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HOOFDSTUKK 10 

DeDe kentering 

Alss één jaar moet worden aangewezen als het hoogtepunt van Anton 
Philips'' carrière als ondernemer, dan is het zonder twijfel 1928. Hij to-
verdee een verdubbeling van de winst uit zijn hoed - van negentien naar 
achtendertigg miljoen gulden (nu 240 miljoen euro) - en het perso-
neelsbestandd (in Eindhoven) steeg van twaalf- naar zestienduizend.1 

Voorr hemzelf was misschien het mooist dat hij een diploma kreeg waar 
hijj  als gesjeesde hbs'er alleen maar van had kunnen dromen. Op vrijdag 
88 juni verleende de Handelshogeschool van Rotterdam hem de titel doc-
tortor honoris causa. Op zo'n dag passen loftuitingen en ook de onderdi-
recteurenn zullen instemmend hebben geknikt, toen promotor prof. N. J. 
Polakk 'de welhaast volmaakte organisatie van uw bedrijf' een van de 
sleutelss van Antons succes noemde, al wisten zij dat dit een overstate-
mentt was.2 Datzelfde gold voor 'de open deur van uw werkvertrek, 
waartoee een ieder, hoog- of laaggeplaatst, voor belangrijke aangele-
genhedenn toegang heeft, zelfs zonder dat kloppen vooraf vereist is...' In 
werkelijkheidd had hun patroon die deur inmiddels van een toegangs-
controlee moeten laten voorzien, bestaande uit een formulier waarmee 
gesprekkenn over persoonlijke zaken tevoren moesten worden aange-
vraagd.33 Toen Polak zei: 'Zelfs uw geleerde medewerkers biedt gij spe-
cialee scholing, voordat zij hun effectieve arbeid ten volle aanvangen...', 
zullenn ze toch wel even hebben gefronst; voor velen van hen had die 
scholingg immers bestaan uit een sprong in het diepe.4 

Natuurlijkk gingen achter de bloemrijke taal van de promotor ook 
waarhedenn schuil, bijvoorbeeld toen hij wees op de moderne methoden 
voorr personeelsselectie en rationalisering van de productie, de sociale 
zorgg voor de werknemers, de 'door u persoonlijk geschapen verkoop-
organisatie',, 'uw machtig laboratorium, dat wetenschap en bedrijf tege-
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lijkertij dd dient', de voorzichtige en 'eenvoudige financiële bouw van uw 
concern'.55 En het trio Loupart-Otten-Van Walsem zal het ongetwijfeld 
zeerr eens zijn geweest met Polaks observatie dat Anton het had aange-
durfdd 'jonge medewerkers in verantwoordelijke leidende posities te 
plaatsen,, die men in de meeste bedrijven eerst kan bezetten op een leef-
tijd,, waarop de scheppingsdrang zijn culminatiepunt nadert of reeds 
heeftt bereikt'. Juist dat, zo meende de hoogleraar, was een van de be-
langrijkee vernieuwingen waarmee Anton zijn eredoctoraat had ver-
diend. . 

InIn zijn eigen toespraak verwees Anton naar wijlen J.C. van Marken, 
oprichterr van onder andere de Gist- en Spiritusfabriek te Delft, die ooit 
hadd gezegd 'dat men als bedrijfsleider van een industrie eigenlijk van al-
less tegelijk zou moeten zijn: organisator, koopman, financier, accoun-
tant,, jurist, werktuigkundige, chemicus, fysicus, bouwkundige, deskun-
digee op onderwijsgebied en eigenlijk alles, wat men zich denken kan, 
datt in een industrie te pas komt'.6 Zelf vond hij het belangrijkste: 'De be-
drijfsleiderr moet zijn medewerkers weten te kiezen, zijn inzichten op 
henn weten over te planten', 'financier zijn, vooral in abnormale tijden', 
'juridischh inzicht hebben', 'technisch inzicht bezitten... om de concur-
rentiee niet alleen het hoofd te kunnen bieden, maar ook... om de con-
currentiee vóór te kunnen zijn', 'een grote dosis tact bezitten' om zijn 
medewerkerss 'te inspireren tot intense samenwerking', 'met een hoog 
gevoell  van rechtvaardigheid bezield zijn en voor zijn medewerkers de 
grootstt mogelijke zorg hebben'. Een bedrijfsleider moest ook voor de 
nodigee ontspanning zorgen, weten wat voor onderwijs voor het bedrijf 
nodigg is, bouwplannen kunnen beoordelen, 'tijdig beslag weten te leg-
genn op grondcomplexen', soms zelfs reder kunnen spelen - zoals hij tij -
denss de Eerste Wereldoorlog had gedaan - en natuurlijk flexibel zijn in 
tijdenn van crisis en plotselinge verhogingen van invoerheffingen. En 
bovenal:: 'Zowel mijn broer [Gerard] als ik hebben onze zaken eigenlijk 
nooitt beschouwd als een taak, maar wel als een sport, die wij trachten 
onzee medewerkers en de jongeren bij te brengen.' 

'Watt was het 'n gezellig feest,' schreef de kersverse doctor - die zijn titel 
sindsdienn met veel trots droeg - een paar dagen na zijn erepromotie 
aann Jan Feith.7 'Ik dank je nog zeer dat je het tafelpresidentschap op je 
hebtt willen nemen, hetgeen de feestelijkheid wel buitengewoon heeft 
verhoogd.'Vann de avond zijn geen verslagen, maar het lijdt geen twijfel 
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datt jonkheer Johannes Feith geknipt was voor de rol van ceremonie-
meesterr bij een chic feestdiner. Als telg van een adellijk geslacht en zoon 
vann een vice-president van de Hoge Raad was hij vertrouwd met de stijl 
derr hogere kringen.8 Tegelijkertijd was hij als journalist, jongensboe-
kenschrijver,, en cartoonist in die wereld ook een buitenbeentje. Die 
achtergrond,, zijn levendige, fantasierijke en extraverte karakter en zijn 
passiee voor toneelspelen en musiceren maakten hem de perfecte hof-
nar.9 9 

Jann Feith en Ton Philips hadden elkaar in 1891 leren kennen op de 
Openbaree Handelsschool in Amsterdam. Ze waren toen beiden zeven-
tienn en hebben elkaar ongetwijfeld snel herkend als soortgenoten. Geen 
vann twee had tot dan willen deugen, geen van twee had de hbs afgeslo-
tenn met een einddiploma, en ze moesten allebei eerst het derde hbs-jaar 
vann de Handelsschool doorlopen voor ze aan de tweejarige kopstudie 
mochtenn beginnen. Feith was in zijn jongensjaren in Den Haag nog on-
handelbaarderr geweest dan Ton in Zaltbommel. Hij vertelde later zelf: 
'Inn mijn aankomende jeugd, onwetenschappelijk aangeduid als "vlegel-
jaren",, maakte ik 't in 't ouderlijk huis zó bont, dat ik "uit huis" moest 
wordenn gedaan."0 Zijn vader de raadsheer had hem in 1887 als dertien-
jarigee naar Haarlem gestuurd, waar mr. F. A. de Graaff, een leraar aan de 
Haarlemsee hbs, zijn huis openstelde als privé-instituutje voor moeilijk 
opvoedbaree jongens uit de betere kringen. Feith omschreef het als 'een 
deftigee en hartelijke familie, waar meer "onevenwichtige" jongens van 
m'nn slag gefatsoeneerd moesten worden'.11 Hij had hersens genoeg en 
werdd tot de hbs toegelaten. In de vier daaropvolgende jaren voerde hij -
nett als Bommelse Ton - op school weinig uit. Maar hij ontdekte wel zijn 
sportievee en artistieke talenten. Op zijn school zaten ook Albert Vogel, 
diee zou uitgroeien tot een bekend voordrachtskunstenaar, en Wim 
Landré,, later bekend als componist en muziekcriticus. Met hen richtte 
hijj  een toneelclub op, werkte hij aan toneelstukken en componeerde 
hijj  muziek voor zelfgeschreven blijspelen. Intussen maakte hij op het 
sportterreinn de Koekamp in de Haarlemmer Hout kennis met Pim Mu-
iier,, die acht jaar eerder de allereerste Nederlandse voetbalclub HFC had 
opgericht,, en later de grondlegger werd van een hele reeks sportbon-
den,, waaronder de KN VB.12 Muiier trok in die tijd als een magneet aller-
leii  sporttalent aan, en onder zijn hoede ontwikkelde Feith zich tot een 
verdienstelijkk voetballer en hardloper. Hij deed ook aan wielrennen en 
schaatsen,, maar daar was Jaap Eden - die ook tot de kring rond Muiier 
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behoordee en later in beide sporten wereldkampioen werd - toch echt 
beterr in. 

