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HOOFDSTUKK 11 

UitUit  de schaduw 

Terwijll  Anton in maart 1931 in de Verenigde Staten was, zakte het aantal 
werknemerss in Eindhoven tot onder de zestienduizend. Sinds het ont-
slagg van 'nr. tienduizend', B. Clement, in september 1930, was een half-
jaarr verstreken. Vóór de timmerman waren al drieduizend mensen op 
straatt komen te staan, na hem nog eens vierduizend. Van de resterende 
werknemerss en werkneemsters was de werkweek in januari verkort van 
achtenveertigg naar tweeënveertig uur, en in februari naar veertig uur. 
Hett socialistische dagblad Het Volk schreef somber: 'Eerst zijn de Bel-
gen,, die op en neer reisden ontslagen. Die verkniezen zich nu op hun 
dorpenn in de Kempen... Toen zijn ongehuwden, die buiten Eindhoven 
wonenn eruit gegaan... Met hen is ook een groot deel verdwenen van de 
ongehuwdenn die in Eindhoven wonen, of beter woonden. Want de 
meestenn dezer zijn onmiddellijk naar hun ouders vertrokken. Ook vele 
Duitsers,, Tsjechen, Polen en Oostenrijkers, waaronder tal van bekwame 
vakarbeiders...,, zijn weer naar hun Heimat vertrokken.'1 

Dee internationale teruggang was toen al anderhalfjaar bezig. De omslag 
inn het economisch klimaat, het begin van wat zich zou ontwikkelen tot 
dee Grote Depressie van de jaren dertig, kan achteraf namelijk worden 
gesitueerdd in juli 1929, nog vóór het omslagpunt op de beurs van Wall 
Street.. Toen begon een daling van de prijzen voor landbouwproducten 
opp de wereldmarkt. Na Black Thursday en Black Monday volgden prijs-
dalingenn van veeteeltproducten, industriële grondstoffen en halffabri-
katen.. Dit had in 1930 rechtstreeks effect op de winsten in de landbouw 
enn de koopvaardij, beide zeer conjunctuurgevoelige sectoren.2 De rest 
vann de economie - inclusief de elektrotechniek - wilde er nog niet aan 
gelovenn en bleef een tijdje nagenieten van de zomer. 
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Toenn het einde van de hausse steeds duidelijker werd, reageerde het 
bedrijfslevenn eerst met prijsverlagingen en bezuinigingen volgens de 
kaasschaafmethode,, in de hoop dat er slechts sprake was van een paar 
vroegee winterse buien die snel zouden overwaaien. Maar het bleef guur, 
dee sneeuwbal van prijsdalingen rolde door, de lonen daalden onvol-
doendee mee, de productiekosten bleven te hoog, de winsten verdamp-
tenn en steeds groter delen van het bedrijfsleven raakten in de schulden. 
Tegenn 1931 begon de recessie zich als een virus naar alle uithoeken van 
dee wereldeconomie te verspreiden. In Nederland daalde het nationaal 
inkomenn dat jaar met ruim zes procent, wat ongeveer acht keer zo snel 
enn vier keer zo diep was als tijdens de recessie van begin jaren tachtig 
vann de twintigste eeuw, die veel lezers van dit boek zich nog wel herin-
neren.33 Hoe diep ook, het was misschien bij een conjunctureel dal ge-
blevenn als dat najaar niet ook een wereldwijde financiële crisis was uit-
gebroken.. Grote internationale beleggers, waaronder veel Nederlanders 
enn Amerikanen, trokken in hoog tempo hun kapitaal terug uit Duits-
landd en Engeland, die zij als risicolanden zagen. Na omvangrijke specu-
latiess tegen het pond sterling besloten de Britse autoriteiten op 25 sep-
temberr de vaste koppeling aan de waarde van goud - de zogenoemde 
'goudenn standaard' - na meer dan een eeuw los te laten. Het pond daal-
dee snel in waarde, en omdat Engeland toen nog tientallen koloniën had, 
volgdee een wereldwijde kettingreactie in het hele sterlinggebied, die 
voorr enkele Europese landen aanleiding was hun munten eveneens van 
hett goud te ontkoppelen en te laten devalueren. Tot overmaat van ramp 
zochtt een groeiend aantal landen zijn toevlucht in scherpe controles op 
dee in- en uitvoer van deviezen en een verdere verhoging van de invoer-
rechtenn - met de Britten weer voorop.4 Het was'ieder voor zich'. 

Zelfss midden op de Atlantische Oceaan viel niet aan deze gebeurte-
nissenn te ontsnappen, merkte de reder Ernst Heldring. Na een zeer 
drukkee zomer was hij op 12 september aan boord van een van zijn sche-
penn gestapt om naar Barbados te varen en weer terug. Hij had gehoopt 
opp drie weken rust, maar dankzij de radiotelegrafie drongen de berich-
tenn over de financiële onrust op de terugweg toch tot hem door. Hij no-
teerdee onderweg in zijn dagboek: '...het pond viel op fl. 8,70, de Deense 
enn Noorse valuta's gingen mee, alle effectenbeurzen behalve de Parij se 
warenn enige dagen gesloten - die te Berlijn is het nog - overal barstte de 
paniekk uit. Niemand kan zeggen waar dit heenleidt... Intussen zijn alle 
waardenn onzeker geworden en zelf ben ik de helft of meer van mijn ver-
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mogenn kwijt. Dit tel ik echter licht tegenover het ontbreken van een uit-
wegg uit de onontwarbare problemen, die de toestand beheersen en wier 
onoplosbaarheidd een wereldcatastrofe zou betekenen.'5 

