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HOOFDSTUKK 8 

EenEen oppervlakkige vrede 

Inn 1924 bereikten vier toekomstige hoofdrolspelers van de Tweede We-
reldoorlogg een volgende fase in hun carrière. Voor Josef Stalin was de 
crucialee datum 21 januari. Die maandag overleed Lenin, na een lijdens-
wegg van bijna twee jaar en drie beroertes. De uitvaart ging gepaard met 
veell  pracht en praal. Petrograd - waar de revolutie was begonnen -
werdd omgedoopt in Leningrad.1 Stalin was de facto al enige tijd de baas 
inn Rusland, maar nu kwam de macht ook formeel in zijn handen en kon 
hijj  zijn ijzeren greep op de Sovjet-Unie ongehinderd verder versterken. 

InIn Duitsland verwierf Adolf Hitler de status van politiek gevangene 
enn bekend auteur. Hij had in november 1923 met steun van de extreem-
rechtsee generaal Erich Ludendorff in Beieren een couppoging onder-
nomen.. Die was mislukt, hij was veroordeeld tot vijfjaar, maar kwam 
naa slechts een halfjaar in het najaar van 1924 weer vrij . In de cel had hij 
deell  1 van zijn autobiografische boek Mein Kampf geschreven. Nu be-
gonn hij aan de wederopbouwvan zijn ontwrichte partij en aan zijn mars 
naarr de macht. 

InIn Japan trad de tweeëntwintigjarige prins Hirohito in het huwelijk; 
eenjaarr later zou hij tot keizer worden uitgeroepen. 

Inn Engeland ten slotte werd Winston Churchill minister van Finan-
ciën.. Het was zijn zevende ministerspost. Eerder was hij al gedurende 
kortee periodes minister geweest van Marine, Oorlog, Munitie, Lucht-
vaart,, Handel, Binnenlandse Zaken en Koloniën. Dit keer zou hij wat 
langerr blijven zitten, tot 1929, het jaar van de beurskrach.2 

Voorlopigg lagen die krach, de daaropvolgende depressiejaren en de 
nieuwee wereldbrand nog in de toekomst verscholen en leek de wereld 
eindelijkk een beetje op adem te komen van de voorgaande Grote Oor-
log.. Na de Franse bezetting van het Ruhrgebied in januari 1923 had de 
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Amerikaansee regering een commissie benoemd, onder leiding van de 
bankierr en ex-generaal Charles Dawes, om een oplossing te zoeken voor 
hett vraagstuk van de Duitse herstelbetalingen. De voorstellen van deze 
commissiee voor verlichting van de veel te zware schuld en langduriger 
spreidingg van de betalingen hadden brede internationale instemming 
ontmoett en konden in 1924 in uitvoering worden genomen. Via kortlo-
pendee kredieten hielpen de Verenigde Staten Duitsland bij het econo-
mischh herstel, dat inderdaad op gang begon te komen. Het plan werd zo 
belangrijkk geacht voor de vrede in Europa dat Dawes er een Nobelprijs 
voorr kreeg. Het zal wel toeval zijn geweest, maar dat jaar organiseerde 
hett Internationaal Olympisch Comité zijn verbroederingsfestijn niet 
éénn maar tweemaal; naast de Zomerspelen te Parijs vonden voor het 
eerstt ook Winterspelen plaats en wel in Chamonix, aan de voet van de 
Montt Blanc.3 

Dee gloeilampenindustrie wilde ook vrede. De Eerste Wereldoorlog 
hadd de macht van de grote Duitse firma's en hun Patentgemeinschaft 
doorbrokenn en feitelijk bestond sinds 1914 in grote delen van de wereld 
eenn redelijk vrije concurrentie. In 1921 hadden tweeëntwintig Europese 
fabrikantenn prijsafspraken gemaakt, maar die bleken niet bestand tegen 
dee recessie van 1921-1922 en de Duitse crisis van 1923.4 De branche dook 
tochh weer in een spiraal van oplopende concurrentie en dalende prij-
zen.. Zelfs nu AEG en Siemens hun lichtdivisies hadden samengevoegd 
inn Osram, waren ze niet meer in staat de rest van de Europese fabrikan-
tenn eenzijdig hun wil op te leggen. Eind 1923 vond Osram-directeur 
Williamm Meinhardt het tijd voor dee vorming van een nieuw kartel. Daar 
hadd hij in Europa in ieder geval Philips - de nummer twee - bij nodig. 
Enn om het kartel wereldwijd te maken, moest ook General Electric mee-
doen,, dat overigens in beide Europese bedrijven aanzienlijke belangen 
had.. Begin 1924 had Meinhardt een ontmoeting met Jesse Woodward, 
diee sinds 1922 in Parijs was gestationeerd als permanent vertegenwoor-
digerr van de buitenlanddivisie van GE, International General Electric 
(IGE).33 Die gaf meteen zijn steun aan het plan. Een nieuw kartel zou de 
bestaandee marktverhoudingen stabiliseren en GE de gelegenheid bie-
denn Osram en Philips blijvend van de Amerikaanse markt te weren. De 
Amerikanenn en Duitsers hadden ook een gezamenlijk belang: proberen 
dee snelle expansie langs vijf strategische routes, die Anton Philips direct 
naa de Eerste Wereldoorlog in gang had gezet, tot staan te brengen. 

Antonn deed mee maar had niet zoveel zin in een kartel - dacht 
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Meinhardt.. Blijkbaar begreep de Osram-directeur nog altijd niet zo veel 
vann Antons onderhandelingstactiek, want toen de drie op 14 mei 1924 te 
Parijss een voorlopige overeenkomst sloten, bleek dat deze alvast een 
paarr gunstige toezeggingen voor Philips in de wacht had gesleept, onge-
twijfeldd dankzij zijn terughoudendheid. In de daaropvolgende maan-
denn probeerden de drie partners andere gloeilampenfabrikanten voor 
eenn kartel te interesseren. Meinhardt ging naar de Hongaren (Tungs-
ram)) en Oostenrijkers, Woodward van GE naar de Britten (de firma's 
vann de Tungsten Ring) en de Italianen, en Anton naar de Fransen 
(Compagniee des Lampes).6 Eind augustus kwam een tiental fabrikan-
tenn bijeen in hotel Baur au Lac te Zurich.7 De conferentie verliep zo 
voorspoedigg dat Anton op zaterdag 6 september tussentijds naar Eind-
hovenn ging voor overleg met zijn commissarissen. Philips had een aan-
tall  jaren sterk kunnen profiteren van de vrije concurrentie. Maar nu viel 
inn steeds minder landen winst te maken, legde hij uit. Een kartel zou de 
dalendee trend in de prijzen kunnen keren, te Zurich was al afgesproken 
zee met tien procent te verhogen. Daar stond tegenover dat Philips' ex-
pansiedriftt weer aan banden zou komen te liggen. In 1903 en 1913 was 
datt ook gebeurd. Toen was deelname aan het WG-kartel respectievelijk 
dee Patentgemeinschaft niet te vermijden geweest. Nu - weer een decen-
niumm later - was Philips sterk genoeg om buiten een kartel te blijven en 
err openlijk de concurrentiestrijd mee aan te gaan. Zelf was hij ervan 
overtuigdd dat hij zo'n gevecht op den duur zou winnen, zij het tegen ho-
gee kosten.8 

Dee commissarissen vonden de uitkomst van een open concurrentie-
strijdd toch te ongewis en spraken zich uit vóór deelname aan het kartel. 
Gerardd was niet aanwezig, maar Anton had zijn broer eerder in Luzern 
ontmoet.. 'Deze meent ook, dat de zekerheid voor een syndicaat... te ver-
kiezenn is boven een onzekere strijd,' meldde hij de commissarissen.9 De 
tweedee gespreksronde in het kuuroord Bad Homburg bij Frankfurt, 
kortt daarop, leidde tot een gedetailleerde regeling van verkoopquota en 
prijsafspraken.. Noord-Amerika zou het exclusieve territorium blijven 
vann General Electric; Europa dat van de Europeanen. In de rest van de 
wereldd domineerden Osram en Philips. Doordat alle belangrijke fabri-
kantenn meededen, zou het nieuwe kartel groter en machtiger zijn dan 
allee voorgaande en liefst negentig procent van de verkoop van gloeilam-
penn buiten Noord-Amerika controleren. Op basis van de bestaande 
marktaandelenn zou Osram daarvan ruim achtentwintig procent ver-
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zorgen,, Philips iets meer dan twintig procent, samen bijna de helft dus. 
Dee andere deelnemers - inclusief de internationale poot van General 
Electric,, IGE - waren een stuk kleiner en namen genoegen met de ande-
ree helft.10 

Volgenss Werner Brümmer, die Anton in Bad Homburg assisteerde, 
wass het diens schuld dat de conferentie op zaterdag 4 oktober 1924 toch 
niett met champagne kon worden afgesloten. In zijn memoires schrijft 
dee jurist: 'Het moment der tekening van het contract was gekomen. De 
heerr Woodward [van IGE, die als voorzitter optrad, MM ] vroeg of ie-
mandd nog iets te zeggen had. Toen het enkele minuten stil bleef, nam hij 
zijnn vulpen om te tekenen. Tot ons aller verbazing nam op dit moment 
dee heer Philips het woord...'11 Die verbazing kan nauwelijks Brümmer 
zelff  hebben gegolden. Het was inmiddels Antons vaste gewoonte op het 
laatstee moment nog een laatste punt binnen te halen, en dat probeerde 
hijj  ook nu weer. Welk punt is helaas niet duidelijk.12 In ieder geval brak 
Woodwardd de bijeenkomst onverrichter zake af. De definitieve onderte-
keningg vond pas op zaterdag 20 december in Parijs plaats. Het aantal 
deelnemerss aan de General Patent and Business Development Agreement 
incandescentincandescent electric lamps (= elektrische gloeilampen) was toen aange-
groeidd tot achttien, waaronder een fabrikant uit Japan. Korte tijd later 
brachtenn zij hun octrooirechten onder in een vennootschap te Genève, 
mett de naam Phoebus, naar de Griekse god Apollo in zijn hoedanigheid 
vann zonnegod. Het Phoebus-kartel - zoals men het informeel ging noe-
menn - had een algemeen bestuur en een dagelijks management, com-
missiess voor prijsoverleg en voor technische standaardisatie, en een Tri-
bunaall  van Arbitrage voor het oplossen van onderlinge geschillen.13 De 
buitenwereldd kreeg er maar weinig over te horen. Op woensdag 24 de-
cemberr brachten de Nederlandse kranten een kort bericht: 'Het pers-
bureauu Vaz Dias verneemt, dat dezer dagen te Parijs een overeenkomst 
iss tot stand gekomen tussen de grote, internationale gloeilampenindus-
trieën.. Deze overeenkomst heeft ten doel een geregelde uitwisseling van 
octrooien,, fabricage-ervaringen en resultaten van laboratoriumonder-
zoek.'144 Dat was alles. Pas vijfjaar later bracht De Telegraaf een groot 
artikell  over de prijsafspraken en de marktverdeling.15 

