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HOOFDSTUKK 7 

EenEen foto voorLenin 

Hett einde van de Eerste Wereldoorlog betekende ook het vertrek van 
D.. van Eendenburgh uit Sint-Petersburg, intussen omgedoopt tot Pe-
trograd.. Anton had hem bij het uitbreken van die oorlog als vijfentwin-
tigjarigee naar de Russische hoofdstad gestuurd om een verkoopkantoor 
opp te zetten en alle orders binnen te halen die de Duitse fabrikanten 
moestenn laten liggen. Hij was uit Eindhoven vertrokken op 12 septem-
berr 1914, zes weken na het begin van de vijandelijkheden.1 Drieënhalf 
jaarr later keerde hij Rusland weer de rug toe, op vrijdag 1 maart 1918.2 De 
Russenn en de Duitsers stond op het punt de vrede van Brest-Litovsk te 
ondertekenen.. Dat gebeurde op 3 maart maar echte vrede leek nog ver 
weg.. Het land verkeerde al een jaar in een onzekere revolutionaire stem-
ming,, en het was niet denkbeeldig dat de Duitsers alsnog naar Petro-
gradd zouden doorstoten om de bolsjewieken te verdrijven en conserva-
tievee krachten in het zadel te helpen.3 

Bijj  zijn aankomst in 1914 had Van Eendenburgh kunnen voortbou-
wenn op de vele contacten die zijn baas sinds de roemruchte reis van 1898 
inn Rusland had gelegd, en die hadden geleid tot een clientèle van enkele 
duizendenn groothandelaren en winkeliers.4 Hij had kantoorruimte ge-
vondenn aan de belangrijke Nevski Prospekt, een van de drie lange 
hoofdstratenn die de stad als radialen doorsnijden en waarlangs zich in 
dee loop van de negentiende eeuw al tientallen Nederlandse handelaren 
haddenn gevestigd, die uiteenlopende artikelen verkochten als cacao, 
koffiee en thee, linnengoed, alcohol en sigaren.5 Op het kantoor werkte 
hett administratief personeel, waaronder zijn vrouw, en bij het Finland 
Stationn was een opslagruimte met magazijnmeester, 's Winters zond 
Eindhovenn de lampen voor Rusland naar het Zweedse Göteborg, waar 
zee op de trein gingen naar Karungi, helemaal aan het noordelijke uit-
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eindee van de Botnische Golf, aan de grens tussen Zweden en Finland. In 
dee eerste winter was er nog geen treinverbinding tussen Karungi en het 
Finsee grensstadje Haparanda en moesten de lampen per slee over een 
bevrorenn rivier over de grens worden gebracht. Van daaruit gingen ze 
weerr per spoor verder naar het zuiden, door Finland naar Petrograd.6 

Inn 1915 en 1916 had Van Eendenburgh zeer goede zaken gedaan, en 
inn beide jaren rond de twee miljoen lampen verkocht.7 In maart 1917 
hadd hij assistentie gekregen van de drieëntwintigjarige Charley Spaens, 
diee net bij Philips in dienst was en alleen een spoedcursus Russisch had 
gevolgd.88 Spaens was met zijn neus midden in de historische gebeurte-
nissenn gevallen. Nog onderweg naar zijn post hoorde hij van het brood-
oproerr te Petrograd, de Februarirevolutie en het aftreden van tsaar Ni-
colaass 11. Kort daarop zette het Duitse leger de revolutionaire socialisti-
schee leider Vladimir Lenin, die in ballingschap was in Zwitserland, in 
eenn gepantserde trein die hem dwars door Duitsland richting Scandina-
viëë bracht. Nadat Lenin via die omweg op 3 april in het broeinest Petro-
gradd was gearriveerd, werd de Russische hoofdstad het toneel van felle 
demonstraties,, plunderingen en een strijd om de politieke macht. Het 
enee kamp bestond uit liberalen en gematigde burgerlijke socialisten, het 
anderee uit Lenins radicale bolsjeviki (communisten), die het parlemen-
tairee stelsel geheel omver wilden werpen en inruilen voor een bestuur 
vann arbeiders- en soldatenraden, ofwel sovjets, die ze ook alvast op po-
tenn zetten. Door deze tweespalt kwam de militaire ineenstorting van 
Rusland,, waarop de Duitsers met de inzet van het wapen 'Lenin' hoop-
ten,, inderdaad snel dichterbij.9 

Vann Eendenburghs jonge assistent Spaens liet het allemaal ontspan-
nenn langs zich heen glijden. In juli 1917 maakte de liberaal getinte rege-
ringg plaats voor een kabinet met een socialistische meerderheid en de 
gematigdee Aleksandr Kerenski als minister-president. Spaens herinner-
dee zich later: 'In die zomer hadden we nog een prachtig leven en er was 
geenn vuiltje aan de lucht. Ik was lid van de Russische tennisclub, waar 
wee de zaterdag en zondag doorbrachten... In die zomer waren Lenin en 
Trotskii  er al. Die hielden meetings. We zijn er wel eens naar gaan luiste-
renn maar iedereen bagatelliseerde dat.'10 

Eindd augustus liep de spanning weer op. Premier Kerenski kreeg geen 
greepp op het land, de opperbevelhebber pleegde een coup en stuurde 
troepenn naar Petrograd, waar zijn soldaten in plaats van de rust te her-
stellenn zich juist massaal aansloten bij de op revolutie beluste bolsjewie-
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ken.. In deze chaos besloot Van Eendenburgh een deel van zijn voorraad 
lampenn per trein naar dee zuidelijke stad Charkov in de Oekraïne over te 
brengen.. Begin oktober vond Lenin de tijd rijp voor een gewapende 
machtsovername.. Die kwam, aldus Spaens, 'ongemerkt, 's nachts'.11 In-
derdaadd was de beroemde Oktoberrevolutie er geen van grote volksmas-
sa's.. Op de 25ste oktober bezetten kleine groepjes soldaten en gewapende 
arbeiderss strategische punten in Petrograd. De regering had geen con-
trolee meer over het leger en kon niets doen. In de nacht van 25 op 26 ok-
toberr werden de ministers gevangengenomen in het Winterpaleis; pre-
mierr Kerenski ontsnapte en vluchtte naar het buitenland.12 

Off  in het paleis nog altijd Philips-lampen in de kroonluchters 
brandden,, is niet bekend. Dat ze allemaal aan waren, weten we dankzij 
eenn ooggetuigenverslag van de Amerikaanse journalist John Reed.13 

Charleyy Spaens hoorde 's nachts een paar schoten, 'maar de volgende 
morgenn heb ik pas gemerkt dat de stad bezet was. De koetsier zat ge-
woonn op zijn plaats, hij haalde een fles cognac te voorschijn en vroeg of 
ikk die wilde kopen. Ik hoorde toen dat het Winterpaleis... leeggehaald 
was.... Daar kwam ook die fles cognac vandaan.'14 Dat was dan toch een 
vann de weinige artikelen die uit het paleis verdwenen. John Reed heeft 
beschrevenn hoe hij die nacht met enkele anderen de oostelijke ingang 
binnengingg op het moment dat een aantal Rode soldaten begon te 
plunderen.. Direct riepen andere revolutionairen: 'Stop, leg alles terug, 
[datt is] eigendom van het volk!'15 Hij zag ook hoe de ministers werden 
afgevoerd:: 'Eerst kwam Kisjkin, zijn gezicht betrokken en bleek, toen 
Roetenberg,, die somber naar de vloer keek; de volgende wasTeresjtsjen-
ko,, die scherp om zich heen keek, en een koude blik op ons fixeerde. Ze 
passeerdenn in stilte; de zegevierende opstandelingen verzamelden zich 
omm toe te zien, maar er waren niet veel boze opmerkingen.'16 Hij zag 
geenn enkel geweld, hoorde van hooguit een tiental doden en zag alleen 
schadee aan de kroonlijst van het paleis, veroorzaakt door twee granaten 
vanaff  het slagschip 'Aurora', die hij vanuit de verte had horen afvuren.17 