Hijj  zag allerlei factoren die de recessie en de financiële crisis negatief 
beïnvloedden,, zoals de nog altijd zware Duitse herstelbetalingen, het 
protectionismee en de gespannen relatie tussen enerzijds Frankrijk en 
anderzijdss Italië en Duitsland. In 1928 hadden ruim zestig landen door 
ondertekeningg van het Briand-Kellogg-verdrag de oorlog als instru-
mentt van de buitenlandse politiek afgezworen, en in 1930 hadden de 
Fransee troepen na een bezetting van zeven jaar het Rijnland verlaten.6 

Maarr intussen was Frankrijk wel bezig met de bouw van de fortificaties 
vann de Maginotlinie, een duidelijk teken dat het wantrouwen jegens de 
oosterburenn niet was verdwenen. Voor economische samenwerking be-
stondd evenmin een basis. 

Heldringg maakte zich vooral zorgen over Duitsland. 'Hoe kan het 
[land]]  zes a zeven miljoen werklozen onderhouden, het getal dat over 
enigee tijd bereikt zal worden?' vroeg hij zich af, en hij verwachtte 'daarna 
Hitlerianismee tegen communisme'.7 Zijn somberheid was terecht. Niet 
langg daarna overschreed de Duitse werkloosheid de zes miljoen en 
groeidee de NSDAP van Adolf Hitler in dat land uit tot de grootste poli-
tiekee partij. Intussen leverde de reeks internationale conferenties in 1932 
enn 1933, bedoeld om de golf van extra protectionistische maatregelen te 
stuiten,, de financiële stabiliteit in de wereld te herstellen en de recessie 
tee pareren, geen of hooguit beperkte en tijdelijke resultaten op. Het 
dieptepuntt in deze periode van politiek onvermogen was de mislukking 
vann de Wereld Economische Conferentie in Londen in juli 1933.8 Tegen 
diee tijd waren in Nederland zo'n driehonderdduizend mensen werk-
loos,, bijna dertien procent van de beroepsbevolking, en steeg dat aantal 
nogg altijd door. In Groot-Brittannië was de situatie nog veel ernstiger, 
evenalss in de Verenigde Staten, waar een kwart van de beroepsbevolking 
zonderr werk zat, wat neerkwam op bijna dertien miljoen mensen.9 

InIn het rampjaar 1931 wachtte de raad van commissarissen van Philips 
tott 15 mei met het bespreken van de resultaten van het voorgaande jaar. 
Ditt uitstel kwam niet voort uit zorgeloosheid; de externe accountant 
wass in februari plotseling overleden en de nieuwe accountant had wat 
tijdd nodig om de cijfers althans globaal te controleren. Bovendien was 
Antonn in maart in de vs geweest. Het eerste deel van de vergadering, 
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mett uitsluitend de directeur en de commissarissen, was in belangrijke 
matee een familieaangelegenheid. Naast Gerard de Marez Oyens» Geert 
vann Mesdag en GE-vertegenwoordiger Jesse Woodward zaten op dat 
momentt namelijk alle drie Antons broers in de raad, plus een neef. 
Hanss (Henri Louis) en Eduard waren al vanaf de omvorming tot naam-
lozee vennootschap in 1912 lid, Gerard sinds zijn pensionering in 1922, 
neeff  August sinds een halfjaar. 

Hanss was de een na oudste van het gezin, geboren in 1863 en elf jaar 
ouderr dan Anton. Hij had de tabakshandel en de familiebank van vader 
Frederikk overgenomen, en ook diens prominente positie in de Zaltbom-
melsemelse gemeenschap. Hij woonde in het ouderlijk huis aan de Markt 9, 
wass een kwart eeuw gemeenteraadslid geweest en daarna nog een jaar of 
vij ff  wethouder.10 Dankzij de familiebank, die na het overlijden van Hans 
inn 1935 zou worden voortgezet door zijn zoon Kees, beschikte Anton 
overr een directe lijn naar de financiële wereld, mede doordat een tweede 
zoonn van Hans verbonden was aan het commissionairshuis Dunlop & 
Philipss te Amsterdam.11 Anton had een goed contact met deze broer. Na 
dienss dood schreef hij aan Petrus Cochius van de Glasfabriek'Leerdam': 
'Gee weet wat een grote vriendschap er tussen ons beiden bestond.'12 Zo'n 
uitlatingg heeft hij over geen enkele andere broer of zus nagelaten. Uiter-
lij kk leken ze wel op elkaar, en beiden hadden van hun vader een liefde 
voorr de muziek geërfd, zonder daarin grote talenten te zijn - Hans 
speeldee saxofoon in de plaatselijke harmonie.13 

Eduardd was van 1872 en twee jaar ouder dan Anton. Hij was als jurist 
eerstt actiefin Hilversum en later in Amsterdam. Volgens de Philips Koe-
rierrier  was ook hij 'zeer muzikaal', en verder 'bijzonder belezen' en 'een zeer 
onderhoudendd causeur'14 In de liefde beleefde hij zo zijn ups en downs. 
Zijnn eerste huwelijk met een Britse vrouw liep na een kwart eeuw in 
19266 op de klippen; de nasleep schijnt hem veel geld te hebben gekost.15 