Eenmaall  in Amsterdam had Jan - anders dan Ton Philips - de 
Openbaree Handelsschool in 1894 wel met succes afgemaakt.13 Na een 
paarr kantoorbaantjes was hij in 1896 aangenomen als redacteur bij het 
AlgemeenAlgemeen Handelsblad, en een carrière begonnen als journalist.14 Daar-
naastt had hij zich ontwikkeld tot succesvol schrijver van jongensboeken 
enn ook tot cartoonist en striptekenaar - zo werkte hij mee aan het sati-
rischee weekblad De Ware Jacob, dat een tijdlang zeer populair was en 
waarvoorr hij onder het pseudoniem Chris Kras stripverhalen maakte 
overr de vaderlandse geschiedenis.15 Ondanks hun totaal uiteenlopende 
levenspadenn hadden de twee contact gehouden. Ze waren op dezelfde 
dagg - 9 juni 1898 - getrouwd, hun echtgenotes waren vriendinnen ge-
worden;; vooral in de beginjaren van hun huwelijk hadden ze af en toe 
gevierenn vakantiereisjes gemaakt. Reisgenoten door het leven, zou men 
henn kunnen noemen, die elkaar bleven opzoeken om elkaar in onge-
dwongenn sfeer de loef af te steken - eerst als jongelui met schaatsen, la-
terr als mannen met tennissen, nog weer later als heren met golfen en 
bridgenn - en zich weer even de branieschopper van weleer te kunnen 
voelen.. En om plezier te maken: op familiefeestjes nam een van de echt-
genotess plaats achter de piano en zongen zij samen liederen, met bari-
tonss die Feith eens omschreef als 'eine wunderbare Stimme, eignet sich 
oberober nicht für Gesang!'; of onthaalden ze 'met brallend declameergeluid, 
dee ontstelde kinderschare op "Sitouhaiou, chef des Zoeloes" of "De Ge-
broederss voor Bommel'" - naar we mogen aannemen sketches of vers-
jess van Feiths hand.16 

Jann Feith was waarschijnlijk Antons dierbaarste vriend. De schrij-
ver/tekenaarr was niet alleen betrokken bij de feesten in zijn leven maar 
ookk bij de moeilijke momenten en de tragedies. Later, in 1934, toen An-
tonn zestig werd, schreef Feith het feestboek met herinneringen. De in-
grijpendee saneringen van 1930-1932 en het dodelijk ongeval van Jetty's 
echtgenoott Knappert in 1932 - over beide later meer - lagen op dat mo-
mentt nog betrekkelijk vers in het geheugen. Naast talloze anekdotes 
namm hij in zijn persoonlijke slotwoord ook een verwijzing op naar der-
gelijkee zware en emotionele gebeurtenissen - 'hoe je samen teleurstel-
lingenn bent te boven gekomen, samen verdriet hebt door-gesnikt om 'n 
dierbaarr verloren leven'.17 

Antonn toonde zich van zijn kant voor Feith een uiterst loyale vriend. 

230 0 



Toenn die hem in 1927 om hulp vroeg, stond hij direct klaar. In 1921 was 
Feithh overgestapt naar De Indische post, een weekblad met redacties in 
Bandoengg en Den Haag. Na een tijdje in Nederlands-Indië te zijn gesta-
tioneerd,, was hij medio 1926 teruggekeerd - mogelijk baarde het gewa-
pendee communistisch verzet tegen het Nederlandse koloniale bewind, 
datt toen op Java en Sumatra oplaaide, hem zorgen - en had hij de lei-
dingg van de Haagse redactie op zich genomen.18 Maar in de loop van 
19277 bleek dat het blad in financiële moeilijkheden verkeerde en vroeg 
Feithh of Anton wellicht de aandelen van de Indische hoofdredacteur 
wildee overnemen. Het staat niet helemaal vast dat dit daadwerkelijk is 
gebeurd.. Zeker is dat Anton De Indische post vervolgens ruimhartig 
heeftt gesteund met advertentiecampagnes en ook zijn neef Charles 
Redeléé van de Biscuitfabriek 'Victoria' en zijn commissaris Geert van 
Mesdagg van de chocoladefabriek Van Houten daartoe heeft aange-
spoord.199 Ook aan de Indische zijde heeft hij advertenties geworven. 
Eindd 1927 schreef hij directeur-grootaandeelhouder Grollenberg van 
DeDe Indische post dat hij enige kennissen 'welke geïnteresseerd zijn bij de 
Indischee cultures', zou verzoeken 'om, met het oog op mijn vriend-
schappelijkee relatie met de heer Feith, te trachten hun leveranciers te 
doenn adverteren...', en noemde hij met name Pieter van Leeuwen Boom-
kampp van de Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam, Frans Vester, 
directeurr bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij, en Ferdinand 
dee Beaufort, directeur bij De Nederlandsche Bank en commissaris bij 
dee Nederlandsch-Indische Handelsbank.10 Als tegenprestatie voor zijn 
financiëlefinanciële injectie en zijn inspanningen bedong hij bij Grollenberg voor 
Feithh een contract van zes jaar, zodat die zijn baan als hoofdredacteur 
konn behouden.21 

Antonss toespraak bij de verlening van het eredoctoraat, en met name de 
opmerkingg dat hij het zakendoen als 'sport' zag, was voor sommige me-
diaa aanleiding tot kritiek. De commentator van de Volkskrant - toen het 
dagbladd van de katholieke arbeidersbeweging - meende: 'Degene, die 
zijnn werk als een sport opvat, loopt gevaar alleen zichzelf te zien: hij 
moett vooruitkomen, hij moet de eerste zijn of worden, het komt er niet 
opp aan langs welke wegen of met welke middelen.'" Het was beter het 
werkk te zien als 'taak', een woord dat verwijst naar plichtsbesef, samen-
werkingg en solidariteit. En het sociaal-democratische dagblad Het Volk 
gaff  zowel Anton als Henri Deterding van Koninklijke/Shell, die het kort 
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daarvoorr ook al over de sport van het ondernemen had gehad, een 
sneer:: 'Hun bedrijf dient [blijkbaar] niet de mensheid, maar de behoef-
tee aan sportieve spanning in de één-mensenziel... Geen taak, maar 
sport,, zelden heeft zo'n economische alleenheerser de waanzin van het 
kapitalismee korter, scherper, genialer belicht!'23 

Overr het algemeen overheersten echter in die periode de positieve 
geluiden.. Uiteindelijk vergat ook Anton zelf dat hij altijd bescheiden-
heidd predikte, en vroeg hij NRC-journalist en publicist M.J. Brusse -
vaderr van de latere acteur Kees Brusse - een reportage over zijn bedrijf 
tee schrijven. Hij wist precies wat hij wilde. 'Ik heb hier de bedoeling te 
doenn beschrijven het geroezemoes en de koortsachtige beweging, die 
inn en om onze terreinen op het ogenblik heerst, dat wil zeggen de aan-
komstt met de trein en autobussen van duizenden van buiten, het bin-
nenstromenn van al die mensen, het aanvoeren van materiaal... het ran-
gerenn van honderden wagons die dagelijks binnenkomen en gedeelte-
lij kk geladen weer naar buiten gaan... het uitstromen van mensen bij het 
uitgaann van onze fabriek, het gekrioel van mensen die met de arbei-
derstreinn vertrekken en de tunnel van ons station vol warrelen en tot 
slott uw vertrek met de avondtrein, terwijl het kantoorgebouw, de fa-
brieksgebouwenn en scholen met schijnwerpers zijn verlicht...'24 