Vanaff  dat moment viel er voor Van Eendenburgh en Spaens niet veel 
meerr te reizen. De omzet was beperkt; nieuwe voorraden kwamen niet 
meer.. Spaens: 'De banken waren gesloten. Je was aangewezen op wat 
jee contant kon verkopen. Maar eigenlijk heb ik geen last gehad. Ik was 
bevriendd met twee jonge knapen die bij de Russisch-Hollandse Bank 
werkten.. Wij gingen veel uit. In die winter heb ik alle opera's gezien, alle 
balletten...'188 Thuis in Eindhoven meldde Anton zijn commissarissen 
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datt hij niet verwachtte nog iets terug te zien van Philips' banksaldi in 
Ruslandd en dat hij die roebels maar had afgeschreven.19 

Dee bolsjewieken hadden de regering in handen en zouden een 
grondwetgevendee vergadering uitschrijven. Bij de verkiezingen daar-
voor,, in november, haalden ze een kwart van de stemmen. Maar Lenin 
wass niet van plan een parlementaire democratie te laten ontstaan en de 
machtt te delen. Toen de grondwetgevende vergadering op 5 januari 1918 
bijeenkwam,, ontbonden de bolsjewieken die na een dag. Een week later 
riepenn ze de sovjetrepubliek Rusland uit, met een regering die Raad van 
Volkscommissarissenn heette en als hoogste politiek orgaan een Centraal 
Executieff  Comité, dat echter geen directe volksvertegenwoordiging was 
maarr via allerlei tussenstappen tot stand kwam.20 

Kortt daarop hield Van Eendenburgh het voor gezien en ging hij naar 
Zweden.. Charley Spaens bleef nog wel. Na de vrede van Brest-Litovsk, 
inn maart, bewoog Rusland steeds duidelijker in de richting van eenpar-
tijstaat,, dictatuur en burgeroorlog. Verderop in 1918 vormde zich een 
gewapendee antibolsjewistische beweging - een monsterverbond van 
nationalisten,, conservatieven, liberalen en gematigd socialisten - on-
derr de verzamelnaam 'Witten'. Met steun van de westerse geallieerden 
wistenn de Witte legers dat voorjaar en zomer Siberië, de Oeral en grote 
delenn van het stroomgebied van de Wolga te veroveren.21 Intussen zat 
Vann Eendenburgh in Stockholm niet stil. Hij wist het verlies op Philips' 
roebelss te beperken door ze tegen een lagere koers te verkopen, en het 
luktee hem ook het magazijn in Petrogradd tegen contante betaling van de 
handd te doen.22 Dat was geen geringe prestatie, want de meeste Hol-
landsee kooplieden in de stad zagen hun bezittingen geconfisqueerd en 
verlorenn alles.23 In oktober reisde Charley Spaens via Warschau naar de 
Oekraïne,, die toen nog door de Duitsers bezet was. Hij kon de wagons 
mett lampen achterhalen, die Van Eendenburgh naar Charkov had ge-
zonden,, maar hij kon er niet over beschikken zonder de eigendomspa-
pierenn (die hij in Petrograd had laten liggen). Hij werd ziek en ging naar 
Moskou,, sinds maart 1918 de nieuwe hoofdstad van de sovjetrepubliek 
Rusland.. Toen hij hoorde dat Nederlanders per 1 januari 1919 hun pas-
poortenn zouden moeten inleveren, besloot hij dat het ook voor hem 
tijdd werd te vertrekken. Samen met zijn kennis en waarnemend consul 
Vann Grunsven reisde hij per trein naar Finland en vandaar naar Stock-
holm.244 Daarmee kwam een einde aan de Philips-vertegenwoordiging 
inn Rusland. 
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Dee burgeroorlog woedde tweeënhalf jaar. Het maatschappelijk leven 
raaktee in Rusland volkomen ontwricht, er heerste hongersnood, de eco-
nomiee was door alle oorlog en revolutie een puinhoop. Toen daarna de 
balanss van het voorgaande decennium werd opgemaakt, bleken zestien 
miljoenn Russen omgekomen door oorlog, terreur, honger en ziekten, 
terwijll  twee miljoen mensen naar het buitenland waren gevlucht.25 Tij -
denss de strijd tussen de Roden en de Witten hield Anton - ook na de 
sluitingg van het kantoor in Petrograd - enig contact met zijn Russische 
klanten;; via een Amerikaanse hulporganisatie liet hij een tijdlang elke 
tweee maanden rond vierentwintighonderd voedselpakketten verstu-
ren.26 6 

Toenn de burgeroorlog eind 1920 ten einde kwam, probeerde hij met-
eenn met het sovjetregime te onderhandelen over hervatting van de han-
del.277 Dat was te vroeg. In de winter van 1920-1921 brak een reeks boe-
renopstandenn uit in Siberië, Oekraïne en Centraal-Rusland. Her en der 
opereerdenn groepen partizanen en in de weinige nog functionerende 
fabriekenn braken stakingen uit. Terwijl de communisten in maart 1921 
inn Moskou hun tiende partijcongres hielden, kwamen de matrozen van 
dee marinebasis op het eilandje Kronsjtadt bij Petrograd in opstand. Het 
sovjetregimee had dus wel iets anders aan het hoofd dan de invoer van 
gloeilampen.. Indirect hadden de protesten wel gevolgen voor Philips. 
Zee gaven Lenin namelijk aanleiding voor de introductie van zijn Nieu-
wee Economische Politiek (NEP), die hij tijdens datzelfde tiende partij-
congress aankondigde.28 De sovjets hadden vanaf juni 1918 de fabrieken 
genationaliseerdd en ook de landbouw en de buitenlandse handel geheel 
onderr hun controle gebracht. Dat was, getuige de slechte economische 
situatiee en de honger, geen succes gebleken. In de hoop de voedselvoor-
zieningg te verbeteren, gaven zij de boeren in het voorjaar van 1921, na 
'Kronsjtadt',, toestemming een deel van hun producten weer zelf te ver-
handelen.299 In de handel en industrie stonden zij op beperkte schaal 
weerr privé-ondernemingen toe. Bovendien startten zij pogingen de 
buitenlandsee handel te bevorderen en buitenlandse investeerders aan te 
trekken. . 

Toenn Lenins Nieuwe Economische Politiek een jaar onderweg was, 
ondernamm Anton een nieuwe poging zijn zaken in Rusland te hervatten. 
Daarbijj  was een belangrijke rol weggelegd voor Werner Brümmer. Hij 
hadd deze jurist van het Duitse ministerie van Economische Zaken in 
decemberr 1921 ontmoet op het kantoor van Osram-directeur William 
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Meinhardt,, en hem uitgenodigd een paar dagen naar Eindhoven te ko-
men.. Meteen na dat bezoek nam Brümmer ontslag en op maandag 
33 april 1922 trad hij bij Philips in dienst, als tweede bedrijfsjurist naast 
Hermann van Walsem. Toevalligerwijs nam Gerard Philips die dag offi-
cieell  afscheid, en Van Walsem nodigde Brümmer uit voor de kleine 
plechtigheidd in de nog niet geheel voltooide parterre van de nieuwe 
lichttoren.. Anton had hun onderlinge taakverdeling aan hen zelf over-
gelaten,, en de twee spraken af dat Brümmer de juridische aangelegen-
hedenn in Midden- en Oost-Europa, Scandinavië, Griekenland en Tur-
kijee voor zijn rekening zou nemen, en Van Walsem - die slecht Duits 
sprakk - de aangelegenheden in Engeland, Frankrijk en de andere voor-
maligee geallieerde landen.30 

