouww - een handeltje met de Duitse overheid waarbij Nederlandse re-
geringsaardappelenn werden geruild tegen de trein met glasballons bij 
Kaldenkirchen,, zodat die op 20 mei 1915 feestelijk versierd Eindhoven 
konn binnenrijden.17 In de derde plaats bracht hij een bezoek aan Peter 
Cochius,, een oude kameraad van de Openbare Handelsschool die in-
middelss directeur was geworden van de Glasfabriek 'Leerdam'. Dit be-
drijff  produceerde huishoudelijk glas en had geen ervaring met het ma-
kenn van ballons voor gloeilampen, maar Cochius wilde wel meedoen 
mett de bouw van een gezamenlijke fabriek, als Philips een deel van 
hett kapitaal en de nodige deskundigheid zou inbrengen. Al in februari 
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19155 gaf de Philips' raad van commissarissen Anton toestemming twee-
honderdduizendd gulden in een nieuwe ballonblazerij met 'Leerdam' te 
steken,, in de vorm van obligaties, en eventueel vijftigduizend in aande-
len.188 Hij schreef zijn dochter: 'Wij zorgen voor arbeiderswoningen (ge-
heim),, technici, glasblazers die onze ballons kunnen blazen, zodat we 
hopenn in een paar maanden Duitsl[and] en Oostenr[ijk] niet meer 
nodigg te hebben... Het zal de Duitsers berouwen, ze zullen weten wie 
zee voor zich hebben, als we later alleen maar bij Leerdam kopen... en de 
Duitserss zullen merken dat ze een klant verloren hebben voor hun land, 
diee vierhonderdduizend gulden glas per jaar kocht...'19 

Vooruitlopendd op nieuwbouw begon 'Leerdam' nog diezelfde 
maandd met productie in de bestaande fabriek. De samenwerking werd 
echterr geen succes. Philips had klachten over de kwaliteit van de ge-
bruiktee grondstoffen en de geproduceerde glasballons, en vond de con-
trolee op het werkvolk tekortschieten. 'Leerdam' leverde bovendien te 
weinig,, wat volgens Anton kwam doordat Cochius ook ballons naar En-
gelandd verkocht, waar hij hogere prijzen kon krijgen. Beide partijen 
twijfeldenn zodanig aan elkaar dat de joint venture niet tot stand kwam 
enn het bleef bij een beperkt leveringscontract.20 Maar wat dan? Glas was 
tee belangrijk, er moest een betrouwbare aanvoer in voldoende aantallen 
komen.. De enige optie die overbleef, was het zelf te maken. Gerard ver-
zettee zich aanvankelijk, maar ging in juni 1915 alsnog akkoord met An-
tonss plan een eigen glasfabriek te bouwen. Anton nam de regie en deed 
datt met een enorme snelheid. Nog diezelfde maand volgde de aankoop 
vann vijftien hectare grond in Strijp; in juli begonnen de grondwerk-
zaamheden;; op 12 augustus diende Philips een aanvraag tot bouwver-
gunningg in.21 Toen hij de raad van commissarissen in september infor-
meerde,, was de eerste steen al lang gelegd - ditmaal konden de heren 
diee voortvarendheid blijkbaar wel waarderen, want er waren geen 
klachten.22 2 

Medioo december kon de eerste van de twee ovens worden aangesto-
ken.. Meteen volgde een explosie die nogal wat materiële schade aan-
richttee - maar waarbij geen gewonden vielen. Hoewel de ovens waren 
gebouwdd door een deskundige van de glasfabriek uit het Duitse Weis-
wasser,, bleek toch sprake van constructiefouten. Gelukkig wisten Ge-
rardd en zijn ingenieurs die binnen enkele weken op te lossen.23 Vanaf 
177 januari 1916 produceerde Philips zijn eigen glasballons; in april waren 
datt er anderhalf miljoen per maand en in de tweede helft van dat jaar 
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leverdee men zelfs al een derde van de productie aan andere gloeilam-
penfabrieken.. De eerste groep glasblazers bestond uit een paar Duitsers, 
enn blazers uit Leerdam en van de glasfabrieken in Maastricht. Naar ver-
luidt,, konden ook vijfenzeventig Belgische glasblazers uit bezet gebied 
ontsnappen.. De Duitsers waren bezig langs de grens met Nederland een 
geèlektrificeerdee prikkeldraadversperring aan te leggen, maar de groep 
zouu 's nachts een houten ton tussen de draden hebben geschoven om 
daarr doorheen te glippen - een ideetje van Anton, zo wil de overleve-
ring.14 4 

Niett alleen de aanvoer van grondstoffen en onderdelen eiste tijdens die 
Eerstee Wereldoorlog het nodige kunst- en vliegwerk, dat gold ook voor 
hett vervoer van het eindproduct, de gloeilamp. Tot begin 1917 slaagde de 
Britsee marine er redelijk in de Noordzee onder controle te houden. Er 
warenn enkele spectaculaire zeeslagen met de Duitse marine bij de Dog-
gersbankk in 1915 en bij Jutland in 1916, maar die hadden geen invloed op 
hett handelsverkeer. Op 1 februari 1917 kondigden de Duitsers echter een 
totalee duikbootoorlog aan, waarbij zij geen enkel schip meer zouden 
ontzienn en ook vrachtvaarders zouden torpederen. Als gevolg hiervan 
stegenn de verzekeringspremies enorm en ontstond een groot gebrek aan 
beschikbaree scheepsruimte. 