Zijnn tweede echtgenote overleed na anderhalfjaar. Zijn derde huwelijk 
bleeff  in stand.16 Hij was secretaris van de raad van commissarissen -
Hanss wilde die post niet en stelde zich in de raad ook verder bescheiden 
opp - en bleef dat tot de Tweede Wereldoorlog. Zijn bijdrage bestond 
voorall  uit adviezen over statutaire kwesties, beschermingsconstructies 
enn emissies, zo laten de notulen zien.17 

Mr.. August Philips, het vierde familielid in de raad, was een zoon van 
eenn gelijknamige broer van vader Frederik. Hij was geboren in 1864, dus 
tienn jaar eerder dan Anton. In 1889 had hij zich als advocaat in Amster-
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damm gevestigd. Bij de oprichting van de NV Philips' Gloeilampenfabrie-
kenn had hij Anton en Gerard juridisch advies gegeven. Eind 1917 was hij 
benoemdd tot gezant te Washington, maar door ziekte had hij de post 
niett kunnen bezetten.18 Heel jammer, vond Ernst Heldring, die inder-
tijdd in zijn dagboek noteerde: 'Hij was voor de post geknipt [geweest] ."9 

Tussenn 1922 en 1925 was August directeur geweest bij de Nederlandse 
poott van Koninklijke/Shell. Rond 1926 had hij zich aangesloten bij een 
groepp ondernemers die de tamelijk zwakke Liberale Staatspartij de Vrij -
heidsbondd - waarvan ook Anton lid was - wilde uitbouwen tot een 
krachtigg vehikel voor de werkgeversbelangen.20 Andere deelnemers wa-
renn onder meer Ernst Heldring, D.G. van Beuningen van de Steenko-
lenhandelsverenigingg en EG. Waller van de Gist- en Spiritusfabriek in 
Delft.211 August was zeer actief in deze groep, en bemoeide zich stevig 
mett de samenstelling van het partijbestuur en de kamerfracties van de 
Vrijheidsbond.. Bovendien voerde hij - vanaf 1927 mede als voorzitter 
vann het Verbond van Nederlandse Werkgevers (VNW) - lobby's voor of 
tegenn bepaalde wetsvoorstellen.22 Hij was in oktober 1930 in de raad van 
commissarissenn gekomen, ter vervanging van president-commissaris 
Waller,, die eind 1929 wegens ziekte had moeten terugtreden.23 

Dee familie leverde in deze periode niet alleen de meeste commissa-
rissen,, maar had ook nog altijd de feitelijke zeggenschap over de onder-
neming.. Na de beursgang was vijfenvijfti g procent van de aandelen in 
haarr handen gebleven.24 In 1920 was ze die meerderheid wegens de par-
ticipatiee van General Electric kwijtgeraakt en was de beslissingsmacht 
verschovenn naar zes prioriteitsaandelen, waarvan vier berustten bij An-
ton,, Gerard, Hans en Eduard.25 Door die constructie had ze eigenlijk 
geenn meerderheid in de raad van commissarissen nodig. Tot 1930 was 
diee er ook niet geweest: in het begin hadden Hans en Ed twee van de vier 
zetelss bezet; in 1920 was er een vijfde zetel bijgekomen voor GE en in 
19222 een zesde voor Gerard. De komst van Waller in 1925 had de raad 
doenn groeien naar zeven leden. De familiemeerderheid was pas ont-
staann bij diens vervanging door August Philips, en bleef vervolgens 
voortdurenn tot 1935, toen de dood van Hans het aantal familiecommis-
sarissenn weer deed dalen naar drie van de zes.26 

Misschienn was het juist vanwege haar bijzondere positie dat de familie 
opp 15 mei 1931 de gevoelige taak op zich nam Anton eens wat steviger te 
bejegenen.. Toen neef August als voorzitter de vergadering over de jaar-
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cijferss van 1930 opende, sprak hij meteen zijn grote teleurstelling uit, 
'waarr tot het laatst toe de indruk bestond dat de winst veel hoger was1.27 

Datt was een beetje overdreven, want Anton had de raad al in december 
eenn winstwaarschuwing gegeven.28 Maar de toon was gezet. 

Hett probleem achter de tegenvallende winst was niet dat Anton en 
zijnn mensen traag op de crisis hadden gereageerd. Het college van on-
derdirecteurenn had al begin 1929 gesproken over het te ver uitgedijde 
personeelsbestand,, en de commissarissen hadden in september dat jaar 
aangedrongenn op voorzichtigheid bij de expansie en het verminderen 
vann de voorraden.29 Drie dagen vóór Black Thursday- toevalligerwijs, 
uiteraardd - hadden de onderdirecteuren een discussie gewijd aan een 
plann van prof. Jan Goudriaan, hoofd van het 'bureau bedrijfsorganisa-
tie',, voor invoering van personeelsbudgetten.30 Kort daarop was Gou-
driaann die gaan opstellen voor een paar kleinere afdelingen en was ook 
eenn Rationalisatiecommissie opgericht die de verschillende deeladmi-
nistratiess efficiënter moest maken. Al vóór de recessie daadwerkelijk in-
viel,, had men dus een strakker financieel beheer in de steigers gezet. Bo-
vendienn was het personeelsbestand tien a vijftien procent kleiner dan 
eenn jaar eerder. Kort na de eerste duidelijke tekenen van een terugval, 
najaarr 1930, hadden de onderdirecteuren op voorstel van Goudriaan 
ookk budgetten ingevoerd voor investeringen en onderhoud. Op aan-
drangg van Frans Otten had Anton zelf op 15 oktober een oekaze aann alle 
chefss in binnen- en buitenland gestuurd dat deze regeling met onmid-
dellijkee ingang van kracht was en zou worden gecontroleerd door een 
Budgett Commissie (later: Centrale Budget Commissie).31 

Tochh was het blijkbaar allemaal niet snel genoeg gegaan en niet in-
grijpendd genoeg geweest, want ondanks een toegenomen omzet was de 
winstt in 1930 met twee derde gedaald naar een kleine dertien miljoen 
guldenn (nu zesentachtig miljoen euro). Weliswaar was het eigenlijk 
meer:: zesenhalf miljoen van de winst van Philips' Radio was gebruikt 
omm verliezen op deelnemingen te dekken, terwijl de overige vijf miljoen 
wass toegevoegd aan de ingehouden reserves van de radiodochter.32 Ook 
alss men dit meetelde, bleef echter sprake van een forse verslechtering. 