Brussee begreep de opdracht uitstekend. Zijn brochure In Philips 
WonderlandWonderland verscheen in april 1929. De enorme bouwactiviteiten en 
druktee hadden bij hem het beeld van rusteloze kaboutertjes opgeroe-
pen,, van 'zwermen aardmannetjes, zich reppende aan 't wonder, langs 
dee grond, gravende in de grond, zeulende aan kabels en omhoog langs 
dee storttorens, de kranen, aan de gebouwen in wording, en op al die ver-
diepingen,, tot over de daken. Waaraan ze voortstapelen, waar achter 
henn aan volgende drommen werkers de machinerieën er binnenslepen, 
monteren,, op gang brengen en weer voortgaan met hogere etages, nauw 
droogg in de beton, te mechaniseren, terwijl de duizenden achter hen 
optrekkendee kabouters aan al die wentelende automaten handreiking 
gevenn en zich rijen langs de transportbanden, waarop eindeloos uit de 
mechanismenn de onderdelen voortglijden, die zij dan saamvoegen, af-
werken,, in elkander zetten, controleren - een gestadig voortstuwende 
stroomm van steeds verder volmaakte werkstukken, - van vele stromen, 
diee eindelijk allemaal samenlopen, waar wederom de drommen kabou-
terss de expeditie verzorgen, de treinen rangeren, de vrachtauto's, de klu-
wenn van al dit gerij geleidelijk ontwarren, in verbinding met de spoorlij-
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nenn over de aarde, met de scheepstrajecten over de zeeën, met - zo no-
digg - de vlucht van de vliegtuigen door de lucht.'25 

Dee tekst wekte de indruk dat Brusse aan het eind van zijn bezoek 
Eindhovenn overdonderd en geheel buiten adem had verlaten, niet we-
tendd of hij dit alles nu had gezien of gedroomd. Men kon zijn brochure 
opvattenn als een lofzang, maar merkwaardig genoeg riep ze ook een 
schrikbeeldd op, verwant aan het beeld dat de cineast Fritz Lang had ge-
schetstt in Metropolis, zijn beroemde film over de volmaakte fabriek die 
driee jaar eerder was verschenen. In die zin was het een eerlijke tekst, die 
tott uitdrukking bracht dat de gevoelens over dit explosief groeiende 
concernn en de tycoon Anton Philips gemengd waren - naast bewonde-
ringg vielen ook ontzag en onzekerheid te signaleren. Datzelfde jaar 1929 
verscheenn nog een publicatie, niet door Anton besteld maar wel door 
zijnn bedrijf geïnspireerd. In zijn streekroman Het donkere licht be-
schreeff  de Brabantse auteur Antoon Coolen - vanwege zijn niet te zwa-
ree stijl overigens een van Antons favoriete auteurs - de fabrieksgebou-
wenn als een dreigende 'hoge, stomme stad', en de stroom arbeiders als 
eenn schreeuwende horde, ten prooi aan een nieuwe, jachtige stadscul-
tuurr die de rust van het Brabantse platteland definitief had verstoord.26 

Watt Anton zelf van de tekst van Brusse vond, is niet bekend. Hij had 
zekerr waardering voor de journalist, want een decennium later vroeg hij 
eenn aantal collega-ondernemers bij te dragen aan een aanvulling op 
dienss kleine pensioen.27 Maar hij moet zich in 1928 en 1929 soms toch 
well  hebben afgevraagd hoe lang zijn 'Wonderland' de opgaande lij n zou 
kunnenn vasthouden. In mei 1929, enkele weken na de verschijning van 
dee brochure, ontving hij een brief. De afzender vroeg: 'De koersstijging 
vann de aandelen Philips houdt nu al sinds 1927 aan, en is opgelopen naar 
rondd de achthonderd procent. Is het verstandig er met geleend geld een 
aantall  te kopen?' Anton adviseerde negatief: 'Hoe gunstig op het ogen-
blikk de zaken ook gaan, kunt u zich voorstellen dat er morgen een of an-
deree crisis zou komen, waarbij een dergelijk hoog genoteerd fonds het 
eerstee te lijden heeft en u zou dan moeten bijpassen, terwijl u het geld 
vann het bijpassen niet in uw bezit heeft. Het gevolg zou dan zijn dat uw 
stukkenn worden verkocht en dat u niets meer over hebt.'28 

Inn de eerste helft van dat jaar was nog geen vuiltje aan de lucht. De ex-
pansiee ging zelfs in nog hogere versnelling. De eigen machinefabrieken 
kondenn het tempo niet meer bijbenen, dus nam Anton een belang in de 
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Duitsee fabrikant van draaibanken Karger.29 Ook kocht hij een participa-
tiee in Lorenz, een fabrikant van apparatuur voor radiocommunicatie» 
diee licenties van Telefunken had en in principe ook radiotoestellen in 
Duitslandd mocht verkopen. Aangezien Philips dat zelf niet mocht, be-
loofdee dit een handige sluiproute te worden.30 In april gaf hij de raad van 
commissarissenn een overzicht van de kapitaalbehoefte: nieuwbouw, uit-
breidingg bedrijfskapitaal, dividend, uitbreiding voorraden, uitbreiding 
inn het buitenland, belangen in Lorenz en Karger, nieuwe kantoren, in to-
taall  was dat jaar drieëntachtig miljoen gulden nodig (530 miljoen euro). 
All  groeide de winst nog zo hard - Anton voorspelde een stijging naar 
vijfenveertigg miljoen - hier kon alleen een nieuwe aandelenemissie soe-
laass bieden.31 Vier dagen na deze vergadering trad de twintigduizendste 
werknemerr in dienst, de diamantboorder P. J. van Luyk.32 

Eindd september voorspelde Anton een omzetgroei naar honderd-
twintigg miljoen gulden (766 miljoen euro), een kwart méér dan in het 
topjaarr 1928.33 De vraag nam zo snel toe dat men enorme voorraden 
grondstoffen,, halffabrikaten en afgewerkte producten moest aanhou-
denn om de leveranties gaande te houden, en dat de stroom inkomende 
betalingenn achter begon te lopen. Voorraden en debiteuren vertegen-
woordigdenn een bedrag van liefst honderdéén miljoen gulden, dus bij-
naa een jaaromzet. Het concern werd een doldraaiende geldmachine. Ik 
hebb meer werkkapitaal nodig, zei Anton, we moeten weer een emissie 
doen,, de derde binnen een jaar.34 Nu begonnen enkele commissarissen 
tochh wat zenuwachtig te worden. Niet Hans Philips, die vond 'dat bij een 
enormee winstmarge als hier gemaakt wordt, men wel enig risico dragen 
kan'.355 Maar Jesse Woodward, de vertegenwoordiger van General Elec-
tric,, meende 'dat zulke enorme winsten als thans op de radioapparaten 
gemaaktt worden, niet blijvend kunnen zijn', en maande tot voorzichtig-
heid.. Ook voorzitter Waller was 'wel eens bevreesd... voor te grote uit-
breiding'.. En Gerard van Mesdag drong aan op het inkrimpen van de 
voorraden.. Desondanks ging de raad akkoord met een nieuwe aande-
lenemissiee - van tweeëntwintig miljoen gulden nominaal en een ver-
wachtee opbrengst van zo'n zevenenveertig miljoen - om de expansie 
gaandee te houden.36 

Volgenss John Kenneth Galbraith was de beurshausse van de tweede 
helftt van de jaren twintig op dat moment in de Verenigde Staten feitelijk 
all  afgelopen. In zijn beroemde boek The Great Crash markeert de eco-
noomm 3 september 1929 als de datum van de kentering. Het koersgemid-
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deldee van de belangrijkste industriële Amerikaanse aandelen, zoals be-
rekendd door de New York Times, bereikte die dinsdag een piek van 452 
punten.377 Daarna zette op de beursvloer van de New York Stock Exchan-
gee aan Wall Street een daling in, gevolgd door beurzen elders ter wereld. 
Aanvankelijkk ging dat nog niet zo hard en met tussenliggende pieken 
diee steeds weer hoop boden. Op 8 oktober zag Philips geen reden de ge-
plandee emissie af te blazen, en de inschrijving werd gewoon geopend. 
Dee recente koersdalingen van het aandeel Philips, zo meldde het pros-
pectus,, hadden niets met de onderneming zelf te maken, maar met on-
rustt op de beurzen.38 In de Verenigde Staten liep de spanning onder de 
beleggerss en speculanten in de loop van die maand steeds verder op. De 
voorgaandee anderhalfjaar hadden zij al vijfmaal een tijdelijke terugval 
meegemaakt,, die slechts een onderbreking van de hausse bleek te zijn.39 

Wass de huidige malaise weer een vals alarm? Of was dit het echte einde? 