Dee toenmalige chef van de pakkerij A. Walter kwam vervolgens met 
hett idee dat Philips zelf een schip zou kopen, zo vertelde hij later in een 
interview.. Een vissersboot leek hem het beste. 'Voor schepen onder de 
vijfhonderdd ton werd wel eens een uitvoervergunning verleend... Het 
kwamm mij voor, dat deze scheepjes moesten voldoen met hun snelheid 
vann tien tot twaalf mijl, niet te grote diepgang met het oog op de veran-
kerdee mijnen en flinke ruimte.'25 Volgens Walter vond Gerard het plan 
tee fantastisch, maar nam Anton het wel serieus. Samen overtuigden ze 
Gerardd alsnog, en 'ik kreeg opdracht om direct naar zo'n scheepje uit te 
kijken'.. Eind maart vond hij de 'Celestine Juliette', een vissersboot van 
tweehonderdd ton en veertien jaar oud, die Philips kocht voor 125.000 
guldenn en omdoopte tot 'Vlissingen'. In april volgde voor 85.000 gulden 
dee stoomlogger 'Koningin Wilhelmina', achtendertig meter lang, 171 ton 
enn eenentwintig jaar oud. En op 1 juni kocht Philips in IJmuiden voor 
144.0000 gulden de 'Elsa' van zesendertig meter, dertien jaar oud en een 
zusterschipp van de 'Vlissingen'.26 

Dee schepen kregen een blauwwitte vlag met de letters PE, elk werd 
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ondergebrachtt in een aparte N v, het beheer kwam in handen van de re-
derijj  Van Ommeren te Rotterdam. Anton moest wel akkoord gaan met 
dee eis van de Britse regering dat een van de trawlers werd ingezet voor 
hett vervoer van kolen over het Kanaal. In ruil daarvoor mocht Philips 
mett de beide andere lampen transporteren, mits ze op elke reis ook wat 
Nederlandsee levensmiddelen meenamen.27 De retourlading bestond 
vaakk uit grondstoffen voor margarine voor Van den Bergh en Jurgens, 
enn ook grondstoffen voor de eigen fabrieken, zoals koper, nikkel en 
kwik.. Verder brachten de trawlers, die al snel de bijnaam 'lampenfietsen' 
kregen,, een enorme verscheidenheid aan spullen mee terug: tabak, jute, 
hoedenn uit Italië, antieke meubels en zaden uit Frankrijk, champagne, 
parfumm en zelfs een keer een schilderij van Frans Hals dat Anton in 
Schotlandd had gekocht.28 

Dee bootjes voeren niet alleen op Frankrijk en Engeland maar later 
ookk naar Scandinavië. Soms moesten ze weken wachten voordat ze 
kondenn aansluiten bij een konvooi. Bij het vertrek deed de chef pakkerij 
zee uitgeleide. 'Dikwijl s stond ik aan de haven in de donkere avond vóór 
hett vertrek; nog even een praatje, een laatste handdruk, goede reis, en 
dann ging de tros los, alles in donker, alleen een lichtje bij het kompas. In 
mijnn gedachten waren het mijn spookscheepjes.'29 Ze hadden het zo 
drukk dat Anton hem vroeg een vierde te zoeken. In juni 1918 kocht Wal-
terr voor tweehonderdduizend gulden de vrijwel nieuwe 'Gozina Hille-
gonda'' van twee bakkers in Maassluis. Omdat de capaciteit toch nog 
onvoldoendee was, bleef Philips daarnaast ook schepen charteren. Een 
halfjaarr na het einde van de oorlog verkocht men de Mampenfietsen' 
weerr - volgens Anton hadden ze zichzelf helemaal terugverdiend.30 

Intussenn was de Duitse concurrentie goeddeels weggevallen. Het uitbre-
kenn van de oorlog had de Berlijnse firma's - de voorgaande jaren met 
hunn Patentgemeinschaft dé dominante spelers op de Europese gloei-
lampenmarktt - in één klap krachteloos gemaakt. De voorgenomen 
bouww van een nieuwe fabriek in Sint-Petersburg door de Auer Gesell-
schaftt en Siemens & Halske was afgeblazen. Bestaande fabrieken van de 
Berlijnsee firma's in Engeland en Frankrijk waren in beslag genomen, 
hunn export naar onder andere Zuid-Amerika was stil komen te liggen 
doorr de Britse zeeblokkade van de Duitse kust. Later in de oorlog kregen 
zijj  te kampen met een gebrek aan grondstoffen en arbeidskrachten. 
Voorall  de opkomende gloeilampenindustrie in Japan - dat zich aan de 
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zijdee van de geallieerden schaarde - en het Nederlandse Philips konden 
hiervann profiteren; de Japanners logischerwijs met name in Azië en de 
Nederlanderss in Europa en Zuid-Amerika. De uitzending van Van Een-
denburgg naar Sint-Petersburg bleek een goede zet, in het eerste oorlogs-
jaarr gingen liefst twee miljoen lampen naar Rusland. Ook de export 
naarr Italië, Engeland, Frankrijk en Canada nam toe.31 Eigenlijk ontstond 
alleenn een kort probleem in Spanje, waar de agent van Philips niet langer 
actieff  kon blijven omdat hij de Duitse nationaliteit had. Anton stuurde 
eenn eigen medewerker naar Madrid die een nieuw bedrijf oprichtte om 
dee importen voort te zetten. In Nederland zelf steeg de vraag door de 
voortgaandee bouw van nieuwe centrales en de overgang naar 'halfwatt'-
lampenn in de openbare verlichting.32 