Waarschijnlijkk ligt het Phoebus-kartel trouwens ten grondslag aan 
hett aloude verhaal - dat tientallen jaren circuleerde, tot de komst van 
dee spaarlampen in de jaren negentig - dat Philips bewust de levensduur 
vann zijn lampen beperkte. Dat deden alle leden van het kartel namelijk. 
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Inn 1926 besloten ze de brandduur, die toen wel vijfendertighonderd uur 
konn zijn, te verlagen naar duizend uur. Philips was een van de initiatief-
nemerss van dit besluit, en verwachtte daarvan een geweldige toename 
vann de vraag. In de praktijk hield niet iedereen zich echter aan de af-
spraakk en bleek het voor sommigen ook technisch moeilijk om korter 
levendee lampen te maken. In 1928 hadden de lampen van Philips een 
levensduurr van rond veertienhonderd uur, wat nodig was om in ieder 
gevall  duizend uur te garanderen.16 

Misschienn had Anton aanvankelijk inderdaad gemengde gevoelens 
overr een nieuw kartel. Op grond van de ervaringen met de W G (1903-
1914)) viel redelijk te voorspellen wat nu zou gebeuren. Kartels zijn slan-
genn die in de eigen staart bijten. Eerst zouden de grote fabrikanten hun 
marktaandeell  opschroeven door het opkopen van kleintjes, dan zouden 
dee hogere prijzen en ruimere winstmarges avonturiers stimuleren tot 
oprichtingg van nieuwe outsider-fabrieken, en ten slotte zouden de prij-
zenn toch weer dalen en zou het kartel verwateren. Maar al heeft hij een 
déja-vuu mogelijk niet kunnen onderdrukken, ook zijn reactie leek sterk 
opp die van twee decennia tevoren. Net als in de WG-tijd voelde hij zich 
uitgedaagdd door het feit dat de prijzen en marktaandelen weer min of 
meerr vastlagen. Daar kon hij niet tegen, zijn concurrentiedrang moest 
enn zou een uitweg vinden. Indertijd waren zijn broer en de andere fabri-
kantenn eerst verwikkeld geraakt in een felle technologische wedloop 
richtingg wolframlamp (1905-1907), en had hij zich gestort op de ver-
koopp buiten Europa (zijn exportdrive van 1910-1912). Zodra in septem-
berr 1924 het besluit was gevallen dat Philips mee zou doen aan Phoebus, 
toondee hij opnieuw groot enthousiasme bij het zoeken van mogelijkhe-
denn de beperkingen van dit nieuwe kartel te overwinnen ofte omzeilen. 
Ditt keer vielen geen nieuwe exportgebieden te veroveren, zijn werkter-
reinn besloeg al de hele wereld. Evenmin zou een technologische door-
braakk beslissend voordeel brengen, de gloeilamp was al volwassen. Wat 
well  kon, was de concurrentiestrijd - door het kartelverdrag aan banden 
gelegdd - ondergronds voort te zetten. 

Hijj  begon boven de grond. Nog vóór de definitieve ondertekening 
namm hij een belang in een fabriek in Zweden en kort daarna kocht hij er 
eenn in Straatsburg. Omdat het bij deze overnames ging om dochters van 
Phoebus-partners,, mocht Philips hun productie bij het eigen verkoop-
contingentt optellen. De overname in Straatsburg diende zelfs uitslui-
tendd dat doel; de fabriek zelf ging dicht. Het aanbod van dit soort fa-
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briekenn was echter beperkt en er waren kapers op de kust. Philips viste 
achterr het net bij de overname van de Zweedse A. B. Elektraverken, die 
inn handen van Osram belandden.17 

Menn kon het marktaandeel echter ook vergroten door fabrieken bui-
tenn Phoebus over te nemen of door dergelijke outsiders als afzetkanaal 
tee gebruiken. Het verdrag verbood dit in principe, althans zonder toe-
stemmingg van het kartelbestuur. Het zou een aparte studie vergen om te 
bepalenn welk van de deelnemers aan Phoebus de grootste zondaars wa-
ren,, maar Anton Philips behoorde daar zeker toe. Zijn geliefde methode 
wass de outsider in het geheim over te nemen, en pas achteraf toestem-
mingg te vragen, maar alleen als daar niet meer aan viel te ontkomen. In 
19266 deed hij een poging ongezien Hermanos Clavell in Spanje te ko-
pen,, die daar tien procent van de markt in handen had. De overname 
lektee uit, maar kon toch nog met Phoebus geregeld worden. De overna-
mee van de Britse Stella Lamp Company in 1925-1926 bleef wel verbor-
gen,, zelfs binnen Philips wist bijna niemand ervan.18 

Aann de hand van de Franse gloeilampenfabriek Gramme te Parijs 
valtt te illustreren hoe Anton dit soort zaken aanpakte. Hij bleef zelf op 
afstandd en liet de deal uitvoeren door zijn rechterhand Herman van 
Walsemm en Léon van Rillas, directeur van de Franse verkoopmaatschap-
pijpij  La Lampe Philips. Begin januari 1926 had dit duo een ontmoeting 
mett directeur A. Naffirechoux van Gramme. Philips had al vóór de op-
richtingg van Phoebus een klein belang in dit bedrijf genomen en wilde 
ditt nu uitbreiden naar honderd procent. De partijen spraken af vijfti g 
procentt van de aandelen onder te brengen bij een onafhankelijke derde, 
eenn trustee, ten behoeve van Philips. Voor de overige vijfti g procent zou 
menn een andere trustee zoeken. Op deze wijze werd Philips wel de eco-
nomischee maar niet de juridische eigenaar.19 Daarna was het zaak de 
overnamee binnenskamers te houden. Dat zou niet gemakkelijk worden. 
Vrijwell  zeker zouden geruchten doordringen tot de Compagnie des 
Lampess (cdi.), die lid was van Phoebus en waarmee Gramme licentie-
contractenn had. 

Inderdaadd begon cdL na enkele maanden lastige vragen te stellen. 
ConsigliereVmConsigliereVm Walsem organiseerde dus maar een cover-up. Eerst ver-
zochtt hij partner in crimeVan Rillas 'alle mededelingen welke u ons in-
zakee de optie op de aandelen wenst te doen aan mijn privé-adres te rich-
ten'.200 Toen richtte hij zich op de vermoedelijke bron van de geruchten, 
enn vroeg hij Nafïrechoux van Gramme alleen nog met hem te commu-
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nicerenn over de overname en met niemand anders. Hij gaf hem boven-
dienn het advies 'alle brieven die afkomstig zijn van onze vennootschap 
uitt uw dossiers te verwijderen, evenals de kopieën van uw brieven aan 
onss die verwijzingen naar die optie bevatten, en deze onder te brengen 
inn een geheim dossier?1 Ook binnen Philips zelf bleek het niet eenvou-
digg de aankoop sub rosa te houden. In juli stuurde een enthousiaste ver-
tegenwoordigerr van La Lampe Philips in de regio Lyon een mededeling 
aann zijn klanten dat hij dankzij de overname nu ook lampen van Gram-
mee in de aanbieding had. De hoofdkantoren van beide bedrijven legden 
meteenn een rookgordijn van brieven met officiële ontkenningen.22 De 
kwestiee kreeg enigszins absurdistische trekken, toen diezelfde maand 
eenn initiatiefrijke medewerker van Philips in Nederland zich ermee be-
moeide.. De man vroeg Van Walsem waarom Gramme in godsnaam 
kartonnenn verpakkingsmateriaal uit Eindhoven betrok? Als dit bedrijf 
eenn gewone externe klant was, dan moest het natuurlijk zelf weten waar 
hett zijn spullen haalde en hoeveel het ervoor wilde betalen. Maar als 
Grammee toevalligerwijs een dochter van Philips was - en hij had iets in 
diee richting opgevangen - dan was dit geld weggooien en kon Van Wal-
semm de directie beter aanraden het karton in Frankrijk te kopen. Dat 
zouu een stuk goedkoper zijn. Om dit advies op te volgen zonder de ge-
heimhoudingg te verbreken, moest Van Walsem een nogal ingewikkelde 
omwegg bedenken. Hij vertelde de kostenbewuste medewerker dat Phi-
lipss geen financieel belang in Gramme had. Vervolgens stuurde hij een 
brieff  naar La Lampe Philips: 'Het [lijkt ] mij wenselijk, dat u de heer 
Naffrechouxx een brief naar Eindhoven laat schrijven, waarbij de heer 
Naffrechouxx zelf verzoekt geen karton meer te willen zenden uit Eind-
hoven,, aangezien hij zich dit goedkoper in Frankrijk kan verschaffen.'23 

Off  hij ooit een schatting heeft gemaakt van de hoeveelheid papier en de 
managementtijdd die al dit stiekeme gedoe kostte, is niet bekend. 