Dee ontknoping begon op maandag 21 oktober. Toen de koersen op 
Walll  Street bij opening van de handel een daling inzetten, schoten de 
omzettenn zo snel omhoog dat de beurstelex de koersontwikkeling niet 
meerr bij kon benen. 'Voorheen, op grote dagen van de beurshausse, was 
dee ticker ook vaak achtergebleven,' aldus Galbraith, 'en ontdekte men 
pass lang na sluiting van de markt hoeveel rijker men was geworden... 
Nuu kwamen velen er voor het eerst achter dat zij zonder het te weten ge-
ruïneerdd konden raken...'40 Op dinsdag de 22ste zei de bankier Charles 
E.. Mitchell - chairman van de National City Bank, via welke ook Anton 
beleggingenn deed - tegen de pers dat de koersdaling te ver was doorge-
schotenn en zich vanzelf wel zou corrigeren. Dat gebeurde niet en de 
koersindexx van de New York Times zakte op woensdag naar 384 pun-
ten.41 1 

Toenn kwam Black Thursday 24 oktober. Op Wall Street ontstond in 
dee loop van de ochtend een enorme verkoopgolf. Galbraith: 'Rond half 
twaalff  had de markt zich overgegeven aan een blinde, meedogenloze 
angst.. Dit was inderdaad paniek. Buiten de beurs kon men in Broad 
Streett een merkwaardig rumoer horen. Er verzamelde zich een menig-
te.... Meer mensen kwamen en wachtten, hoewel niemand blijkbaar wist 
waarop.. Een werkman verscheen boven op een van de hoge gebouwen 
omm wat reparaties te verrichten, en de menigte veronderstelde dat hij 
eenn potentiële zelfmoordenaar was en wachtte ongeduldig tot hij zou 
springen.'422 De geruchtenstroom zwol aan, de aandelen zouden niets 
meerr waard zijn, al elf bekende speculanten zouden zelfmoord hebben 
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gepleegd.433 Rond het middaguur besloten de directeuren van de grote 
bankenn de koersval te stoppen door steunaankopen, en om half twee 
'ss middags speelde zich de beroemde scène af: beursvoorzitter Richard 
Whitney,, die ook handelaar was namens de zakenbank Morgan, liep vol 
zelfvertrouwenn de beursvloer op, kocht tienduizend aandelen U. S. Steel 
tegenn een hogere koers dan de geldende, en deed hetzelfde met nog eens 
enkelee tientallen andere fondsen. Dat deed het 'm. Iedereen zag het met 
eigenn ogen, de bankiers hadden het slagveld betreden, nu zou alles goed 
komen.. Galbraith: 'Het effect was elektriserend. De angst verdween en 
maaktee plaats voor zorg dat men de nieuwe opgaande lijn zou missen. 
Dee prijzen schoten omhoog/44 Aan het einde van de dag waren dertien 
miljoenn aandelen verhandeld, ruim de helft meer dan het vorige dag-
record.. Maar dankzij de ingreep van de bankiers hadden de koersen 
zichh vrijwel helemaal hersteld en was de New York Times-index slechts 
twaalff  punten lager gesloten op 372 punten.45 Aan Nederland ging dit 
alless goeddeels voorbij. Het Algemeen Handelsblad van de volgende dag 
melddee op de voorpagina slechts 'scherpe daling in New York door li -
quidatiess [van posities] ter beurze. Later enig herstel', en verwees verder 
naarr de financiële pagina.46 

Dee opluchting in de Verenigde Staten was van korte duur. Want na 
hett weekend volgde Black Monday 28 oktober. Nu begon de krach pas 
echt.. Op Wall Street daalden de koersen in twee dagen tijd met bijna 
vijfentwintigg procent. Dit keer konden de banken niets meer doen, 
steunaankopenn hadden geen zin, sommige bankiers raakten persoon-
lij kk zwaar in de financiële problemen. Twee weken later, op 13 novem-
ber,, bereikte de New York Times-index een dieptepunt van 224 punten, 
watt neerkwam op een halvering sinds het omslagpunt van 3 septem-
ber.477 In de hele wereld volgden de beurzen deze dramatische neergang, 
ookk die van Amsterdam. Het lijk t een wonder dat de emissie van Philips 
inn dit klimaat geen totale mislukking werd. Dat kwam vermoedelijk 
doordatt het bedrijf meestal bestaande aandeelhouders het recht gaf te-
genn een veel lagere uitgiftekoers op nieuwe aandelen in te schrijven dan 
dee beurskoers.48 Bij afsluiting van de emissie bleken toch 15.600 van de 
aangebodenn 21.500 aandelen (ad duizend gulden nominaal) te zijn ver-
kocht,, bijna driekwart, met een opbrengst van ruim vijfendertig mil-
joenn gulden.49 
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Bijnaa niemand dacht op dat moment dat de krach een voorbode was 
vann een economische recessie. De statistieken van handel en productie 
wezenn wel op afkoeling, maar vanaf medio november leek het tij weer 
tenn gunste te keren.50 De beurskoersen stegen weer en bij Philips groei-
denn de verkopen en omzetten gewoon door. Die maand bereikte de per-
soneelstellerr in Eindhoven zijn maximum van 22.672.51 De winst van 
drieënveertigg miljoen gulden (275 miljoen euro) lag maar iets lager dan 
Antonn in september intern had voorspeld, en de aandeelhouders kre-
genn rond veertien miljoen als dividend uitgekeerd.52 Ook in de eerste 
maandenn van 1930 gingen de zaken nog prima. Aangezien de bouw- en 
uitbreidingsactiviteitenn niet meteen tot stilstand kwamen en de kapi-
taalbehoeftee groot bleef, gaf men in mei 1930 weer nieuwe aandelen uit, 
ditmaall  voor het eerst aan de beurs te Londen. Er waren wat steunaan-
kopenn nodig om de koers op peil te houden, maar verder was de emissie 
eenn redelijk succes: ze leverde zestien miljoen op.53 Het personeelsbe-
standd was inmiddels wel aan het krimpen, maar dat was eerder het ge-
volgg van stroomlijning van de productie en de buitenlandse verkoop-
organisatie,, en van efficiencymaatregelen, dan van een crisisstemming. 
Hett jonge college van onderdirecteuren was nu eenmaal in de ban van 
standaardisatie,, coördinatie, centralisatie, rationalisatie en wat men 
nogg meer aan -aties kon verzinnen. Ook zonder beurskrach en latere re-
cessiee zouden altijd wel enige personeelsreducties hebben plaatsgevon-
den.. Van een vacaturestop was nog geen sprake, zo bleek uit het feit dat 
menn meer pendelaars afstootte dan nodig en tegelijkertijd kinderrijke 
gezinnenn uit andere landsdelen bleef aantrekken. Deze (gedeeltelijke) 
vervangingg van relatief dure door goedkopere arbeidskrachten ging 
doorr tot in het voorjaar van 1930.54 