Dee relatie met General Electric belandde in 1916 in een nieuwe fase. 
Inn september reisde Anton weer eens naar New York en op de 28ste 
kwamm een voorlopig akkoord tot stand over de GE-octrooien. Philips 
gaff  zich in de al vier jaar doorsudderende juridische procedure gewon-
nen,, beloofde zich niet te verzetten tegen een formele veroordeling en 
zegdee toe de Amerikaanse markt te verlaten-wat GE's belangrijkste 
doell  was. De Amerikanen namen genoegen met een symbolische scha-
devergoedingg van één dollar voor gemiste royalty's en beloofden de 
Nederlanderss na afloop van het proces een licentiecontract aan te bie-
denn - waar Philips het meeste belang bij had. Het akkoord bevatte ook 
afsprakenn over kennisuitwisseling en over prijsafstemming op de Zuid-
Amerikaansee markt.33 Op 30 september verliet Anton New York - met 
toevalligg de 'ss New York' - en keerde hij terug naar Engeland en Ne-
derland.. In een reeks telegrammen onderhandelde hij verder over de 
inhoudd van het licentiecontract. Door de totale duikbootoorlog en de 
Amerikaansee toetreding tot het kamp der geallieerden werd het in 1917 
praktischh onmogelijk of althans te gevaarlijk de Atlantische Oceaan 
overr te steken voor besprekingen, en kwamen de onderhandelingen stil 
tee liggen. Toen later een definitieve overeenkomst met GE tot stand 
kwam,, omvatte die ook een participatie van twintig procent in Philips' 
aandelenkapitaal.. Mogelijkerwijs stond dit punt in 1916 ook ter discus-
sie.. In ieder geval vonden Gerard en Anton toen al dat de vennootschap 
enigee bescherming nodig had, 'teneinde de gevaren van eventuele op-
koopp van de meerderheid der aandelen door outsiders te ontgaan'.35 Zij 
lietenn daarom in de statuten vastleggen dat uitsluitend zittende direc-
teurenn en commissarissen het recht hadden om - via een bindend 
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voorstell  — nieuwe directeuren en commissarissen te benoemen, de sta-
tutenn te veranderen, en onroerend goed te verkopen. 

Dee Nederlandse neutraliteit, het wegvallen van de Duitse concurrentie 
enn de vrede met GE legden Philips geen windeieren. De winst schoot 
omhoogg van 1,8 miljoen gulden in 1913 naar 4,8 miljoen gulden in 1916. 
Eenn flink deel van dat geld staken de gebroeders in de opbouw van de 
eigenn glasproductie en van grote hoeveelheden grondstoffen en half-
fabrikatenn - glas, lampvoeten, metalen, argon, steenkool, en dergelijke. 
Beginn 1916 waren die voorraden groot genoeg om het bedrijf twee jaar 
doorr te laten draaien.36 Deze investeringen, plus die in een tweede glas-
fabriek,, gingen zeker niet ten koste van de aandeelhouders. De marges 
warenn enorm, in juli 1916 was de omzet bijna 1,4 miljoen gulden en de 
winstt meer dan de helft daarvan!37 In het laatste oorlogsjaar 1918 liep de 
winstt op naar 7,7 miljoen gulden (naar schatting tweeënveertig miljoen 
euro),, waarvan de aandeelhouders drie miljoen kregen. De gemeente 
Eindhovenn taxeerde de inkomens van Anton en Gerard toen op rond 
0,88 miljoen gulden elk (4,3 miljoen euro nu).38 Hun officiële directeurs-
salaris,, inmiddels verdubbeld naar dertigduizend gulden, vormde daar-
binnenn een fooi.39 

Dee oplopende winst dreigde in de familie overigens voor een pro-
bleempjee te zorgen. In de zomer van 1916 wees Gerard de commissaris-
senn - onder wie zijn broers Hans en Eduard - erop dat hun tantièmes 
mett de winst meestegen en dat Anton en hij ook 'minder gegoede fami-
lieleden'' wilden laten meedelen. Men kon de zussen Elisabeth en Isabel-
laa (op wie hij doelde) ook wel commissaris maken, maar dat was niet de 
bedoeling,, of zoals de notulen het formuleerden: de samenwerking met 
hett zittende college was uitstekend en dit had geen uitbreiding nodig. 
Gerardd wilde de tantième daarom maximeren op vijftienduizend gul-
den.. Het was een voorstel zoals alleen een kruidenier dat kan verzinnen, 
enn dat vooral bedoeld leek om klachten van de zussen te voorkomen 
doorr ook Hans en Ed op de nullijn te zetten. President-commissaris De 
Marezz Oyens had echter geen zin hier als niet-familielid het slachtoffer 
vann te worden. Hij schoof de bal terug en kwam met een alternatief, 
waarinn de commissarissen in ieder geval vijfenzeventighonderd gulden 
zoudenn krijgen, en van het meerdere twee vijfde 'ter beschikking der di-
rectie'' zouden stellen. Op die manier hoefde de tantième niet te worden 
gemaximeerdd en konden Anton en Gerard zelf bepalen hoeveel en op 
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welkee wijze ze hun zussen wat extra's zouden toeschuiven. Dit voorstel 
werdd aangenomen.40 