Inmiddelss had de Compagnie des Lampes een klacht tegen Philips 
gedeponeerdd bij het Tribunaal van Arbitrage van Phoebus te Genève, 
datt de zaak in het najaar van 1926 in behandeling nam. Philips ontkende 
ookk tegenover dit college verschillende keren dat het een financieel be-
langg in Gramme had of had afgesproken zo'n belang te nemen; er be-
stondenn alleen onderlinge contracten over technische ondersteuning 
enn over de verkoop van lampen.24 Gramme-directeur Naffrechoux ver-
klaardee hetzelfde: Philips had direct noch indirect een financieel be-
lang.255 Het tribunaal besloot dit te geloven, en eind dat jaar stuurde Van 
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Walsemm een opgelucht bericht aan Anton, die op dat moment in Parijs 
was:: bijgaand een kopie van het vonnis, en 'op het eerste gezicht is dus 
dee positie van Gramme in orde en kunnen wij met andere vennoot-
schappenn hetzelfde doen'.26 De participatie in Gramme liep zoals be-
schrevenn via trustees. In 1930 kwam het bedrijf ook juridisch in het bezit 
vann Philips, de overname werd toen alsnog door het kartelbureau goed-
gekeurd.27 7 

Omm iets te begrijpen van dit soort tactieken, moet men beseffen dat kar-
telss geen vriendenclubs zijn. Ze hebben één doel - het vergroten van de 
winstt der deelnemers - en hanteren daartoe één middel: macht. Dat 
viell  ook te zien aan de opportunistische manier waarop het bestuur van 
Phoebus,, waar de grote fabrikanten de dienst uitmaakten, omging met 
outsiders.. Officieel mochten de karteldeelnemers als gezegd zonder toe-
stemmingg geen zaken met buitenstaanders doen. Het bestuur onder-
mijndee deze basisregel echter zelf door een deel van hen toch licentie-
overeenkomstenn aan te bieden. De betreffende fabrikanten mochten 
ietss lagere verkoopprijzen hanteren dan de relatief dure Phoebus-deel-
nemerss zelf. Met dit gedoogbeleid hoopte het kartelbestuur de externe 
concurrentiee onder controle te houden en het ontstaan van nog goed-
koperee fabrieken bij voorbaat te voorkomen.28 

Wiee het toch zonder licenties probeerde, kon rekenen op harde be-
strijding.. Anton deed daar actief aan mee. Hij kocht in 1929 in het ge-
heimm de lampenfabriek Splendor uit Nijmegen, en verkocht deze door 
naarr het zogenoemde Hydra Comité van Phoebus - genoemd naar de 
mythischee slang met negen steeds opnieuw aangroeiende koppen. Dit 
comitéé gebruikte Splendor vervolgens als nep-outsider voor gerichte 
prijzenactiess tegen al te succesvolle nieuwkomers. Hydra had voor dit 
doell  nog een tweede fabriekje in Nijmegen, genaamd Neglin, en een 
derdee in Ostrava in Tsjecho-Slowakije.29 Men liet deze extreem lage of-
fertess sturen naar grotere klanten van de outsiders, om hen te dwingen 
hunn prijzen zo ver te verlagen dat ze nauwelijks of geen winst meer kon-
denn maken.30 Dat de licentiepolitiek en Hydra als bestrijdingsmethoden 
inderdaadd een tijdlang effect sorteerden, blijkt uit het feit dat de ver-
koopprijzenn van gloeilampen - die in 1925 waren opgeschroefd - vanaf 
19277 slechts betrekkelijk geleidelijk daalden. En volgens een intern 
Phoebus-rapportt van augustus 1930 waren de activiteiten van buiten-
staanderss in de meeste landen toen weer afgenomen.31 
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Voorstanderss van kartels wijzen op het feit dat kartels een gezonde 
marktwerkingg kunnen bevorderen en extreme prijsschommelingen, in 
beidee richtingen, tegen kunnen gaan. Tegenstanders benadrukken dat 
zee het ontstaan van nieuwe bedrijven en ook technologische vernieu-
wingg tegenhouden.32 Dat laatste hoeft niet per se het geval te zijn, het 
eerstee wel. Kartels zijn instrumenten voor het behoud van economische 
machtsconstellaties,, niet voor een verandering daarvan. Het zijn in the 
finalfinal analysis monsterverbonden, samenwerkingsverbanden van con-
currenten,, wier belangen wel gedeeltelijk maar nooit helemaal parallel 
zullenn lopen. In die zin leek het Phoebus-kartel wel op de ententes 
waarmeee de Europese grootmachten vóór de Eerste Wereldoorlog aan 
dee oppervlakte de vrede in stand hielden, terwijl zij zich ondergronds 
voorbereiddenn op de strijd. Ook deze politieke overeenkomsten rustten 
uiteindelijkk op wantrouwen, tussen de machtsblokken én tussen de 
partnerss binnen eenzelfde entente onderling. Binnen de economische 
Phoebus-ententee gold iets vergelijkbaars: de partners hadden elkaar 
nodigg om die negentig procent van de wereldmarkt te behouden, maar 
zagenn geen reden lief voor elkaar te zijn. Ook Anton was dat niet van 
plan.. De geheime overname van Splendor laat zien dat hij bereid was de 
marktpositiee van het Phoebus-kartel te verdedigen en mee te werken 
aann het collectieve doel. Daarnaast hield hij zijn eigen agenda even 
scherpp in de gaten, zo blijkt uit de overnames van Hermanos Clavell, 
Stellaa Lamp en Gramme, die uitsluitend de individuele doelen vann Phi-
lipss dienden. 

Antonss stijl had altijd al guerrilla-achtige trekken gehad. Het was be-
gonnenn met de verrassingstactieken waarmee hij als jonge handelsreizi-
gerr de installateurs in het Rijnland orders afdwong; hij had een vervolg 
gekregenn in de prijsoorlogen met AEG rond de eeuwwisseling, en in de 
spionageachtigee wijze waarop hij in 1911 de 'getrokken' wolframtechno-
logiee bemachtigde; en hij was tijdens de Eerste Wereldoorlog aangevuld 
mett de inzet van politieke pressie (minister Treub en Vitrite). Het wer-
kenn met stromannen (bij de aankoop van grond in Eindhoven, bij het 
verschalkenn van het belang van vijfti g procent in Vitrite) was hem niet 
vreemd.. Maar na de vorming van het Phoebus-kartel paste hij deze me-
thodenn - aangevuld met die van de geheime overname - toe met een 
hernieuwdee intensiteit en met nog groter zelfvertrouwen, en lijk t hij de 
ondergrondsee aanpak te hebben verheven tot structureel onderdeel van 
zijnn strategisch en tactisch beleid. Misschien kwam het doordat hij nu 
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dee definitieve erkenning van de collega-grootmachten Osram en Ge-
nerall  Electric op zak had en niet meer hoefde bewijzen dat Philips even-
eenss een grootmacht was. Ruim een decennium eerder had hij het 
hoofdd nog moeten buigen voor de Duitsers en hun Patentgemeinschaft. 
Kortt daarop, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, had hij zijn 
dochterr geschreven: 'Ze zullen weten wie ze voor zich hebben.' Die aan 
zichzelff  gerichte belofte had hij ingelost. Het Phoebus-kartel, en Phi-
lips'' positie daarin, bevestigde: in zijn wereld, die van het elektrisch 
licht,, wisten ze inderdaad wie ze voor zich hadden. Hij hoefde voor nie-
mandd meer een stap opzij te doen. 

Eenzelfdee psychologische ontwikkeling was ook zichtbaar in zijn 
gedragg rond de opkomst van de radio. Philips maakte aanvankelijk zelf 
geenn radioapparaten, maar wel de radiolampen (elektronenbuizen) 
voorr het zenden, ontvangen en versterken van radiosignalen. Precies in 
dee tijd waarin de gloeilamp weer aan kartelbanden kwam te liggen, 1923-
1924,, begon de markt voor radiolampen en radiotoestellen aan een 
groeii  versnelling.33 Toen Anton zijn bedrijf vervolgens op dit terrein in 
eenn inhaalrace stortte, hanteerde hij ook daarin de middelen die hem ter 
beschikkingg stonden met een maximum aan vrijheid en een minimum 
aann terughoudendheid. 

Dee radio is voortgekomen uit de techniek voor het draadloos verzenden 
vann telegrammen. In 1894 wist de Italiaan Guglielmo Marconi met een 
vonkzenderr als eerste een draadloze telegrafische verbinding tot stand te 
brengen,, over zeer korte afstand, in een laboratorium. Drie jaar later 
seindee hij morsecodes van het eiland Flat Holm in het Kanaal van Bristol 
naarr de Britse kust, een afstand van vijftien kilometer.34 Deze radiotele-
grafiee was bij uitstek geschikt voor situaties waarin geen vaste telegraaf-
kabelss beschikbaar waren, dus voor de communicatie tussen schepen 
onderlingg en tussen schepen en het vasteland. Ook de militairen hadden 
grotee belangstelling, zij zagen de voordelen voor de communicatie te 
veldee direct in. De technologie was nog tamelijk primitief. De elektro-
magnetischee golven van de vonkzenders werden opgevangen met een 
antennee en een toestel dat ze weergaf als zacht klikkende geluiden in een 
koptelefoon.. Maar in 1906 bouwde de Amerikaan Reginald Fessenden 
mett technischee en financiële ondersteuning van General Electric een zo-
genoemdee machinezender, op basis van een wisselstroomgenerator, die 
ookk geschikt was voor draadloze overdracht van spraak en muziek. De 
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eerstee uitzending, de feitelijke geboorte van de radiotelefonie, vond 
plaatss op kerstavond van dat jaar vanuit Brant Rock, Massachusetts. Fes-
sendenn zelf speelde voor de microfoon een vioolsolo.35 

Tott dat moment hadden de radiotelegrafie en -telefonie nog niets 
mett de gloeilamp te maken. De verbinding tussen de twee technolo-
gieënn werd gelegd door onderzoekers in Engeland en de Verenigde Sta-
tenn die zich nader verdiepten in het zogenoemde Edison-effect. Tijdens 
zijnn experimenten in de beginfase van de gloeilamp had Edison gecon-
stateerdd dat de gloeispiraal elektronen uitzendt, die op te vangen zijn 
mett een extra elektrode in de lamp in de vorm van een metalen plaatje 
off  rooster. In 1904 ontdekte de Britse natuurkundige John Ambrose 
Fleming,, een adviseur van Marconi, dat dit effect bruikbaar was voor de 
detectiee van elektromagnetische golven (radiogolven). In 1907 vroeg de 
Amerikaann Lee De Forest octrooi aan op een lamp met twee extra elek-
troden,, met dezelfde functie, en gaf die de naam 'audion'.36 

Toenn de gloeilamp zo rond 1912-1913 het stadium der volwassenheid 
bereiktee - dankzij de getrokken wolfram en de gasgevulde 'half-watt' -
verschovenn de grote gloeilampenfabrieken hun aandacht naar de audi-
ons.. Bij General Electric startte de beroemde onderzoeker Irving Lang-
muirr een researchprogramma naar hun eigenschappen, en in Duitsland 
richttenn onderzoekers bij A EG zich op de mogelijkheid ze te gebruiken 
voorr het versterken van elektrische signalen.37 Door systematische re-
searchh werd rond 1913 min of meer tegelijkertijd in Engeland, Duitsland 
enn de Verenigde Staten duidelijk dat de audions nog veelzijdiger waren. 
Zee konden niet alleen radiogolven opvangen en versterken maar die 
ookk opwekken en via een antenne uitzenden. Daarmee was de fusie van 
dee gloeilamp en de radiotechnologie compleet. De vonkzenders en 
machinezenderss maakten vanaf dat moment plaats voor zenders met 
audions,, die eruit zagen als zwak brandende gloeilampen - aanvanke-
lij kk nog bol en later buisvormig - en ook 'elektronenbuizen' of'radio-
lampen'' werden genoemd. 

