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HOOFDSTUKK 9 

DeDe opkomst van nieuwe generaties 

Dee jaren twintig waren het decennium van de jeugd. De oudere genera-
tiee had de wereld in oorlog, teleurstelling en moreel verval gestort. Zij 
hieldd de macht nog een aantal jaren vast en spendeerde die tijd aan ru-
ziess over herstelbetalingen en vredesverdragen, en aan het smeden van 
nieuwee allianties, maar veel heil viel van haar niet meer te verwachten. 
Dee nieuwe mens en de betere wereld moesten uit de jongere generaties 
voortspruiten,, meenden velen in de voormalige oorlogvoerende lan-
den.. In het onderwijs leidde deze gedachte tot experimenten met pe-
dagogischee hervormingen zoals het Jenaplan en de vrije (al dan niet an-
troposofische)) school. Van de jongeren zelf voelde een deel een behoefte 
aann wereldverbetering en politieke activiteit, en vertoonde daarin ook 
eenn neiging tot extremisme, zowel ter linker- als ter rechterzijde. Een 
anderr deel keerde zich juist van de politiek af en werd lid van een van de 
jeugdbewegingenn met een idealistisch en romantisch karakter, die nu 
eenn grote bloei doormaakten.1 

Inn de grote wereldsteden als Berlijn, Parijs en Wenen heerste een 
luchtigee stemming 'als na een zware donderbui, wanneer even weer de 
zonn scheen', aldus cultuurhistoricus H.W. von der Dunk.2 Daar stortten 
jongerenn en jongvolwassenen zich in het uitgaansleven, de opwinding 
enn het vermaak, en creëerden een hedonistische, erotische, uitdagende 
jeugdcultuur.. Na alle somberheid was het tijd weer van het leven te ge-
nieten:: dit waren de jaren van de opkomst van de film, de charleston, de 
jazz,, van de grote sportevenementen ook. Aan Nederland, dat niet bij de 
oorlogg betrokken was geweest, gingen de meer uitzinnige van de poli-
tiekee en culturele reacties op de Eerste Wereldoorlog goeddeels voorbij. 
Maarr al veroorzaakte de turbulentie van de jaren twintig in deze 'kalme 
vijver'' minder deining dan elders, ook hier waren verandering en ver-
nieuwingg voelbaar. 
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Inn dit decennium bereikten Annetje, Frits en Jetty Philips de volwas-
senheid,, om precies te zijn in 1920,1926 en 1927. Welke invloed had de 
tijdgeestt op Antons drie kinderen? Een beperkte. Zij leefden in het toch 
all  rustige Nederland in een nog rustiger kleinsteedse, beschermde om-
geving,, waar de politiek/culturele deining hooguit rimpelingen veroor-
zaakte.. Ze hadden harmonieuze kinderjaren achter de rug. Ondanks 
zijnn drukke bestaan was hun vader erin geslaagd ook aan het gezins-
levenn deel te nemen, met zondagse autoritjes en wandeltochten langs 
vooraff  uitgestippelde routes, tijdens gezamenlijke vakanties in de Zwit-
sersee bergen, en door — gezeten aan het hoofd van de grote tafel in de sa-
lonn van De Laak - kleurrijke verhalen te vertellen over zijn reizen, zijn 
plannenn en zijn zaken. Hij had de gewoonte de avonden thuis door te 
brengen,, waar hij het werk overigens liet doordringen, ook wel bespre-
kingenn voerde, en naar het schijnt tot laat, zelfs in bed, bleef telefoneren. 
Voorr hun dagelijkse verzorging had hun moeder de beschikking gehad 
overr personeel en kinderjuffrouwen; zelf had ze hen geholpen met huis-
werk,, hun opstellen bekeken op stijlfouten en hen elke dag herinnerd 
aann hun piano-oefeningen.3 Grote problemen waren er niet geweest. 
Laterr schreef Frits in eenvoudige woorden over zijn vader: 'Hij had een 
weldadigg warm hart. Als wij ondeugend waren, kon hij flink tegen ons 
opstuiven,, maar als jongetje klom je altijd bij vader op schoot.'4 

Inn Eindhoven waren de drie opgegroeid in de stijl van de beter ge-
situeerde,, provinciale elite. Hun vader was tijdens hun kinderjaren al-
maarr rijker geworden, en door de beursgang zelfs multimiljonair. Kort 
voorr de Eerste Wereldoorlog had hij even buiten Eindhoven ook de 
boerderijj  'Het Zwarte Huis' gekocht, met honderden hectaren bos, en 
daarr een Amerikaanse blokhut laten bouwen en een ven laten graven, 
waarmeee zij de beschikking hadden over een privé-kampeerterrein en 
-zwemwater.. Later breidde hij zijn grondbezit uit met andere boerderij-
en,, landgoederen en natuurgebieden in de omgeving, en een eigen golf-
terrein.. Frits Philips schreef in zijn memoires dat zijn vader afkerig was 
vann protserigheid en dat in De Laak nooit 'luisterrijke feesten en kost-
baree partijen' werden gegeven of aan 'high society' werd gedaan.5 Maar 
inn Eindhoven was De Laak high society. Daar noch elders in Nederland 
warenn veel kinderen die leefden in een grote vill a vol kostbaar antiek, 
porseleinn en schilderijen, met paardenstal en tennisbaan, en wier ou-
derss voortdurend ministers en zakenvrienden ontvingen, of toen zeer 
beroemdee muzikanten als de pianiste Myra Hess en de violist Bronislaw 
Hubermann te logeren kregen. 
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Dee Laak was een weelderig eiland, waar Annetje, Frits en Jetty zich 
omringdd wisten met personeel, en zelfs bewaakt met wapens.6 In de ho-
geree sociaal-economische milieus staat de rest van de mensheid per 
definitiee op enige afstand, en in die tijd was de kloof tussen rijk en arm 
heell  groot. Als rijke kinderenn en jongeren waren zij gewend de wereld te 
bekijkenn vanuit een cocon van luxe, door de grote vensters van hun va-
derss villa, vanuit automobielen toen nog maar weinigen die hadden, en 
vanuitt vliegtuigen toen nog bijna niemand vloog.7 Vanwege zijn inter-
nationalee activiteiten was hun vader regelmatig in de wereldsteden, en 
ookk zij leerden die kennen en zagen er de uiterlijke verschijnselen van 
dee waring twenties, maar men kan ervan uitgaan dat de tijdgeest voor 
henn vooral een decor was. Hun beleving vertoonde waarschijnlijk wel 
overeenkomstt met de wijze waarop hun vader zelf drie decennia eerder 
alss achttien- tot éénentwintigjarige in Amsterdam en Londen het fin de 
sièclee had ervaren. Hij was erbij geweest, maar had zich niet laten mee-
slepen.. Zoiets overkwam zijn kinderen in de jaren twintig evenmin. 

Fritss deed wat van hem verwacht werd. Hij doorliep de lagere en 
middelbaree school in een rechte lijn - en leek hierin dus niet op zijn va-
der.. In het najaar van 1923 begon hij op zijn achttiende een studie werk-
tuigbouwkundee aan de Technische Hogeschool Delft, net als oom Ge-
rardd een halve eeuw eerder. Door een gesprek met Herman van Walsem 
liepp hij nog even warm voor een rechtenstudie in Leiden, maar op last 
vann Anton kwam daar niets van in. Hij trof in Delft weinig soortgeno-
ten,, schrijft hij in zijn autobiografie. 'Daar studeerden veel zoons van 
hoogleraren,, elektriciteitsdirecteuren en waterstaatsingenieurs, jonge-
luii  uit academische en militaire kringen en jongens die op de hbs opval-
lendd knap waren geweest. Fabrikantenzoons waren er zeldzaam.'8 Hij 
werdd lid van het studentencorps en stortte zich in het studentenleven. 
Zoalss te verwachten, viel het niet mee om ook nog tentamens te halen; 
zijnn jaarclub begon met elf, van wie slechts drie - waaronder hijzelf -
dee eindstreep haalden. De Delftse studenten behoorden in zijn herinne-
ringg bepaald niet tot het radicale deel der jeugd. 'In de studentenwereld 
vann die dagen wilde men volstrekt niet weten van enige politiek! Slechts 
bijj  één gelegenheid is daarop een uitzondering gemaakt. Dat was toen... 
hett ontwerpverdrag over het Moerdijkkanaal tussen Nederland en Bel-
giëë in het geding was. Daarover kwam de Delftse studentenwereld in rep 
enn roer. Voor de rest was politiek bij ons taboe en wij waren daarop zelfs 
trots.. Politiek was in onze ogen een zaak van de kill e maatschappij. Dat 
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zouu later wel aan de orde komen, maar in onze studiejaren wilden wij er 
niett mee worden geconfronteerd. Dat was een levenshouding.'9 

Eenn jaar na aanvang van zijn studie ontmoette hij in Den Haag tij -
denss een dansavond Sylvia van Lennep. Hij werd al snel verliefd op dit 
meisjee van adellijken bloede en deed zijn uiterste best haar te veroveren. 
Kortt voor Kerstmis 1924 was hij met enkele studievrienden in Brussel 
voorr een of ander corpsritueel. 'Het werd een glorieus feest en wij raak-
tenn in zo'n goede stemming, dat drie van ons spontaan besloten meteen 
doorr naar Parijs te gaan. Mijn jongste zuster Jetty [toen achttien jaar, 
MM ]] verbleef daar in een pensionaat en daar was ook Sylvia van Len-
nep!'100 Toevalligerwijs was ook zijn vader in de stad, in verband met de 
slotonderhandelingenn over het Phoebus-kartel. Na aankomst met de 
nachttreinn vanuit Brussel ging Frits meteen naar diens gebruikelijke 
Hotell  Meurice aan de rue de Rivoli, tussen de place de la Concorde en 
dee place de la Bastille. Hij verraste Anton aan de ontbijttafel en praatte 
watt geld bij hem los - in het familiejargon 'kopeken' -, zodat hij een 
paarr dagen kon blijven. 'Na een thé dansant heb ik het toen bestaan er-
genss op een brug midden in Parijs Sylvia van Lennep om haar hand te 
vragen.'' Ze zei niet meteen 'ja', maar het stel verloofde zich een paar 
maandenn later op 3 mei 1925, een zondag die voor Frits de geschiedenis 
inn ging als de dag waarop hij zijn meisje won en Nederland in een voet-
balwedstrijdd België'bepaald grandioos' met 5-0 versloeg. 