Hett jaar 1917 was een keerpunt in de oorlog. In Sint-Petersburg, in 1914 
omgedooptt tot Petrograd, brak op 23 februari een broodoproer uit, dat 
leiddee tot het aftreden van de tsaar op 2 maart en zo het begin vormde 
vann de Russische Revolutie.41 Daardoor verschoof de aandacht van de 
Russenn naar het binnenland en ontstond bij hen de behoefte snel een 
eindd te maken aan de oorlog met Duitsland. Kort daarop werden de 
Verenigdee Staten juist dichter bij de oorlog betrokken. Dat voorjaar 
raaktee bekend dat de Duitsers in het geheim aan Mexico steun hadden 
beloofdd bij eventuele pogingen Californië terug te krijgen en andere 
voormaligee Mexicaanse gebieden in de Verenigde Staten. Op 2 april ver-
klaardee de Amerikaanse president Wilson Duitsland de oorlog, hoewel 
hett nog tot begin 1918 zou duren voordat Amerikaanse troepen daad-
werkelijkk aan het front verschenen. Intussen eisten niet alleen in Rus-
landd maar overal in Europa de economische gevolgen van de oorlog 
hunn tol, verslechterde de voedselsituatie en sloeg de oorlogsmoeheid 
toe. . 

Inn Nederland was de economische groei dankzij de neutraliteit in 
1914,19155 en 1916 nog zeer uitbundig geweest. Daar kwam in 1917 een 
eindee aan. Inflatie en werkloosheid namen toe, geleidelijk werden ook 
hierr levensmiddelen schaarser, tot de regering tot distributie en rant-
soeneringg moest overgaan. Intussen konden de weigestelden voor hun 
voedsell  terecht op een zwarte markt, waar steeds hogere woekerprijzen 
golden.. De kloof tussen arm en rijk groeide. De historicus Kossmann 
schreeff  over deze periode: 'Tegen het einde van de oorlog waren de ar-
beiderss er erbarmelijk aan toe, slecht gekleed, ondervoed, ellendig ge-
huisvest,, en, al was de meerderheid niet revolutionair gezind, zonder 
twijfell  vol wrok over de nog steeds ostentatieve weelde waarin sommige 
individuenn die grote oorlogswinsten hadden gemaakt, zich baadden en 
overr de Nederlandse bourgeoisie in het algemeen - de reders, de ban-
kiers,, de kooplieden - die zich in de eerste oorlogsjaren hadden weten 
tee verrijken en in de laatste ervoor hadden gezorgd niet te veel te verlie-
zen.'422 Net als in Rusland en Duitsland won het socialisme ook hier aan 
kracht,, hoewel in veel mindere mate, en bij de verkiezingen voor de 
Tweedee Kamer van juli 1918 hielden de liberalen maar vijftien van hun 
veertigg Kamerzetels over. De SDAP passeerde hen met een stijging van 
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vijftienn naar tweeëntwintig zetels, en voor het eerst kwamen in Neder-
landd twee communisten in het parlement - waar overigens de meerder-
heidd in confessionele handen was.43 

Voorr Anton Philips betekende de kentering van het politieke tij het 
verliess van zijn steunpilaar in de regering, Wim Treub. Deze was oor-
spronkelijkk lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond, maar had zich 
daarr tijdens de oorlog van afgewend. Eind 1917 richtte hij een eigen 
progressieff  liberale partij op onder de naam Economische Bond.44 Hij 
profileerdee zich daarmee als een antipoliticus, die de heersende be-
stuurderss - tot wie hij zelf had behoord - verweet het land aan de rand 
vann de afgrond te hebben gebracht. Niet de politiek maar de economie 
moestt volgens Treub nu centraal staan. 'Slechts mannen van de daad 
kunnenn nu nog helpen', was zijn motto.45 Anton werd lid, liet zich over-
halenn tot het voorzitterschap van de afdeling Eindhoven en leidde tij -
denss de campagne van 1918 op zondag 16 juni een verkiezingsbijeen-
komstt in de tuin van de zaal van harmonie Apollo's Lust. Het verhaal 
gaatt dat hij luid mee applaudisseerde, toen Treub daar zijn ideeën over 
medezeggenschapp van arbeiders uiteenzette. Maar toen men hem vroeg 
off  hij het ermee eens was, zou hij hebben gezegd: 'Hier wel, in mijn fa-
briekk niet.'46 Treubs campagne liep prima maar hij haalde desondanks 
inn 1918 niet meer dan drie zetels. Hij kon vervolgens niet wennen aan de 
roll  van Kamerlid. In 1921 liet hij de Economische Bond opgaan in de Li-
beralee Staatspartij 'De Vrijheidsbond' en verliet hij de politiek. Anton 
wass nogal teleurgesteld over dit verloop. Toen hij een paar jaar later een 
brieff  ontving met de vraag de oprichting van weer een nieuwe politieke 
partijj  te steunen, antwoordde hij: 'Alhoewel ik met u van mening ben, 
datt het dringend noodzakelijk is, verbeteringen in de politiek aan te 
brengen,, voel ik, na het destijds door de heer Treub geleden fiasco, niets 
voorr een nieuwe partij.'47 