Dee Eerste Wereldoorlog gaf de radiotelefonie een flinke impuls. 
Doorr het gebruik van elektronenbuizen konden lichte, draagbare zen-
derss en ontvangers worden gebouwd, die geschikt waren voor op het 
slagveld,, op schepen en in vliegtuigen. Na de oorlog zakte de militaire 
vraagg weg en maakte deze plaats voor die van radioamateurs, die het 
leukleuk vonden via de ether met elkaar te communiceren en de radio dus 
gebruiktenn als een soort draadloze telefoon.38 

181 1 



Dee gedachte dat radio een potentiële massamarkt kon worden, kwam 
voorr het eerst op bij David Sarnoff, een zoon van Russische immigran-
tenn die bij het Amerikaanse dochterbedrijf van het Britse Marconi 
Wirelesss werkte. Hij formuleerde in 1915 in een memorandum aan zijn 
directiee een plan 'which would make radio a "household utility" in the 
samesame sense as the piano and the phonography Om dat doel te bereiken 
moestt er een landelijk netwerk van radiozenders komen voor het uit-
zendenn van nieuwsberichten, sportverslagen, lezingen en muziekcon-
certen,, en natuurlijk een goedkoop ontvangtoestel - door Sarnoff de 
Radioo Music Box genoemd. 'The idea is to bring music into the home by 
wireless.'wireless.' Het plan behelsde een totaal ander gebruik van het medium 
radio.. Tot dan was het een middel voor direct contact tussen twee zen-
der/ontvangers.. Sarnoff wilde het inzetten voor eenrichtingsverkeer, 
waarbijj  elke zender een breed verspreid signaal naar een groot aantal 
ontvangerss zou sturen. Dit was niet meer en niet minder dan het con-
ceptt van de radio-omroep (broad cast), 

Hett duurde even voordat het idee tot de rest van de wereld door-
drong.. Dat gebeurde pas toen de regering van de Verenigde Staten er 
inn 1919 bij General Electric op aandrong een Amerikaans bedrijf voor 
radiocommunicatiee te beginnen. Op dat moment domineerde Marconi 
Wirelesss het transatlantische (telegrafische) berichtenverkeer, maar na 
dee Eerste Wereldoorlog vond men het in Washington om strategische 
redenenn niet langer verstandig dit aan buitenlanders over te laten. Het 
intrekkenn van een paar belangrijke overheidsorders was voldoende om 
Marconii  ervan te overtuigen dat het zijn Amerikaanse tak beter kon 
verkopenn aan General Electric. Die stichtte vervolgens de Radio Corpo-
rationn of America (RCA).40 Dit bedrijf nam niet alleen het transatlanti-
schee (radiotelegrafische) berichtenverkeer vanuit de Verenigde Staten 
vann Marconi over, maar ook GE's eigen radio-octrooien en begon op 
dezee basis in 1920 met de opbouw van een Amerikaanse radio-omroep. 
Dee jeugdige David Sarnoff ging mee naar RCA; in 1921 werd hij er al 
generalgeneral manager.*1 

Hett vasteland van Europa liep bij dit alles enkele jaren achter. Tij -
denss de Eerste Wereldoorlog ontstond wel een aantal bedrijven voor ra-
diotelegrafiee en radiotelefonie. In Nederland richtte een groep reders in 
19166 Radio Holland op voor de verzorging van berichtenverkeer met 
hunn schepen, en twee jaar later de Nederlandse Seintoestellen Fabriek 
(NSF)) voor de productie van zend- en ontvangtoestellen. Ook de Ba-
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taafschee Petroleum Maatschappij, de Nederlandse werkmaatschappij 
vann Koninklijke/Shell en zelf exploitant van tankschepen, stak geld in 
dee NSF. Als beschreven zag Gerard Philips de radiolamp voornamelijk 
alss militair artikel. Pas toen de radiopionier ir. Hanso a Steringa Idzerda 
zichh in 1918 meldde, begon het Natlab zo'n lamp te ontwikkelen en 
kwamm een kleinschalige productie op gang. Maar een radio-omroep 
kwamm vooralsnog in Nederland niet van de grond. In 1919 kregen Idzer-
daa en Philips van de overheid toestemming voor proefuitzendingen. De 
betrokkenheidd van Philips bleef beperkt, in de praktijk moest Idzerda 
dee uitzendingen vrijwel in z'n eentje en met hulp van radioamateurs 
verzorgenn en bekostigen. In 1924 moest hij ze staken.42 

Philipss ontwaakte pas echt op radiogebied toen dit terrein commer-
cieell  interessant begon te worden. Eind 1921 kwam een eerste omvang-
rijkee order binnen van vijfduizend radiolampen voor de Belgische over-
heid.. Al snel bleek het eigenlijk een piepkleine order te zijn. In de loop 
vann 1922 kon Anton een contract verwerven voor levering van vijfdui-
zendd stuks per maand aan La Radiotechnique, een dochter van de Fran-
see Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil (CSF). En eind dat jaar 
begonn hij onderhandelingen met een consortium van 's werelds vier 
grootstee ondernemingen op het gebied van de radiocommunicatie - de 
Amerikaansee RCA, de Britse Marconi Wireless, de Franse CSF en de 
Duitsee Telefunken (voortgekomen uit A EG/ Siemens) - over contracten 
voorr zo'n vijfduizend stuks per week.43 

Maarr terwijl deze onderhandelingen liepen, begon het concept van 
dee radio-omroep vanuit de Verenigde Staten de oceaan over te waaien, 
enn naarmate 1923 vorderde, kwam in heel Europa een stevige groei in de 
vraagg naar ontvangtoestellen en onderdelen op gang. De opkomst van 
dee radio-omroep paste perfect in de brede naoorlogse behoefte aan ont-
spanning,, amusement en sensatie, die ook de ondergrond vormde voor 
dee sterk stijgende populariteit van film, jazzmuziek en grote sporteve-
nementen.. De radio zou de daaropvolgende decennia, in de woorden 
vann de cultuurhistoricus Von der Dunk, Voor miljoenen een kostbaar 
bezitt [worden] dat de eentonigheid of geïsoleerdheid van het huiselijk 
levenn kon opvrolijken. Dankzij de sportverslaggevers, die ter plekke in 
hoogstee staat van opwinding voetbal- en andere wedstrijden becom-
mentarieerden,, trilden spanning en sensatie vanuit de velden en sta-
dionss voortaan ook de kleine huiskamers binnen. Daarnaast werd de ra-
dioo de grote uitdrager van vooral de lichte kunsten, cabaret, operette- en 
amusementsmuziek.'44 4 
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Philipss had de massaproductie van radiolampen rond de zomer van 
19233 onder de knie en werd kort daarop overstelpt met orders. Daarmee 
raaktee de overeenkomst met het radioconsortium nog vóór onderte-
keningg achterhaald. Philips' rol zou daarin beperkt blijven tot die van 
toeleverancier,, en het Nederlandse bedrijf zou goeddeels afzien van 
eigenn productie en verkoop in het buitenland. Dat idee beviel Anton 
steedss minder. De radiomarkt ontwikkelde zich zó lucratief, die wilde 
hijj  toch liever zelf veroveren. Het probleem was: drie van zijn vier grote 
afnemerss in het consortium hadden de belangrijkste patenten voor 
ontvangbuizenn in handen en onderhielden bovendien nauwe relaties 
mett de gloeilampenindustrie - RCA met General Electric, Telefunken 
mett AEG en Siemens, en Marconi Wireless met de Britse General Elec-
tricc Company Ltd (GEC). Precies in die periode begonnen de gesprek-
kenn over het gloeilampenkartel Phoebus. Het leek verstandig de ver-
houdingenn niet te verstoren en even te wachten met het heropenen van 
dee radio-onderhandelingen tot de oprichting van Phoebus ver genoeg 
gevorderdd was.45 

Antonn probeerde wel zo min mogelijk tijd te verliezen. Al eind mei 
1924,, krap twee weken na het eerste voorlopig akkoord met Osram en 
Generall  Electric over het gloeilampenkartel, gaf hij zijn chefs opdracht 
zichh voor te bereiden op uitbreiding van de productie van radiolam-
pen.466 Nog geen week na de kartelbesprekingen te Bad Homburg - die 
mett vergaande, hoewel nog niet totale overeenstemming waren geëin-
digdd - zond hij Herman van Walsem naar Londen. Daar produceerde 
dee jonge Milliard Radio Valve Company met zo'n driehonderd mede-
werkerss zowel zend- als ontvangbuizen.47 De partijen bereikten na 
slechtss zeven weken een akkoord over een participatie van vijfti g pro-
cent,, dat Philips een mooie entree op de Britse radiomarkt bezorgde. 
Gelukkigg had Marconi in februari dat jaar een octrooiproces tegen 
Mullardd definitief verloren en kon deze concurrent geen problemen 
veroorzaken.48 8 

Zoo ging het in precies afgemeten tempo verder. Direct na de defini-
tievee ondertekening van het Phoebus-verdrag in december besloot hij 
hett twee jaar oude toeleveringscontract met La Radiotechnique op te 
zeggen.. Het moederbedrijf es F wilde hem na een halfjaar onderhande-
lenn nog altijd geen eigen productie en verkoop in Frankrijk toestaan. 
Nuu gaf hij directeur Léon van Rillas van La Lampe Philips opdracht de 
beukk erin te gooien en de verkoop van Philips-radiolampen 'flink te 
pousseren'.49 9 
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Blijkbaarr had hij zich tegen deze tijd fysiek en psychisch volledig 
hersteldd van het zwakke en enigszins stuurloze overgangsjaar 1922. Zijn 
alertheidd en zijn oude energie waren weer terug. En door de samenloop 
derr omstandigheden - doordat de gloeilamp de spin-off van de radio-
lampp had opgeleverd, doordat David Sarnoffhet concept van de radio-
omroepp had verzonnen, doordat die radio-omroep nu precies tijdens 
dee vorming van het Phoebus-kartel aan zijn Europese doorbraak be-
gonn - beschikte hij eind 1924, begin 1925 niet over één maar ineens over 
tweee speelvelden waarop hij zijn herwonnen commerciële agressie kon 
uitleven. . 