Antonss dochters volgden geen hogere of universitaire vervolgoplei-
ding.. Beiden bezochten na de hbs de kostschool 't Kopje in Bloemen-
daall  - Annetje aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, de zeven jaar 
jongeree Jetty vroeg in de jaren twintig, toen de beroemde onderwij-
zer/bioloogg Jac. P. Thijsse er een tijdje lesgaf.11 Na hun schooltijd tra-
denn beide meisjes in het voetspoor van hun moeder. Geheel in de stijl 
derr hogere kringen maakte ze eerst nader kennis met de Engelse en 
Fransee taal en cultuur, via speciaal daarvoor bestemde meisjespensio-
natenn - daarom was Jetty in Parijs. Vervolgens begaven ze zich in het 
sociaall  werk. Annetje hielp haar moeder aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlogg met de opvang van Franse vluchtelingen - waarbij bei-
denn nog de beruchte Spaanse griep opliepen - en was later onder meer 
actieff  in het bestuur van de Stichting Jeugdherbergen in Oostelijk 
Noord-Brabant.. Ze had ook belangstelling voor tuinarchitectuur en 
volgdee daarin een korte opleiding bij de school Huis te Lande in Rijs-
wijk.122 Jetty trad in de jaren dertig toe tot het bestuur van het Eindho-
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vensee Rode Kruis en volgde haar moeder later op als voorzitster daar-
van. . 

Inn 1924 liet Annetje haar oog vallen op Frans Otten. Deze ingenieur 
wass in 1895 geboren te Berlijn, als zoon van Johan Diederik Otten, die 
eenn baan had bij A EG, en Johanna Nierstrasz, beiden van Nederlandse 
nationaliteit.. Frans was opgegroeid in Amsterdam, waar zijn vader in 
18988 een ingenieursbureau had opgericht. Tijdens de Eerste Wereldoor-
logg was hij vrijwilli g in militaire dienst gegaan, en pas daarna begonnen 
aann een studie elektrotechniek te Delft. Hij was dan ook al achtentwin-
tigg toen hij vlak voor zijn afstuderen in 1923 kennismaakte met de tien 
jaarr jongere Frits Philips. Otten hield in het studentencorps de traditio-
nelee donderspeech voor eerstejaars. Frits moest daar als voorzitter van 
hett eerstejaarsbestuur op antwoorden, terwijl zijn medebestuurders, 
inn de Delftse stijl, intussen de veters van zijn schoenen aan elkaar vast 
knooptenn en bier over hem heen gooiden.13 

Naa zijn studie werkte Otten eerst een tijdje bij zijn vader, maar al snel 
overwoogg hij bij Philips te solliciteren. Toen Frits dat hoorde, maakte hij 
bijj  Anton reclame: die moest hij zien binnen te halen! 'Frans Otten had 
onderr zijn medestudenten in Delft een prima reputatie verworven. Hij 
wass wat men noemde een flinke vent, van alle markten thuis...,' schrijft 
Frits.144 De tip leidde tot een kennismaking, en per 1 augustus 1924 trad 
Ottenn in dienst.15 Hij ontmoette Annetje voor het eerst toen hij op een 
zondagochtendd kwam tennissen op De Laak. Daarna kwam hij vaker, 
niett alleen voor haar, maar ook omdat Anton de gewoonte had jonge 
academicii  af en toe thuis uit te nodigen voor gesprekken over zaken. De 
verlovingstijdd was kort, misschien omdat Annetje inmiddels ook alweer 
vijfentwintigg was. Ze trouwden op 9 september 1925 en streken neer in 
eenn huis aan de Parklaan, vlak bij De Laak.16 

Fritss was pas negentien toen hij de nog iets jongere Sylvia van Len-
nepp ontmoette en moest tot zijn verdriet een lange verlovingstijd accep-
teren,, tot hij was afgestudeerd. Toen zij in de zomer van 1929 trouwden, 
wass hij vierentwintig. Het paar besloot in Bloemendaal te gaan wonen, 
omdatt Frits daar in de buurt zijn militaire dienstplicht moest vervullen, 
enn ook een beetje uit vrees dat hun ouders zich te veel met hun leven 
zoudenn bemoeien. Een jaar later kwamen ze alsnog naar Eindhoven, 
waarr Frits vanaf 1 december 1930 de chef van de Philitefabriek (= bake-
liet)) ging assisteren.17 Kort tevoren, in de zomer van 1930, was ook de 
toenn drieëntwintigjarige Jetty getrouwd, en wel met de werktuigkundig 
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ingenieurr Adriaan Knappert, die hoofd was van de afdeling bankwer-
kerijj  en het interne bouwbedrijf.18 De huwelijken brachten al snel kin-
deren,, met als eerste Jan Diederik (Diek) Otten, zoon van Frans en 
Annetje,, die geboren werd op 19 oktober 1926 en van Anton op zijn 
tweeënvijftigstee een grootvader maakte. Tot zijn grote vreugde, zo blijkt 
uitt een brief die hij een week later aan zijn vriend Jan Feith stuurde: 
'Mett kleinzoontje Jantje Diederik gaat het best; ook met de jonge moe-
derr en wij grootouders lopen, trots als pauwen, met rok en hoge hoed 
steedss maar voor het huis van de jonggeborenen op en neer."9 

Datzelfdee jaar 1926 trad A. Goudeket als accountant bij Philips in 
dienst.. Hij stond verbaasd over het primitieve karakter van de boek-
houding.. Het bedrijf had een administratieve afdeling en een interne 
accountantsafdelingg voor de controle daarop. Dat was op zichzelf pri-
ma.. Maar, zo noteerde Goudeket later in zijn herinneringen: 'De wijze 
waaropp de resultaten werden berekend kwam nauwelijks uit boven 
dee meest elementaire registratie, men kwam tot een winstvaststelling, 
waarbijj  van een specificatie over activiteiten nauwelijks sprake was. De 
kostprijsberekeningg stond nog in de kinderschoenen...'20 Vooral de ma-
nierr waarop de jaarrekening tot stand kwam, was in Goudekets ogen 
'hoogstt interessant'. Hoofdadministrateur Boon en chef-accountant 
Wolff  staken de koppen bij elkaar en lieten successievelijk hun medewer-
kerss in duo's langskomen met de cijfers van de diverse bedrijfsonderde-
len.. 'Dan gingen de heren Boon en Wolf in een blauw schrift van vijf 
centen,, voor ieder onderdeel een bladzijde reserverend, beschrijven 
welkee waarde volgens hun mening aan de verschillende activa en passi-
vaa moest worden toegekend... Indien aldus in vergelijking met het ver-
mogenn per het einde van het vorige jaar een te groot voordelig verschil 
bleek,, dan werden nog extra voorzieningen getroffen door het een en 
anderr ongunstiger voor te stellen, totdat men op een winstbedrag kwam 
datt men de goegemeente wenste te tonen.' 

Dezee informele benadering van de financiële controle en verslagleg-
gingg was illustratief. Het concern had inmiddels veel kennis en ervaring 
opgebouwdd op het gebied van de massaproductie, research & develop-
ment,ment, verticale integratie, internationale marketing, verkoop, distribu-
tiee en logistiek enzovoort. Organisatorisch was het echter een eilanden-
rijk .. Elke fabriek, in binnen- en buitenland, elke verkooporganisatie, 
elkee stafafdeling, had haar eigen chefs en onderkoningen en alle lijnen 
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liepenn rechtstreeks naar opperkoning Anton. Weliswaar had hij na Ge-
rardss vertrek in 1922 drie ervaren medewerkers tot 'onderdirecteur' la-
tenn benoemen, maar aan hun taken was niets veranderd. P. Staal, al in 
dienstt sinds 1898, was nog altijd bedrijfsleider van de gloeilampenfabri-
cage.. J.C. Lokker, in 1908 ingehuurd als Gerards eerste onderzoeks-
assistent,, bleef verantwoordelijk voor de productietechnologie; terwijl 
J.. Gaarenstroom, ook in dienst sinds 1908, als vanouds het commerciële 
teamm aanvoerde. Deze tweede managementlaag beperkte zich boven-
dienn tot de productie en de commercie. Centrale afdelingen als het Nat-
lab,, inkoop, expeditie, octrooien, administratie, interne accountancy, 
arbeidd en secretariaat - inclusief de juridische zaken - bleven onder di-
rectt toezicht van de directeur.21 

Dee managers van dit eilandenrijk hadden in de ogen van de buiten-
staanderr een nogal chaotische stijl, zo blijkt uit de memoires van mr. Jan 
Willemm Beyen (de man die niet van 'prutsvennootschappen' hield). Na-
datt hij als jong jurist door Anton was aangenomen, meldde hij zich 
woensdagg 2 januari 1924 bij de fabriekspoort. Anton bleek met vakantie 
inn Zwitserland; Herman van Walsem, zijn nieuwe chef, was op zaken-
reis.. Met enige moeite ontdekte de portier dat een bureau voor hem was 
klaargezett bij het directiesecretariaat, gevestigd in het gebouwtje waar 
Gerardd in 1891 was begonnen. 'Van Walsem had er zijn kamer, en daar-
naastt was een klein kamertje met twee bureaus, een voor dr. Brümmer, 
dee Duitse jurist, die niet lang tevoren was geëngageerd en die - uiter-
aardd - op zakenreis was, en een voor mij. Mijn titel was secretaris van de 
directie.. Wat mijn taak was wist niemand. Ik zelf het allerminst. Ik ont-
dektee dat er een aantal onderdirecteuren was, aan wie ik toen maar mijn 
opwachtingg ben gaan maken (voor zover zij niet op zakenreis waren). Ik 
kann niet anders zeggen dan dat ze heel vriendelijk waren. Mijnheer An-
tonn had nu eenmaal invallende gedachten waarover hij niemand raad-
pleegdee en ik was er blijkbaar een van.'22 

Dee voordelen van een platte, niet-hiërarchische structuur zijn dui-
delijk:: de communicatielijnen zijn kort en informeel, de besluitvor-
mingg verloopt snel, men weet te improviseren. Anton geloofde na het 
vertrekk van Gerard ook heilig in het concept van één almachtige direc-
teurr die aan alle touwtjes trekt en de finale beslissingen neemt. Het ada-
giumm 'één man moet uiteindelijk verantwoordelijk zijn' liet hij de rest 
vann zijn leven niet meer los.23 Maar naarmate het bedrijf groeide, kwam 
dee grens van deze patriarchale benadering in zicht, en werd het voor die 
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enee man steeds moeilijker het overzicht te houden. Vanaf begin 1925 
nooptee de onontkoombare werkelijkheid - de expansie van het bedrijf, 
zijnn oplopende leeftijd, het aantreden van nieuwe generaties - Anton 
geleidelijkk toch tot stappen die leidden tot professionalisering en ver-
zwaringg van het (sub)topmanagement, tot meer samenhang in het con-
cernn en uiteindelijk ook tot een tweede man naast hem. Hij verzette zich 
err niet tegen en had hooguit moeite met de laatste stap, zo zal nog blij -
ken.. Hij volgde gewoon de route van de praktijk, zonder te weten waar 
diee precies heen leidde. En hij bleef altijd de patriarch, de grootaandeel-
houder,, de man met het laatste woord. 