Pass aan het eind van de zomer van 1930, tien maanden na de beurs-
krach,, sloeg de conjunctuur werkelijk om. Philips wist de omzet in sep-
temberr dat jaar alleen nog op te voeren door de prijzen van radiotoe-
stellenn te verlagen en zo de verkopen aan te jagen. De problemen stapel-
denn zich vervolgens in hoog tempo op. In oktober meldde Anton de 
commissarissenn dat hij de productie had teruggeschroefd: 'Vroeger was 
dee vraag groter dan de productie, thans is het omgekeerd.'55 Het perso-
neell  vloog nu met honderden per maand de deur uit.56 In december 
moestt hij de commissarissen berichten dat de kosten van de buiten-
landsee vestigingen nog altijd veel te hoog waren, dat men in Italië door 
eenn fout van de accountants een strop van zeshonderdduizend gulden 
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hadd geleden, en dat scherpe koersdalingen van een aantal valuta zoals 
dee Mexicaanse peso, de Spaanse peseta en het Australische pond het be-
drijff  handenvol geld kostten. Hij stak in de raad een uitvoerig verhaal af 
overr de bezuinigingsplannen op filiaalkosten, voorraden, stookkosten, 
verlichtingg en reclamekosten.57 Misschien om de zaak niet erger te ma-
ken,, meldde hij nog maar niet dat een directielid van de vestiging in 
Praagg geld uit de kas had gestolen en dat in de vestiging in Hongarije 
eenn grote fraude van twee miljoen was ontdekt.58 Frans Otten, die ook 
bijj  deze vergadering aanwezig was, vertelde dat men in de machinefa-
briekenn nog maar vier dagen per week werkte, omdat veel minder nieu-
wee machines nodig waren. In januari 1931 herstelden de verkopen zich 
nogg even licht. Het was een opflakkering, want daarna zette een langge-
rektee omzetdaling in, die tweeëneenhalf jaar zou duren.59 

Hett toeval haalt rare streken uit. Op 2 september 1930 - 'dag twee' van 
dee uitbrekende recessie, die nog bijna niemand als zodanig herkende -
ontvingg Anton een brief van B. Clement, de man die hij driejaar eerder 
persoonlijkk als tienduizendste werknemer had verwelkomd. Ditmaal 
wass het de timmerman niet vergund zijn patroon de hand te drukken; 
zijnn formulier met het verzoek om een persoonlijk onderhoud was ter-
zijdee geschoven. Hij schreef: 'Nu ben ik ontslagen met de reden dat er 
geenn werk meer was. Maar later kwam ik te weten dat het was omdat ik 
niett goed mijn best heb gedaan.'60 Dat was volgens hem niet waar. An-
tonn vroeg Z. Fetter van Arbeidszaken om opheldering. Die antwoordde 
eenn paar dagen later: 'Ontslag had plaats, toen een aantal timmerlieden 
tegelijkk ontslagen móest worden. [Clement] is ook aanvankelijk door 
mijj  vastgehouden, omdat hij nummer tienduizend was. Afdoende is 
evenwell  gebleken, dat hij niét voldoende zijn best deed, integendeel zich 
err feitelijk altijd op liet voorstaan, dat hij nummer tienduizend was. 
Zijnn werk was niet slecht, maar met meer inspanning had hij meer kun-
nenn bereiken.'61 Op zaterdag 13 september stuurde het secretariaat de 
mann een formeel briefje. Het onderzoek had geen reden opgeleverd om 
opp het genomen besluit terug te komen. 'Tot zijn spijt kan dr. Philips in 
dezee dus niets meer voor u doen.'62 

Dr.. Philips stak zijn hand wel uit naar Petrus Cochius van de Glasfa-
briekk 'Leerdam'. De meesten van zijn relaties uit de tijd van de Openbare 
Handelsschooll  waren kennissen gebleven - Vriendjes' - die hij af en 
toee ontmoette op bijeenkomsten van de reünistenvereniging 'Hou en 
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Trouw',, of in zakelijke sfeer.63 Van intieme vriendschap was alleen spra-
kee bij Jan Feith. Het contact met Cochius hing daartussenin. Cochius 
geniett nog altijd bekendheid als de man die in de jaren twintig en dertig 
stelselmatigg kunstenaars naar 'Leerdam' haalde als Hendrik Berlage, 
Andriess Copier en vele anderen, en daarmee van die fabriek een begrip 
inn de wereld van de glaskunst heeft gemaakt. Als ondernemer was hij 
echterr geen groot succes. Zijn contact met Anton was niet vrij van span-
ningen,, zo zagen we. Cochius vond hem in zijn optreden als zakenman 
vaakk hard en gevoelloos. Anton van zijn kant lijk t Cochius niet erg on-
dernemendd en ook niet zakelijk genoeg te hebben gevonden. 

Inn 1920-1921 was hun plan voor de oprichtingg van een joint venture 
voorr glasballons door Anton onverhoeds afgeblazen en in een botsing 
geëindigd.. In de eerste helft van 1923 hadden ze, misschien om het goed 
tee maken, gesproken over samenwerking in de verkoop. Maar nog voor-
datt er concrete afspraken lagen, had Cochius een telefoontje uit Eind-
hovenn gekregen dat Philips zijn leveranties aan de Franse Compagnie 
dess Lampes, een van zijn grote klanten, gedeeltelijk wilde overnemen. 
Alss hij dat niet accepteerde, had de commerciële afdeling gedreigd, zou 
Philipss eenvoudigweg lagere prijzen bieden en de hele order naar zich 
toee trekken. Zwaar gedesillusioneerd had Cochius Anton daarop verwe-
tenn dat die 'Leerdam' - dat de recessie van 1921-1922 nog niet te boven 
wass - wilde afslachten. Hij had geschreven: 'Hieruit moet ik wel de ge-
volgtrekkingg maken, dat je voor het vervolg geen samenwerking meer 
wilt ,, doch de oude beproefde methode van "je geld of je leven" gaat toe-
passen.. Je zult wel begrijpen, dat als je op die wijze begint, de relatie met 
onss wordt afgebroken... Het spijt mij dat onze goede persoonlijke relatie 
telkenss bedreigd wordt door het grote verschil van opvatting omtrent 
hett begrip zakendoen.'64 

Antonn had geantwoord dat Philips nu eenmaal geen orders voor 
glasballonss kon laten lopen. Zijn bedrijf kon zijn glas niet voor andere 
productenn gebruiken, 'Leerdam' wel. Het door Cochius gelaakte tele-
foontjee was in zijn ogen helemaal niet raar. 'Het is toch algemeen usan-
ce,, dat wanneer er een grote order door een klant vergeven wordt, men 
ruggespraakk houdt over de prijs en de kwantiteit, die elk van de partijen 
wenstt te nemen.'65 Bovendien 'hebben [wij ] absoluut dezelfde rechten 
alss de Glasfabriek "Leerdam" om orders of condities te accepteren die 
onss gewenst voorkomen'. Met een poging tot afslachten had dit niets 
vann doen, hij was slechts bezig zijn eigen glasfabriek zo goed mogelijk 
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vann orders te voorzien. En trouwens: hij had meer reden om bitter te 
zijnn dan Cochius. Zonder Philips' knowhow had 'Leerdam' niet eens 
glasballonss kunnen maken: 'Ik zou met nog meer grond Leerdam kun-
nenn verwijten, dat julli e ballons fabriceert en wij julli e dit vak [destijds, 
tijdenss de Eerste Wereldoorlog, MM ] onderwezen hebben!!' In deze ver-
hittee stemming waren de beide heren de vakantieperiode ingegaan. 
Eindd augustus had Cochius nog een brief gestuurd waarin hij sugge-
reerdee dat Anton een wrok tegen hem koesterde. Maar Anton had op 
ietwatt vermoeide toon teruggeschreven: '...om altijd door te horen dat 
wijj  alle schuld in een of andere kwestie op ons debet hebben te boeken, 
iss nu niet altijd zo erg aangenaam. Dat ik een persoonlijke wrok tegen-
overr jou zou hebben, die ik zou hebben opgekropt of anderszins, daar is 
niett de minste kwestie van; je weet wel, dat mijn natuur me niet toelaat 
ietss op te kroppen.'66 De vriendschap had het toch weer gewonnen. 