Hett provoceren van La Radiotechnique bracht betrekkelijk weinig risi-
coo met zich mee. Moeder es F had geen directe financiële banden met de 
gloeilampenindustrie,, zodat uit die hoek geen tegenacties hoefden wor-
denn gevreesd. Natuurlijk bleef CSF in eigen landd op radiogebied een for-
midabelee tegenstander en zou de verovering van de grote Franse markt 
voorr radiolampen niet zonder slag of stoot gaan. In januari 1925 stuurde 
Antonn de jonge jurist Jan Willem Beyen naar Parijs.50 Deze was een jaar 
eerderr toegevoegd aan het duo Van Walsem/Brümmer, en kreeg nu op-
drachtt een aparte vennootschap op te richten, met een beperkte hoe-
veelheidd kapitaal en onder een schuilnaam. Mocht de verkoop van ra-
diolampenn in Frankrijk op octrooiprocessen stuiten, dan kon men 
eventuelee claims op die vennootschap laten rusten en haar eventueel 
mett geringe verliezen failliet laten gaan, zonder de handel in gloeilam-
penn via La Lampe Philips te schaden.51 

Beyenn sprak met Léon van Rillas en met maitre Govare, de juridisch 
adviseurr van La Lampe Philips. Vervolgens keerde hij zich tegen Antons 
idee.. Hij schreef Van Walsem: natuurlijk kon men een 'prutsvennoot-
schap'' met een 'prutskapitaal' onder een 'gecamoufleerde naam' oprich-
ten,, die bij een schade-eis meteen zou omvallen, maar zowel Van Rillas 
alss hijzelf vond dit 'schunnig' en gevaarlijk.52 Bij een eventueel proces 
zouu de waarheid toch aan het licht komen. 'Iedereen zou dus weten, dat 
wijj  om ons aan onze verplichtingen te onttrekken een schijnvennoot-
schapp zouden hebben opgericht. In de eerste plaats zou dat een erkente-
niss van zwakheid zijn, die ons in het proces slechts kan schaden. Maar 
verder,, wat een wapen in handen van de concurrentie! Wij hebben een 
goedee naam in Frankrijk, die wij op slag zouden verliezen..., als wij de 
strijdd op een zo achterbakse manier voeren.'53 En stel dat Philips tot een 
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boetee van bijvoorbeeld drie miljoen francs zou worden veroordeeld. 
Volgenss Beyen was het een illusie te denken dat Anton de euvele moed 
zouu hebben zo'n schijnvennootschap met bijvoorbeeld honderddui-
zendd francs kapitaal 'in de lucht te laten vliegen' en het daarbij te laten. 
'Tenn detrimente van ons krediet? Ik moet het nog zien gebeuren.' Het 
onderbrengenn van de radiolampen in een aparte vennootschap was ook 
helemaall  niet nodig, aldus Beyen. De verkopen konden gewoon via La 
Lampee Philips lopen. Mocht het ooit komen tot een veroordeling we-
genss inbreuk op octrooien en een beslag op de radiolampen, dan kon 
inbeslagnamee van de gloeilampen eenvoudig worden voorkomen 'door 
dee radiolampen in de verpakking zo duidelijk te onderscheiden [van de 
gloeilampen]]  dat de deurwaarder zich niet kan vergissen. Dit is naar het 
oordeell  van Govare absoluut voldoende.' Hij besloot: 'Als je het hiermee 
eenss bent, tracht dan de heer Philips te overtuigen.' Anton liet zich in-
derdaadd overtuigen, althans waar het de 'prutsvennootschap' betrof. Hij 
richttee in maart 1925 voor de radiozaken toch een aparte NV op, maar 
dann openlijk, in Nederland, onder de naam Philips' Radio, met vol-
doendee kapitaal en met zichzelf als directeur.54 Dee Franse verkoopmaat-
schappijj  kreeg gezelschap van Radio Philips, met eveneens Van Rillas 
aann de leiding.55 

Dee verkoop van radiolampen in dat land kwam intussen goed op 
gang.. Kort na het bezoek van Beyen reisde Anton persoonlijk naar Pa-
rijss voor een ontmoeting met topman Emile Girardeau van CSF. Deze 
boodd hem een kwart van La Radiotechnique, mits hij afzag van het 
rechtt zelf in Frankrijk te produceren en verkopen. Anton wilde dat laat-
stee alleen doen als hij de helft kon kopen en zag af van verdere onder-
handelingen.566 Daarmee was het conflict een feit. Niet lang daarna kreeg 
Philipss inderdaad juridische acties aan de broek, die in april 1926 uit-
monddenn in een boete van een miljoen francs, te betalen aan La Radio-
technique,, en een kleinere boete aan CSF.57 Het kon Anton niet veel 
schelen.. In november dat jaar nam hij het risico van nieuwe juridische 
proceduress en stemde hij in met Van Rillas' voorstel op beperkte schaal 
radiolampenn te gaan produceren in het fabriekje van La Lampe Philips 
tee Bobigny.58 Pas in 1931 zou hij, na nog enkele mislukte pogingen, vrede 
sluitenn met es F en La Radiotechnique.59 

Dezee slepende oorlog had bepaald geen negatieve invloed op de 
zakenn in Frankrijk. Eind 1925 ontving Van Rillas een met 'privé' aange-
duidee brief van O. Loupart, een rijzende ster op de commerciële afde-
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lingg in Eindhoven, die inmiddels verantwoordelijk was geworden voor 
dee verkoopactiviteiten op radiogebied. Deze complimenteerde de chef-
Frankrijkk eerst met zijn verkopen van radiolampen, en kwam daarna op 
dee proppen met een plan voor geheime exporten vanuit of via dat land. 
Hijj  verzocht Van Rillas te onderzoeken 'of wij van Frankrijk uit zeer 
voorzichtig,, desnoods met een ander merk, belangrijke kwantiteiten 
naarr Engeland, Japan, Mexico en Midden-Amerika (ook Spanje! uit-
drukkelijkk niet en onder geen omstandigheden naar de United States, Ca-
nadaa en Duitsland) kunnen schieben.60 Eventuele contracten zouden 'te 
allenn tijde' zonder opzegtermijn moeten kunnen worden beëindigd, en 
hett was noodzakelijk dat Van Rillas zich alleen met door en door be-
trouwbaree personen inliet, 'desnoods een schijnorganisatie van eigen 
mensenn maakt, waarbij verder discretie hoofdvereiste is'. Een schijn-
organisatie,, jawel, deze Loupart - over wie in een volgend hoofdstuk 
meerr - was een goede adept van zijn baas. Het is niet bekend of deze 
operatiee daadwerkelijk van de grond is gekomen. Anton zal er niet te-
genn zijn geweest, had het idee misschien zelfs wel geïnspireerd. Jan 
Willemm Beyen zou het vermoedelijk hebben afgewezen, maar die had 
Philipss inmiddels alweer verlaten. Van Rillas zelf stond tweeslachtig te-
genoverr het ondergrondse werk. De 'prutsvennootschap' voor het af-
wentelenn van schadeclaims had hij verfoeid, maar tegen de geheime 
aankoopp van de gloeilampenfabriek Gramme had hij voor zover be-
kendd geen bezwaren geuit. 

Dee timing van Louparts brief was niet toevallig, en diens opmerking 
datt vooral geen geheime leveranties naar Noord-Amerika en Duitsland 
zoudenn mogen plaatsvinden, had gegronde redenen. Met es F/La Ra-
diotechniquee was Anton de confrontatie aangegaan. In Engeland had 
hijj  de participatie in Mullard, kon Marconi geen octrooimonopolie op 
radiolampenn meer laten gelden en kwam in april 1925 op soepele wijze 
eenn licentieverdrag met deze firma tot stand. Maar de verhouding met 
dee Amerikanen en de Duitsers lag ingewikkelder. Tegen Telefunken was 
hijj  niet opgewassen. Philips had in Duitsland nog geen eigen verkoop-
en/off  productieorganisatie om dit bedrijf te beconcurreren.61 En daar 
kwamm bij: een confrontatie met Telefunken zou onmiddellijk leiden tot 
eenn confrontatie met die andere dochter van AEG en Siemens: Osram. 
Hijj  besloot de Duitsers gerust te stellen. In de overeenkomst met Tele-
funkenn van 1 oktober 1925 beloofde Philips tien jaar af te zien van eigen 
verkoopp en productie in Duitsland en zich daar tevreden te stellen met 
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dee rol van toeleverancier. Telefunken verplichtte zich in ruil twintig a 
vijfentwintigg procent van haar elektronenbuizen in Eindhoven te ko-
pen.. Men kan zich afvragen of hij de Duitsers niet in slaap probeerde te 
sussen.. Intussen had hij namelijk al een eerste, kleine stap in de richting 
vann een verkooporganisatie gezet. In september 1924 had hij een lening 
verstrektt aan de Hamburgse firma Muller, die röntgenbuizen maakte en 
ookk een dochteronderneming voor radiobuizen had. Hij had het recht 
diee lening om te zetten in een belang van vijfti g procent, maar wachtte 
daarmee.622 In de loop van 1926 richtte hij eerst de Deutsche Philips 
GesellschaftGesellschaft op, die op kleine schaal ging handelen in luidsprekers en 
anderee radio-onderdelen, en ook in gelijkrichterbuizen, die buiten de 
overeenkomstt met Telefunken vielen.63 Pas toen deze handel succesvol 
bleek,, nam hij in 1927 Muller daadwerkelijk over en begon hij op steeds 
offensieverr wijze in Duitsland een serieuze marktpositie op radiogebied 
tee veroveren - waarover later meer. 

Dee Amerikanen, ten slotte, had hij simpelweg nodig: RCA beschikte 
wereldwijdd over de belangrijkste radio-octrooien. Op 22 juli 1925 bereik-
tee hij met de GE-dochter een fundamenteel en verstrekkend akkoord 
overr de uitwisseling van radio-octrooien en -licenties. Noord-Amerika 
bleeff  ook op het terrein van de radio voor Philips gesloten gebied.64 

Doorr de ervaringen op het gebied van de gloeilampen was moeder Ge-
nerall  Electric beducht voor Antons commerciële kracht. Intussen had 
Jessee Woodward, die immers voor GE zitting had in Philips' raad van 
commissarissen,, hem ook binnenskamers leren kennen. In het voorjaar 
vann 1924, bij het begin van de onderhandelingen over het Phoebus-kar-
tel,, had hij zijn baas in de Verenigde Staten geschreven dat hij de Neder-
landerr als de meest bedreigende en vindingrijke van GE's concurrenten 
beschouwde:: 'He, and practically he alone, constitutes a danger to our 
AmericanAmerican profits. Should our patent protection at any time become weak in 
allall  or part of America he will  be our greatest menace, the least vulnerable 
andand the most resourceful of our competitors.'65 Via de Principal Agreement 
enn de Phoebus-afspraken had GE Anton van de Amerikaanse gloeilam-
penmarktt geweerd. Het lijdt geen twijfel dat men het bijzonder verstan-
digg achtte hem ook van de Amerikaanse radiomarkt weg te houden. 