Hett jaar 1925 was een overgangsjaar. Alvorens het Phoebus-kartel daad-
werkelijkk rust op de gloeilampenmarkt bracht, hielden de grote fabri-
kantenn - met Anton voorop - zich nog wat bezig met de al beschreven 
boven-- en ondergrondse schermutselingen. Op de achtergrond dwon-
genn het opkomend protectionisme en de voortdurende verhogingen 
vann invoerrechten hem tot het voeren van politieke lobby's en tot ver-
plaatsingg van productie. Ook de grote licentieverdragen met RCA en 
Telefunken,, de oprichting van de N v Philips' Radio eisten veel van zijn 
aandacht. . 

Intussenn was in Nederland een radio-omroep aan het ontstaan, die 
all  vanaf het begin een verzuild karakter had, met een sociaal-demo-
cratischee VARA, een katholieke KRO, een protestants-christelijke NCRV, 

eenn vrijzinnig-protestantse VPRO en een algemene HDO (later AVRO), 

allemaall  opgericht in de periode 1924-1926.24 Zij maakten voor hun uit-
zendingenn gebruik van de zender van de Nederlandse Seintoestellen 
Fabriekk te Hilversum, die, als beschreven, in 1925 door Anton werd 
overgenomen.. Het bereik van de nieuwe omroepverenigingen was nog 
uiterstt beperkt: op 1 januari 1926 waren er in heel Nederland maar vie-
rentwintigduizendd radioluisteraars. Europa (exclusief Rusland) telde 
drieënhalff  miljoen luisteraars, relatief meer dan Nederland, maar nog 
altijdd minder dan een procent van de bevolking.25 Anton was overigens 
minderr gelukkig met de verzuilde omroep, hij vond Nederland te klein 
voorr meer dan een omroepconcessie. Hij had in de jaren 1923-1924 ge-
lobbydd voor een nationale omroeporganisatie op commerciële basis, 
naarr model van de British Broadcasting Corporation (BBC). De staat 
konn dan een omroepbijdrage heffen en daar zelf een deel van behouden, 
hadd hij Hendrik Colijn (toen minister van Financiën) in 1924 voorge-
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steld.266 Maar een in 1925 ingestelde adviescommissie onder leiding van 
Tweede-Kamervoorzitterr en oud-premier Ch. Ruijs de Beerenbrouck 
vondd een 'kleurloze omroep' ongewenst en stelde in 1926 een compro-
miss voor waarin de verzuiling als uitgangspunt gehandhaafd bleef -
daarmeee de basis leggend voor het veelgeprezen en veel verguisde Ne-
derlandsee (publieke) omroepbestel.27 

Nogg in het overgangsjaar 1925 zette Anton een programma van in-
vesteringenn in gang, waarvan hij de kosten raamde op 3,7 miljoen gul-
denn (nu drieëntwintig miljoen euro). Naast investeringen in machines 
voorr het opvoeren van de productie van radiolampen, luidsprekers en 
anderee onderdelen, en in een proeffabriek, ging het om uitbreiding van 
dee kartonfabriek, eigen waterputten (de gemeente kon niet genoeg 
waterr leveren), aanleg van een hoogspanningsinstallatie, de bouw van 
arbeiderswoningenn en herenhuizen (voor stafleden), en een nieuw kan-
toorgebouw,, alles te realiseren in 1925 en 1926.28 

InIn deze complexe omstandigheden en met de nodige groeiversnel-
lingg in het verschiet was het zeker geen slecht idee de raad van com-
missarissenn te versterken. In de zomer van 1925 kreeg dit college een ze-
vendee lid: de vijfenzestigjarige dr.ir. Francois Gerard Waller, president-
directeurr van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft. Zowel 
Gerardd als Anton Philips kende deze alom gerespecteerde ondernemer 
all  lange tijd. Ernst Heldring schreef later over Waller, na diens overlij-
den:: 'Hij was een eerlijk en bekwaam man die de dingen in het groot 
zag...,, een groot bedrijfsleider en een indrukwekkend leider van men-
sen,, ofschoon hij niet gemakkelijk debatteerde of sprak... Ofschoon hij 
fell  kon zijn, had hij niet veel tegenstanders en zeker weinig of geen vij -
anden.'299 Waller bracht in de eerste plaats een lange industriële ervaring 
meee maar was bovendien een man van zwaarder gewicht en met betere 
relatiess - ook in regeringskringen - dan Gerard de Marez Oyens, de 
bankierr die vanaf het begin voorzitter van Philips' raad van commissa-
rissenn was geweest. Hij nam de voorzittershamer ook meteen over, met 
instemmingg van De Marez Oyens, die gewoon lid van de raad bleef.30 

Kortt daarop begon de groei van Philips' Radio,, dat nog altijd alleen 
onderdelenn produceerde, de eerste hausseachtige trekken te krijgen. In 
19266 bedroeg de omzet al dertig procent van die in gloeilampen, en 
Antonn verwachtte dat dit in het daaropvolgende jaar zou oplopen naar 
vijfti gg procent.31 Het personeelsbestand in Eindhoven, sinds de recessie 
vann 1921 geleidelijk gestegen van minder dan vijfduizend naar zeven-
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duizend,, groeide in 1925 en 1926 door naar zo'n vijfentachtighonderd. 
InIn diezelfde tijd werden zes buitenlandse radiodochters opgericht, ter-
wij ll  er ook twee verkoopmaatschappijen voor gloeilampen en een alge-
menee verkoopmaatschappij (in Duitsland) bijkwamen. Eind 1926 lag 
hett aantal buitenlandse verkoopdochters op negentien, wat neerkwam 
opp een verdubbeling in twee jaar tijd. In de daaropvolgende vier jaren 
zouu het nog eens verdubbelen naar achtendertig, meest in Europa maar 
ookk in Australië, Algerije (voor Noord-Afrika), Zuid-Afrika, India, Ia-
panenn Turkije.32 

Uiteraardd speelde het trio onderdirecteuren bij deze uitbreiding een be-
langrijkee rol. Maar niet de hoofdrol. Gaarenstroom, Lokker en Staal wa-
renn opgeklommen in de periode-Gerard en verbonden met het Philips 
vann vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen er nog maar één pro-
ductt was, de gloeilamp, en toen de nadruk lag op toegepaste research, 
slimmee fabricage en agressieve verkoop. Zij stonden in leeftijd tamelijk 
dichtt bij Anton. In 1925 was die eenenvijftig jaar. Staal was vijftig , Gaa-
renstroomm drieënveertig en Lokker veertig. Alle drie waren pioniers; al-
lee drie waren op hun specifieke terrein gepokt en gemazeld. Staal - naar 
hett schijnt met een karakter dat bij die naam paste - had samen met 
Gerardd sinds het begin van de eeuw enorme productiviteitsverbeterin-
genn gerealiseerd en het Philips mogelijk gemaakt de steeds terugkeren-
dee prijzenoorlogen vol te houden. De Zeeuwse ingenieur Lokker had 
mett Gerard gezorgd voor de snelle marktintroductie van innovaties als 
dee getrokken wolframlamp of de 'halfwatt'-lamp. Gaarenstroom, naar 
verluidtt een liefhebber van geld en vrouwen en voorzien van een groot 
gevoell  voor humor, was binnengekomen tijdens de exportdrive rond 
1910.333 Hij had als opvolger van de zo tragisch overleden topverkoper 
Aloyss Bakker tijdens de moeilijke oorlogsjaren 1914-1918 logistieke 
wonderenn verricht en was als commercieel manager natuurlijk mede-
verantwoordelijkk voor de fraaie winsten in de eerste naoorlogse jaren. 

Maarr waarschijnlijk vond Anton deze trouwe dienaren toch minder 
geschiktt voor het Philips van de jaren twintig en daarna, met een uitdij-
endd scala aan producten (te beginnen met radio- en röntgenbuizen), en 
waarinn zich heel nieuwe thema's aandienden: de globalisering van de 
lichtmarktt (door het Phoebus-kartel en later door de opkomst van de 
Japansee gloeilampenindustrie); de toenemende invloed van de overhe-
denn die - dwars tegen die globalisering in - de industrieën wilden op-
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sluitenn achter tariefmuren; de uitbouw van de eigen buitenlandse vesti-
gingen;; het uit de grond stampen van een compleet nieuwe divisie ra-
dio,, en het verbreden daarvan (grammofoons, geluidsfilm); het leiden 
vann een steeds complexere organisatie; het maken van keuzes bij de ont-
wikkelingg van nieuwe producten (medische apparatuur, televisie, huis-
houdelijkee apparaten); het uitzetten van de koers op lange termijn. Dat 
vergdee managers met andere kwaliteiten, op hoger niveau, generalisten, 
mett meer verstand van organisatiekunde en meer inzicht in tactiek, 
strategiee en in politiek. 

Alss impulsieve en intuïtieve ondernemer heeft hij misschien niet 
eenss zoveel tijd of gesprekken in dit soort overwegingen gestoken. Feit 
iss dat in 1925-1927 een nieuw drietal naar boven kwam dat het oude be-
gonn te overvleugelen. De eerste hiervan was de lange, gedistingeerde, 
pijpp rokende jurist Herman van Walsem, al sinds 1919 directiesecretaris 
enn consigliere, en eerder in dit boek geïntroduceerd als koel en onver-
schrokkenn in het overnamespel. Van Walsem was een scherp analyticus, 
zoo had hij al meteen bij zijn eerste opdracht - de participatie in Vitrit e 
tee Middelburg - aangetoond. Hij werkte hard, gedisciplineerd en toe-
gewijd;; zijn belangrijkste charme was zijn droge humor.34 Anton ver-
trouwdee hem volkomen. Hij was niet alleen diens juridische en tacti-
schee rechterhand, maar zoals we zagen al snel ook zijn plaatsvervanger 
bijj  tal van nationale en internationale onderhandelingen. 