Hett was met deze voorgeschiedenis dus toch niet zo vreemd dat An-
tonn pal achter Cochius ging staan, toen de raad van commissarissen van 
'Leerdam'' deze in 1930 wegens de aanhoudend slechte resultaten wilde 
ontslaan.. Hij bezat al aandelen in de glasfabriek, kocht er nu een aantal 
bijbij  en zette zijn stemrecht in om het ontslag tegen te houden. Cochius 
bleeff  en de commissarissen traden collectief af.67 Maar inmiddels zette 
dee economische crisis in en begon de overheid zich zorgen te maken 
overr de situatie bij 'Leerdam'. Begin januari 1931 vroeg C. J.P. Zaalberg, 
directeur-generaall  van de Arbeid en voorzitter van de Centrale Com-
missiee voor de Bestrijding van de Werkloosheid, Anton in een vertrou-
welijkee brief of hij alsnog wilde instemmen met een andere directie om 
zoo een faillissement te voorkomen. 'Zoals ik en knapper mensen met 
mijj  verwachtten, is de zaak nu absoluut vastgelopen en staat voor Leer-
damm en honderden arbeiders de ramp voor de deur, dat de fabriek ge-
slotenn wordt.'68 Anton wilde er niet van horen. In zijn antwoord aan 
Zaalbergg noemde hij Cochius 'een oud vriend van mij' en schreef hij dat 
zijnn gevoel in opstand was gekomen, toen hij had vernomen 'dat de he-
renn commissarissen een ultimatum stelden aan de heer Cochius: óf vrij -
willi gg aftreden met een zeker pensioen óf, wanneer hij zulks niet accep-
teerde,, zou zijn ontslag thuis gezonden worden zonder enig pensioen, 
enn dat voor iemand die dertig jaren de Glasfabriek "Leerdam" naar zijn 
bestee krachten heeft gediend'.69 Los daarvan geloofde hij ook niet dat 
hett aantrekken van een nieuwe directeur een oplossing zou bieden. Tus-
senn de regels schoof hij de verantwoordelijkheid voor de situatie door 
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naarr de politiek. Die had in maart 1928 een verhoging van invoerrech-
tenn op buitenlands glas verworpen. Nu had 'Leerdam' last van concur-
rentiee vanuit België en Tsjecho-Slowakije, waar de lonen veel lager wa-
ren,, terwijl de Tsjechen ook nog eens goedkope bruinkool in hun ovens 
kondenn stoken, zo schreef hij.70 

Inn de loop van 1931 werd de patstelling toch doorbroken. Cochius 
schakeldee mr. Pieter Gerbrandy (de latere premier) in, die hoogleraar 
aann de Vrije Universiteit was en zich onder meer bezighield met be-
drijfsorganisatiee en medezeggenschap. Op diens advies sprak hij met de 
vakcentraless CNV en NVv af dat de werknemers een percentage van de 
lonenn zouden afdragen aan een investeringsfonds. In ruil daarvoor 
kwamm er een ondernemingsraad, werden de werknemers via een coöpe-
ratiee mede-eigenaar van het bedrijf, en kregen ze twee vertegenwoor-
digerss in de nieuwe raad van commissarissen. Daarin nam ook de vrij -
zinnigg democraat ir. Willem Schermerhorn zitting - eveneens een toe-
komstigg premier, en toen hoogleraar geodesie en landmeetkunde in 
Delft.71 1 

Ongelukkigerwijss leverde deze oplossing voor de oude vrienden 
weerr nieuwe conflictstof op. Als aandeelhouder moest Anton genoegen 
nemenn met een verlaging van de nominale waarde van de aandelen (af-
stempeling),, aangezien die onder de feitelijke waarde was gezakt. Dat 
vondd hij tot daar aan toe. Hij zag echter helemaal niets in medezeggen-
schapp van werknemers en voelde zich met name overvallen door de be-
slissingg van de overige aandeelhouders - buiten hem om genomen -
datt zij daartoe een deel van hun stemrecht zouden inleveren. In maart 
19322 schreef hij Cochius in een boze brief dat hij achteraf spijt had hem 
bijj  zijn dreigende ontslag te hebben geholpen. Men had de werknemers 
ookk medezeggenschap kunnen geven zonder inperking van het stem-
recht.722 Cochius reageerde geschokt. Vóór de bewuste aandeelhouders-
vergaderingg had hij verschillende keren geprobeerd Anton te bereiken, 
zoo schreef hij, maar die had geen tijd voor hem gehad. Wat de coöpera-
tiee met de arbeiders betreft,'daar was je tóch met hart en ziel tegen en je 
wist,, dat ik die toch zou doorzetten. Dat was terdege tot tweemaal toe 
uitgesproken.'733 Anton probeerde in zijn antwoord duidelijk te maken 
datt het hem niet ging om het stemrecht maar om de protectie die hij 
Cochiuss daarmee zou kunnen bieden. Hij schreef dat door de nu geko-
zenn constructie 'de macht die ik meende te bezitten om jouw positie 
steedss stevig te kunnen houden, in de loop der jaren dusdanig miniem 
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zall  worden, dat het geld dat ik er aan gespendeerd heb, in de toekomst 
zall  blijken nutteloos te zijn geweest..., doordat de oorspronkelijke aan-
delen.... in het stemrecht reusachtig zijn besnoeid... Had ik dit dus voor-
uitt geweten, dan had ik er natuurlijk geen cent voor over gehad; vandaar 
mijnn spijt, die niet is weggenomen.'74 

Voorr talloze mensen zou een kwestie als deze reden zijn voor een 
breuk.. Zo niet voor Anton, die de boze brief gewoon afsloot met enkele 
familieberichten,, 'hartelijke groeten en een stevige handdruk'.75 Toch 
lijk tt zijn teleurstelling over deze episode nooit helemaal te zijn verdwe-
nen.. De glasfabriek bleef noodlijdend, en in 1935 vroeg Cochius hem 
weerr een keer om hulp. Anton wilde best praten maar liet wel meteen 
wetenn dat 'ik vermoedelijk er wel niet toe zal kunnen besluiten nieuw 
kapitaall  in Leerdam te steken'.76 Cochius boog het hoofd en schreef: 'In-
derdaad,, je hebt al meer dan genoeg voor mij gedaan.'77 Ook bij zijn 
doodd in 1938 stak de bittere herinnering even de kop op. De directeur 
vann 'Leerdam' kon zijn weduwe niet veel nalaten. Na een noodkreet van 
eenn vriendin besloot Anton haar een jaarlijkse lijfrente van duizend gul-
denn te betalen (7700 euro nu). Mevrouw Cochius mocht best horen dat 
hijhij  de schenker was, schreef hij de vriendin, 'omdat zij vermoedelijk ook 
well  weet, dat ik vroeger heel andere bedragen heb geofferd om de aan-
delenn van de glasfabriek Leerdam niet in handen te zien komen van Pe-
trus'vijanden'.78 8 

Opp 2 januari 1931 deed Anton in zijn nieuwjaarsboodschap aan zijn staf 
eerstt een dringende oproep tot 'ingrijpende versobering', verdere ver-
minderingg van het aantal medewerkers en afbouw van onproductieve 
diensten.799 Daarna ging hij op wintersport. Hij had al jaren de gewoonte 
kortt na de jaarwisseling met Anna en een of meer kinderen naar Zwit-
serlandd af te reizen en daar een week of drie in de sneeuw door te bren-
gen.. Sinds 1927 logeerden ze vrijwel steeds in Hotel Schweizerhof in 
Lenzerheide,, een plaatsje in Graubünden in het uiterste oosten van 
Zwitserland,, niet ver van Chur, Davos en Sankt Moritz. Daar gingen ze 
ookk nu weer heen. Wegens een lichte longontsteking van Anna vertrok-
kenn ze pas eind januari en keerden ze medio februari terug.80 

Opp donderdag 26 februari ging hij vervolgens in Cherbourg aan boord 
vann de 'ss Europa' voor een overtocht naar de Verenigde Staten, in ge-
zelschapp van Frits, Herman van Walsem en het hoofd van de octrooiaf-
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delingg Emile Hijmans.81 Voor de bijna zesentwintigjarige Frits, nog 
maarr drie maanden bij zijn vader in dienst, was het zijn eerste reis naar 
Amerika.. Hij had bezoeken aan machine- en gereedschapsfabrieken in 
dee zin en moest zich op last van zijn zwager Frans Otten aan de hand 
vann een gedetailleerde vragenlijst grondig verdiepen in de radio- en 
grammofoonfabriekenn te Camden, New Jersey, waar 'de apparaten -
fabricagee voor de GEC [General Electric, MM] , de Westinghouse en de 
RCAA geconcentreerd is'.82 In de Verenigde Staten bleek de recessie al veel 
ernstiger,, zo schreef Frits later, en mede door de slechte sociale voorzie-
ningenn ook schrijnend zichtbaar. 'Ik zag werkplaatsen, waar slechts één 
opp de drie machines was bezet! Op de hoeken van de straten stonden 
mensenn te venten met appels, om althans iets te kunnen verdienen.'83 