Dee normaal zo welbespraakte Anton wist niet goed raad met de kri-
tischee toon van zijn oudere neef. Hij zei 'dat ook hij verrast was door de 
tegenvallendee resultaten en de eerst zo laat geconstateerde verliespos-
ten',, herhaalde wat hij in december had gezegd over de te hoge kosten 
vann de buitenlandse vestigingen en beweerde dat er ineens veel meer 
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wanbetalerss waren, met name in Zuid-Amerika en Hongarije.33 De no-
tulenn melden niet of hij de commissarissen ditmaal wel openlijk vertel-
dee over de directeur van de Hongaarse vestiging die voor twee miljoen 
guldenn had gefraudeerd. Ze bevatten alleen zijn mededeling dat de kos-
tenn van de filialen drie miljoen hoger waren dan geraamd 'als gevolg 
waarvann we nu een veel strengere controle hebben ingevoerd'. Deze op-
merkingg was aanleiding voor een scherp debatje. August twijfelde blijk-
baarr aan de strengheid van die controle en zei 'dat men de dochteron-
dernemingenn alleen in de hand kan houden door ze geregeld gegevens 
tee laten inzenden'. Dat gebeurt ook al, reageerde Anton, 'voorlopig om 
dee drie maanden, later om de maand'. Nee, zo viel Gerard August bij, die 
maandelijksee inzending moet 'terstond' worden ingevoerd, omdat 'in 
driee maanden veel onheil kan geschieden, voordat men het weet'. Ter-
wij ll  de overige commissarissen een gepast stilzwijgen bewaarden, zegde 
Antonn toe dat hij aan deze eis gevolg zou geven. 

Gedurendee de rest van de vergadering was hij zwijgzaam. Alleen bij 
dee gedetailleerde behandeling van het jaarverslag kwam hij nog een keer 
inn het geweer. De commissarissen hadden Pieter Klijnveld (een van de 
grondleggerss van het huidige KPMG) ingehuurd als hun nieuwe accoun-
tant.. Deze kwam nu de vergadering binnen en stelde op een gegeven 
momentt voor de post 'dubieuze debiteuren' (potentiële wanbetalers) 
mett zeshonderdduizend gulden op te hogen naar een miljoen. Volgens 
Augustt en Eduard Philips en Gerard de Marez Oyens was het ook moge-
lij kk de post gewone debiteuren met een miljoen te verlagen. Klijnveld 
vondd het een beetje vreemd om de 'dubieuze debiteuren' op die manier 
uitt het openbare jaarverslag weg te werken maar August en het hoofd 
vann de administratie Boon meenden dat het wel kon. Op dat moment 
steldestelde Anton voor een ander potje te verlagen. Aldus geschiedde: de 'af-
schrijvingg op deelneming in andere ondernemingen' ging van 2,8 mil-
joenn naar 1,8 miljoen gulden. Klijnveld zag de reservering voor wanbe-
talingg met een miljoen opgehoogd - wat hij wilde - en accepteerde dit 
staaltjee creatief boekhouden, dat het winstcijfer onaangetast liet.34 

Mett hun eis van maandelijkse interne rapportages legden August en 
Gerardd de vinger precies op de wonde. De voorgaande jaren was alle 
aandachtt gericht geweest op expansie. Weliswaar werkte Jan Goudriaan 
all  twee jaar aan plannen om de uitgaven beter te plannen en te beheer-
sen,, en werden die stapsgewijs ingevoerd, maar het ontbrak nog altijd 
aann goed toezicht en overzicht. De grote schuldige, zo meent de be-
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drijfshistoricuss Blanken, was Anton zelf. Die hadd het kostenbewustzijn 
niett voldoende gecultiveerd. Hij had namelijk 'altijd geweigerd om af-
delingshoofdenn en bedrijfsleiders van fabrieken toegang te verlenen tot 
gegevenss over de kosten en resultaten van hun bedrijfsonderdeel' met 
alss argument dat alleen hij zelf over die gegevens hoefde te beschikken.35 

Opp allerlei ander terrein had hij inmiddels taken gedelegeerd aan de on-
derdirecteuren.. Het financieel totaaloverzicht en de interne controle 
warenn echter onder zijn eigen verantwoordelijkheid gebleven, en juist 
opp die punten bleken nu, tijdens de neergang, de zwakke plekken te zit-
ten.. Voor zover deze pijnlijke gedachte op die 15de mei 1931 in de hoof-
denn van de commissarissen sloop, hielden zij die voor zich. Wel gaven ze 
eenn paar niet mis te verstane signalen. Op voorstel van August Philips 
beslotenn ze de buitenlandse dochters voortaan door een externe ac-
countantt te laten controleren, dus onder verantwoordelijkheid van 
commissarissen,, en alleen bij uitzondering door de interne accoun-
tantsdienst.. Bovendien kreeg Anton te verstaan dat hij voorlopig niet 
mett nieuwe bouwplannen hoefde aan te komen.36 