Opp 16 april 1922 herstelden Rusland en Duitsland hun politieke en 
economischee betrekkingen na besprekingen in Rapallo, een badplaats 
aann de Italiaanse Rivièra, niet ver van Genua. Natuurlijk bood dit per-
spectievenn voor de handel. Maar Nederland had geen officiële betrek-
kingenn met de Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek 
(RSFSR),, zoals Sovjet-Rusland voluit heette.31 Naar het schijnt reisde 
Antonn daarom persoonlijk naar Rapallo om volkscommissaris (minis-
ter)) Leonid Krassin te ontmoeten, die verantwoordelijk was voor de bui-
tenlandsee handel, en om een visum te bemachtigen. Krassin had echter 
geenn tijd voor hem.32 Dat was vervelend, want een paar weken later 
hoordee hij dat een delegatie van General Electric in Moskou zou gaan 
onderhandelenn over de fabricage van gloeilampen voor heel Rusland. 
Volgenss Brümmer stopte hij na dit nieuws met gierende remmen voor 
hett kantoor aan de Emmasingel. Als hij zelf Rusland niet binnenkwam, 
dann moest Brümmer — die dat met zijn Duitse nationaliteit wel kon -
maarr met spoed op pad. De jurist wist nog vrijwel niets van de gloeilam-
penindustriee en kreeg een spoedcursus over de fabricage en verkoop. 
Beginn juni overhandigde Anton hem een volmacht om namens Philips 
onderhandelingenn te voeren en verbintenissen aan te gaan.33 

Dee daaropvolgende weken kostten Werner Brümmer bijna het 
leven.344 Hij reisde eerst naar Berlijn en kreeg daar een visum als verte-
genwoordigerr van Philips' glasfabriek te Weiswasser. Omdat in Rusland 
choleraa en tyfus heersten, zocht hij een huisarts in Berlijn die hem in 
éénn keer de benodigde vaccinaties gaf. Hij kreeg koorts maar stapte toch 
opp de trein naar Riga. 's Nachts kreeg hij pijn aan zijn rechterbeen, dat 
dee volgende ochtend verlamd bleek. Na de tweede nacht in de trein was 
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ookk zijn linkerbeen verlamd. Bij aankomst in Moskou regelde zijn bege-
leiderr een auto naar het Savoy Hotel, waar het telegram met zijn reser-
veringg niet aangekomen bleek. In arren moede liet hij zich naar de Duit-
see legatie rijden, waar men hem alleen een kamertje met een stromatras 
inn de kelder kon geven. Gelukkig had Anton hem een lijstje meegegeven 
mett 'meer dan vierentwintighonderd adressen van onze oude klanten, 
datt wil zeggen vrienden van Philips in Rusland' - ongetwijfeld dezelf-
denn die tijdens de hongersnood voedselpakketten hadden ontvangen.35 

Mett hulp van de Duitse legatie vond hij de volgende dag onderdak bij 
dee oude klant Mandelbaum. Die was zelf niet thuis, maar zijn moeder 
ontvingg Brümmer hartelijk. Die nacht werd hij wakker van de pijn en 
bleekk zijn borst vol wandluizen te zitten. Een in allerijl opgetrommelde 
Russischee arts constateerde dat de Berlijnse collega hem een verkeerde 
injectiee had gegeven, bestemd voor mensen die al cholera hebben, en 
daarvann ook nog eens veel te veel. 'Ik had ongeveer dertig maal meer ge-
kregenn dan een doodzieke cholera-man ingespoten mocht krijgen.'36 De 
verlammingg in zijn benen was veroorzaakt door het springen van haar-
vaten.. Zijn leven was gered door de wandluizen, die zoveel bloed uit 
hemm hadden gezogen dat zijn hart het nog net aan had gekund. 

Hett duurde twee weken voor Brümmer weer op de been was en ein-
delijkk in zijn hotel terechtkon. Met de teruggekeerde Mandelbaum als 
tolkk maakte hij van de herstelfase gebruik om informatie te verzamelen 
overr de sovjeteconomie en -regelgeving. Medio juli lukte het hem via 
eenn tussenpersoon volkscommissaris Krassin te pakken te krijgen, en na 
eenn week van besprekingen waren ze het eens over het opzetten van een 
gezamenlijkee onderneming van Philips en de Russische staat. Misschien 
gingg het zo snel omdat Krassin zelf elektrotechnisch ingenieur was, een 
tijdjee voor Siemens & Halske had gewerkt en de branche dus van bin-
nenuitt kende.37 Het kostte een paar dagen en een woede-uitbarsting van 
Brümmerr richting Krassin om de laatste plooien glad te strijken, maar 
toenn was het contract rijp voor ondertekening. Brümmer vond de af-
sprakenn echter te verstrekkend om namens Philips te tekenen, en vroeg 
Krassinn of hij binnen een afgesproken termijn met Anton terug kon ke-
ren.. Krassin ging akkoord. Uit angst voor diefstal op zijn terugreis liet 
Brümmerr het contract met een Duitse diplomatieke koerier naar Ber-
lij nn brengen. Hij haalde het daar op en keerde terug naar Eindhoven. 
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Intussenn had Anton zelf Krassin ook ontmoet. Terwijl Brümmer dood-
ziekk in Moskou lag, reisde de volkscommissaris op en neer naar Neder-
land,, als lid van de Sovjet-Russische delegatie in Den Haag, waar tussen 
155 juni en 18 juli 1922 een vervolg plaatsvond op de conferentie van Ge-
nua/Rapallo.388 Anton zocht opnieuw contact en ditmaal met succes: hij 
kreegg zijn felbegeerde toestemming om naar Rusland te gaan.39 Eerst 
namm hij in augustus vakantie in Pontresina, Zwitserland, en bracht hij 
eenn bezoek aan Sankt Moritz voor zijn kuur tegen de reuma aan zijn en-
kels.. Eind september zou hij met Brümmer op weg gaan naar Moskou, 
maarr tot diens verontrusting schoof hij het vertrek op het allerlaatste 
momentt een week op. De jurist waarschuwde: hierdoor zouden ze een 
dagg na afloop van de afgesproken termijn arriveren. Volgens Anton was 
datt geen probleem, hij wuifde Brümmers zorgen weg: 'Ik ken Rusland 
beterr dan jij.'40 Ze vertrokken op maandag 2 oktober. 

Zowell  Brümmer als Anton heeft uitvoerig verslag van deze reis ge-
daan.411 Het visum dat Anton van Krassin had gekregen - zelf noemde 
hijj  het een diplomatenpas - bleek een groot gemak. Zijn bagage werd 
niett doorzocht en hij hoefde nergens in de rij te staan. Op dinsdagoch-
tendd 3 oktober kwamen ze in Berlijn aan. Ze deden wat inkopen - An-
tonn kocht handschoenen tegen de Russische najaarskou - en gingen 
naarr de Schlesische Bahnhof voor hun trein naar Riga. Ze hadden al 
plaatsgenomenn in de slaapwagen, toen ineens William Meinhardt langs 
kwamm lopen met zijn vrouw, een collega, kruiers en bagage. De Osram-
directeurr vertelde dat hij dezelfde trein zou nemen, maar Brümmer 
ontdektee dat hij helemaal geen slaapplaatsen had gereserveerd. Vervol-
genss zei Meinhardt dat 'hij niet wilde dat de sovjets ons tegen elkaar uit-
speelden'' en daarom pas na hen naar Moskou zou reizen.42 Een spelle-
tje,, dacht Brümmer, maar Anton vermoedde dat hij simpelweg niet kon 
vertrekkenn wegens een probleem met zijn paspoort. 

Kortt daarvoor, in september, had Anton de fusiebesprekingen met 
Osramm afgebroken. Voor Brümmer was de ontmoeting op de Schlesi-
schee Bahnhof aanleiding onderweg toch nog eens over een of andere 
krachtenbundelingg te beginnen. Zijn argument was tweeledig. In de 
eerstee plaats had Nederland geen officiële betrekkingen met Sovjet-Rus-
land,, wat het zakendoen voor Philips bemoeilijkte, en had Duitsland die 
sindss 'Rapallo' wel. Bovendien was Nederland 'toch een te kleine mo-
gendheidd om in geval van een of andere onenigheid over het naleven 
vann het contract het hoofd aan Sovjet-Rusland te kunnen bieden'.43 An-
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tonn liet zich overtuigen en liet van het volgende station een telegram 
mett een voorstel tot samenwerking in Rusland naar Berlijn versturen. In 
Rigaa lag het antwoord klaar: Meinhardt zou hem zo spoedig mogelijk 
nareizen. . 