Dee tweede - ook al even kort genoemd - was de commerciële man 
Othonn Loupart, geboren in 1891 en afkomstig uit Neutraal Moresnet, 
eenn slechts 344 hectare groot gebied in de vorm van een taartpunt dat 
toenn onder Duits/Belgisch bestuur stond, gelegen in een merkwaardig 
viertaligee hoek (men sprak er Duits, Frans, Nederlands en Esperanto) 
evenn ten zuiden van het drielandenpunt in Vaals.35 In 1915 was hij de 
oorlogg ontvlucht en naar Rotterdam getrokken. Daar had hij zijn studie 
aann de Handelshogeschool afgemaakt, terwijl hij in zijn onderhoud 
voorzagg door het geven van taallessen. In 1916 was hij als vijfentwintig-
jarigee op de inkoopafdeling van Philips beland. Die bood hem naar zijn 
zinn te weinig ontwikkelingskansen, en na een tijdje had hij gesolliciteerd 
bijj  de tabaksindustrie v/h Gebroeders Philips in Maastricht, eigendom 
vann neven van Anton.36 Als gevolg van deze balorige en provocerende 
zett was zijn onvrede ook tot Anton zelf doorgedrongen. Die had hem 
gevraagdd te blijven, hem overgeplaatst naar de verkoopafdeling en hem 
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inn het diepe gegooid. Loupart vertelde later: 'Op een goede dag, toen na 
afloopp van de oorlog de strijd om de buitenlandse markt begonnen was, 
staatt ineens de Ouwe Heer naast me. Pak je pet, zegt hij, en ga mee. In 
razendee vaart gaan wij naar het station, rennen de controle door en hij 
springtt in een trein die op het punt van vertrekken staat. Door het open 
coupéraamm roept hij mij toe: Loupart, je gaat naar Italië en daarna naar 
Polenn op een flying trip en ik verwacht dat je met orders thuiskomt! De 
treinn reed weg en daar stond ik op het lege perron, volkomen beduusd 
doorr deze plotselinge opdracht.'37 

Nadatt Loupart deze en nog wat andere tests eenmaal met goed ge-
volgg had afgelegd, kwam zijn carrière prima op gang. Toen Philips zich 
opp de radio stortte, trok hij de commerciële verantwoordelijkheid daar-
voorr gretig naar zich toe en manoeuvreerde zich zo al snel naast zijn 
cheff  Gaarenstroom. De zes nieuwe buitenlandse verkoopmaatschappij-
enn voor radioartikelen in twee jaar tijd waren zijn werk, niet die van 
zijnn baas. Hij ontpopte zich ook als een denker. Hij schreef in de daar-
opvolgendee decennia een serie strategische discussiestukken die hij 
'Principiëlee Zienswijzen' noemde, en speelde een belangrijke rol bij de 
bundelingg van verkoopkantoren en fabrieken in geïntegreerde nationa-
lee organisaties voor productie en verkoop in een reeks van landen.38 Hij 
raaktee binnen het bedrijf bekend om zijn temperament, en zijn sarcasti-
schee en uitdagende stijl.39 Toen Elseviers Weekblad hem in de jaren vijfti g 
-- opgeklommen tot lid van de raad van bestuur - ontmoette, schreef 
het:: Voor ons zit een korte, brede man [Loupart was maar 1,67 meter, 
MMM ], die met zijn parel in zijn blauwe das evengoed een deftig Ameri-
kaann als een Fransman zou kunnen zijn... Een kalm, gemoedelijk man, 
zoo op het eerste gezicht. Zijn stem, nog altijd met een licht accent, kan 
minutenlangg zacht en monotoon doorgaan... Maar dan ineens, als een 
gedachtee hem meesleept, zit er plots een andere man..., de ogen onder 
dee borstelige wenkbrauwen schitteren op, de stem wordt krachtig, hef-
tigg met een handgebaar verleent hij nadruk aan hetgeen hij te zeggen 
heeft.. Kort, afgebeten, fel komen de zinnen. De woorden kunnen het 
tempoo van de gedachteontwikkeling nauwelijks volgen.'40 

Dee elektrotechnisch ingenieur Frans Otten - 1,73 meter, tenger, felblau-
wee ogen, barstensvol energie - maakte het nieuwe drietal compleet.41 

Hijj  was nog maar net getrouwd met dochter Annetje, en nog geen der-
tig,, toen Anton hem eind 1925 opdracht gaf de snelgroeiende proef-
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fabriekk voor radiobuizen, die niet goed functioneerde, te reorganise-
ren.422 Loupart en Van Walsem waren op dat moment zesendertig. Otten 
wass niet alleen de jongste, hij was ook de snelste stijger. Hij bleek over 
organisatorischh talent te beschikken en wist de situatie in de proef-
fabriekk in korte tijd te verbeteren. Daarna gaf Anton hem de leiding 
overr de uitbreiding van de productie van radio-onderdelen, en ging hij 
steedss meer op hem leunen als de man 'die de schakel vormt tussen ra-
dio,, proeffabriek en hemzelf'.43 Vanaf september 1926 was Otten ook 
nauww betrokken bij de voorbereiding van de productie van Philips' eer-
stee eigen radiotoestel.44 Voorjaar 1927 besloot de raad van commissaris-
senn hem op voorstel van Anton te benoemen tot vierde onderdirec-
teur.455 Hij was op dat moment nog geen drie jaar in dienst. Datzelfde 
jaarr kreeg Herman van Walsem de chique en met 'onderdirecteur' ver-
gelijkbaree titel van 'Secretaris der Vennootschap'; Loupart moest nog 
eenn jaartje wachten op zijn bevordering.46 Waarom Otten eerder was? 
Zelfheeftt hij altijd gezegd: 'Ik heb mijn positie op even individuele wij -
zee moeten veroveren als iedereen.'47 Het is waar: hoe gehecht Anton aan 
zijnn familie was, hij valt nergens te betrappen op uitgesproken nepotis-
me.. Hij had Otten niet zo snel en zo hoog in de hiërarchie laten stijgen 
alss die een uitgesproken zwakke manager was geweest. Tegelijkertijd 
wass het voor de schoonzoon natuurlijk wel gemakkelijker om een ver-
trouwensrelatiee met de baas op te bouwen en te onderhouden dan voor 
anderen. . 

Terwijll  dit drietal oprukte, bracht Anton, met hun hulp, eind 1926 en be-
ginn 1927, het productieapparaat in stelling voor dee komende radiohaus-
se.. Behalve bij de NSF te Hilversum nam hij ook de meerderheid in han-
denn bij de fabrieken voor elektronenbuizen in Engeland (Mullard Radio 
Valvee Ltd.) en Duitsland (Muller), en kocht hij een soortgelijke fabriek 
inn Hongarije. Toen werd het tijd voor de commerciële doorbraak. Op 
111 maart 1927 begon het Natlab via een experimentele kortegolfzender 
mett krachtige, watergekoelde zendlampen teksten en muziek uit te zen-
den,, die vrijwel in de hele wereld goed te ontvangen bleken. De daarop-
volgendee dagen arriveerden telegrammen vanuit alle continenten. Tot 
dann bestonden alleen in de Verenigde Staten twee van dergelijke korte-
golfstations,, in Europa was deze pcjj-zender de eerste. De reacties over 
dee kracht en de kwaliteit van de ontvangst waren zo enthousiast dat al 
snell  andere uitzendingen volgden. Op 28 april ging via de PC JJ een con-
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certt van het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengel-
bergg de ether in (waarvan het geluid via een telefoonlijn naar de zender 
inn Eindhoven werd geleid), en op 31 mei en 1 juni spraken prinses Juliana 
enn koningin Wilhelmina vanuit Eindhoven de landgenoten in de kolo-
niënn toe. De zender trok ook internationale aandacht. Het Britse radio-
stationn te Daventry, dat op de lange golf uitzond, vroeg Philips een van 
haarr uitzendingen op te vangen en via de PC JJ door te geven. Het gevolg 
vann deze zogenoemde re/ay-uitzending, die ook weer wereldwijd goed 
doorkwam,, was een stroom telegrammen uit de Britse koloniën, en een 
reekss enthousiaste en complimenteuze hoofdredactionele commenta-
renn in de Britse pers.48 

Antonn maakte meteen gebruik van de nationale trots over dit staaltje 
Hollandss technologisch vernuft. Op de ontwikkelingen in de Neder-
landsee omroep had hij geen greep. Hij liet die links liggen en kwam eind 
aprill  1927 met een plan voor een omroepmaatschappij voor uitzendin-
genn richting Nederlands-Indië.49 Hij besteedde een flink deel van de 
maandd mei aan het benaderen van bedrijven met activiteiten aldaar. 
Hett kostte hem weinig moeite het startkapitaal bijeen te krijgen, de po-
tentiëlee aandeelhouders stonden bij wijze van spreken in de rij . Eind 
meii  stuurde hij een trotse en uitgelaten brief aan ir. J. de Kok, directeur 
vann de Bataafsche Petroleum Maatschappij (Koninklijke/Shell), die hij 
ookk om een bijdrage had gevraagd: 'Ik was laatstleden zaterdag bij ver-
schillendee grote Indische ondernemingen die zonder enige uitzonde-
ringring hun financiële steun, zoals door ons gedacht, hebben toegezegd. 
Hett is dus zo goed als zeker dat deze nationale prestatie binnenkort 
voorgoedd in het heelal zal kunnen weerklinken!!!'50 Op 18 juni werd de 
Philips'' Omroep Holland-Indië (PHOHI) opgericht, met in de raad van 
commissarissenn klinkende namen als Karel van Aalst van de Neder-
landschee Handel-Maatschappij en prof. Wim Treub, voorzitter van de 
Ondernemersraadd voor Nederlands-Indië.51 Ook de Bataafsche besloot 
nuu aandeelhouder te worden.52 

Middenn in deze golf van oplaaiend radio-enthousiasme kreeg Anna een 
ongeluk.. In de ochtend van donderdag 23 juni keerde zij terug uit Brus-
sel.. In de buurt van Leuven slipte haar auto bij een uitwijkmanoeuvre 
enn kwam tot stilstand tegen een boom. Haar chauffeur raakte licht ge-
wond,, zij moest met een paar gebroken ribben in het ziekenhuis wor-
denn opgenomen. Anton bevond zich op dat moment voor besprekingen 
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inn het Palace Hotel in Scheveningen, en brak die direct af om naar haar 
toee te gaan.53 Gelukkig herstelde zij goed en hield zij geen blijvend letsel 
aann het ongeval over. Na drie weken kon ze naar Eindhoven terugkeren; 
kortt daarop ging ze voor verder herstel naar Villars in het Rhónedal in 
Zwitserland.544 Anton bracht daar zelf ook een week of vijf , zes door -
langerr dan gebruikelijk in zijn zomervakanties - en kwam pas rond 
ïï september weer terug.55 Een paar dagen later vond de introductie van 
hett eigen radiotoestel plaats en kwam de radio-boom echt op gang. 