InIn ruil kreeg het Nederlandse bedrijf wel ruime mogelijkheden op 
basiss van de RCA- en Marconi-patenten in grote delen van Europa, Azië, 
Midden-- en Zuid-Amerika en Afrika radiolampen te produceren en ver-
kopen,, en ook radiotoestellen.66 Aangezien Philips op radiogebied zelf 
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niett zoveel knowhow in te brengen had, was dit een prima ruil. De over-
eenkomstt met RCA verschafte Anton de wereldwijde octrooibasis die hij 
nodigg had voor de opbouw van radio als tweede kernactiviteit van zijn 
concern.. Ze had ook een symbolische en psychologische betekenis. De 
Principall  Agreement en het Phoebus-kartel vormden de erkenning van 
Philips'' positie als grootmacht in de gloeilampen. Het contract met RCA 
-- toen de enige echte grootmacht van de radio - betekende de volmon-
digee erkenning dat Philips ook op dat terrein een potentiële topspeler 
was. . 

Inn deze reeks van zetten valt vooral de strategisch en tactisch uitge-
kiendee volgorde op. Blijkbaar had Anton - inmiddels vijfti g jaar oud -
geleerdd zijn aangeboren ongeduld te beheersen. De groeiversnelling in 
dee afzet van radiolampen van eind 1923 moet hem behoorlijk onrustig 
hebbenn gemaakt. Toch wist hij vast te houden aan de gedachte dat er 
eerstt duidelijkheid aan het gloeilampenfront moest komen, en begon 
hijj  pas daarna de heronderhandelingen over de licentiecontracten voor 
radio,, in een precies op elk land en elke gesprekspartner toegesneden 
aanpak.. Maar toen de verdragenserie Phoebus-Marconi-RCA-Telefun-
kenn eenmaal rond was, liet hij zijn commerciële aanvalsdrang weer vol-
uitt de vrije teugel. 

Datt hij het zo belangrijk vond eigen productie in het buitenland te 
verwerven,, zowel voor de gloeilampen als voor radio, hing in hoge mate 
samenn met het opkomend protectionisme. Al direct na de Eerste We-
reldoorlogg waren veel regeringen in Europa, maar ook elders, overge-
gaann tot handelsbeperkingen om de verzwakte eigen industrieën te 
beschermen.. Die trend zette na de recessie van 1921-1922 sterk door. De 
Britsee overheid voerde importheffingen in die radiolampen een kwart 
duurderr maakten.67 Philips kon deze alleen omzeilen door zelf in Enge-
landd te gaan produceren; ook om die reden was hett belang in Mullard 
noodzakelijk.. In de raad van commissarissen kwam het toenemend 
protectionismee voor het eerst ter sprake in 1923, toen Anton melding 
maaktee van nieuwe invoerrechten op gloeilampen in Frankrijk, België 
enn Brazilië.68 Eind 1924 vertelde hij de commissarissen dat in Frankrijk 
'eenn sterke stroming tot belangrijke verhoging der rechten' heerste. 
Mochtt men daartoe overgaan, 'dan acht de directeur het gewenst in 
Frankrijk.... zelf te gaan fabriceren'.69 Eind 1925 was het zo ver en vond hij 
dee tijd rijp om Gramme over te nemen en zich zo - ondanks overtre-
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dingg van de Phoebus-regels - aan eigen Franse productiecapaciteit te 
helpen. . 

Ookk Italië was een probleem. Daar had de regering na de Eerste 
Wereldoorlogg de importen eerst beperkt door middel van een vergun-
ningenstelsel,, en daarna invoerrechten ingevoerd. Begin 1927 liepen de 
heffingenn voor gloeilampen zo hoog op dat het volgens Anton onont-
koombaarr werd de importen te verminderen en de productie in het 
landd zelf op te voeren. Philips had een belang van tien procent in de Edi-
sonn Clerici fabriek te Milaan, waarvan de meerderheid in handen was 
vann International General Electric. Hij stelde de commissarissen voor 
zelff  een fabriek te bouwen,'daar men eigen baas zijnde meer bereikt dan 
inn combinatie'.70 Deze stap had wel wat voeten in de aarde. Hij kocht een 
fabriekk in het dorpje Alpignano bij Turijn, maar ondanks mondelinge 
instemmingg kwam het ministerie van Economische Zaken niet over de 
brugg met de officiële vergunningen. Uiteindelijk zocht hij steun bij Be-
nitoo Mussolini. Op maandag 19 december ging hij bij het staatshoofd 
opp audiëntie, en schreef vervolgens aan de minister van Economische 
Zakenn dat 'die mij heeft verklaard, dat, wanneer ik in Italië zou gaan fa-
briceren,, ik op de sympathie van de Italiaanse regering kon rekenen?' 
Hett duurde desondanks tot september 1928 voor de productie kon be-
ginnen.72 2 

Terwijll  de rest van de Europese landen stelselmatig de invoerrechten 
verhoogdee en protectionistische muren bouwde, hield Nederland lange 
tijdd vast aan een lage standaardheffing van vijf procent en vanaf 1924 
achtt procent, en het principe van vrijhandel.73 In juli 1926 vond Anton 
hett tijd de politieke noodklok te luiden. Hij liet secretaris Van Walsem 
eenn brief sturen aan de ministerraad om erop te wijzen dat Philips van-
wegee steeds hogere invoerrechten al behoorlijk wat productie naar an-
deree landen had verplaatst. Het personeelsbestand in de gloeilampen-
fabricagee te Eindhoven was daardoor in anderhalfjaar tijd met ruim 
achthonderdd gedaald naar drieduizend, aldus Van Walsem. Dankzij de 
sterkee groei in de fabricage van radiolampen en -onderdelen had men 
nogg geen mensen hoeven ontslaan, maar dat zou binnenkort niet meer 
tee vermijden zijn. De voorstanders van hogere invoerrechten in Frank-
rijkk wonnen namelijk aan invloed. In april waren de tarieven verhoogd 
mett liefst dertig procent. Philips stond nu voor de keus 'óf naar Frank-
rijkk met verlies te blijven exporteren, óf aldaar een fabriek in te richten' 
-- wat neer zou komen op verplaatsing van een kwart van de productie 
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vann gloeilampen en radiolampen en het ontslag van meer dan duizend 
werknemerss te Eindhoven.74 Wat Van Walsem er niet bijj  vertelde, en ook 
moeilijkk kon vertellen, was dat die verplaatsing al gaande was en dat 
Philipss in het geheim in Frankrijk al anderhalf jaar over een eigen fa-
briekk voor gloeilampen beschikte. 

Denn Haag zag geen reden tot haast, verwees de zaak ter bestudering 
naarr een subcommissie van de Commissie voor de Economische Poli-
tiekk en liet niets meer van zich horen.75 Na een halfjaar kwam Anton op-
nieuww in het geweer. In februari 1927 stuurde hij de regering een brief, 
ditmaall  op eigen titel, waarin hij nog dramatischer getallen presenteer-
de.. Door verplaatsing van productie naar Polen, Spanje, België, Zweden 
enn Engeland waren veertienhonderd banen aan Eindhoven onttrokken. 
Enn de Fransen hadden de invoerrechten niet alleen in april 1926 opge-
schroefd,, maar in augustus nog een keer met dertig procent, en nu zat 
alweerr een verhoging in de pen. Philips had in 1926 ruim vijfenhalf mil-
joenn gulden aan Franse invoerrechten betaald, en bij de voorgestelde 
verhogingenn zou dit oplopen naar ruim tien miljoen op jaarbasis. Hij 
vroegg de regering om tegenmaatregelen door invoering van een weelde-
belastingg op 'wijnen, champagne, likeuren, parfumerieën, en duurdere 
zepen,, zijden stoffen, alsmede op luxe auto's en andere weeldeartikelen', 
diee vooral Franse exporteurs zou treffen.76 En hij waarschuwde nadruk-
kelijk,, in onderstreepte zinnen, dat wanneer Nederland verdere verho-
gingenn van buitenlandse invoerrechten niet tegen kon houden, 'onze in-
dustriee zich zal moeten verdelen over een groot aantal fabrieken in het 
buitenland,, en economische wetten ons zullen noodzaken een door Ne-
derlanderss gestichte, tot dusver geheel nationale onderneming in eigen 
landd geleidelijk te reduceren en op den duur in hoofdzaak in den 
vreemdee buitenlandse werkkrachten arbeid te verschaffen'. 

Eenn maand later gaf hij de ministerraad nadere details. De Franse 
plannenn behelsden onder meer een verhoging van de importheffing op 
luidsprekerss van 3,45 naar 26,67 procent en die op voedingen voor 
radiotoestellenn van 5,82 naar 34,19 procent. En weer dreigde hij: dit zal 
onss dwingen ook de productie van radiolampen en -onderdelen 'ten 
spoedigstee naar het buitenland te verleggen', zodat daar geen overtollige 
werknemerss uit de gloeilampenproductie meer voor kunnen worden 
ingezet.777 Wat hij er ditmaal niet bij vertelde, was dat Philips enkele 
maandenn eerder al was begonnen met de fabricage van radiolampen in 
Frankrijk.788 De regering zou hem ook niet meer serieus hebben geno-
men. . 
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Nuu deed ze dat wel. Juist in deze periode kwam in Nederland een dis-
cussiee op gang over de handelspolitiek en begonnen ook anderen te 
pleitenn voor hogere en meer gedifferentieerde invoerrechten, om die in 
tee zetten als retorsie (vergelding) jegens landen die Nederlandse im-
portenn met protectionistische maatregelen belemmerden. De reder 
Ernstt Heldring, tevens voorzitter van de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam,, schreef op 1 maart 1927 in zijn al vaker genoemde dagboek: 
'Dee voorstanders van retorsie winnen bij ons gestadig terrein. De mi-
nisterss van arbeid, binnenlandse zaken en financiën zijn al lang daartoe 
bekeerd,, althans de ambtenaren, en aan buitenlandse zaken wordt de 
tegenstandd zwakker.'79 Volgens hem was Anton Philips alleen aan de 
buitenkantt een voorstander van vrijhandel. Die had in oktober 1926 -
samenn met honderdtachtig ondernemers en politici uit vijftien Europe-
see landen en de Verenigde Staten — het internationale Manifest voor de 
Vrij ee Handel ondertekend, dat veel publiciteit had gekregen. Maar feite-
lij kk was hij een van de belangrijkste lobbyisten voor retorsie en drong 
hijj  al enkele jaren aan op hogere heffingen op zuidvruchten 'om op Ita-
liëë en Spanje druk uit te oefenen, opdat deze landen zijn gloeilampen 
toelaten.'800 Heldring, zelf wel een principieel voorstander van vrijhan-
del,, was bang dat de 'Philipsianen' en hun lobby voor retorsie steeds 
meerr steun bij de regering zouden vinden. Hij had al vernomen dat mi-
nister-presidentt De Geer inderdaad een invoerrecht overwoog op zuid-
vruchtenn uit Spanje, om op dat land 'dat ons bij de invoer van kaas, 
superfosfaatt enzovoort niet ter will e wil zijn, druk uit te oefenen'.81 Zijn 
vreess bleek terecht: kort daarna, op 1 april, zei De Geer in de Eerste Ka-
merr dat hij ook dacht aan een invoerheffing op wijn als tegenmaatregel 
tegenn de Franse verhogingen.82 