Dee tocht naar Riga duurde twee dagen. Daar namen ze de trein naar 
Moskou.. Omdat Rusland de voorgaande jaren was geteisterd door hon-
ger,, maakte Anton zich enige zorgen over zijn proviandering onderweg. 
Omm verrassingen te voorkomen, namen Brümmer en hij vanuit Riga 
watt voedsel mee, maar al snel ontdekten ze dat 'dat eigenlijk niet nodig 
was,, daar op de grotere Russische stations overal de nodige etenswaren 
tee vinden waren, goede thee, mooi wittebrood, uitstekende appels, pe-
roedjïsroedjïs (pasteitjes met rijst, vlees of kool), bier'44 Weer twee dagen later 
bereiktenn ze Moskou, op zaterdag 7 oktober om drie uur 's middags. De 
Russischee contactpersoon van Brümmer, die vanuit Berlijn met hen 
meee was gereisd, had voor een auto gezorgd. Ze werden opgewacht door 
Ariee ('Errie') van den Bosch, die gehuwd was met de jongste zus van 
Ann tons vrouw en die als Nederlands consul in Reval (Tallinn) woonde, 
dee hoofdstad van Estland. Van den Bosch' aanwezigheid kon van nut 
zijnn omdat hij Russisch sprak. Bovendien had hij een appeltje met de 
sovjetss te schillen: hij was aannemer in de waterbouw en enkele van zijn 
baggermolenss waren in de haven van Petrograd aan de ketting gelegd. 
Daarr hoopte hij via Anton en diens contact met volkscommissaris Kras-
sinn wat aan te kunnen doen. 

Antonn was misschien tien jaar niet in Moskou geweest, maar het leek 
eenn stuk langer geleden. De straten waren 'veel leger dan vroeger en ele-
gancee ho maar!'45 Overal liepen soldaten van het Rode Leger en af en toe 
redenn tanks voorbij. Toch was zijn eerste indruk niet slecht. De mensen 
warenn goed gekleed, veel winkels waren open, weliswaar met beperkte 
assortimentenn maar er waren zelfs havanasigaren te koop. Speciale ver-
meldingg verdiende 'een prachtwinkel zoals er geen in de wereld bestaat 
vann conserven, delicatessen, ooft, kaviaar (de oude zaak van Elichéeff, 
diee winkels waren vroeger in Petersburg en Moskou unica)'. Er waren 
gelukkigg ook tekorten: 'Komen er lampen, dan zijn ze direct uitver-
kocht.'' Het land leed onder hyperinflatie, de roebel stond op vijf mil-
joenn per gulden. De Nieuwe Economische Politiek en de terugkeer van 
hett particulier initiatief in de staatseconomie leverden merkwaardige 
figurenfiguren op. Hij zag verkopers voor eigen rekening en collega's in staats-
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dienstt naast elkaar in dezelfde bontwinkel werken. Een van zijn oude af-
nemerss van gloeilampen had zijn particuliere bedrijf in handen van de 
staatt zien verdwijnen. Nu werd deze genationaliseerde zaak geleid door 
iemandd met een hoog staatsloon die dat bijeen wilde sparen om weer 
eenn particuliere fabriek te beginnen. 

Eenn pluspunt was dat de sovjets voor orde en discipline zorgden. 'Ze 
[dee Russen] hebben een hoop geleerd en er heerst over het algemeen 
tucht.'466 Tijdens een treinreis, enkele dagen later, spuugde een vrouw 
schilletjess van zonnebloempitten uit. De conducteur deelde meteen een 
boetee uit, 'die zij direct tegen recu te betalen had, anders mee in de nor'. 
Opp het roken op verboden plaatsen of het weggooien van een peuk op 
eenn houten perron stonden ook boetes. En: 'Bij aankomst in Moskou 
kwamenn er duizend mensen uit de trein, geen dringen, alle direct achter 
elkaarr staan bij de uitgang en werd zo een serpentine gevormd - later 
tweee - van een honderd meter lang.' 

Diee discipline was (nog) niet het gevolg van repressie. Eerder heerste 
eenn sfeer van bevrijding, die vooral in de kunst goed zichtbaar was. Zo-
alss de historicus H. von der Dunk schreef, waren in die eerste levensja-
renn van Sovjet-Rusland niet alleen de politieke maar ook de artistieke 
paleizenn in bezit van het volk gekomen, waren niet alleen de arbeiders 
maarr ook de kunstenaars van hun kluisters bevrijd en leek de kunst 
'evenn waarlijk de kunst van het volk te worden'.47 Veel Russische kunste-
naarss waren tijdens het regime van de tsaar neergestreken in culturele 
centraa als Parijs. Daar hadden zij zich - samen met uitgeweken weten-
schapperss en socialistische kopstukken - aangesloten bij de internatio-
nalee intellectuele en artistieke elite, waarvan veel leden warmliepen 
voorr dee humanistische, pacifistische en in sommige opzichten zeer mo-
dernee en vooruitstrevende idealen van de socialistische beweging. Voor 
dee jonge Russische avant-gardisten 'betekende de revolutie bijna van-
zelfsprekendd allereerst de grote bevrijding', aldus Von der Dunk.48 Hun 
terugkeerr uit ballingschap en de bezoeken van hun broeders en zusters 
uitt het Westen maakte van de 'jonge sovjetstaat aanvankelijk ook het 
idealee experimenteerveld voor nieuwe kunstvormen' - tot Stalin daar 
inn de loop van de jaren twintig een einde aan maakte.49 

Antonn Philips bezag de symptomen van dit alles in het eerste week-
endd van zijn verblijf in Moskou, in oktober 1922, met een mengeling van 
verbazingg en sympathie. Op zondagochtend liep hij een museum bin-
nen.. De entree bleek voor iedereen zes cent, en er liepen drommen ar-
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beiderss en vrouwen rond 'die van de meer intelligenten uitleg kregen'.50 

Diezelfdee avond zag hij een ballet in de opera, waar de keizersloge en de 
grotee loges bij het toneel nu bevolkt waren met arbeiders, terwijl het 
'fatsoenlijkk publiek' genoegen moest nemen met de fauteuils in de zaal 
enn de overige loges.51 Na de opera ging hij naar een cabaret met 'allerlei 
modernee schilderingen aan de muur en ook een modern publiek' Later 
zouu de sovjetkunst vooral een instrument voor volksopvoeding en pro-
pagandaa worden, nu waren alleen nog onschuldige en positief te duiden 
voortekenenn van die ontwikkeling zichtbaar. Onderweg van Riga naar 
Moskouu hadden de kinderen op de stations Anton voortdurend ge-
vraagdd om stukjes potlood. 'Ik hoorde ook dat... zowat de hele bevol-
kingg lezen en schrijven leert, waarvoor grote propaganda gemaakt 
wordt,, we kochten allerleukste platen voor propagandadoeleinden der 
sovjets,, mooie kleuren en heel goede artistieke tekeningen.'52 