Hett succes was overweldigend. In 1928 - het eerste volle jaar - ver-
kochtt men ruim vijftigduizend radiotoestellen, in 1929 een kleine twee-
honderdduizend,, in 1930 bijna driehonderdduizend, ondanks de toen 
beginnendee recessie.56 Het tempo van de boom verraste iedereen. Anton 
vroegg de raad van commissarissen keer op keer toestemming voor weer 
eenn nieuwe aandelenemissie en nog grotere investeringen. Zelfs Gerard, 
diee vanaf medio jaren twintig met enige regelmaat op de vergaderingen 
verscheen,, lijk t te zijn meegesleept door het enthousiasme. Aanvanke-
lij kk was hij sceptisch. In juni 1928 reageerde hij op een voorstel voor een 
emissiee van zo'n zeven miljoen gulden (nominaal) met de opmerking 
'datt het moeilijk te voorzien is of de zaak zich geregeld stijgend zal ont-
wikkelen'.577 Maar toen deze emissie een groot succes bleek en feitelijk 
rondd zestien miljoen opleverde, en de verkoop van radio toestellen bleef 
stijgen,, stemde hij vijf maanden later zonder problemen in met nog 
zo'nn kapitaaluitbreiding. In de betreffende vergadering waren de com-
missarissenn zeer optimistisch; Gerard de Marez Oyens vroeg Anton 
waaromm hij niet meteen een veel grotere emissie deed. Anton antwoord-
dee dat hij onmogelijk kon voorspellen hoe de situatie er over zes maan-
denn uit zou zien.58 Die waren nog niet voorbij of hij vroeg de commissa-
rissenn in april 1929 alweer om een emissie, ditmaal met een verwachte 
opbrengstt van een kleine achtenveertig miljoen. Enigszins verontschul-
digendd zei hij 'dat men bij de vorige uitgifte, in november jongstleden, 
nogg niet vermoeden kon, dat de omzet zo enorm stijgen zou en dat zulk 
eenn grote nieuwbouw zou nodig worden'.59 9 

Tussenn 1927 en 1930 investeerde Philips in totaal 220 miljoen gul-
den(i,44 miljard euro nu) in gebouwen, machines, grond, woningen en 
uitbreidingg van het werkkapitaal. Voor de financiering van dit alles gaf 
menn vanaf eind 1924 tot in 1930 in totaal acht keer nieuwe aandelen uit, 
waarmeee het maatschappelijk kapitaal opliep van vijftien naar ruim ne-
gentigg miljoen gulden. Let wel: dit betrof de nominale waarde. Omdat 
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dee beurskoersen in de tweede helft van de jaren twintig sterk opliepen, 
leverdenn deze aandelenemissies een veelvoud op. Bovendien had het be-
drijff  aanzienlijke geheime reserves. Van 1924 tot en met 1928 verscheen 
eenn kwart van de winst, ruim 23 miljoen gulden (ruim 140 miljoen 
euro),, niet in de jaarverslagen; daarna was dit door een wetswijziging 
niett meer mogelijk. Door de emissies en geheime reserves was er voor 
dee boom in totaal 266 miljoen gulden (ruim 1,7 miljard euro) beschik-
baar,, ruim voldoende om de investeringen te betalen en ook nog fraaie 
dividendenn uit te keren, oplopend naar ruim twintig procent.60 Lenin-
genn waren niet nodig. 

Hett kwam nu erg goed uit dat Anton al meer dan een decennium 
langg stelselmatig grond had gekocht in de gemeenten Strijp en Eindho-
ven,, zodat het bedrijf langs de spoorlijn Eindhoven-Best een strook van 
well  vijf kilometer bezat. De katholieken hadden hun oude verzet tegen 
hett oprukken van het'neutrale' Philips in de loop der tijd gestaakt. Veel 
vann de aangekochte grond was afkomstig van de katholieke Kerk, van 
dee gemeente Strijp - die zich voor de Eerste Wereldoorlog nog zo had 
verzett tegen de eerste woningbouwplannen van het bedrijf- en zelfs 
vann Jan van Best, die indertijd als leider van de conservatief-katholieke 
fractiee in de Eindhovense gemeenteraad de aftrap had verricht voor het 
'feestdagenconflict'.611 In 1920 waren Strijp en de andere omliggende 
dorpenn (Gestel, Stratum, Tongelre en Woensel) met Eindhoven samen-
gevoegd.. Het bestuur van dit Groot-Eindhoven was Anton zeer ter wil-
le.. Misschien hielp daarbij dat Philips' eigen bouwmeester A. de Broe-
kertt en onderdirecteur P. Staal lid waren van de gemeenteraad.62 Hoe 
hett zij, in 1922 had de strook grond langs de spoorlijn de status van in-
dustrieterreinn gekregen, en per 1 januari 1927 gaf de raad dit gebied (in 
hett kader van een breder plan voor stadsontwikkeling) een ontheffing 
vann de Hinderwet. Toen de boom begon, waren grond en vergunningen 
duss geen probleem, en het is zeker mede daaraan te danken dat Philips 
binnenn de kortste keren grote bouwprogramma's kon starten, het fa-
brieksoppervlakk te Eindhoven in de periode 1927-1930 wist te verdubbe-
lenn naar een kleine driehonderdduizend vierkante meter en zo de vraag 
naarr radio's kon bijbenen.63 

Maarr waar het personeel vandaan te halen? Er waren zoveel arbeids-
krachtenn nodig dat Eindhoven en directe omgeving ze niet meer kon-
denn leveren, en Philips ze steeds verder weg moest halen, eerst elders uit 
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Brabant,, daarna uit Limburg en de Belgische Kempen. Al in de zomer 
vann 1925 meldde Anton de commissarissen dat hij zelfs in Drenthe men-
senn aan het werven was.64 Die stap was niet gespeend van enig opportu-
nisme.. Door achteruitgang van het turfsteken was in het Drents-Gro-
ningsee veengebied een zo grote werkloosheid ontstaan, dat de regering 
verhuizingg naar andere landsdelen propageerde en financiële stimulan-
senn gaf voor het verplaatsen van Drentse gezinnen naar de Twentse tex-
tielindustrie,, de Limburgse mijnen en ook naar Eindhoven. Philips 
kreegg dat jaar subsidie voor de bouw van negentig woningen voor ar-
beiderss uit Emmen.65 Het bedrijf had een voorkeur voor gezinnen met 
dochters.. Nu de personeelsschaarste toenam, waren in de eigen regio 
onvoldoendee meisjes beschikbaar en moest men relatief veel mannen 
aannemen.666 Anton schreef in een van zijn schaarse brieven aan Gerard: 
'Wijj  achten het zeer wenselijk een aantal grote gezinnen, speciaal met 
velee vrouwelijke gezinsleden hierheen te doen komen, daar wij vrou-
welijkk personeel, waarvan de lonen aanmerkelijk lager zijn dan die van 
mannelijkk personeel, op het ogenblik zeer goed kunnen gebruiken.'67 

Philipss liet alleen grote gezinnen komen, waarvan minstens drie meisjes 
bovenn de veertien jaar direct in de fabriek konden komen werken. Het 
eerstee golfje van 1925 was nog beperkt, maar in de jaren 1927-1928 liep 
hett aantal op naar zo'n vijfhonderdvijftig kinderrijke gezinnen, meest 
uitt Drenthe en Groningen. Gemiddeld leverde elk van die gezinnen vijf 
werknemers,, van wie drie meisjes en twee jongens; in totaal ging het 
omm achtentwintighonderd werknemers, van wie zo'n achttienhonderd 
meisjes.688 Voor de vaders had Anton niet zoveel belangstelling, althans 
niett als potentiële werknemer. Toen de tweede, grote emigratiegolf op 
gangg kwam, liet hij aan de noordrand van Eindhoven enkele tientallen 
landarbeiderswoningenn bouwen, met elk een halve hectare grond erbij. 
Opp deze 'keuterijtjes' konden de gezinshoofden de kost verdienen met 
hett verbouwen van groenten en fruit, terwijl de kinderen 'in onze in-
dustriee tewerk gesteld worden', zo legde hij minister mr. J. Kan van Bin-
nenlandsee Zaken en Landbouw in een brief uit.69 

Voorr de selectie van de Drents/Groningse gezinnen ging een reizen-
dee karavaan op pad, met een arts voor de medische keuringen en een 
psycholoog,, die de kandidaten beoordeelde op vaardigheden, intelli-
gentie,, doorzettingsvermogen en psychische geschiktheid. Philips had 
daartoee sinds 1921 de beschikking over een afdeling arbeid, onder lei-
dingg van ir. Z. Fetter, die Anton had weggeplukt bij de inspectie voor de 
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arbeidd in het district Venlo, en had gevraagd een centrale personeelsaf-
delingg op te zetten. Fetter had de overstap graag gemaakt, omdat hij zich 
bijj  Philips bezig kon houden met het allernieuwste op het gebied van de 
personeelsselectie.. Later vertelde hij hoe Gerard - toen nog actiefin het 
bedrijf-- tijdens de kennismaking was'begon [nen] over de psychotech-
niek,, die op dat tijdstip na de Eerste Wereldoorlog net in ontwikkeling 
was.. De Amerikanen hadden met hun legertests een geweldig voorbeeld 
gegeven.... Gerard Philips had daar het een en ander over gelezen.'70 