Dee daaropvolgende maanden sleutelde hij wel verder aan zijn bouw-
werkk van licentie- en samenwerkingsovereenkomsten. Aan de Ameri-
kaansee kant (met GE en RCA) was dat klaar, maar aan de Europese kant 
viell  nog een en ander af te werken. In juni 1931 begonnen gesprekken 
mett Telefunken over een herziening van de bestaande licentieovereen-
komstt - na meer dan twee jaar van juridische gevechten, die doelbe-
wustt door Philips waren uitgelokt. Zes jaar eerder had Philips afgezien 
vann het recht in Duitsland onder eigen naam radiotoestellen en radio-
buizenn te verkopen, nu kreeg het concern dat recht wel, hoewel het pas 
inn 1934 respectievelijk 1935 van kracht zou worden. Verder kwam een 
jointt venture tot stand met La Radiotechnique, waarin Philips haar pro-
ductiee van radio's en radiobuizen voor de Franse markt onderbracht.37 

Dezee laatste stap paste in het beleid een steeds groter deel van de pro-
ductiee naar het buitenland te verplaatsen, dat Anton al direct na de Eer-
stee Wereldoorlog in gang had gezet. Vanaf 1919 was Philips (mede-)eige-
naarr geworden van dertien gloeilampenfabrieken in elf landen. Vanaf 
19244 was men begonnen met productie van radiobuizen in Engeland 
(Mullard)) en Duitsland (Muller, 1927); nu kwam Frankrijk daarbij.38 

Naarmatee de recessie zich verdiepte, werd wel duidelijk dat al die 
mooiee overeenkomsten en afspraken over marktverdeling in deze ex-
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tremee omstandigheden hooguit een beperkte bescherming boden. Bij 
dee radiotoestellen viel de situatie nog mee. De winsten op dit nieuwe en 
uiterstt populaire product waren de voorgaande jaren erg hoog geweest, 
enn er was genoeg ruimte voor prijsverlagingen. Die waren zo effectief 
datt Philips de verkochte aantallen zelfs in het rampjaar 1931 nog wist op 
tee voeren, hoewel ten koste van een veertien procent lagere opbrengst in 
guldens.. De omzet in radiobuizen daarentegen daalde met liefst een 
kwart,, door lagere prijzen maar ook door verminderde afzet. In ver-
schillendee delen van de wereld doken namelijk onafhankelijke Ameri-
kaansee leveranciers op, die zich niets hoefden aan te trekken van de 
marktafsprakenn van Philips en RCA, en hun radiobuizen tegen extreem 
lagee prijzen dumpten. In Zuid-Amerika en Australië werd Philips met 
ditt product bijna helemaal van de markt gejaagd en ook in Frankrijk en 
Spanjee liep het marktaandeel terug.39 

Bijj  de gloeilampen kwam het gevaar uit lapan. In de tweede helft van 
dee jaren twintig had de gloeilampenindustrie daar een grote bloei door-
gemaakt,, en was een netwerk ontstaan van ruim vierhonderdvijftig 
kleine,, ambachtelijke fabriekjes die via tussenpersonen en handelshui-
zenn in Tokio en Yokohama jaarlijks inmiddels vele tientallen miljoenen 
goedkopee lampen exporteerden. Het Phoebus-kartel was niet in staat 
geweestt dit tegen te houden. Precies in 1931 culmineerden de spannin-
genn met China in een Japanse bezetting van Mantsjoerije, met als gevolg 
datt de Japanners de toegang tot de Chinese markt verloren. Toen barstte 
ookk nog de wereldwijde financiële crisis los en besloten de Japanse 
autoriteitenn de yen te devalueren.40 Als gevolg van deze twee factoren 
kwamm een enorme exportgolf van supergoedkope Japanse gloeilampen 
opp gang, eerst naar de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië 
(waaronderr Nederlands-Indië) en Australië, en daarna ook naar Euro-
pa.. Bij Philips liep de verkoop van gloeilampen in het boekjaar 1930-
19311 met zesenhalf procent terug van tachtig naar vierenzeventig mil-
joenn stuks. Dat was het gevolg van de recessie. In het boekjaar 1931-1932 
zorgdee de Japanse golf voor een duikeling met nog eens vijftien procent 
naarr drieënzestig miljoen exemplaren.41 

Gedurendee het hele jaar 1931 vlogen de werknemers in onvermin-
derdd tempo met honderden per maand de straat op. Vooral voor de gro-
tee families uit Drenthe, waarvan sommige nog maar een jaar geleden 
warenn gearriveerd, was dat een hard gelag, zelfs al vermeed Philips het 
allee leden van één gezin te ontslaan.42 Nadat de ongehuwden en buiten-
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landerss waren vertrokken - de bevolking van Eindhoven kromp dat 
jaarr - kwamen uiteindelijk toch ook de oudere, gehuwde kostwinners 
aann de beurt, die men het langst in dienst had proberen te houden. De 
hogeree kaders waren tegen die tijd evenmin veilig meer. Zo moest in 
septemberr 1931 K. Colette vertrekken, die directeur was geweest bij Phi-
lipss Éclairage et Radio te Parijs en bij Philips Orient te Cairo, en zeven 
jaarr voor het concern had gewerkt. Toen hij een paar maanden later sol-
liciteerdee naar een directiepost op het nieuw te vormen ministerie van 
Economischee Zaken, stuurde Anton een aanbeveling naar Den Haag, 
waarinn hij Colette een 'energiek en intelligent werker' noemde met een 
'rijkee commerciële ervaring' die 'tengevolge van een in verband met de 
tijdsomstandighedenn doorgevoerde reorganisatie' was ontslagen.43 Of 
dee ontslaggolf op de hogere niveaus naar verhouding net zoveel slacht-
offerss eiste als onder de gewone werknemers, is niet bekend. 