Antonn had blijkbaar niet veel vertrouwen in de daadkracht van de 
minister-president,, want hij besloot die een handje te helpen met een 
uitgebreidee eigen lobby in Frankrijk. Hij liet zijn staf contact zoeken 
mett de importeurs van Franse luxegoederen, met het doel hen te infor-
merenn over de dreigende Nederlandse weeldebelasting, en hen aan te 
radenn op hun beurt contact op te nemen met hun leveranciers in Frank-
rijk .. Dat deden ze ook. De voorzitter van de importeurs van rode wijn 
reisdee persoonlijk naar Parijs. De firma Parfumeries de Paris, een agent 
vann de parfums Houbigant en Cheramy, stelde zich met deze huizen in 
verbinding.. De Nederlandse importeur van Citroen legde contact met 
dee heer Citroen. De Bijenkorf besprak de zaak met de leveranciers van 
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OpgerichtOpgericht 1815 

PELETIERR & PHILIPS, in den Eenhoorn, 
opp de Markt over 't Stadhuis te ZALT-BOM-
MELL Verkoopen alle soorten van TABAK , 
SNUIF,, SIGAREN, KOFFIJ en THEE, 
inn 't Groot en Klein, tot de Civielste Prijzen. 

BeeldmerkBeeldmerk van de firma Peletier& Philips te Zaltbommel. 



MoederMoeder Maria Elisabeth 
Philips-HeyligersPhilips-Heyligers (1836-1921) 

VaderVader Benjamin Frederik David Philips 
(1830-1900) (1830-1900) 

AntonAnton (+ is jaar) 



GerardGerard Philips (dan 31 of32 jaar) 'bezig aan zijn eerste proeven ter vervaardiging van 
kooldradenkooldraden uit cellulose' in 1890. 



AntonAnton en Anna in augustus 1901 met hun dochtertjes Annetje (1899) en Beppie (1900, 
overledenoverleden 1904) 



Anton,Anton, omstreeks 1903. 



NajaarNajaar 1911, onderweg naar de Verenigde Staten om General Electric details over de 
'getrokken'getrokken wolfram'-technologie te ontfutselen. 



AntonAnton en Frits (10) in 1915. 

TijdensTijdens de radiohausse van eindjaren twintig trad op 31 oktober 1927 de tienduizendste 
werknemerwerknemer in dienst, de timmerman B. Clement. Toen drie jaar later de recessie inviel, 
werdwerd Clement- na een vergeefs beroep opAntons clementie - als een van de eersten weer 
ontslagen. ontslagen. 



BijeenkomstBijeenkomst van de raad van commissarissen in 1939. Van links naar rechts aan 
dede tafel. August Philips (neef en commissaris), Frans Otten (directeur), M.J. van der 
PloegPloeg (man op achtergrond), Anton Philips (president), Jan Willem Beyen (waar-
nemendnemend president-commissaris), de notaris en Ed Philips (broer en commissaris). 



zijdee in Lyon. En importeur Jacobus Boelen wendde zich direct tot de 
leverancierr van de champagne Veuve Cliquot.83 

Eenn belangrijke rol was weggelegd voor Joseph Asscher, diamantair 
enn voorzitter van de Nederlandse Kamer van Koophandel te Parijs. De-
zee had een uitstekende reputatie als lobbyist. Precies in deze periode 
wass Nederland verwikkeld in een hooglopend conflict met België over 
dee status van de Westerschelde en de aanleg van een eventueel 'Moer-
dijkkanaal'' van de Schelde naar de Rijndelta. Tot Belgische woede had 
dee Eerste Kamer op 24 maart 1927 een ontwerpverdrag verworpen, na 
veell  verzet uit vooral Amsterdamse en Rotterdamse ondernemerskrin-
gen,, waar men de concurrentie van Antwerpen vreesde.84 In Frankrijk 
bestondd veel sympathie voor de Belgen, per slot van rekening trouwe 
bondgenotenn in de Eerste Wereldoorlog. Asscher was erin geslaagd ook 
dee argumenten van de Nederlandse tegenstanders te laten doordringen 
tott de Franse politiek en tot de Franse pers, die veel lezers in België had. 
Heldringg schreef: 'Asscher is voor zulke dingen een prachtman; hij kent 
allee politieke figuren in de perswereld, veel van de Kamerleden die wat 
inn de melk te brokkelen hebben, en is zeer gezien.'85 Hoe Asscher ope-
reerde,, blijkt uit Heldrings dagboeknotitie van 14 mei 1927. Op die dag 
deedd de reder verslag van een bezoek, de voorgaande dag, aan minister 
vann Buitenlandse Zaken jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland. Heldring 
wass daar geweest om een vertrouwelijk verzoek over te brengen van de 
Nederlandsee gezant te Parijs, jhr. dr. John Loudon, die blijkbaar niet de 
normalee diplomatieke communicatiekanalen wilde gebruiken.86 Het 
gingg om het volgende: de kans was groot dat vanuit België een nieuwe 
anti-Nederlandsee campagne in de Franse pers op gang zou komen. 'Hij 
[Asscher,, MM ] en Loudon zijn van mening dat de enige goede manier 
vann bestrijding preventief is, en wel door journalisten... voor kleine 
welwillendee artikeltjes te betalen,' aldus Heldring.87 'Asscher kent enke-
lenn van de voornaamsten intiem, onder andere Marcel Hutin,.., en is 
bovendienn bevriend met Simon, président du syndicatde lapresse. Daar 
ikk weet, dat Asscher geheel te vertrouwen is, heb ik Beelaerts het geval 
voorgelegdd en een beroep gedaan op de geheime fondsen die de minis-
terr van buitenlandse zaken te zijner beschikking heeft.' Asscher had de 
eerderee pro-Nederlandse perscampagne zelf gefinancierd, en met hulp 
vann familie en andere particulieren twintigduizend gulden (een kleine 
130.0000 euro) bijeengebracht, aldus Heldring. Hij vertelde Beelaerts dat 
dee nieuwe preventieve betalingen aan de Franse pers mogelijk honderd-
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duizendd gulden (640.000 euro) zouden kosten. Hij vond gehoor, hoe-
well  lang niet voor het volle bedrag. 'Beelaerts begreep het belang van de 
zaak,, doch helaas blijkt het bedrag te zijner beschikking niet meer dan 
veertigduizendd gulden voor 1927 te zijn, waarvan hij voor dit doel niet 
meerr dan vijfentwintigduizend gulden [160.000 euro, MM ] kan afstaan.' 
Hett betalen van Franse journalisten was sinds jaar en dag de normale 
praktijk,, zo valt uit Heldrings dagboek af te leiden. Al in maart 1919 
schreeff  hij na een bezoek aan Parijs dat ochtendbladen als Le Matin, 
EchoEcho de Paris, Le journal, Le Petit Journal en Le Petit Parisien zich lieten 
betalen.. 'Slechts de Journal des Débats neemt als fatsoenlijke courant 
voorr Holland gunstige ware berichten op, zonder dat er enige kwestie 
vann vergoeding is.'88 

Hett is op grond van het voorgaande aannemelijk dat ook de cheque 
vann tweeduizend gulden die Anton Philips begin april zonder nadere 
toelichtingg naar Asscher stuurde, bestemd was voor het 'kopen' van 
gunstigee artikelen. Dezelfde Marcel Hutin, wiens eigenlijke naam Mo-
sess Hirsch was en die verbonden was aan de Echo de Paris, was namelijk 
ookk betrokken bij diens pogingen de dreigende verhoging van de Fran-
see douanetarieven tegen te gaan.89 Bij deze economische lobby opereer-
dee Asscher in nauw overleg met Anton. Terwijl die zijn medewerkers op 
dee importeurs van Franse parfums en champagne afstuurde, organi-
seerdee Asscher begin april een ontmoeting met Hutin, mr. Emile Men-
tenn (secretaris van de Nederlandse legatie), mr. Marius Voorbeytel (se-
cretariss van de Kamer van Koophandel en correspondent van het Alge-
meenmeen Handelsblad te Parijs), Justin Godard (voormalige staatssecretaris 
enn senator voor Lyon), en ene Fighiera, voor zover naa te gaan topambte-
naarr van het Franse ministerie van Handel, met assistent.90 Hutin stelde 
tijdenss die bijeenkomst voor de belangrijkste Franse fabrikanten van 
gloeilampenn te gaan vertellen dat Philips bij het doorgaan van de ta-
riefsverhogingenn een eigen fabriek in Frankrijk dreigde op te richten. 
Mogelijkk zouden zij dan pressie op hun regering uitoefenen 'teneinde 
dee voorgestelde verhoging van invoerrechten op gloeilampen te ver-
minderen...',, zo schreef Asscher aan Anton.91 

Antonn vond dit geen goed plan, omdat de verhogingen juist door de 
Fransee fabrikanten geïnspireerd waren. Hij antwoordde dat het beter 
wass de dreiging van een Nederlandse weeldebelasting - door De Geer 
inmiddelss in de Eerste Kamer openlijk kenbaar gemaakt - goed onder 
dee Franse aandacht te brengen.92 Aldus geschiedde. Asscher verpakte dit 
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dreigementt op diplomatieke wijze in een uitvoerige brief, die hij per-
soonlijkk aan de Franse minister van Handel en Industrie Maurice Bo-
kanovskii  overhandigde. Anton, die een afschrift las, was er zeer mee in 
zijnn sas. 'In het bijzonder waardeer ik daarin de gracieuze wijze, waarop 
dee Fransen gelegenheid geboden wordt, een beau geste te maken...'93 

Ookk Bokanovski lijk t de brief te hebben gewaardeerd; de minister 
stuurdee Asscher enkele dagen later een antwoord, zonder concrete toe-
zeggingenn maar met een positieve toonzetting.94 