Hett Amerikaanse leger had de psychotechnische tests bedacht voor 
dee selectie van rekruten. Ze waren heel praktisch van aard en ten tijde 
vann Fetters komst naar Philips waren verschillende instituten en uni-
versiteitenn bezig ze geschikt te maken voor toepassing in de industrie. In 
Duitslandd hadden Osram en AEG er wel belangstelling voor. Fetter had 
eenn cursus mogen volgen bij het Orga-instituut in Berlijn, en kort daar-
opp was de hoofdassistent hiervan een halfjaar naar Eindhoven gekomen 
omm hem te helpen een testafdeling op te zetten, gebaseerd op Duitse 
testmethoden.. Na een experimentele fase hadden alle afdelingen bin-
nenn Philips eind 1922 de oekaze gekregen dat zij alleen nog personeel 
mochtenn aannemen via de afdeling arbeid. En in de loop van 1924 had 
Antonn de psycholoog J. Luning Prak aangetrokken, die was opgeleid 
doorr de beroemde hoogleraar psychologie G. Heymans te Groningen, 
enn enige ervaring had opgedaan met psychotechnisch onderzoek bij 
Storkk in Hengelo.71 

Luningg Prak was ook de man die in 1925 de Drents/Groningse kandi-
daat-gezinnenn onderzocht, voordat ze naar Eindhoven konden komen. 
Dee psychotechnische testmethoden bleken de kans op succes bij het 
aannemenn van nieuwe arbeidskrachten sterk te verhogen. Zo had men 
voorr het boren van diamanten - ten behoeve van het trekken van gloei-
draadd - mensen nodig met een vaste hand en verantwoordelijkheidsge-
voel.. Vóór invoering van de psychotechnische tests beoordeelden de be-
drijfsleiderss en chefs hun sollicitanten zelf op potentiële geschiktheid. 
Daarr waren ze niet zo goed in: de helft van de aangenomen kandidaten 
bleekk achteraf toch ongeschikt, en de andere helft had zes maanden no-
digg om het vak te leren. Na invoering van de selectietests hoefde maar 
twintigg procent achteraf weggestuurd te worden en leerde de overige 
tachtigg procent het vak in drie maanden.72 Met de komst van Luning 
Prakk nam het testen bij Philips een zeer hoge vlucht; het aantal keurin-
genn liep op naar bijna achtduizend in 1927 en dertienduizend in 1928.73 
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Directt in het verlengde van de personeelsgroei lag een sterk groeiende 
behoeftee aan huizen, een onderwerp waarmee Anton zich al vanaf het 
beginn van Philips' woningbouw in 1909 persoonlijk bezighield. Het be-
stuurr van de gemeente Eindhoven voerde op dit front een passief be-
leid.. Het kampte met flinke tekorten op de eigen woningexploitatie en 
wildee niet te veel woningen voor arbeiders van buiten bouwen, want als 
diee weer werkloos raakten, kwam men maar met wanbetalers en andere 
ellendee te zitten.74 'Het niet al te onbesuisd voortgaan met het bijbou-
wenn van arbeiderswoningen [heeft] tot gevolg... gehad dat Eindhoven 
thanss een ongekend laag aantal werklozen heeft,' schreven burgemees-
terr & wethouders eind 1927 aan het ministerie van Arbeid, Handel en 
Nijverheid.75 5 

Antonn had een heel andere benadering. De pendelaars kostten zijn 
bedrijff  geld, in de vorm van transportkosten (Philips liet bussen naar 
Belgiëë rijden), een hoger verloop en hoger ziekteverzuim.76 Toen het 
woningtekortt in Eindhoven in 1927 opliep naar bijna tweeduizend, be-
gonn hij - met het oog op de personeelsuitbreidingen voor de fabricage 
vann radiotoestellen - een lobby richting Den Haag. Op 10 oktober ont-
moettee hij minister Slotemaker de Bruine van Arbeid, Handel en Nij -
verheid,, met wie hij eerder dat jaar in het kader van de lobby tegen de 
Fransee invoerrechten regelmatig van doen had gehad. Hij vertelde de 
bewindsmann dat de woningbouwvereniging Volkshuisvesting, waarvan 
hijj  medeoprichter en voorzitter was en Philips de grootste aandeelhou-
der,, een overschot van tweehonderdduizend gulden van de gemeente 
niett mocht inzetten voor nieuwbouw.77 Drie dagen later stuurde hij 
brievenn aan Slotemaker de Bruine en aan diens collega's van Financiën 
enn Binnenlandse Zaken met bouwplannen voor zevenhonderdvijftig 
woningen,, die Den Haag deels zou moeten subsidiëren uit werkloos-
heidsgeldenn voor Drentse gezinnen en deels financieren met een hypo-
thecairee lening. Hij beschuldigde de gemeente ervan 'haar taak ernstig 
verwaarloosd'' te hebben en dreigde weer eens met verplaatsing van pro-
ductie/88 Hij schreef dat het aantal pendelarbeiders en -arbeidsters uit 
Belgiëë zou oplopen naar vijf- a zeshonderd, en: 'het zou zelfs hierbij niet 
kunnenn blijven, maar wij zullen bovendien genoodzaakt zijn onze fa-
briekenn in het buitenland uit te breiden, in het bijzonder die te Antwer-
pen,, mede in aanmerking genomen de veel lagere Belgische loonstan-
daard.'799 Dat dreigement werkte. Binnen de kortste keren besloot de re-
geringg de gemeente te passeren en rechtstreekse leningen te verstrekken 
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aann de Vereeniging Volkshuisvesting en aan de nieuwe woningbouwver-
enigingg Thuis Best, die Anton in de gauwigheid had opgericht. De beide 
woningverenigingenn konden vervolgens in hoog tempo meer dan vijf-
entwintighonderdd huizen bouwen. Het rijk financierde tachtig procent 
vann de bouwkosten; in de jaren 1928 en 1929 ging meer dan de helft van 
allee rijks voorschotten voor woningwetwoningen naar Eindhoven. Phi-
lipss betaalde de rest, eveneens in de vorm van leningen. Het aantal door 
hett bedrijf gebouwde en meegefinancierde woningen liep door deze 
bouwgolff  op naar zo'n zevenendertighonderd.80 

Antonn schrok er trouwens niet voor terug burgemeester en wethou-
derss van Eindhoven ook te laten voelen hoe belangrijk hij hen vond. 
Toenn Philips' voetbalclub PSV in 1929 landskampioen werd, regelde 
eenn huldigingscomité een ontvangst ten stadhuize, met champagne, ge-
volgdd door een bezoek aan De Laak. Dat moest toch even anders, vond 
Anton.. Het blad Huisgezin berichtte: 'De heer Philips keurde de volg-
ordee van het program echter af en stond erop dat de optocht hem be-
zoekenn zou, alvorens men naar de burgemeester ging.'81 Een compromis 
bleekk onmogelijk, Anton kreeg zijn zin, het comité ontbond zich en de 
ontvangstt op het stadhuis - waar zich al veel mensen verzameld had-
denn - ging niet door. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde, 
voegdee Huisgezin eraan toe: 'Het pijnlijke incident heeft in de stad veel 
opzienn gebaard en is een herhaling van wat er zich vroeger al heeft afge-
speeldd bij het bezoek van de koningin en de prins aan de Philipsfabrie-
kenn ter gelegenheid van de eerste radio-uitzending naar Indië.' 

Middenn in de hectiek van de radio-boom reisde Anton op dinsdag 
177 april 1928 naar Parijs, samen met Anna,, hun beide dochters Annetje 
enn Jetty, het driemanschap Frans Otten, Othon Loupart en Herman van 
Walsem,, en verder met Emile Hijmans (chef van de octrooiafdeling) 
mett vrouw en Gilles Holst (hoofd van het Natuurkundig Laboratori-
um).. Frits - die de vorige dag zijn drieëntwintigste verjaardag had ge-
vierdd - moest dat jaar kandidaatsexamen doen en ging niet mee. Het 
gezelschapp dineerde die avond bij de representant van RCA in Europa en 
begaff  zich de volgende dag naar Engeland om zich in Southampton in 
tee schepen op de 'ss Olympic' voor de overtocht naar de Verenigde Sta-
ten.. Bij aankomst in New York, dinsdag de 24ste, streek de hele groep 
neerr in het Ritz Carlton Hotel aan Madison Avenue & 46th Street.82 De 
reiss was goed voorbereid en Clark Minor, president van International 
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Generall  Electric (IGE), had ervoor gezorgd dat ze de daaropvolgende 
wekenn twee Packard-automobielen tot hun beschikking hadden.83 

Dee sfeer in New York was zinderend en opgewonden. Juist dat voor-
jaarr schakelde de beurshausse in Wall Street in haar hoogste versnelling. 
Sommigee analisten waarschuwden voor de gevaren van de speculatie-
golf,, maar de overgrote meerderheid van kapitaalkrachtig Amerika 
deedd er vol enthousiasme aan mee. De Amerikaanse econoom John 
Kennethh Galbraith schreef later over deze maanden: 'Nooit was er een 
beteree tijd geweest om rijk te worden, en de mensen wisten het. 1928 was 
echtt het laatste jaar (voor de Grote Krach) waarin de Amerikanen opge-
wekt,, uitgelaten, en volmaakt gelukkig waren.'84 Voor de dames was het 
vakantie.. Loupart, Hij mans en Holst daarentegen hadden een zeer druk 
programmaa van werkbezoeken aan enkele tientallen laboratoria, fa-
briekenn en kantoren van General Electric, RCA en het elektrotechnisch 
concernn Westinghouse, verspreid over de staten New York, Pennsyl-
vaniaa (Pittsburg), en Ohio (Cleveland en omstreken). Zij oriënteerden 
zichh daar op de jongste stand van zaken in de lichttechnologie, en ver-
dieptenn zich in de nieuwe ontwikkelingen rond de geluidsfilm, de elek-
trischee grammofoon (de oude met de grote hoorns waren nog puur 
mechanisch),, televisie (dat jaar startten in Engeland al de eerste expe-
rimentelee uitzendingen) en facsimile (beeldoverdracht, later uitmon-
dendd in de faxmachine).85 