Dee overlevering benadrukt dat de ontslagen voor Anton een kwel-
lingg waren, dat hij de neiging had het bijbehorende menselijk leed te 
ontwijkenn en dat hij het 'vuile' werk vooral overliet aan Frans Otten.44 

Err zijn geen persoonlijke brieven over dit onderwerp. In latere toespra-
kenn sneed hij het onderwerp hooguit kort aan. In een kranteninterview 
zeii  hij enkele jaren later: '...nieuwe mensen aannemen is heerlijk. Maar 
alss je ze moet gaan ontslaan, wordt 't pas beroerd. Eerst gaan de slecht-
sten;; dan mensen, die helemaal niet slecht zijn; daarna die goed, - best 
waren.. Wie voor die ellende nooit gestaan heeft, wéét het niet.'45 In een 
anderr terugblikkend interview vertelde hij dat hij zich in sombere stem-
mingg had teruggetrokken op zijn boerderij Het Zwarte Huis, en daar 
hoogstpersoonlijkk het voornoemde ontslagschema (buitenlandse en 
ongehuwdee werknemers eerst; kostwinners het laatst) had bedacht.46 

Zijnn brieven aan mensen die om clementie vroegen, wekken de in-
drukk dat hij tijdens de inkrimping, die alles bijeen meer dan twee jaar 
voortduurde,, gaandeweg verhardde of misschien een zekere ongevoe-
ligheidd ontwikkelde. Toen de captain van het elftal van PSV hem begin 
19311 vroeg een bepaalde medespeler niet te ontslaan, verzocht hij Otten 
naa te gaan of ergens anders een plekje voor de man was.47 Een halfjaar 
laterr vroeg een goede bekende uit Eindhoven hetzelfde voor een mede-
werkerr die twaalfenhalf jaar aan het bedrijf verbonden was. Nu ant-
woorddee hij in heel andere stijl: 'Op het ogenblik is het wachtwoord 
snoeien,, bezuinigen wat mogelijk is en slechts dié krachten behouden, 
diee voor de vennootschap onontbeerlijk zijn. Het spijt me dat ik je hier-
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inn niet van dienst kan zijn, maar het is en blijf t een vereiste zonder aan-
zienn des persoons "op te ruimen" (al is dit dan ook geen mooi woord) 
wat.... overbodig is.' Ook mensen met vijftien dienstjaren of meer wer-
denn ontslagen, voegde hij toe.48 

Weerr een halfjaar later kregen zelfs familieleden nul op het rekest. Zo 
hadd neef Leonard van den Honert nota bene het rampjaar 1931 uitgeko-
zenn om zijn fortuin in de Verenigde Staten te zoeken. Toen hij na een 
halfjaarr nog geen baan had, keerde hij begin 1932 terug en schreef hij 
Anton.. Die antwoordde: 'Het spijt me ontzettend dat het zo in New 
Yorkk gelopen is... Op het ogenblik hier een betrekking te vinden is na-
tuurlijkk ook ontzaglijk moeilijk, momenteel weet ik niets voor u, maar 
zall  in elk geval als ik iets hoor om u denken.'49 Ook zijn achtenzeventig-
jarigee nicht Gertrude uit Aken bood hij in diezelfde tijd geen enkel per-
spectieff  voor haar werkloze achtenveertigjarige zoon. Zij kreeg als ant-
woordd dat de crisis hem dwong oude, ingewerkte arbeiders te ontslaan 
enn dat hij het tegenover hen niet kon maken nieuwe krachten aan te 
stellen.50 0 

Alss iets hem zwaar is gevallen, dan zal dat het zijn geweest: 'nee' zeggen 
tegenn familieleden. Zijn familie was wijdvertakt en vormde samen met 
dee aangetrouwde leden een bonte verzameling rijken en armen, succes-
vollenn en mislukkelingen, geluks- en pechvogels, waarvan de maat-
schappelijkk en/of materieel minder geslaagden de - niet onlogische -
neigingg vertoonden in geval van nood bij hem aan te kloppen. Dat was 
zeldenn of nooit tevergeefs. Vooral nicht Sophie Philips, een dochter van 
oomm Karl die in Duitsland woonde, speelde handig op deze zwakte in. 
Zijj  stuurde niet alleen Gerard en Hans Philips regelmatig verzoeken om 
geld,, maar ook Anton, terwijl ze bovendien een toelage kreeg van haar 
neeff  Karel uit Baarn. Op een gegeven moment wist niemand precies wie 
watt gaf, maar met haar voortdurend geklaag over de hoge kosten van le-
vensonderhoudd wist ze Antons bijdrage en die van enkele andere fami-
lieledenn wel mooi omhoog te krijgen.51 