Zoo snel ze konden maakten Werner Brümmer en hij hun opwachting 
bijj  volkscommissaris Krassin, die hen vriendelijk ontving maar meteen 
zeii  dat zijn handtekening niet langer geldig was. De overeenkomst die 
Brümmerr in de zomer had voorbereid, behelsde de oprichting van een 
gezamenlijkk bedrijf dat als enige in Rusland gloeilampen zou mogen fa-
bricerenn en importeren. Philips zou in dat privaat-publieke monopolie 
eenn meerderheid van eenenvijftig procent krijgen en Sovjet-Rusland 
eenn minderheid van negenenveertig procent. Als Brümmer indertijd 
well  van zijn volmacht gebruik had gemaakt en de overeenkomst had 
ondertekend,, zou Krassin hier moeilijk(er) aan hebben kunnen ont-
snappen.. Maar sinds de zomer had de volkscommissaris met Krupp on-
derhandeldd over de bouw van gezamenlijke fabrieken voor landbouw-
machines,, en was deze grote Duitse staalfabrikant akkoord gegaan met 
eenn Russische meerderheid. 'De reden dat minister Krassin dus zo gaar-
nee gebruik maakte van de verstreken termijn van onze optie was om ook 
inn ons verdrag tot elke prijs een eenenvijftig procent aandeel voor de 
Russenn te bedingen, schreef Brümmer later in zijn memoires.'53 Antons 
pogingenn om Krassin alsnog aan het oude contract te houden, misluk-
tenn en hij besloot de gesprekken te traineren en de komst van Meinhardt 
aff  te wachten. Hij had hoge verwachtingen van een samenwerking met 
Osram,, zo schreef hij Anna. Hij was veel optimistischer dan Brümmer 
enn geloofde dat Krassin akkoord zou gaan met een minderheidsbelang 
vann vijfentwintig procent, tegen vijfenzeventig procent voor Osram/ 
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Philips.. De investeringen zouden alleszins overzichtelijk zijn, misschien 
vijf -- a zevenhonderdduizend gulden elk, en de winsten groot. Rusland 
wass immers een enorme markt, alleen al 'Moskou heeft drieëneenhalf 
miljoenn inwoners, er is aan alles te kort, lampen niet te vergeten...'54 

Inn afwachting van Meinhardt bemoeide hij zich die week even met Errie 
vann den Bosch, de echtgenoot van zijn schoonzus. Die was 'erg down, 
zijnn vooruitzichten voor baggerwerk zijn slecht hier'.55 Gelukkig hadden 
Antonn en de meegereisde contactpersoon van Brümmer hem kunnen 
opmonterenn met een nieuw idee: ruilhandel,'dus Russ[ische] waren zo-
alss hout, vlas, hennep, bont, beendermeel uitvoeren en koffie, thee, ca-
cao,, peper, rijst, drijfriemen, enzovoort hier invoeren'. Daar had Errie 
well  zin in. 

Hijj  bezocht ook een gloeilampenfabriek. Die zag er slecht uit en 'de 
w.c.. stonken een uur in de wind'. De discipline was streng en men 
maaktee lange uren. 'Drie keer vijftien minuten te laat geeft ontslag, 
overurenn tot twaalf uur toe per dag is toegestaan en geeft vijfti g procent 
toeslagg op het loon.' Drinken tijdens het werk kwam niet voor, over het 
algemeenn zag het werkvolk er goed uit. Maar de organisatie was slecht 
enn men had 'weinig en slecht glas, gebrek aan wikkeldraad, gebrek aan 
roodkoperenn toevoeringsdraden, antieke machines...', met als gevolg 
datt de productiviteit tien keer zo laag was als in Eindhoven. Naast de 
oudee fabriek was men wel een nieuwe aan het inrichten, die er veel beter 
uitzag.. Verder maakte hij een tocht van vierenhalf uur naar een genatio-
naliseerdee glasfabriek ver buiten de stad. Het was een 'oudmodische fa-
briek'' met drie glasovens die 'heel gemakkelijk in drie maanden te mo-
derniseren'' zou zijn.56 Er werkten vijfhonderd arbeiders - 'het volk was 
alleronderdanigstt en vriendelijk' - en hij was zeer te spreken over hun 
behandelingg door de staatsorganisatie voor de glasproductie, die de fa-
briekk nu beheerde: 'De glastrust van de regering doet ook een heleboel 
voorr hen, goede huizen gebouwd, met stal, hadden alle een of twee koei-
en,, varken, eigen lap grond, coöperatie...' 

Dee wagons van de trein die hem terugbracht naar Moskou, waren 
miserabel,, de meeste ramen waren kapot. Toch schreef hij juist over die 
terugreiss in bijzonder warme bewoordingen. Het landschap met zijn 
akkerss en kleurige herfstbossen was prachtig. Het Russische platte-
landslevenn gleed voorbij en drong ook tot in de trein zelf door. In de 
dorpenn langs de spoorlijn had men geoogst. De dag liep ten einde, de 
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treinn werd steeds voller: 'Kooplui, vrouwen, kinderen, alles sjouwt ap-
pelss en aardappels naar Moskou om te verkopen, één vrouw kwam bin-
nenn met zes grote zakken, ik kreeg er bijna één op mijn hoofd.'57 De sfeer 
wass 'allerschilderachtigst'. De trein had geen elektrisch licht en toen het 
donkerr werd, brandde 'in elke afdeling een kaarsje, vrouwen die appels 
verkochten,, prachtig wit brood, goedmoedig behulpzaam plaatsmaken 
voorr ons. Eén was zijn einde kaars verloren, zo hoog als vijf cents op 
elkaarr gestapeld en ging overal rond om te vragen of we geen stokje 
haddenn om het uit een reet te peuteren, waarop wij hem een kaars aan-
boden.. Nee, zei hij, dat is zonde, eerst proberen. Toen met mijn paraplu 
gepeuterdd en het lukte.' Gelukkig had hij geen last gekregen van luizen, 
maarr naar hij wist: het seizoen daarvoor begint pas 'als de schapenpel-
zenn van de zolder komen'. 

Naa de komst van Meinhardt gingen ze samen op vrijdag 13 oktober naar 
Petrograd,, voor bezoeken aan een gloeilampenfabriek en aan oude 
zakenrelaties.. Het was een luxueuze en ook wat nostalgische tocht. De 
treinn bestond uit 'goede Russische wagons met linnengoed zo mooi als 
wijj  het nooit gehad hebben'58 Het aloude Hotel L'Europe in Petrograd -
doorr Anton nog altijd Sint-Petersburg genoemd - was 'precies als voor 
dee oorlog', met uitstekende kamers en servetten van damast. De stad 
wass in herstel: 'De straten hier (hout) moeten er twee maanden geleden 
afschuwelijkk weggerot hebben uitgezien', maar nu 'zijn er alweer een 
hoopp straten prima begaanbaar' en was een derde van de winkels weer 
open.. Op sommige momenten leek het alsof helemaal geen revolutie 
hadd plaatsgevonden. Ze bezochten een 'schitterend ballet, gewoon bur-
gerpubliek,, goed gekleed, weinig en veel minder werklieden dan in 
Moskou'.. Daarna genoten ze een souper bij een zakelijke relatie aan 
huis.. 'Hoorde op de muzikale soiree [bij dezelfde relatie, MM ] prachtige 
jongee bas/bariton, mooie sopraan... Er was ook een uitstekende tango 
dancerr met meisje - het feest duurde tot zes uur 's morgens.' 

Datt het de sporen waren van voorbije tijden, een feest van een elite in 
haarr nadagen, besefte hij ook. Op de soiree ontmoette hij enkele'ballet-
teuses',, die er keurig uitzagen maar na de revolutie berooid waren; op 
eenn ander moment tijdens de reis aten ze met 'een keurig mens, nu win-
keljuffrouw,, vroeger [in het bezit van] achtentwintigduizend hectaren 
bos'599 De daaropvolgende dagen hoorde hij in gesprekken met mensen 
'vann de vroegere betere stand' dat de revolutie toch ook veel ellende met 
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zichh mee had gebracht: 'Een tijd schijnt het leven hier verschrikkelijk te 
zijnn geweest.'60 Dat was zo, ook van de Nederlandse handelsgemeen-
schapp in Petrograd zijn in de hongerjaren na de Oktoberrevolutie nogal 
watt leden gestorven of - als ze bleven leven - gearresteerd en geïnter-
neerd.611 In bedekte termen schreef hij Anna over enkele dames uit zijn 
oudee kennissenkring, die na de revolutie in 'gekke huwelijken' terecht 
warenn gekomen, 'mensen die niet bij elkaar horen en zodra mogelijk, 
wanneerr de pecuniaire toestand het veroorlooft weer uit elkaar lopen'.62 

Naarr men kan speculeren, doelde hij op vrouwen die echtgenoot, huis 
enn haard waren kwijtgeraakt en hun toevlucht bij een ander hadden ge-
zocht. . 