Antonn bezocht oude kennissen, regelde enige beleggingen en voerde 
-- ondersteund door Van Walsem - gesprekken met topmensen van RCA 
enn GE ,86 Die gesprekken hadden een wat merkwaardig karakter. 'Onder-
handelingen'' kon men ze nauwelijks noemen en ze leverden ook weinig 
concreetss op. Dat lijk t ook niet direct zijn bedoeling te zijn geweest. Hij 
polstee bij beide bedrijven de bereidheid de bestaande licentieovereen-
komstenn te verruimen, maar bleef vaag over zijn motieven. Toen Clark 
Minorr van International General Electric daarover doorvroeg, vertelde 
hijj  dat Philips erover dacht haar activiteiten uit te breiden naar een veel 
brederr scala elektrotechnische massaproducten, waaronder huishoude-
lijk ee apparaten als koelkasten, stofzuigers en broodroosters. Minor re-
ageerdee nogal verbaasd op deze fantasieën en op Antons mededeling dat 
hijhij  voor deze nieuwe producten licenties zocht en royaltyvergoedingen 
zouu willen betalen maar absoluut geen verkoopbeperkingen zou accep-
teren.. Er valt slechts te speculeren waarom Anton deze kaarten in zo'n 
vroegg stadium bij GE op tafel gooide. Concrete plannen voor een stap in 
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dee richting van huishoudelijke apparaten had Philips nog niet en hij liep 
hett risico slapende honden wakker te maken, GE werkte nauw samen 
mett Europese elektrotechnische fabrikanten als A EG, die nu de gelegen-
heidd kregen zich op een verdere diversificatie van Philips voor te berei-
den.. Wilde hij alleen maar de reactie van GE peilen? Of gaf hij de bluffer 
inn zich weer eens vrij baan, die wel zin had in wat provocatie? Enkele 
maandenn eerder had hij een soortgelijk gesprek over het openbreken 
vann licenties gevoerd met de directeur van de Duitse radiofabrikant 
Telefunken,, die daardoor uiterst bezorgd - ja, zelfs geïntimideerd - was 
geraaktt over Philips' toekomstplannen op het gebied van radio en 
grammofoonn op de Duitse markt.87 

Franss Otten bezocht tijdens deze reis de Ford-fabrieken in Detroit en 
eenn aantal andere grote bedrijven, en verzamelde allerlei informatie. 
Zijnn bevindingen legde hij vast in een brochure van meer dan veertig 
pagina's,, waarin hij een uitgebreid beeld schetste van de Amerikaanse 
economiee van dat moment, van de industrie, de detailhandel en de ra-
dio-omroep,, en van de belangrijke trends op het gebied van productie, 
marketing,, personeelsbeleid en bedrijfsorganisatie. Bij Ford maakte 
voorall  de vergaand gerationaliseerde massaproductie grote indruk op 
hem.. Op een personeelsbestand van honderdtienduizend was slechts 
achthonderdd man kantoorpersoneel. 'Ford zelf beweert altijd dat hij 
auto'ss maakt en geen papier.'88 Ford bood geen keuze uit meerdere mo-
dellenn en de afdeling kostprijsberekening telde slechts één chef en vijf 
medewerkers.. 'Dit is mogelijk door het buitengewoon gering aantal on-
derlingg verschillende producten en onderdelen.' De dealers konden niet 
bestellenn en hadden maar af te wachten hoeveel ze geleverd kregen. Het 
voorraadbeheerr was zeer scherp. In de fabriek zelf waren onderdelen 
voorr één productiedag; de onderdelen voor de volgende dag bevonden 
zichh in de magazijnen, die voor de derde productiedag waren nog on-
derwegg vanuit de toeleveranciers. Met een mengeling van bewondering 
enn afschuw beschreef Otten de werking van de roemruchte lopende 
band:: 'Op andere banden, die rechthoekig op de afmontageband liepen, 
werdenn de benodigde onderdelen en banden enz. aangevoerd, ook de 
carrosseriee zelf, welke van een hogere etage komt... De arbeiders, die aan 
dee afmontageband meewerken, moesten op kleine wagentjes, die zij zelf 
inn beweging konden brengen, meerijden, teneinde hun werkzaamhe-
denn te kunnen verrichten.' Het werktempo lag hoog en wie niet mee-
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kon,, werd soms eerst overgeplaatst maar daarna onverbiddelijk ontsla-
gen. . 

Overr het algemeen was Otten niet erg positief over de manier waar-
opp Ford en ook andere Amerikaanse industrieën met hun werknemers 
omgingen.. Voor ongeschoold werk huurden ze arbeiders per dag in. De 
meestee fabrieken hanteerden stukloon, dat ze verlaagden als de arbei-
derss te hard werkten. Ford betaalde wel een goed uurloon maar regelde 
dee snelheid van de productie 'door de snelheid der transportsystemen' 
zodanigg op te voeren dat de werknemers het ook echt niet langer dan 
veertigg uur per week volhielden.89 In veel bedrijven was een vergaande 
arbeidsdelingg doorgevoerd, gebaseerd op het scientific management van 
Fredericc Winslow Taylor. Dat was niet zozeer om rekening te houden 
mett de 'human factor in industry' - waar Amerikaanse managers vol-
genss Otten weinig van begrepen - als wel om 'zo eenvoudig mogelijk te 
bedienenn machines te kunnen construeren', en om zo min mogelijk met 
geschooldee arbeiders te hoeven werken.90 De arbeiders moesten zelf 
zorgenn voor ziekte- en pensioenverzekering. Weinig fabrieken hadden 
dergelijkee voorzieningen. National Cash Register (NCR), de fabrikant 
vann winkelkassa's, stond bekend als een positief voorbeeld. 'Deson-
dankss wordt bij de National Cash Register Co. een arbeider, die drie 
dagenn niet op het werk verschenen is wegens ziekte, automatisch ont-
slagen,, waardoor men voorkomt, dat het ontbreken van arbeiders stag-
natiee in de productie zal brengen.'91 Hij was evenmin erg positief over de 
Amerikaansee arbeiders zelf. Die namen de saaiheid van het lopende-
bandwerkk wel erg gemakkelijk voor lief: 'De gemiddelde arbeider ver-
dientt graag een hoog loon, desnoods met lichamelijke vermoeienis, 
dochh in ieder geval het liefst zonder geestelijke inspanning.'92 Ze waren 
ookk eenvoudig op te jutten tot onderlinge concurrentie met andere af-
delingen.. 'In de fabrieken zijn op sommige plaatsen borden aange-
bracht,, waarop dag voor dag aangetekend wordt, welke persoon of wel-
kee afdeling vooraan staat.' Dat mocht naar Europese begrippen 'min of 
meerr kinderachtig' lijken maar paste zijn inziens wel in 'de psyche van 
dee Amerikaanse arbeider'. 

Meerr enthousiasme valt te bespeuren in zijn passages over marke-
tingg en de detailhandel. Door de recessie van begin jaren twintig was de 
nadrukk in Amerika verschoven van massaproductie naar massa-afzet, 
legdee hij uit, en naar nieuwe methoden voor sales promotion. 'Een voor-
beeldd hiervan is de welbekende campagne voor mothers dayy onderno-
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menn door de gezamenlijke bloemenwinkeliers en banketbakkers. Even-
zoo de campagne onder het motto: say it with flowers.'9i Om de verkoop 
vann auto's te bevorderen trachtte men 'het publiek te doen inzien, dat in 
iederr gezin ook de vrouw een eigen auto moet hebben* Het nieuwste sti-
muleringsmiddell  was het afbetalingssysteem, en er was ook meer aan-
dachtt voor service en voor window display.94 Omdat dit soort promotie 
leiddee tot hogere verkoopkosten, was in de Amerikaanse detailhandel 
eenn tweedeling aan het ontstaan tussen enerzijds duurdere speciaal-
zakenn met mooie etalages en goed opgeleid, servicegericht personeel en 
anderzijdss goedkopere winkelketens - chain stores - met een gezamen-
lijk ee inkoop en weinig aandacht voor dienstverlening en reclame. De 
laatstee wisten volgens Otten betere marges te realiseren dan de eerste.95 

Hijj  was ook erg onder de indruk van de Amerikaanse radio-omroep. 
Err waren op dat moment volgens zijn gegevens zevenhonderd omroep-
stationss in de Verenigde Staten. Een vijftigtal was verenigd in de Natio-
nall  Broadcasting Company (NBC, opgezet door GE, Westinghouse en 
RCA),, twaalf andere in de Columbia Company. Vanuit de NBC-studio's 
aann 5th Avenue te New York en in zeventien andere steden werden de 
programma'ss via kabels met een totale lengte van vijfentwintigduizend 
mijll  verspreid naar de zendstations, wist hij. De inkomsten van NBC be-
stondenn voor een groot deel uit reclame, van bescheiden aard. 'Men be-
perktt zich ertoe te doen mededelen, dat dit of dat program mogelijk is 
gemaaktt door de steun van bijvoorbeeld de Palmolive Soap, de General 
Motorss Company, Wrigley, enzovoort. Deze ondernemingen betalen 
voorr die reclame vijfenzeventighonderd dollar per avond.'96 Er werd 
doorr de radio niet alleen veel geld verdiend, maar ook veel geld uitgege-
ven.. De kabelhuur kostte NBC twee miljoen dollar per jaar, voor een op-
tredenn van de beroemde muziekgroep The Revellers betaalde men dui-
zendd dollar. 

Alless bijeen was het een interessante, intelligente en zeer leesbaar ge-
schrevenn brochure, met een rijk scala aan feiten en analyses, getuigend 
vann een brede kennis en belangstelling, en van heldere opvattingen (zo-
alss die over het Amerikaanse personeelsbeleid). Later dat jaar verspreid-
dee Otten het stuk onder het hoger personeel en gaf hij er lezingen over. 
Daarmeee werd het ook een instrument van zijn ambitie, een visite-
kaartjee waarmee hij zich van het opkomende trio Loupart-Otten-Van 
Walsemm profileerde als degene met de meest uitgewerkte gedachten 
overr professioneel management en organisatie. Het was een stuk dat 
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zijnn schoonvader nooit had kunnen schrijven. Anton vatte zijn opvat-
tingenn liefst samen in oneliners, en grossierde in wijsheden en verma-
ningenn als: 'Denk erom dat alle moeilijkheden te overwinnen zijn', 
'Plichtsbetrachtingg geeft op den duur groter bevrediging dan bezit', en: 
'Durff  ongelijk te bekennen... want koppigheid is dom...'97 Anton was 
niett afkerig van grootspraak en hield van verhalen; Otten was meer een 
mann van breedspraak, analyse en beschouwingen. 