Ookk in Eindhoven waren de economische verslechtering en het opko-
mendd socialisme merkbaar. Begin 1918 zetten verschillende landelijke 
socialistischee vakbonden bij Philips afdelingen op. Een daarvan was de 
Metaalbewerkersbondd ANMB , die in Eindhoven na de smadelijke ne-
derlaagg bij de staking van 1911-1912 was weggekwijnd en daar nu her-
leefde.488 Bij de Kamerverkiezingen haalde de Eindhovense SDAP een 
uitstekendd resultaat, hoewel de katholieken nog altijdd ruim zesmaal zo-
veell  stemmen trokken. Intussen werden de hoge huren en voedselprij-

114 4 



zenn in de stad een steeds groter probleem en beperkte de gasfabriek de 
distributie.499 Zelfs het kapitaalkrachtige en vindingrijke Philips kreeg 
problemenn met de steenkoolvoorziening.50 Het bedrijf zag trouwens 
well  brood in de schaarste aan kolen, want in de loop van 1917 bracht het 
elektrischee kachels op de markt. Anton organiseerde een demonstratie 
vann het apparaat tijdens een vergadering van de commissarissen, en 
verteldee hun dat de winstmarge erop uitstekend was.51 

Onderr invloed van de verslechtering richtte Philips in 1917 een af-
delingg 'Economische Belangen van het Personeel' op, later omgedoopt 
tott Sociaal-Economische Afdeling. Het kersverse hoofd G. Evelein ver-
dieptee zich eerst in de stijgende kosten van levensonderhoud en consta-
teerdee dat de Eindhovense middenstand bij elke loonsverhoging van 
Philipss zijn prijzen met eenzelfde percentage opschroefde. Onderhan-
delingenn hierover leverden niets op.52 De gebroeders Philips wilden hun 
werknemerss wel aan goedkoop voedsel helpen, maar ze voelden niets 
voorr samenwerking met de katholieke en socialistische coöperaties 
Sint-Josephh en 'Helpt Elkander'. In de zomer van 1918 richtten ze dus 
eenn eigen 'Philips Coöperatieve Verbruiksvereniging en Broodbakkerij' 
op.. Begin 1919 ging die van start met winkels in Philipsdorp (de eigen 
woningenn in Strijp) en Woensel, en een bakkerij.53 

Antonss houding tegenover de socialisten was in die tijd wel wat 
tweeslachtig.. In 1916 bood hij de lokale s DAP-leiders Jan Jansen en 
Hendrikk Rooijmans geld voor het opzetten van de socialistische Wo-
ningbouwvereenigingg 'Goed Wonen', die overigens nooit een huis heeft 
gebouwd.544 De oprichting van de eigen voedselcoöperatie in 1918 was 
naarr zijn zeggen juist bedoeld 'ter bestrijding van de invloed der socia-
listischee coöperatie' - die wel steeds financiële steun van Philips had ge-
noten.55 5 

Annaa probeerde intussen haar eigen steentje bij te dragen aan de be-
strijdingg van de armoede en de onderontwikkeling bij de arbeidende 
klasse.. In de eerste plaats bedreef ze liefdadigheid. Als mensen aan haar 
deurr verschenen om hulp, gaf ze nooit direct geld, vertelde ze decennia 
laterr in een interview. Ze noteerde wel naam, adres en moeilijkheden en 
vroegg hun over enkele dagen terug te komen. Vervolgens informeerde 
zee bij de socialistische portier Jan Jansen of de betrokkenen werkelijk 
hulpp nodig hadden. 'Wij gaven die hulp niet in geld, want er werd in die 
dagenn nog veel gedronken. Dronken mensen op straat waren in die tijd 
nietss ongewoons... Géén geld dus, wel bonnen - eens per maand - voor 
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kolen,, voeding, kleding, dekens of wat meer ontbrak.'56 Toen ze consta-
teerdee dat veel van de fabrieksmeisjes niet of nauwelijks konden koken 
off  naaien, nam ze het initiatief tot cursussen op dit gebied. Dat bleek 
eenn goede zet, de toeloop was enorm, in mei 1917 berichtte het Eindho-
venschvensch Dagblad dat meer dan duizend meisjes zich hadden opgegeven. 
Leraressenn van de departementale Nutsschool verzorgden de lessen, die 
alleenn toegankelijk waren voor Philipsmeisjes en gratis waren op mate-
riaalkostenn na. Aan de eerste serie naaicursussen deden zevenennegen-
tigg meisjes mee, drieënzeventig haalden het diploma. De kooklessen 
leverdenn de eerste drie jaren rond tweehonderdvijftig gediplomeerden 
op.. Later kwamen er ook was- en strijkcursussen.57 Naast het Rode 
Kruiss en haar al genoemde initiatieven op het gebied van de gezond-
heidszorgg werd dit huishoudelijk onderwijs de derde poot onder Anna's 
pakkett van sociale activiteiten, dat haar op den duur een heel eigen 
positiee in Eindhoven en ook in het bedrijf gaf en haar deed uitgroeien 
tott een moederfiguur met een zelfverworven status naast de patriarch 
Anton. . 