Inn betere economische tijden hielp hij een familielid in problemen 
ookk wel eens aan werk. Zo was aan het begin van de eeuw Gerrit Henri 
dee Jongh, de vijfjaar jongere broer van Anna, in Eindhoven neergestre-
kenn als partner in een kleine sigarenfabriek.52 Toen die het in 1923 niet 
meerr kon bolwerken en ten onder ging, kocht Anton het fabrieksge-
bouww om er de bedrijfsschool van Philips in onder te brengen, nam hij 
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hett huis van zijn zwager over, zodat die er kon blijven wonen, en gaf hij 
hemm een baan in de luidsprekerfabricage.53 De Jongh was toen veertig 
jaarr oud. Hij werkte zeventien jaar bij Philips, schoof door naar de alge-
menee dienst, en bracht het tot de functie van hoofd 'centrale demon-
stratiee zalen'. In 1940 haalde hij, op zijn zevenenvijftigste, de mr.-titel en 
verliett hij het bedrijf om in de advocatuur verder te gaan.54 

Mett neef Gerard, een lanterfantende zoon van Hans, liep het minder 
goedd af. Die kreeg in 1927 een kans zich te bewijzen bij het dochterbe-
drijff  Muller (röntgen- en radiobuizen) in Hamburg. Na een proeftijd 
vann een halfjaar wilde de directie daar hem echter niet in vaste dienst 
nemen.. Niet lang daarna ontving Anton bericht dat hij inmiddels in 
Brussell  woonde en het gerucht verspreidde dat allerlei vindingen van 
Philipss in feite gestolen waren van Duitse en Amerikaanse ingenieurs en 
'datt zijn oom zelfs over de Duitse grens is moeten vluchten omdat de 
justitiee hem op de hielen zat wegens het omkopen van Duitse ingeni-
eurs'.555 Hij antwoordde de tipgever dat waarschijnlijk sprake was van 
wrok,, en 'dat "mijnheer" niet erg hield van werken, zijn tijd in Hamburg 
zeerr slecht heeft benut en waarschijnlijk dacht in de vennootschap zij-
nerr ooms in een "klaargemaakt bed" te komen, terwijl het hem héél 
goedd bekend was, dat wij hier nimmer iemand aannemen, die niet de 
nodigee push en de nodige capaciteiten bezit, al is het een neef'.56 Enige 
tijdd later streek de jongeman neer in Tilburg, als fabrikant van houtwa-
ren.. Of hij toen wel wat harder werkte, is onbekend. In 1935 kwam hij -
vierr maanden na de dood van zijn vader - op vijfendertigjarige leeftijd 
inn Italië' om het leven, samen met zijn pas vijfentwintigjarige Ameri-
kaansee echtgenote, vermoedelijk bij een ongeval.57 

Hoee ver Antons hulp aan familieleden kon gaan, blijkt het best uit de 
geschiedeniss van zijn steun aan Ar ie van den Bosch, de echtgenoot van 
Anna'ss jongste zus Elisabeth. Uit zijn brieven vanuit Rusland in 1922, 
waarr 'Errie' hem als tolk had vergezeld, bleek al dat hij deze zakelijk geen 
groott licht vond.58 Desondanks hielp hij hem daarna met het opzetten 
vann een nieuw bedrijf, dat hij niet alleen volledig financierde maar later 
ookk nog eens lange tijd in leven hield terwijl het feitelijk al klinisch 
doodd was. 

Dee voorgeschiedenis was aldus. Van den Bosch' vader was partner in 
eenn aannemersbedrijf, dat havens uitbaggerde, en sluizen, kribben en 
pijlerss van bruggen bouwde (onder andere van die over de Waal bij 
Zaltbommel).599 Ergens tussen 1900 en 1910 volgde Arie zijn vader op. In 
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diee jaren voor de Eerste Wereldoorlog voerde de firma, De Vries gehe-
ten,, regelmatig baggeropdrachten uit in het Oostzeegebied - wat het 
begrijpelijkk maakt dat hij Russisch sprak en officieel in Reval (Estland) 
woonde.600 Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam in Nederland de klad 
inn de aannemerij en tot overmaat van ramp werd bij het uitbreken van 
dee Russische Revolutie baggermaterieel van De Vries in Petrograd aan 
dee ketting gelegd. In de eerste helft van de jaren twintig leidde de firma 
eenn kwakkelend bestaan. 

Toenn keerde het tij . In 1926 en 1927 kwamen in Nederland na jaren-
langee studie en voorbereiding de eerste Zuiderzeewerken op gang, 
waaronderr de aanleg van de Afsluitdijk en polders bij Andijk en Wierin-
germeer.. De perspectieven voor baggerwerk verbeterden zodanig dat 
Antonn besloot Arie te helpen bij de reanimatie van het bedrijf. Hij tastte 
flinkk in de buidel. Er kwamen twee nieuwe vennootschappen. De eerste 
-- Baggerwerken De Vries & Van den Bosch - nam sleepboten en bag-
germaterieell  van de oude NV De Vries over. De tweede vennootschap 
wass voor een half afgebouwde sleepbaggermolen met de naam Titan, 
diee men goedkoop kon aanschaffen. Anton legde honderdtienduizend 
guldenn (in huidige termen rond zevenhonderdduizend euro) op tafel 
enn opende voor eigen rekening een bankkrediet van tweehonderddui-
zendd gulden (1,3 miljoen euro) voor afbouw van de Titan. In ruil daar-
voorr werd hij eigenaar van een klein belang in het bedrijf en kreeg hij de 
aandelenn van beide vennootschappen in onderpand.61 Daarnaast hielp 
hijj  Arie bij de aankoop van een vill a in Scheveningen.62 