Voordatt ze naar Petrograd vertrokken, was het contact met Meinhardt 
dee eerste dagen wat stroef geweest. Dat was veranderd toen de Osram-
directeurr een keer 's ochtends aan de deur van Antons hotelkamer was 
verschenenn en hem met Brümmer aan een ontbijt met kaviaar had ge-
troffen.. Vanaf die dag had hij elke ochtend mee ontbeten. De sfeer was 
zoo verbeterd dat Anton het zelfs had gewaagd zijn collega een poets te 
bakken.. Hij had een advertentie laten plaatsen in de Pravda, waarin 
stondd dat een groot Amerikaans impresario in het Savoy Hotel balleri-
na'ss zocht voor een tournee langs Berlijn, Parijs, Londen en New York, 
enn daarna verder in Noord- en Zuid-Amerika. Als kamernummer had 
hijj  dat van Meinhardt opgegeven, die na verschijning van de krant 
urenlangg was belegerd door dames die op auditie kwamen.63 

InIn deze opgewekte sfeer ontstonden tijdens hun trip naar Petrograd 
dee contouren van een gezamenlijk voorstel aan Krassin. Ze besloten ook 
Generall  Electric bij de plannen te betrekken en te streven naar een joint 
venturee van Philips/Osram/GE en de Russische staat, die een fabricage-
enn handelsmonopolie voor het hele land moest krijgen. Als dat door-
gaat,, schreef Anton zijn vrouw,'wordt het één van de grootste zaken die 
wee ooit gedaan hebben'.64 Ze hadden al bedacht welk merk ze op de lam-
penn zouden stempelen: Philips/Osram met het sovjetwapen van de ha-
merr en de sikkel. Ook op een ander front werden ze het gemakkelijk 
eens.. Ze lieten de afgebroken fusiebesprekingen tussen hun beider 
ondernemingenn verder rusten en bereikten nu, onderweg in Rusland, 
overeenstemmingg over de nieuwe licentieovereenkomst, die uiteinde-
lij kk in maart 1923 zou worden getekend. 

Well  een beetje merkwaardig was dat zijn vertrouwen in een goede 
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afloopafloop van de onderhandelingen met de sovjets almaar toenam, zonder 
datt daar een concrete reden voor was. De plannen met Meinhardt oog-
denn op papier misschien veelbelovend, maar volkscommissaris Krassin 
hadd ze nog niet eens gezien. Toch zag Anton alleen maar gunstige voor-
tekenen.. Eén was de reactie van Lenin op de foto van het familiehuis te 
Zaltbommel,, waar Karl Marx indertijd een deel van Das Kapital had ge-
schreven.. Hij had hem voor zijn vertrek speciaal laten maken. De sov-
jetleiderr had het cadeautje — met toelichting - inmiddels ontvangen en 
beleefdd zijn dank laten overbrengen. Volgens Werner Brümmer had Le-
ninn ook laten wetenn 'dat de heer Philips blijkbaar het boek Het Kapitaal 
óff  niet gelezen óf niet begrepen had!'65 Maar Anton negeerde deze wat 
zurigee opmerking en schreef zijn vrouw: 'Mij n foto uit Bommel viel in 
goedee aarde... Ons familielid Karel Marx wordt hier als een god vereerd, 
datt had vader nog eens moeten beleven.'66 Zelf dacht hij wel bij de com-
munistenn in de smaak te vallen. Ze waardeerden het volgens hem wel 
datt hij ronduit over fouten en gebreken sprak. Dat waren ze niet zo ge-
wend.. En een van de arbeidersleiders had hem op een onbewaakt mo-
mentt gezegd: 'Als hier de regering en het kapitaal hadden gedaan wat u 
inn uw fabriek gedaan hebt, dan hadden we hier geen revolutie nodig ge-
had.'' Hij was er ook helemaal van overtuigd dat hij de juiste contacten 
had.. Als hij Errie van den Bosch zag klungelen - die talloze besprekin-
genn voerde, maar steeds met de verkeerde mensen - dan besefte hij toch 
well  dat niet iedereen voor de handel in de wieg was gelegd: 'Je wordt 
maarr geen koopman zo nebenbeiV 

Terugg in Moskou voelde hij zich zelfs zo zeker van zijn zaak dat hij al-
vastt op zoek ging naar een huis voor het onderbrengen van de ingeni-
eurss en technici die Osram en Philips binnenkort naar Rusland zouden 
sturen.. Zelf noemde hij het op bescheiden toon 'een uitstekend huis'; 
volgenss Brümmer was het 'een groot paleis, even buiten Moskou' en had 
hijj  al 'een dame van hoge adel... tot cheffin van het huis benoemd' en 
'tweee of drie grote vloerkleden voor de inrichting gekocht'.67 Hij laafde 
zijnn optimisme en zijn zelfvertrouwen nog verder aan een gesprek op 
donderdagg 19 oktober met Mieczyslav Bronski. Deze oude vriend van 
Leninn - hij had samen met de sovjetleider in Zwitserland in balling-
schapp gezeten - was een medewerker van Leo Trotski, de man die in het 
kaderr van de Nieuwe Economische Politiek de handelsbetrekkingen 
mett het buitenland moest herstellen. Anton vond Bronski interessant 
enn intelligent. Ze bleken een gemeenschappelijke kennis te hebben in de 
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persoonn van Sebald Rutgers. Deze civiel ingenieur was een kleurrijke en 
vooraanstaandee Nederlandse communist, onderhield contact met vele 
kopstukkenn van de Russische communistische partij, en was kort na de 
revolutiee in 1918 een tijdje in Moskou geweest. Anton kende Rutgers 
omdatt die in zijn jeugd een buurjongen was geweest van Anna in Rot-
terdam,, en na zijn afstuderen nog een tijdje voor vader De Jongh had 
gewerkt.68 8 

Tijdenss het gesprek met Bronski kwamen naast de plannen van Phi-
lipss en Osram ook oliezaken ter sprake. De handelscommissaris deed 
daaroverr een paar mededelingen waarvan Anton zich voornam ze zo 
snell  mogelijk na terugkeer door te spelen aan zijn neef mr. August 
Philips,, die dat jaar directeur bij de Koninklijke/Shell was geworden.69 

'' [ Ik] geloof, dat ik de petroleummensen geducht zal kunnen helpen...'70 

Welkee de betreffende mededelingen waren, is niet bekend. Een halfjaar 
eerder,, ten tijde van de conferentie van Genua/Rapallo, waren onder-
handelingenn tussen de Koninklijke/Shell en de sovjets over een joint 
venturee voor export van Russische olie door verzet van de Britse rege-
ringg stil komen te liggen. Het kan zijn dat Lenin en Bronski via Anton 
weerr een signaal naar de Shell-directie wilden sturen. Overigens zonder 
resultaat,, want Shell-topman Henri Deterding ontpopte zich meer en 
meerr als een tegenstander van de sovjets en begon in de jaren daarna 
zelfss een ondergrondse politieke campagne tegen hen te voeren.71 

Antonn was niet thuis in het stratego van regeringsleiders en olieba-
zen,, en heeft zich in het gesprek met Bronski misschien belangrijker ge-
waandd dan hij was. In zijn laatste brieven vanuit Rusland begon hij in 
iederr geval door te draven. Dat bleek vooral in de passages over Arie van 
denn Bosch en het plan voor hem of met hem een bedrijf in de ruilhandel 
opp te zetten. Hij beschouwde dat plan als uiterst kansrijk, maar niet op 
grondd van Aries kwaliteiten. 'Ik heb het gevoel dat ik door alle onder-
handelingenn en het vertrouwen dat de regering in ons heeft, vooral in 
mijj  (gek zeggen, hè!), dat ik hier ook op handelsgebied iets belangrijks 
énn voor Rusland en voor Nederland tot stand kan brengen. Dan kan ik 
Erriee ook gebruiken voor informatie (geen leider!).'71 En na een gesprek 
'mett een van onze Russen' geloofde hij 'dat we dankzij onze goede ver-
bindingenn hier wel wat kunnen doen..., het kan heel wat worden...'73 De 
Russenn bleken in ruil voor hun hout vooral behoefte te hebben aan rub-
ber,, koper, tin en lood. En haring! Ja, er zat aan die ruilhandel bepaald 
eenn nationaal belang. 'Ook zal ik vermoedelijk voor de Holl[andse] re-
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gering,, die stikvol met haringen zit, en die een hoop vissers werkloos 
heeft,, kunnen helpen. Het is hier een enorm artikel en zou een uitkomst 
zijnn voor onze vissersvloot.'Als Anna bij hem was geweest, zou dit onge-
twijfeldd het signaal zijn geweest om aan de rem te trekken. Naar het 
schijntt werd Anton vaak wakker met een overvloed aan grootse plan-
nen,, die zij vervolgens met kritische vragen tot realistische proporties 
terugbracht.744 Die ontnuchterende invloed ontbrak nu, en misschien 
mistee hij die ook wel, want juist aan het eind van deze laatste wat uit de 
handd gelopen brief zond hij haar een opvallende hoeveelheid 'hartelijke 
zoentjes,, kroelers en pakkers' en nog zo wat aanhankelijkheden.75 