Inn maart 1918 sloten Duitsland en de nieuwe Russische regering de vre-
dee van Brest-Litovsk. In het najaar volgden wapenstilstanden van de 
geallieerdenn met een reeks partners van de Duitsers, te weten Bulgarije 
(299 september), Turkije (30 oktober) en Oostenrijk-Hongarije (3 no-
vember).. Toen volgde de spannende apotheose van de oorlog, die net zo 
snell  ten einde ging als hij in 1914 was gekomen. De Russische Revolutie, 
inmiddelss een jaar gaande, was ontaard in een burgeroorlog. Nu sloeg 
hett revolutionair elan over naar Duitsland. Na een opstand van matro-
zenn in Kiel, in de eerste dagen van november, grepen de socialisten in 
eenn toenemend aantal Duitse steden en streken de macht. Op donder-
dagg 7 november stelden zij keizer Wilhelm 11 een ultimatum. Toen de 
keizerr bij het verstrijken daarvan op zaterdag de 9de om 12.00 uur niet 
wass afgetreden, ging een algemene staking van start waaraan ook mili -
tairenn meededen. Nog diezelfde dag riep de sociaal-democraat Scheide-
mannn vanaf een balkon van de Rijkskanselarij de republiek uit en begaf 
dee keizer zich op de vlucht naar Nederland, waar hij de volgende dag 
aankwam.. Weer een dag later, op maandag 11 november, sloten de geal-
lieerdenn en de Duitse legertop een wapenstilstand. 

Inn Nederland meende SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra dat ook 
hierr de tijd rijp was voor revolutie. Kleinere communistische en anar-
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chistischee partijtjes hadden in reactie op de slechte economische situ-
atiee en de voedseltekorten, en onder invloed van de Russische Revolu-
tie,, al het hele jaar 1918 wilde stakingen en demonstraties georganiseerd. 
Bovendienn hadden ze bij de Kamerverkiezingen een zesde van de linkse 
stemmenn vergaard, en waren ze vooral in Amsterdam sterk. Troelstra's 
meerr gematigde SDAP voelde hun hete politieke adem voortdurend in 
dee nek. Het vuurtje werd opgestookt door een oproer in een legerkamp 
opp de Veluwe, op 25 oktober. Dit werd ingegeven door slecht voedsel en 
ingetrokkenn verloven en niet door politieke motieven. Maar toen kort 
daaropp de Duitse matrozen in Kiel wel revolutie maakten, was de asso-
ciatiee te sterk en meende Troelstra dat ook de Nederlandse soldaten zich 
aann de zijde van de arbeiders zouden scharen.58 

Opp zaterdag 9 november, de dag waarop in Berlijn de republiek werd 
uitgeroepen,, organiseerde de Rotterdamse burgemeester Zimmerman 
-- dezelfde die in 1910 Antons schoonvader G.J. de Jongh had wegge-
werktt uit de directie gemeentewerken - meteen een bijeenkomst met 
lokalee socialistische leiders, die hij vroeg hem in geval van een revolutie 
tee steunen bij het handhaven van de orde. Volgens de historicus Koss-
mannn was Zimmerman een'hautaine, resolute, diep in de klassieke lite-
ratuurr geïnteresseerde pessimist die er met stoïcijnse kalmte voor wilde 
zorgenn dat de ondergang van zijn beschaving tenminste ordelijk zou 
verlopen'.599 Voor Troelstra was de bijeenkomst het bewijs dat de Neder-
landsee bourgeoisie de macht vrij soepel zou overdragen. Op maandag 
111 november hield hij in Rotterdam zijn beroemde redevoering met de 
woordenn 'de arbeidersklasse in Nederland grijpt thans de macht' en op 
dinsdagg de 12de herhaalde hij die in de Tweede Kamer. Intussen zond de 
regeringg troepen naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en riep zij 
dee Vrijwillig e Landstorm (een vrijwillig e landmacht) op.60 Tegelijker-
tijdd kwam overal in het land een reactie op gang, vooral uit confessione-
lee en koningsgezinde hoek. 

Eindhovenn was al lang geen 'land achter de bergen' meer en de golf 
vann opwinding liet de stad niet links liggen. Terwijl Troelstra in de Twee-
dee Kamer de revolutie predikte, kwam de R.K. Kiezersvereeniging die-
zelfdee dinsdag de 12de bijeen om steun aan de regering te betuigen. La-
terr die week hield ook de R.K. Volksbond bijeenkomsten, waaronder een 
inn de tuin van Apollo's Lust die vele honderden belangstellenden trok. 
Opp donderdag de 14de begon Troelstra wegens gebrek aan steun in 
eigenn kring in te zien dat hij zich vergiste. Toch was de onrust niet met-
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eenn voorbij. Op zaterdag 16 november vergaderden de burgemeesters, 
wethouderss en de gemeenteraden van Eindhoven over hun houding te-
genoverr een eventuele revolutie. De volgende dag kwam een 'Comité 
vann Recht en Orde'bijeen om te praten over uitbreiding van de burger-
wacht;; aan het eind van de bijeenkomst zong iedereen het Wilhelmus. 
Dee onrustige sfeer in Eindhoven werd overigens mede beïnvloed door 
dee ligging. Het terugtrekkende Duitse leger zorgde nu in het Belgische 
Hamont,, vlak over de grens, voor veel chaos. Er werd door zowel solda-
tenn als burgers geplunderd en geroofd en er circuleerden veel wapens, 
diee ook in Weert, Helmond en Eindhoven terechtkwamen. Volgens de 
Nederlandsee geheime dienst werden op de markt in Eindhoven zelfs 
Duitsee wapens verhandeld.61 

Ookk de daaropvolgende week stond nog in het teken van de reactie. 
Niett minder dan twaalfhonderd mannen meldden zich aan voor de 
burgerwachtt in Eindhoven. Op zaterdag 23 november vond een grote 
manifestatiee plaats op de Markt, waar de burgerwacht en allerlei orga-
nisatiess hun aanhankelijkheid aan het koningshuis betoonden en waar 
fellee antisocialistische toespraken te beluisteren vielen. Zelfs Philips 
deedd een duit in het zakje en maakte op 25 november bekend een acht-
urigee werkdag in te voeren, daarmee vooruitlopend op een wette-
lijk ee regeling.62 Blijkbaar wilden de gebroeders Philips in deze sfeer iets 
positiefss voor de arbeiders doen en misschien hoopten ze nog twij -
felendee potentiële revolutionairen aan de zijde van het kapitaal te hou-
den. . 