Voorr Anton, zijn jurist en zijn octrooideskundige waren strategische 
kwestiess aan de orde. Het voorgaande najaar had hij met William Mein-
hardtt van Osram gesproken over een verlenging van het Phoebus-kartel 
naa 1934.84 Dat ging hij nu ook met General Electric bespreken. Boven-
dienn stonden onderhandelingen op het programma over de octrooi-
overeenkomstenn met GE (voor licht) en RCA (voor radio). Op zichzelf 
wass het toeval dat deze slotbesprekingen plaatsvonden in een snel ver-
slechterendee economie en tegen een achtergrond van aanhoudende 
prijsdalingen.. Die omstandigheden zullen zeker een stimulerende in-
vloedd hebben gehad; Anton noch zijn collega's hadden immers belang 
bijj  een mislukking die zou leiden tot verscherping van de concurrentie 
enn prijzenoorlogen. 

Inn New York streek het Philips-gezelschap neer in het Ritz Carlton 
Hotell  - toen nog aan Madison Avenue, later verhuisd naar Central Park 
South.855 Inmiddels hoorde dit alweer jaren tot Antons vaste hotels. In 
dee verhalen over zijn begintijd als handelsreiziger komt steevast aan de 
ordee dat hij zo goedkoop mogelijk reisde, liefst derde klas, en zoveel 
mogelijkk in nachttreinen om hotelkosten te sparen.86 Maar al vanaf de 
eeuwwisseling,, toen Philips steeds meer geld verdiende, koos hij bij 
voorkeurr domicilie in de grands hotels: Meurice aan de rue de Rivoli in 
Parijs,, Bristol aan Unter den Linden in Berlijn, Metropole aan The 
Strandd in Londen, Des Indes aan het Lange Voorhout in Den Haag.87 

Nett als nu waren deze hotels toen dé ontmoetingsplaatsen voor bespre-
kingenn en onderhandelingen. Het leven van de internationale zaken-
mann zag er ook niet zoveel anders uit. In het begin van de twintigste 
eeuww kon men vanuit Nederland al gemakkelijk met de trein in één dag 
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opp en neer naar Parijs voor een lunchvergadering. Het vliegtuig als 
transportmiddell  had al kort na de Eerste Wereldoorlog zijn intrede ge-
daann in het Amerikaanse en Europese passagiersvervoer en ontbrak 
beginn jaren dertig eigenlijk alleen in het transatlantische en interconti-
nentalee verkeer. Er was nog geen intercontinentale telefoonkabel, maar 
well  lag er al sinds 1866 een kabel voor telegrafie tussen Europa en de 
Verenigdee Staten en sinds 1923 was er tussen die continenten radiocom-
municatie. . 

Hett was dus in 1931, lang vóór het bestaan van electronic mail en vi-
deoconferencing,deoconferencing, heel goed mogelijk de onderhandelingen over verlen-
gingg van het Phoebus-kartel met General Electric in New York en met 
Osramm in Berlijn tegelijkertijd af te sluiten. Dat ging als volgt. Op vrij -
dagg 13 maart stuurde Anton vanuit New York een telegram naar Eind-
hoven,, waarin hij Werner Brümmer verzocht naar Berlijn af te reizen. 
Brümmerr retourneerde nog dezelfde dag een bevestiging, en telegra-
feerdee William Meinhardt dat hij eraan kwam. Vermoedelijk stapte hij 
diee vrijdagavond nog op de nachttrein. Op zaterdag de 14de ruimden 
Meinhardtt en hij in Berlijn de laatste geschilpunten tussen Osram en 
Philipss uit de weg en stuurden ze een gezamenlijk telegram naar New 
York,, waar Anton nu met een gerust hart zijn handtekening onder de 
overeenkomstt met GE kon zetten.88 

Dezee ondertekening was onderdeel van een reeks samenhangende af-
sprakenn waarmee de grootste fabrikanten van verlichting en consumen-
tenelektronicaa ter wereld in 1931 hun onderlinge verhouding opnieuw 
regelden,, in principe voor de daaropvolgende twee decennia. Het ging 
omm drie soorten overeenkomsten: over licht, over radio en over andere 
elektrischee producten. Er was sprake van renovatie én uitbreiding: een 
deell  van de overeenkomsten verving oudere, een ander deel was nieuw. 

Watt verlichting betreft, had Philips licentieovereenkomsten met GE 
(dee Principal Agreement van 1919) en Osram (in 1923), en waren de af-
sprakenn over marktverdeling met deze twee en een reeks kleinere fabri-
kantenn in Europa en Japan vastgelegd in het Phoebus-kartel (1924). Dit 
drietall  contracten werd nu verlengd en deels vernieuwd en kreeg gezel-
schapp van een vierde, van Philips met de Franse Compagnie des Lam-
pes.. De verlenging van het Phoebus-verdrag - dat in 1934 zou aflopen -
leverdee geen enkel probleem op. Mede door een effectieve aanpak van 
outsiderss had het kartel sinds de oprichting in 1924 een aardige bescher-
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mingg kunnen bieden tegen prijsverval en zijn marktaandeel goeddeels 
vastt kunnen houden.89 De deelnemers besloten dan ook ermee verder te 
gaann tot 1955.90 De besluitvorming daarover werd sterk versoepeld 
doordatt Anton de al jaren slepende oorlog met de Compagnie des Lam-
pess (CDL) had weten te beëindigen. Hij had via Herman van Walsem -
inn een klassiek een-tweetje - gedreigd dat Philips de voortzetting van 
Phoebuss zou blokkeren, tenzij het concern eindelijk de benodigde CDL-
licentiess kreeg om in Frankrijk te produceren. De top van CDL had toe-
gegeven,, in het besef dat de betreffende octrooien sowieso in 1932 zou-
denn vervallen en dat Phoebus daarna de enige bescherming tegen vrije 
concurrentiee en prijsverval zou zijn. In februari 1931, kort voordat An-
tonn en Van Walsem naar Amerika afreisden, hadden de twee bedrijven 
beslotenn te gaan samenwerken in de gloeilampenproductie en hun win-
stenn uit de verkoop op de Franse markt naar rato te verdelen.91 

Bijj  het aangaan van de Principal Agreement met GE in 1919 was Phi-
lipss nog de onderliggende partij geweest, 'omdat toen onze laboratoria 
nogg niet konden bogen op dezelfde standing als tegenwoordig, terwijl 
eveneenss onze gehele positie toen aanmerkelijk minder belangrijk was 
dann thans', zo legde Anton zijn commissarissen later uit.92 Maar in de ja-
renn twintig had de research bij Philips een hoger niveau bereikt en was 
hett Nederlandse concern op de internationale markt veel sterker ge-
worden.. Bij de heronderhandelingen van maart 1931 stuurde hij dan 
ookk aan op een gelijkwaardiger contract. Dat kwam er ook. De nieuwe 
overeenkomstt met GE, net als Phoebus met een looptijd tot 1955, be-
streekk een breder scala lichtartikelen. De patentuitwisseling zou voort-
aann op basis van wederkerigheid plaatsvinden, zonder royaltybetalin-
gen,, en Philips mocht nu op basis van GE-patenten overal ter wereld 
lampenn produceren, behalve in de Verenigde Staten, Canada, Japan, 
Mexicoo en Brazilië (voorheen was heel Zuid-Amerika verboden pro-
ductiegebied).. Bovendien werd Philips' exclusieve marktgebied, waarin 
GEE de Nederlanders niet mocht beconcurreren, uitgebreid met België, 
Luxemburgg en de Nederlandse en Belgische koloniën. 

Aangezienn GE ook nauwe octrooirelaties had met Osram, lag het 
voorr de hand de driehoek compleet te maken en tegelijkertijd de oude 
licentieovereenkomstt van Philips en Osram aan te passen. Ook dat ge-
beurdee - vandaar de parallelle onderhandelingen in New York en Ber-
lijn . . 