Opp vrijdag 20 oktober stuurden Anton en Meinhardt volkscommissaris 
Krassinn hun definitieve voorstellen. Zeker na het gesprek met Bronski 
hadd Anton het gevoel dat de buit vrijwel binnen was. Hij had nu immers 
eenn directe verbinding met de sovjetleider zelf. 'Bronski is een grote 
vriendd van Lenin, waarmee ik vermoedelijk volgende week een per-
soonlijkk onderhoud heb.'76 Het liep allemaal wat anders. De ontmoe-
tingg met de zieke Lenin, die nog altijd herstellend was van een beroerte 
inn mei, vond niet plaats. De daaropvolgende onderhandelingen met 
Krassinn verliepen uiterst moeizaam. Anton was op dit vlak doorgewin-
terd,, maar de Russen hadden ook zo hun 'geraffineerde methodes', aldus 
Wernerr Brümmer in zijn memoires.77 Op zondag 29 oktober stuurde 
Krassinn iemand naar het Savoy Hotel om Anton en Meinhardt te vragen 
voorr een korte bespreking naar het Kremlin te komen. Daar werden zij 
omm elf uur 's morgens ontvangen door een team van drie onderhande-
laars.. Krassin zelfwas er niet en de verwarming was uit.78 

Terwijll  Anton, Meinhardt en hun medewerkers het almaar kouder 
kregenn en hongeriger werden, boden de Russen hun alleen een kopje 
theee aan en stelden zij urenlang allerlei zeer gedetailleerde vragen. Na 
driee uur ging een van de onderhandelaars weg enn kwam een ander bin-
nen,, die wederom urenlang alle kleine lettertjes in het contract ging 
doorspreken.. Na acht uur had Anton er genoeg van. 'Hij wilde persé 
niett langer aan die tafel blijven zitten, doch teruggaan naar het hotel om 
eindelijkk te gaan eten.'79 Alleen Meinhardt en Brümmer bleven achter. 
Dee Osram-directeur bleek een sterke constitutie te hebben. Hij stak een 
havanaa aan en zei tegen de Philips-jurist 'dat wij er nu voor moesten 
zorgen,, dat de Russen niet te vroeg van tafel zouden opstaan. Wij zou-
denn de onderhandelingen zó lang moeten laten doorgaan, dat zelfs de 
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Russenn het niet meer zouden aandurven om deze methode van onder-
handelingenn nog eens met ons te proberen.' Meinhardt draaide de rol-
lenn nu om en begon de Russen eindeloos vragen te stellen, tot de bijeen-
komstt om elf uur 's avonds ten einde kwam. 

Ondankss dit staaltje uithoudingsvermogen lukte het ook de daarop-
volgendee dagen niet overeenstemming te bereiken over de machtsver-
delingg in de joint venture. De Russen bewogen geen millimeter en hiel-
denn hun theatrale spelletjes gewoon tot het laatst vol. Toen de Hollander 
enn de Duitser hun koffers wilden pakken, vroegen ze hun het vertrek 
enkelee dagen uit te stellen. Ergens in de eerste dagen van november be-
slotenn Anton en Meinhardt dat ook deze akte afgelopen moest zijn. De 
Russenn zorgden voor een spannende slotscène. Op het moment van 
hunn definitieve vertrek hadden de autoriteiten hun paspoorten met uit-
reisvisaa nog steeds niet teruggegeven. Brümmer schreef: 'Onze trein 
stondd reeds gereed... Toen kwam er opeens een meneertje van de Russi-
schee Buitenlandse Zaken aangelopen met het hernieuwde verzoek om 
tochh nog twee of drie dagen langer te blijven. Wij gingen hier natuurlijk 
niett op in. Tweemaal werd een bel op het station geluid; bij de derde 
keerr zou de trein vertrekken... De Rus drong er nog steeds sterk op aan 
datt wij zouden blijven. Toen dat niet hielp, kwam meteen in galop een 
mannetjee aanlopen, dat de paspoorten en visa door het open raam in 
éénn der coupes slingerde. Toen klonk het derde en laatste vertreksein, en 
dee trein vertrok.'80 

Zee hadden niets bereikt. Arie van den Bosch evenmin: zijn bagger-
molenss kreeg hij niet terug.81 Achteraf sprak Anton nog met het minis-
teriee van Landbouw, Nijverheid en Handel over de haringplannen. Men 
berichttee hem dat Noorwegen in 1922 een groot contract had gesloten 
mett de Russische regering voor de levering van vierhonderdduizend 
ton,, maar dat twijfels bestonden of die wel volledig zou worden betaald. 
Menn was het met hem eens dat een soortgelijk contract voor Nederland 
vann grote betekenis zou zijn en dat daarmee de helft van de stilgelegde 
haringvloott weer in de vaart kon worden gebracht. Maar alleen met vol-
doendee zekerheid over het Russische betalingsgedrag. Anton noteerde 
opp de brief: 'Kom later bij gelegenheid hierop terug.'82 Of hij dit ooit nog 
heeftt gedaan, is niet bekend. 

Antonn was niet snel voor één gat te vangen. Dat bleek ook toen zijn ou-
dee liefde Rusland hem afwees. Al vóór zijn reis van oktober 1922 had hij 
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contactt opgenomen met de Nederlandsche Maatschappij voor Scheep-
vaart,, Handel en Nijverheid, een joint venture van de Rotterdamse han-
delsbedrijvenn Furness en Stokvis.83 Deze had een algemene importver-
gunningg verworven van Sewsapgostorg, het import-/exportkantoor 
vann het volkscommissariaat voor de Buitenlandse Handel te Petrograd. 
Dee regeling hield in dat Furness-Stokvis de in te voeren goederen eerst 
moestt deponeren in de magazijnen van Sewsapgostorg en daar, na toe-
stemmingg van de autoriteiten, afnemers voor kon gaan zoeken.84 Begin 
januarii  1923 sloot Anton met het Rotterdamse bedrijf een overeen-
komstt om via deze route in Rusland gloeilampen te verkopen.85 Philips 
namm de financiële risico's op zich, via een geheime kredietlijn van twee-
honderdduizendd gulden bij de Nederlandsch-Indische Handelsbank te 
Amsterdam.. Daaruit werd ook het salaris betaald van D. van Eenden-
burg.866 De voormalige chef van de eigen verkoopvestiging te Petrograd 
hadd na zijn vertrek uit Rusland onder eigen naam - maar ten behoeve 
vann Philips - een handelskantoor in Stockholm geopend. Nu zou hij, 
officieell  als vertegenwoordiger van Furness-Stokvis, de verkoop in Rus-
landd voor zijn rekening nemen. Zijn target voor 1923 was één miljoen.87 

Naastt het contract van Furness-Stokvis met Philips kwam een gelijk-
luidendd contract van Furness-Stokvis met de Internationale Industrie 
enn Handelsvereeniging ( IHV) . Dit bedrijf was opgericht in 1917, ge-
bruiktee een rekening bij de Rotterdamsche Bankvereeniging - waar-
meee ook Philips zaken deed - en had een raad van commissarissen met 
daarinn de president-directeur en een directeur van die bank (Willem 
Westermann en mr.dr. Joannes Pieter van Tienhoven), Louis en Hugo 
Stokviss van de handelsfirma Stokvis en margarinefabrikant Sam van 
denn Bergh junior.88 Mogelijk was dit parallelle contract bedoeld als dek-
mantel,, om zo nodig de relatie tussen Philips en Furness-Stokvis te ver-
doezelen. . 