Enn wat deed Anton intussen? Hij rook nieuwe kansen. Op 17 november 
verlietenn de Duitse troepen Brussel. Op vrijdag 22 november stapte hij 
mett commercieel medewerker J. B. Vink in de auto. Terwijl de geallieer-
dee troepen België' overnamen, gingen zij op weg naar de hoofdstad, 
waarr ze terechtkwamen in feestende massa's, die de intocht van koning 
Albertt vierden. Ze werden op een gegeven moment belaagd door Frans-
sprekendee Brusselaars die meenden dat zij Duitsers waren, maar twee 
Britsee soldaten ontzetten hen bijtijds. Het doel van de tocht was zake-
lijk :: nu de oorlog voorbij was, wilde Anton meteen de mogelijkheden 
verkennenn voor oprichting van een filiaal. Zijn ongeduld was iets te 
groot;; de Brusselaars moesten eerst feest vieren.63 Maar drie weken later 
viell  het besluit daadwerkelijk een Belgische dochter met de naam La 
LumièreLumière Économique op te richten - vanwege de Franse concurrentie 

n8 8 



menn wilde de naam 'Philips' liever nog even vermijden - en op 9 januari 
19199 zag deze eerste buitenlandse verkoopvestiging ook formeel het 
licht.64 4 

Kortt daarop vierde Anton zijn vijfenveertigste verjaardag; Gerard was 
kortt daarvoor zestig geworden. Voor Anton was de Eerste Wereldoorlog 
eenn gelukkige periode geweest, waarin hij zijn ondernemingsdrang, zijn 
handelsgeest,, zijn behoefte aan spanning en zijn improvisatietalent de 
vrijee teugel had kunnen geven. Voor Gerard was hij onderdeel geweest 
vann zijn nadagen als ondernemer, fabrikant en onderzoeker. Welbe-
schouwdd waren die nadagen al begonnen in 1912-1913. Bij de beursgang 
wass hij de voorzichtige, remmende factor geweest. Bij de belangrijke 
onderhandelingenn met de Patentgemeinschaft was hij - op het slot na -
aann de zijlij n gebleven. Vanaf het begin van de oorlog had Anton alle 
initiatieff  naar zich toe getrokken. Eind 1914 en begin 1915 was hij degene 
geweestt die de problemen rond de aanvoer van glas, argon en lampvoe-
tenn had aangepakt, die had aangedrongen op de bouw van een eigen 
glasfabriekk - met Gerard weer in de rol van scepticus - en die daar ook 
dee supersnelle vaart in had gebracht. 

Err is weinig reden om aan te nemen dat deze overgang met grote 
problemenn gepaard is gegaan. Wel met aanvaringen. 'Beide broers wa-
renn van nature autoritair... Onvermijdelijk was ook dat mannen van 
dezee aard ook meermalen met elkander in botsing kwamen,' schrijft 
Antonss eerste biograaf Bouman.65 Volgens hem had dat vooral te maken 
mett de afbakening tussen het commerciële en het technische domein. 
Alss expliciet voorbeeld noemt hij de bouw van de glasfabriek: hij sugge-
reertt dat Anton deze heeft doorgedreven tegen de zin van Gerard, die 
meendee in Philips' behoefte te kunnen voorzien door het inkopen van 
glas,, en dat hij heeft gedreigd de bouw 'desnoods geheel voor eigen risi-
co'' te doen plaatsvinden.66 Bouman schrijft dat de broers ook twistten 
overr de vraag wie de leiding over de glasproductie zou krijgen. Hij stelt 
echterr dat ze hun beslissingen meestal toch in goed overleg konden 
nemen.. 'Verbindend werkte hierbij het gevoel voor humor dat beide 
broerss bezaten (Anton meer dan Gerard, maar zij konden toch dikwijl s 
samenn smakelijk lachen).'67 

Watt is de waarheid? Bedrijfshistoricus Heerding schrijft dat hij geen 
enkelee aanwijzing voor'een vermeende tegenkanting bij Gerard Philips' 
tegenn de eigen glasfabriek heeft gevonden.68 En in de notulen van de 

119 9 



raadd van commissarissen valt slechts één keer een opmerking van Ge-
rardd te lezen over het feit dat Anton ook hem sommige beslissingen pas 
achteraff  mededeelde.69 De aanvaringen tussen de broers hebben in ie-
derr geval nooit merkbare invloed gehad op de koers en het bestuur van 
dee onderneming, en zij zijn nooit ernstig of voor langere tijd gebrouil-
leerdd geraakt. Hoe hun contact in de jaren na Gerards pensionering in 
19222 verliep, komt later aan bod. 