Overigenss was de participatie van GE in Philips als gevolg van forse 
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aandelenverkopenn in het najaar van 1930 teruggelopen naar ongeveer 
veertienn procent. Waar GE eerder recht had op een vijfde van de com-
missarissen,, werd dat nu teruggebracht naar een zevende - de facto 
bleeff  het één zetel.93 

Dee gesprekken die Anton in maart 1931 met David SarnofY van RCA 
voerde,, gingen over de uitvoering van het licentiecontract van 1925. Er 
warenn nogal wat irritaties ontstaan over zaken als de doorberekening 
vann royalty's aan houders van sublicenties, de activiteiten van andere fa-
brikantenn met RCA-licenties in exclusief Philips-gebied, en de jaarlijkse 
vaststellingg van de lijst artikelen waarop het contract van toepassing 
was.. Gezien Philips' afhankelijkheid van RCA-licenties was het zeer be-
langrijkk het contract overeind te houden. 'Met deze maatschappij ston-
denn wij de laatste tijd op minder goede voet, hetgeen voornamelijk te 
wijtenn was aan belangrijke bestaande misverstanden, die tenslotte in 
Neww York alle uit de weg zijn geruimd,' kon Anton de commissarissen 
achteraff  mededelen.94 Eén heet hangijzer werd toch maar doorgescho-
venn naar het volgende jaar, namelijk de vraag of Philips RCA ook een 
serviceservice charge (een algemene opslag voor dienstverlening) moest beta-
lenn op radioverkopen in landen die buiten het licentiecontract vielen. 
Volgenss Anton had hij Sarnoffal een heel eind overtuigd dat dit niet re-
delijkk was - maar blijkbaar nog niet helemaal.95 

Dee laatste overeenkomst die in New York tot stand kwam, was die met 
GEE over andere elektrische producten dan radio of verlichting. Ze hield 
inn dat Philips al haar nieuwe octrooien op dergelijke 'andere producten' 
exclusieff  aan dit concern te koop zou aanbieden - maar alleen voor de 
Verenigdee Staten, Canada en Newfoundland en Voor zover deze betrek-
kingg mochten hebben op het gebruik van elektrische energie'.96 Een 
voorbeeldd waren de röntgenbuizen en gelijkrichterbuizen, waar Philips 
inmiddelss sterke eigen octrooiposities had opgebouwd. Als de Ameri-
kanenn de prijs van een aangeboden octrooi te hoog vonden, zouden 
driee Europese taxateurs een oordeel geven; daarna mocht GE de koop 
alsnogg weigeren, maar alleen tegen betaling van schadevergoeding. 

Omm de portee van deze overeenkomst te begrijpen, moeten we terug 
naarr de studiereis van 1928. Anton had GE toen verteld dat hij dacht aan 
uitbreidingg van Philips' activiteiten naar een veel breder scala van elek-
trotechnischee producten, onder andere in de huishoudelijke sfeer. Hij 
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hadd zich - zeer ongebruikelijk - bescheiden opgesteld en gepolst of GE 
bereidd was Philips eventueel licenties op dat gebied te geven. Uit de ver-
baasdee reactie van Clark Minor, topman van International General 
Electricc (de dochter voor GE's buitenlandse activiteiten), had hij kun-
nenn opmaken dat de Amerikanen hier nog nooit over hadden nage-
dacht.. Dat waren ze daarna wel gaan doen. 

Mogelijkk had de röntgenbuis hen wakker gemaakt. Philips had in 
19277 de firma Muller in Hamburg overgenomen en daar de productie 
vann deze buizen geconcentreerd. De technologische superioriteit van 
Philips'' röntgenbuizen was in de daaropvolgende jaren ook doorge-
drongenn tot de Amerikaanse medische wereld. Na de terugkeer van zijn 
reiss naar New York in maart 1931 vertelde Anton zijn commissarissen: 
'Opp het ogenblik verkoopt Muller reeds een zeer groot aantal buizen 
aann Amerikaanse artsen, zonder dat Muller daarvoor bijzondere moeite 
doet.. Deze orders zijn voornamelijk te danken aan de grote reputatie 
welkee deze buizen genieten in Europa en zijn er voornamelijk ingeko-
menn sedert het röntgencongres in Chicago, waar onze dr. Bouwers [de 
röntgenspecialistt van het Natlab, MM ] verschillende voordrachten heeft 
gehouden.'977 De reputatie van Philips' röntgenbuis - in feite nog altijd 
eenn verliesgevend product - kan ertoe hebben bijgedragen dat Anton 
zich,, anders dan in 1928, nu kon opstellen als een partij die technolo-
gischh iets te bieden had. Blijkbaar verwachtten de Amerikanen dat de 
Nederlanderss in de toekomst naast röntgenbuizen nog veel meer 'ande-
ree producten' zouden ontwikkelen. Het is interessant dat zij blijkens de 
overeenkomstt vooral geïnteresseerd waren in het eigendom van de oc-
trooienn op dergelijke nieuwe producten, niet in licenties op het gebruik 
ervan.. Eenmaal in bezit van zo'n octrooi zouden zij kunnen voorkomen 
datt Philips met de betreffende producten op de Noord-Amerikaanse 
marktt verscheen. Die situatie hadden zij in 1919 bereikt met de verlich-
ting,, in 1925 op het gebied van de radio, en bereikten ze nu in 1931 op het 
overigee terrein der elektrotechniek en elektronica. 

Restt de vraag waarom Anton van zijn kant al bij voorbaat met deze 
beperkingg akkoord ging. Het kan zijn bekende onderhandelingstactiek 
zijnn geweest: geef toe op kleinere punten om de grote vis - de verrui-
mingg van de Principal Agreement voor verlichting - binnen te halen. 
Hett verdrag over de 'andere producten' had nog niet veel concrete bete-
kenis,, de looptijd was slechts tien jaar en het was afwachten welke pro-
ductenn binnen die periode commercieel zouden doorbreken. Een ande-
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ree reden was waarschijnlijk dat niet alleen dit, maar de hele boog van 
elektrotechnischee verdragen nu eenmaal rustte op het principe: Ameri-
kaa voor de Amerikanen, Europa voor de Europeanen, de rest van de we-
reldd voor beiden. Het verdrag over de 'andere producten' maakte dat 
bouwwerk,, waarvan de gevolgen tot de dag van vandaag merkbaar zijn, 
compleet. . 

Opp 24 maart 1931 bereidden Anton en zijn gezelschap zich voor op de te-
rugreiss vanuit New York, ditmaal met de 'Statendam'. De stemming was 
uiterstt opgewekt, zo blijkt uit Frits' autobiografie. 'Wanneer je zo'n week 
off  vier in Amerika had doorgebracht, kwam alles wat je los en vast in 
Neww York had leren kennen tijdens de inscheping mee aan boord, om 
hett afscheid te vieren. Daar kwam champagne aan te pas en in het deel 
vann het schip waar wij onze hutten hadden, werd dat een ware party. 
Datt was niet alleen bij ons, overal speelde zich hetzelfde af. Zo'n vertrek 
wass een vrolijke aangelegenheid, waarbij van alle kanten geschenken 
werdenn aangedragen... De "Statendam" nam voor de overtocht wel wat 
meerr tijd dan de snelle boten van de Cunard Line en de Hamburg-Ame-
rikaa Linie, maar de sfeer op het schip was er des te behaaglijker om. 
Voorall  de keuken genoot een bijzondere reputatie. Voor mijn vader 
vormdee het altijd een bijzondere attractie als hij echt smakelijk kon eten 
enn er werd zwaar gedelibereerd over het menu voor de volgende dag.'98 

Gezienn de resultaten van het bezoek zal Anton zich ongetwijfeld met 
vollee energie op deze activiteit hebben gestort. De overtocht duurde 
zevenn dagen. Op dinsdag 31 maart stapte hij in Boulogne van de boot en 
namm hij de trein voor een kort bezoek aan Parijs." Toen ging hij naar 
huis,, waar de crisis op hem wachtte. 
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