Antonn ontving tot twee keer toe vertegenwoordigers van Sewsap-
gostorgg in de fabrieken te Eindhoven.89 Maar de zaak liep op een fiasco 
uit.. In het kader van de Nieuwe Economische Politiek zetten de Russen 
hunn schaarse buitenlandse valuta in de eerste plaats in voor de invoer 
vann kapitaalgoederen en niet voor luxe consumentenproducten zoals 
gloeilampenn toen nog waren. Vermoedelijk zijn weinig of geen Philips-
lampenn door Furness-Stokvis verkocht. Al in maart 1923 haalde Anton 
Vann Eendenburgh weer weg bij de joint venture en benoemde hij deze 
tott directeur van de nieuwe Zweedse verkoopmaatschappij Svenska 
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A.. B. Philips. Gedesillusioneerd legde hij zijn neef Julien Redelé te Dor-
drechtt (een broer van de Eindhovense Redelés) die zomer in een brief 
uitt hoe moeilijk het was zaken te doen met Sovjet-Rusland en hoe wei-
nigg vertrouwen hij had in verbetering van die situatie. 'Van geregeld 
werkk en geregelde orders bij de Russische regering is geen sprake en 
hangtt geheel af van het toeval en de relaties. Ik voor mij geloof, dat... het 
mett de Edelachtbare Sovjet Republiek allerberoerdst gaat, dat de centen 
opp zijn, dat de koopkracht van het publiek pijlsnel afneemt, dat het een 
armm uitgebuit, binnenkort nog veel armer, uitgebuit land zal zijn als 
ooitt tevoren.'90 

Antonn meende dat zijn problemen in de officiële contacten met de sov-
jetss voor een deel lagen aan het feit dat Nederland geen handelsverdrag 
mett de Sovjet-Unie had. Nadat een commissie onder leiding van een 
vann de volkscommissarissen in de loop van 1923 een bezoek had ge-
brachtt aan de regering in Den Haag, en daarna aan Eindhoven, sloot hij 
zichh aan bij de lobby in die richting, die vanuit ondernemerskringen was 
ontstaan.911 Hij schreef zijn oude connectie prof. Wim Treub: 'Waar ver-
schillendee landen een handelsverdrag met Rusland hebben afgesloten 
enn wij in zaken geregeld achter het net visten met de boodschap van de 
sovjetss "zie maar, dat er eerst een handelsverdrag met Nederland wordt 
gesloten",, meen ik dat het niet alleen voor ons, maar ook voor de Neder-
landsee industrie - en speciaal voor de Indische producten - van belang 
is,, dat hiertoe eindelijk wordt overgegaan.'92 Treub was op dat moment 
voorzitterr van de Ondernemersraad voor Nederlands-Indië, vandaar 
dee verwijzing naar het Indische belang. Maar hij zat niet meer in het 
hartt van de politiek en kon weinig tot niets doen. Antons lobby was niet 
ergg intensief en het lijk t erop dat hij er zelf weinig vertrouwen in had. 
Nadatt de Britten de Sovjet-Unie hadden erkend, begon de Nederlandse 
regeringg in 1924 alsnog onderhandelingen over een handelsverdrag. De 
sovjetss bleven echter bij hun eis van erkenning van hun staat en de Ne-
derlandsee regering bleef dit - op last van koningin Wilhelmina - weige-
ren.933 Na het mislukken van de onderhandelingen in mei dat jaar werd 
hijj  samen met enkele andere ondernemers nog wel lid van een comité 
Nederland-Rusland.944 Maar er is geen enkel bewijs dat hij daarin enige 
activiteitt heeft ontplooid. 
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Ondankss alle tegenslag staakte hij zijn pogingen om Rusland weer bin-
nenn te komen tot diep in de jaren dertig nooit helemaal. Na het misluk-
kenn van de overeenkomst met Furness-Stokvis sloot hij in december 
19233 een contract met de Duitse vertegenwoordiger Robert Melchers.95 

Getooidd met de prestigieuze titel van directeur van de Russische Aus-
landsabteilunglandsabteilung Berlin van de Philips Glühlampenfabriken AG wist deze 
eenn tijdlang jaarlijks een paar honderdduizend lampen aan de sovjets te 
verkopen.. Winst zal er niet of nauwelijks op zijn gemaakt, maar pas in 
19322 - toen Philips fors aan het snoeien was - werd Melchers' contract 
niett meer verlengd.96 

Inn 1926 vonden nog een keer onderhandelingen plaats over exclusie-
vee importen door Osram en Philips van alle gloeilampen die Rusland 
zelff  niet kon produceren, en over technische steun. Eind dat jaar werden 
zee zonder resultaat afgebroken.97 In 1929 kwam een verzoek van de 
Sovjet-Uniee binnen om bepaalde patenten te mogen kopen. Men be-
schouwdee het als niet-serieus en wees het af.98 In het voorjaar van 1935 
brachtenn Antons zoon Frits, die inmiddels bij het bedrijf in dienst was, 
enn prof. Holst van het Natlab met hun echtgenoten een bezoek van drie 
wekenn aan Moskou en Sint-Petersburg (toen Leningrad geheten). Dat 
gebeurdee op uitnodiging van de sovjetautoriteiten die belangstelling 
haddenn voor radio- en röntgenbuizen. De Nederlanders zagen overal 
'kanjerss van grafieken, aangebracht op alle mogelijke plaatsen, die door 
hunn stijgende lijnen vertelden van de vooruitgang in de productie'.99 

Volgenss Frits was het land de ineenstorting van de industrie ten tijde 
vann de revolutie nog altijd niet te boven, en waren de grafieken vooral 
bedoeldd om 'het geloof in een rooskleurige toekomst' er bij de mensen 
goedd in te hameren. Ze bezochten universiteiten, scholen en fabrieken. 
Fritss raakte onder de indruk van de laboratoria, waar 'knap [werd] 
geëxperimenteerd'' hoewel 'wanneer daar iets was ontwikkeld, het pas 
naa heel lange tijd in de fabricage ging lopen en soms nooit'. Het gezel-
schapp stond voortdurend onder begeleiding van 'zwijgende bijzitters' 
off  mensen van het staatsreisbureau Intourist, en kreeg geen kans met 
gewonee mensen te praten. Na terugkeer in Nederland kwam nog een 
sovjetdelegatiee op bezoek. Philips diende een offerte in voor de bouw 
vann een fabriek voor röntgenapparaten ter waarde van vijfendertig mil-
joenn gulden, maar daar gingen de sovjets niet op in. 
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Iss Anton zelf na 1922 nog in Rusland geweest? In 1927 vertelde hij in een 
intervieww dat hij er nog altijd twee keer per jaar naar toe ging.100 Bewij--
zenn daarvoor ontbreken. De herinneringen aan zijn eerste bezoeken 
heeftt hij altijd gekoesterd. Vele jaren later, kort voor het uitbreken van 
dee Tweede Wereldoorlog, ontving hij een brief van Marie Lehmann, we-
duwee van Lev Ivanovitsj Lehmann, een oude bekende uit Sint-Peters-
burg.. Zij woonde inmiddels in Estland en hij steunde haar al geruime 
tijdd met een kleine toelage. Nu stuurde zij weer eens een dankbetuiging, 
enn hij antwoordde: '[Uw brief] roept weer de mooie tijd terug, die ik 
mett u en uw man vroeger in Petersburg beleefd heb. Ik ben nooit ver-
geten,, hoe uw man ons door zijn orders voor de firma Kolbe heeft ge-
steundd en daardoor heeft meegeholpen onze zaak op te bouwen.'101 Ma-
rierie Lehmann kon tot haar dood in 1947 op Antons steun blijven reke-
nen. . 
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