Datt Gerard in zijn nadagen raakte, was niet alleen een kwestie van 
leeftijd.. Het had ook te maken met de ontwikkeling van de technologie. 
Naa de komst van de met gas gevulde 'halfwatt'-lamp vonden op het ge-
biedd van het gloeilicht geen fundamentele vernieuwingen meer plaats, 
well  verbeteringen. In zekere zin was een van Gerards belangrijkste mis-
siess dus voltooid. Tegelijkertijd markeerde de 'halfwatt'-lamp een nieu-
wee fase. Er had diepgravend en fundamenteel natuurkundig onderzoek 
aann ten grondslag gelegen naar de geleiding van warmte door gassen. 
Gerardd en zijn technici konden zo'n lamp wel maken, maar eigenlijk be-
grepenn ze onvoldoende van de onderliggende processen en principes. 
Hijj  besefte ook wel dat hij deze expertise buitenshuis moest zoeken en 
plaatstee in oktober 1913 een advertentie voor een experimenteel fysicus. 
Kortt daarop nam hij Gilles Holst aan. Deze was assistent bij de beroem-
dee natuurkundige Kamerlingh Onnes uit Leiden, die toen net de Nobel-
prijss had gewonnen. Holst, die nog bezig was met zijn dissertatie, kreeg 
dee opdracht voor Philips naast het al bestaande chemisch laboratorium 
eenn natuurkundig laboratorium op te richten. Aanvankelijk werkten hij 
enn drie andere fysici aan concrete opdrachten uit de fabriek, maar na 
enigee tijd begonnen ze ook met fundamenteel onderzoek.70 Mede van-
wegee de oprichting van dit - later beroemde - Natlab reikte de Techni-
schee Hogeschool Delft Gerard begin 1917 een eredoctoraat uit. De pro-
motorr prof. dr.W. Reinders zei:: 'Philips heeft ingezien, dat een rationele 
ontwikkelingg der techniek alleen dan mogelijk is, wanneer zij vooraf 
wordtt gegaan door wetenschappelijk onderzoek.'71 Volgens de hoogle-
raarr had het Natlab toen al een reeks 'fraaie en nauwkeurige onderzoe-
kingen'' op zijn naam staan. 'En al heeft [Gerard] Philips hieraan zelf 
geenn actief deelgenomen, hij was toch de grote stuwkracht.' 

Volgenss Antons eerste biograaf Bouman had Gerard het moeilijk 
mett het achterblijven van zijn kennis, en verontrustte het hem bijvoor-
beeldd dat hij de in 1916 gepubliceerde algemene relativiteitstheorie van 
Albertt Einstein niet kon begrijpen. Hij zou na 1918 ook moeite hebben 
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gehadd met de naoorlogse onzekerheden en veranderingen en met 
heimweee hebben terugverlangd naar de jaren vóór 1914.72 Het was in ie-
derr geval goed dat hij het vaandel van de research aan Holst overdroeg. 
Zelfwass hij niet meer in staat de beloftes - gouden noch valse - te zien 
diee achter nieuwe ontwikkelingen verscholen liggen, zoals hij bij de 
gloeilampp nog wel had gekund. In augustus 1917 maakte een Duits mili -
tairr watervliegtuig met pech een noodlanding op Nederlandse wateren. 
Hett bevatte een installatie voor 'radiotelefonie' met elektronenbuizen -
eenn variant van de gloeilamp, met elektrodes voor het opvangen, ver-
sterkenn en uitzenden van elektronische signalen. De ontwikkeling van 
dezee 'radiolampen' was al ruim een decennium gaande, onder meer bij 
Generall  Electric en AEG . Gerard had ze links laten liggen; hij zag er geen 
grotee commerciële toepassing in. De radiotechniek werd toen uitslui-
tendd toegepast in de draadloze communicatie, aanvankelijk vooral voor 
berichtenverkeerr met schepen, en was tijdens de Eerste Wereldoorlog 
eenn speeltje van de militairen geworden. Gedachten over radio-omroep 
warenn nog in een embryonaal stadium. Toen het Nederlandse leger zich 
tott Philips wendde met het verzoek de elektronenbuizen uit het water-
vliegtuigg na te maken, toonde Gerard geen belangstelling. Tot zijn ver-
dedigingg moet worden aangevoerd dat hij zich in ieder geval niet ver-
zette,, toen enige tijd later ir. Hanso a Idzerda Scheringa zich bij Philips 
melddee en het Natlab van Holst samen met deze radiopionier toch een 
eigenn radiolamp (de Ideezet) ontwikkelde.73 

Dee dromer in Gerard, de visionair die hij ooit geweest was, verdween 
nooitt helemaal. Toen NRC hem kort voor het vijfentwintigjarig bestaan 
vann het bedrijf in 1916 interviewde, werd hij weer een moment lyrisch: 
'Lichtt is leven, - licht is blijheid, feestelijkheid. Vooral ook de concur-
rentiegeestt maakt meer en meer gebruik van het verlokkingsmiddel: 
licht.. De winkels, de koffiehuizen, de publieke vermakelijkheden wedij-
verenn in het uitstralen van een heller en heller lichtschijnsel, - mede om 
daardoorr hun buren te verduisteren. En trouwens, is de hele gang van 
onzee beschaving feitelijk iets anders dan een zoeken om het donker uit 
allee hoeken en gaten der samenleving te verdrijven door licht?'74 
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