Dee Nederlandse regering hobbelde achter de ontwikkelingen aan. 
Terwijll  Bokanovski medio april de brief van Asscher al in bezit had, be-
gonn De Geer toen pas aan een eerste overleg met zijn ministers Beelaerts 
vann Blokland en dr. J. Slotemaker de Bruine (Arbeid, Handel en Nijver-
heid)) over de lijst met producten waarvoor men vermindering van de 
tariefsverhogingg zou vragen.95 Eind april begon de Franse regering on-
derhandelingenn over de invoerheffingen met België, Zwitserland en 
Duitsland.. Zwitserland had als schot voor de boeg zelf alvast een hogere 
retorsie-invoerheffingg geïntroduceerd; de Duitsers overwogen een ver-
tragingstactiek.. De Nederlandse regering daarentegen had haar pro-
ductenlijstjee nog niet eens af. De Geer wilde liefst de overige drie landen 
dee kastanjes uit het vuur laten halen en van hun onderhandelingsresul-
taatt meeprofiteren.96 

Opp vrijdag 22 april vergaderden de minister-president en de vier 
meestt betrokken bewindslieden met de Raad van Bijstand, een advies-
collegee waarin belangrijke ondernemers als Ernst Heldring, Karel van 
Aalstt van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en Frits Fentener 
vann Vlissingen van de Steenkolen-Handelsvereeniging zitting hadden. 
Dee Geer vertelde ook hun dat hij de Fransen wilde dreigen met verho-
gingg van de accijns op wijn - en ook op parfum — van acht naar twaalf 
procentt en gaf als argument dat 'de heer Philips en de heer Hartog van 
dee Kunstzijdefabriek [Algemene Kunstzij de Unie, MM] , overtuigde vrij -
handelaars,, thans, nu zij in hun export naar het buitenland ernstig wor-
denn gehandicapt, om wapenen vragen'.97 De ondernemers reageerden 
niett eensgezind. Heldring verdedigde het vrijhandelsstandpunt en wees 
eropp dat inzet van het accijnswapen de export van Nederlands-Indië 
naarr Frankrijk, ter waarde van vijfti g miljoen gulden, in gevaar kon 
brengen.. Van Aalst tilde daar niet zo zwaar aan; de Indische koffie en 
kopraa kon men ook elders wel kwijt.98 Heldring verwachtte trouwens 
weinigg van het dreigement van De Geer. 'Wil men vechten of in staat 
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zijnn met succes te vechten, dan moet met prohibitieve [dus extreem ho-
ge,, M M ] rechten gedreigd worden,' noteerde hij later in zijn dagboek." 

Dee daaropvolgende maandag 25 april bracht gezantschapssecretaris 
Mentenn te Parijs het zwakke dreigement over aan het hoofd van de afde-
lingg Handelsrelaties van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Hijj  deed dat ook nog eens in afgezwakte vorm: Nederland overwoog 
slechtss een verhoging van de wijnaccijns, en zou daar meteen van af-
zien,, als Frankrijk zich bij de eigen verhogingen soepel toonde.100 Hel-
dringg kreeg gelijk. De Fransen reageerden met een reductie van de ver-
hogingenn met niet meer dan vijfentwintig procent, voor slechts enkele 
Nederlandsee producten. Minister Slotemaker de Bruine van Handel 
constateerdee dat de producten van Philips wel erg prominent op dit 
kortee lijstje figureerden. Hij schreef collega Beelaerts van Buitenlandse 
Zakenn op zure toon: 'Ik ontveins mij niet, dat de actie, door Philips ge-
voerd,, de indruk heeft kunnen wekken, dat dit het enige voornaamste 
Nederlandsee belang is. Bij de pogingen, om verdere verlaging van rech-
tenn te verkrijgen, zal [gezant] jhr. Loudon er wel zeker mede rekening 
houden,, dat de andere belangen daardoor niet verwaarloosd worden,'101 

Antonn was zeer ontevreden. Hij schreef Beelaerts dat het resultaat 
'nogg steeds neerkomt op een verdere verhoging van uitgesproken pro-
tectionistischh karakter', en dat zijn luidsprekers, gelijkrichters en net-
voedingenn niet voor de kortingen in aanmerking kwamen.102 Op 19 mei 
bezochtt hij Slotemaker de Bruine van Handel en zei hij zich erover te 
verwonderenn dat Nederland zulke onderhandelingen overliet aan amb-
tenaren.. Duitsland stuurde er altijd 'eerste klasse zakenmensen' naar 
toe.1033 Nederland zou mannen als Hendrik Colijn (die in 1921-1922 twee 
jaarr directeur van de Bataafsche Petroleum Maatschappij was geweest), 
F.. Waller (directeur van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te 
Delft)) of L. Kortenhorst (algemeen secretaris van de Katholieke Werk-
geversvereniging)) als onderhandelaars moeten sturen, met ambtenaren 
alss technische secretarissen. 

Maarr de race was nog niet gelopen. De Duitsers slaagden er inder-
daadd in hun onderhandelingen met de Fransen te traineren, met als ge-
volgg dat minister Bokanowski zijn wetsontwerp ter herziening van het 
TarifTarif General des Douanes niet vóór het zomerreces naar de Senaat kon 
sturen.1044 Dat was maar goed ook, want pas in juli stuurde Beelaerts van 
Bloklandd zijn definitieve instructies aan gezant Loudon. De minister 
vann Buitenlandse Zaken negeerde daarin trouwens de wens van zijn 
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collegaa van Handel dat er meer aandacht moest komen voor de export-
belangenn van andere bedrijven;; op de lijst met achtentwintig producten 
waarvoorr Loudon tariefsverlagingen moest bevechten, stond Philips 
gewoonn op de eerste plaats.105 

Intussenn had Joseph Asscher zijn lobby voortgezet en Anton regel-
matigg op de hoogte gehouden. Toch kreeg de zaak in augustus een ver-
rassendee afloop. Terwijl iedereen dacht dat de Frans-Duitse onder-
handelingenn tijdens het zomerreces van de Senaat stillagen, liepen ze 
gewoonn door. Gezantschapssecretaris Menten hoorde dit bij toeval van 
zijnn Duitse collega en besloot meteen de invloedrijke vrienden van An-
tonn Philips te tippen, zo rapporteerde hij later aan minister Beelaerts. 
'Dezenn hebben toen in het bijzonder voor de Philipslampen hun invloed 
aangewend.'1066 Toen de ondertekening van het Frans-Duitse akkoord 
overr de invoertarieven op 17 augustus plaatsvond, waren de verhogingen 
voorr gloeilampen simpelweg geschrapt. Menten schreef Beelaerts die-
zelfdee dag: 'Ik verneem zo-even dat inderdaad de elektrische lampen 
nogg te elfder ure uit de overeenkomst zijn gelicht. De Duitse lampen blij -
venn dus onder het oude algemene tarief, de Nederlandse onder het oude 
minimumm tarief.'107 Wie hij precies bedoelde met Antons 'invloedrijke 
vrienden',, schreef Menten niet, maar het ligt voor de hand te denken aan 
senatorr Justin Godard en topambtenaar Fighiera. 

Antonss rekensom dat een mislukking van deze Franse lobby Philips 
zo'nn vierenhalf miljoen gulden (negenentwintig miljoen euro) aan ex-
traa invoerrechten zou hebben gekost, was een extrapolatie. Ongetwij-
feldd had hij in zo'n geval zijn tegenmaatregelen genomen - prijsverho-
gingen,, omwegen, sluipwegen, wat dan ook. In werkelijkheid wist hij 
hett opkomend protectionisme zeer goed te pareren. Tussen 1924 en 1928 
namm Philips' brutoresultaat toe van negen miljoen naar achtendertig 
miljoenn gulden.108 Een toenemend deel daarvan kwam uit de radioacti-
viteiten.. Nadat hij in maart 1925 de NV Philips' Radio had opgericht, 
hadd hij in juni dat jaar een meerderheidsbelang genomen in de Neder-
landsee Seintoestellen Fabriek (NSF) te Hilversum. Zijn contacten daar-
meee dateerden al van 1922, en in het voorjaar van 1923 was hij toegetre-
denn tot de raad van commissarissen. Het bedrijf maakte naast seintoe-
stellenn ook radioapparaten, luidsprekers en onderdelen. Het liep op dat 
momentt slecht en de zittende commissarissen dachten de adviezen van 
eenn fabrikant wel te kunnen gebruiken. Anton had voor wat orders van-
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uitt Philips gezorgd en NSF ZO overeind gehouden, maar desondanks 
warenn de verliezen verder opgelopen. Om een faillissement te voorko-
men,, had president-commissaris Hudig hem begin 1925 gevraagd NSF 
overr te nemen. Met de aankoop had hij niet alleen extra productiecapa-
citeitt voor onderdelen verworven, maar ook een fabriek die al radio-
ontvangerss maakte en met een directeur die de drijvende kracht was 
achterr pogingen tot oprichting van een radio-omroep in Nederland. 
Dankzijj  deze directeur, Anthonie Dubois, had de NSF het initiatief op 
ditt gebied overgenomen van de radiopionier Idzerda. Sinds 1923 had 
hett bedrijf een eigen omroepzender en zond het - met financiële steun 
vann Philips - regelmatig muziekprogramma's en zelfs liveconcerten 
uit.1099 Door de overname van NSF was Philips in één klap zelf in het cen-
trumm van deze ontwikkelingen terechtgekomen. 

Najaarr 1926, zo ongeveer toen Anton de lobby tegen de verhoging 
vann de Franse invoerrechten startte, was in Eindhoven een speciale pro-
jectgroepp begonnen met het ontwerpen van een eigen Philips-radiotoe-
stel.. Kort na de afsluiting van de Franse lobby was het klaar; op 6 sep-
temberr 1927 kon het Nederlandse publiek er voor het eerst kennis mee 
makenn tijdens de Jaarbeurs te Utrecht. De reacties in de pers waren 
uiterstt lovend. Tot dan zagen radiotoestellen er gecompliceerd uit: een 
voeding,, een ontvanger met de radiobuizen en ontvangspoelen aan de 
buitenkant,, een luidspreker, soms een aparte versterker. De ontwerpers 
vann Philips hadden de onderdelen ondergebracht in een compact kastje 
mett een ronde schaalluidspreker, dat oogde als een meubelstuk. De toe-
stellenn vlogen direct de deur uit. Er was gerekend op een afzet van hon-
derdd per maand, oplopend naar vijfhonderd eind 1927. Maar de NSF, 
waarr de productie aanvankelijk was ondergebracht, in afwachting van 
uitbreidingenn te Eindhoven, kon de vraag bij lange na niet aan.110 

Gedurendee de jaren twintig was Philips' personeelsbestand al 
schommelendd opgelopen van rond vijf- naar negenduizend. Na de in-
troductiee van het radiotoestel begon een enorme groeispurt. Op maan-
dagg 31 oktober trad de tienduizendste werknemer in dienst, de timmer-
mann B. Clement."1 
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