Dee impact van de Amerikareis was snel merkbaar. In juli 1928, niet lang 
naa de terugkeer, ging de subtop over tot vaste besprekingen op de 
maandagochtend,, die een formeel karakter kregen doordat de discus-
siess en de besluiten ook officieel werden vastgelegd in notulen.98 Deel-
nemerss waren de vijf onderdirecteuren (Gaarenstroom, Lokker, Staal, 
Ottenn en inmiddels ook Loupart), de secretaris der vennootschap (Her-
mann van Walsem) en de directeur van het laboratorium (Gilles Holst). 
Vrijwell  direct kwamen twee thema's aan de orde, waarvoor het bezoek 
aann de Verenigde Staten nieuwe inzichten en ideeën had opgeleverd: de 
noodzaakk van meer professionaliteit en samenhang in de administratie 
enn de organisatie, en de introductie van nieuwe producten. Het eerste 
themaa was vooral het domein van Frans Otten, het tweede lag meer in 
dee lijn van commerciële man Loupart en researchdirecteur Holst. 

Voorr het professionaliseren van de bedrijfsvoering had Otten inmid-
delss de hulp gezocht van prof. dr. Jan Goudriaan. Deze eigenzinnige en 
briljantee econoom en ingenieur was toen vierendertig jaar oud. Hij was 
actiefinn de s DAP en werd daar al rond 1920 - als middentwintiger - als 
eenn van de belangrijke sociaal-democratische denkers en publicisten 
beschouwd.. Hij was eerst directeur-generaal van de Arbeid in Amster-
damm en Den Haag geweest en werkte vanaf 1924 als hoofdingenieur bij 
dee scheepswerf Feijenoord te Rotterdam. Daarnaast was hij sinds 1926 
buitengewoonn hoogleraar in de bedrijfsleer aan de Nederlandsche Han-
dels-Hoogeschooll  in diezelfde stad.99 Hij kende Philips van een excursie 
diee Anton eind juni 1927 - dus midden in in de successfeer van de korte-
golfzenderr PCJj - had georganiseerd voor een aantal leden van de rege-
ring,, topmensen van grote Indische ondernemingen en andere rela-
ties.1000 Daarna had hij Anton een dankbriefje gestuurd met de opmer-
kingg dat Philips zijns inziens 'terecht een wereldvermaardheid' had.101 

Perr 1 juni 1928 trad Goudriaan bij het concern in dienst als hoofd van 
eenn nieuw opgezet 'bureau bedrijfsorganisatie'. Hij begon eerst aan een 
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functieclassificatie,, met bijbehorende salarisschalen, te beginnen voor 
lagerr personeel en daarna voor de hogere employés.102 Vervolgens vroeg 
hett 'college van onderdirecteuren' - zoals men de groepdeelnemers aan 
dee wekelijkse bijeenkomsten ging noemen - hem een systeem van per-
soneelsbudgettenn te ontwerpen, zodat de afdelingen hun personeels-
kostenn beter onder controle zouden houden.103 Het waren de eerste, 
voorzichtigee stappen in de richting van meer financiële stroomlijning, 
enn ze gingen gepaard met veel interne discussie. 

Hett nieuwe college vertoonde meteen de neiging standaardisatie, 
centralisatiee en coördinatie als dé oplossing van alle mogelijke proble-
menn te beschouwen. Het regulier overleg bestond nog maar een paar 
maandenn toen Frans Otten klaagde dat drie buitenlandse dochters zelf-
standigg contact hadden gehad met grote buitenlandse concerns 'zonder 
datt de heren [= onderdirecteuren, MM] , die zich speciaal met het door 
dezee concerns bestreken gebied bezighouden, hiervan iets afwisten'.104 

Menn besloot de betreffende dochters met een brief tot de orde te roe-
pen:: hier was betere coördinatie nodig. Niet veel later meldde Piet Staal 
datt een aantal pakhuizen in het buitenland de goederen niet goed be-
handeldee en te veel personeel had. Hij stelde voor ze onder centrale con-
trolee van Eindhoven te brengen en kreeg daarvoor krachtige steun van 
Loupart.. Toen die erop aandrong 'in elk land grote en naar de eisen des 
tijdss ingerichte lagers te hebben', besloot de vergadering Goudriaan te 
vragenn 'de mogelijkheid van normalisatie der lagers te bestuderen'.105 

Weerr een paar maanden later begon Werner Brümmer - vermoedelijk 
aanwezigg als vervanger van Van Walsem - over het feit dat sommige 
dochterfabriekenn hun inkopen deden bij concurrenten van Philips. Zo 
kochtt de glasfabriek Weiswasser gelijkrichters bij A EG, terwijl dat ook 
elderss zou kunnen. Die toestand kon niet voortduren, vonden de aan-
wezigen.. Maar wat te doen? Centraal vastgestelde inkoopregels zouden 
ongetwijfeldd tot verzet leiden. Bij wijze van compromis stelde Brümmer 
voorr in ieder geval een centrale lijst te maken van firma's bij wie men bij 
voorkeurr wel en niet moest inkopen.106 

Ookk de coördinatie tussen de leden van het college onderling bleek 
voorr verbetering vatbaar. Op een gegeven moment klaagde Natlab-
directeurr Holst dat soms nieuwe apparaten op de markt kwamen zon-
derr dat zijn laboratorium daarbij was ingeschakeld. Een voorbeeld was 
eenn kortegolfradio, die werd gefabriceerd in de NSF-fabriek te Hilver-
summ en 'alle fouten vertoont van onze vroegere apparaten'.107 Loupart 
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voeldee zich aangesproken en reageerde als door een wesp gestoken: dat 
probleemm was niet de schuld van zijn verkoopafdeling maar van de N S F . 
Diee had met Holst contact moeten opnemen, niet hij. Daar moest een 
volgendee keer dan nog maar eens rustig over doorgepraat worden, be-
sloott de vergadering. 

Inn april 1929 wijdden de onderdirecteuren op verzoek van Gilles 
Holstt een hele bijeenkomst aan coördinatie, standaardisatie en plan-
ning.. Holst begon met de vaststelling 'dat in de praktijk de meeste afde-
lingenn in de fabriek al te onafhankelijk van elkaar werken' en dat het be-
langrijkk was bij vernieuwing en veranderingen planmassig te werk te 
gaan.'088 Dat gold zijns inziens ook voor acquisities. 'Thans kopen wij 
zoo nu en dan een fabriek in het buitenland, voor zover dit in onze kraam 
tee pas komt; volgens een vast plan geschiedt dit echter niet.' Loupart 
wass het hier helemaal mee eens. Hij vond dat men met planningen voor 
vijfjaarr moest werken en vertelde dat hij in zijn commerciële afdeling 
all  standaardprocedures - door hem aangeduid als standardized prac-
ticestices - had ingevoerd. Otten vertelde op zijn beurt hoe de fabriek van 
radiotoestellenn bepaalde leveranties had toegezegd 'zonder rekening te 
houdenn met de productiemogelijkheden der bakeliet- en metaalwaren-
afdeling,, met het resultaat, dat de beloften niet gehouden konden wor-
den'.. Om dit soort problemen te voorkomen moest iedere afdeling, in-
clusieff  de buitenlandse verkoopdochters, zeker twee jaar vooruit kijken, 
alduss Otten. Deze discussie bracht overigens een zekere onenigheid aan 
hett licht tussen deze jonge, professionele en planmatige generatie en 
dee improviserende pioniersgeest der oudgedienden. Na alles te hebben 
aanhoordd kwam J. Gaarenstroom aan het woord, de commerciële on-
derdirecteurr voor de gloeilampen. Hij meende dat deze ideeën zouden 
leidenn tot een flinke toename van de bureaucratie, en vreesde dat het 
binnenhalenn van orders vertraging zou gaan oplopen 'door het grote 
aantall  papieren dat deze filiaalleiders te verwerken krijgen'. Zijn be-
zwaarr vond geen gehoor. De vergadering besloot dat een subgroepje 
onderr leiding van Otten een voorstel voor een planningsmodel zou ont-
wikkelen.109 9 

Zoo ontwikkelde het college van onderdirecteuren zich binnen korte 
tijdd tot een Groepsraad avant la lettre. Niemand waagde het de grote 
baass te passeren, maar het is duidelijk dat deze tweede managementlaag 
vanaff  1928 uitgroeide tot een machtscentrum met een zekere eigen zelf-
standigheid,, dat steeds meer greep op de organisatie probeerde te krij -
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gen.. Deze ontwikkeling was een onvermijdelijk gevolg van de enorme 
groei.. De discussies in het college tonen aan dat de internationalisering 
enn de diversificatie inmiddels nogal wat afstemmingsproblemen met 
zichh meebrachten. Anton kon zich onmogelijk met alle details blijven 
bemoeienn en het uitbreiden van het aantal onderdirecteuren alleen 
boodd onvoldoende soelaas. Er viel niet te ontkomen aan meer coördina-
tie,, centralisatie en hiërarchie; de oude, informele bedrijfscultuur moest 
opp de helling. Overigens liep men ook al snel aan tegen de nadelen van 
centralee regelingen. Zo bleken de directies van aangekochte fabrieken in 
hett buitenland vaak meteen de salarissen en sociale regelingen op te ho-
genn naar Eindhovens niveau. Dat was nu ook weer niet de bedoeling, liet 
Ottenn weten: de salarissen in het buitenland moesten worden afgestemd 
opp het niveau van 'de inlandse markt'.110 

Voorr Anton zelf betekende de vorming van het college van onderdi-
recteurenn dat hij iets meer op afstand kwam te staan - kon gaan staan -
vann het dagelijks management. Vanaf de zomer van 1928 werden be-
langrijkee besluiten steeds vaker eerst in het college bediscussieerd en 
voorbereid,, en dan pas aan hem voorgelegd. Ook dat was wennen, zo 
blijk tt uit de gang van zaken rond het plan om elektrische grammofoons 
enn radiogrammofoons te gaan produceren voor de Britse Columbia 
Graphophonee Company. Herman van Walsem had daarover al in het 
voorjaarr van 1928 met Columbia gesproken, maar zonder resultaat. Op 
verzoekk van het college van onderdirecteuren hervatte hij de gesprek-
kenn in het najaar.111 Pas toen de ontwerpovereenkomst helemaal rond 
was,, ging hij er in april 1929 mee naar Anton. Die wilde Philips echter 
ookk op dit gebied niet aan één afnemer binden en verwierp het con-
tract.1122 Daarmee maakte hij meteen duidelijk dat het college van on-
derdirecteurenn zich nu ook weer niet al te veel zelfstandigheid moest 
aanmatigenn en er verstandig aan deed tijdig na te gaan wat de enige ech-
tee baas eigenlijk vond. 

226 6 