Hett nieuwe bedrijf ging in maart 1928 van start en de maand was nog 
niett om of Arie had al honderdvijftigduizend gulden van het bankkre-
diett opgenomen, waarvan 57.000 gulden zonder duidelijke reden. An-
tonn wist blijkbaar dat hij niet uitblonk in financiële discipline en stuur-
dee onmiddellijk een brief op poten naar Reval, waarin hij vroeg of dit 
geldd mogelijk was gebruikt voor het dichten van persoonlijke financiële 
gaten.. Tk wens volstrekt, dat een serieuze administratie wordt gevoerd 
enn geen kruideniersboekhouding en dat de chaos in je zaken nu einde-
lij kk gestopt wordt. Zodra je weer in Nederland terug bent, verwacht ik je 
hierr in Eindhoven om verslag uit te brengen.'63 

Enkelee weken later ging hij naar de Verenigde Staten voor de studie-
reiss van april-mei 1928. De dag voor vertrek instrueerde hij de bank Van 
denn Bosch alleen nog geld te geven met een machtiging van een jurist 
vann Philips.64 De betreffende jurist onderzocht de eerdere kasopnamen 
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enn zond de daaropvolgende weken geruststellende berichten naar New 
York:: Arie had het geld alleen voor de Titan gebruikt. Helaas zouden de 
kostenn van het afbouwen ruim een ton hoger uitvallen, maar dat viel 
goedd terug te verdienen met baggeropdrachten. In afgebouwde staat 
zouu de Titan een verkoopwaarde van zo'n vier ton hebben, zodat An-
tonss investering veilig was.65 Ook Arie zelf probeerde zijn geldschieter te 
kalmeren.. Hij meldde dat de Titan op 15 juni zou proefdraaien, en 
schreef:: 'Ton, alles gaat goed en de vooruitzichten zijn gunstig. Maak je 
nochh over de "Titan", noch over de Zuiderzeewerken zorgen, vanaf voor 
dee oorlog in 't oude Rusland heb ik niet zo'n gunstige zakenontwikke-
lingg in ons vak beleefd als thans het geval is.'66 Hij was, zo voegde hij er-
aann toe, 'ontzaglijk dankbaar voor alles wat je deed om mij "op 't paard 
tee zetten". En ik werk en doe wat ik kan om door de uitkomsten te kun-
nenn bewijzen dat het vertrouwen, wat je in mij gesteld hebt, niet mis-
plaatstt was!' Anton liet zich geruststellen, en de zaken ontwikkelden 
zichh inderdaad gunstig. Eind augustus ging de nieuwe sleepbaggermo-
lenn aan het werk in de Zuiderzee. In november verklaarde hij zich bereid 
nogg eens veertigduizend gulden in het bedrijf te investeren.67 Kort daar-
opp kon 1928 worden afgesloten met een omzet van 1,9 miljoen gulden, 
eenn winstje van zesentwintigduizend gulden en een orderportefeuille 
vann anderhalf miljoen aan werkzaamheden in het Zuiderzeeproject.68 

Ariee zag de bomen al meteen tot in de hemel groeien. Hij kocht een 
huiss in Den Haag, praatte bij Anton een hypotheek van een ton los, en 
schaftee voor het bedrijf een zandzuiger van honderdvijftigduizend gul-
denn aan.69 Intussen bleef zijn boekhouding een chaos. Hij nam vijfen-
twintigduizendd gulden uit de bedrij fskas zonder dat duidelijk was 
waarvoor;; hij gebruikte diezelfde kas om werkzaamheden te financie-
renn onder de vlag van de oude NV De Vries, en dan waren er ook nog 
allerleii  onduidelijkheden rond de hypotheek en niet te traceren bagger-
materieel.. Toen Anton dit allemaal doorkreeg - kort na de grote beurs-
krachh van eind 1929 -, raakte hij weer geïrriteerd. Hij verweet Arie 'ver-
regaandee onregelmatigheid in het beheer der financiën' en eiste ophel-
dering:: Tk wens op het ogenblik klare wijn en geen verstoppertje. 
Financiëlee transacties zoals deze zijn geen grapjes, maar bittere ernst.'70 

Hett mocht niet baten. Door opdrachten uit de Zuiderzeewerken boekte 
hett baggerbedrijf ook in 1929 nog een positief resultaat. Maar in 1930 
wass het geluk op en zakte het in de verliezen. 

Terwijll  Anton - via Frans Otten - in de jaren daarna in zijn eigen 
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ondernemingg fors bezuinigde en snoeide, liet hij de man van zijn 
schoonzuss doormodderen. Hij greep niet in; hij stak in 1933 zelfs nog 
eenn keer een reddende hand uit en nam een hypotheekschuld van hon-
derdduizendd gulden op een cutterzuiger van hem over.71 Het duurde tot 
1936,, toen de schulden van De Vries & Van den Bosch waren opgelopen 
naarr rond een miljoen, voor hij de stekker eruit trok. Eigenlijk was dat 
ookk weer een raar moment, want tegen die tijd liep de recessie ten einde. 
Err moet ook voldoende werk zijn geweest; tweederde van de schuld kon 
gemakkelijkk worden weggewerkt door materieel en opdrachten door 
tee schuiven naar een andere aannemer. Maar blijkbaar was zijn geduld 
eindelijkk op. Hij liet de cutterzuiger verkopen en gebruikte de op-
brengstvann zeventigduizend gulden om kleinere schuldeisers een beetje 
tegemoett te komen en Arie (en zijn schoonzus) te behoeden voor een 
persoonlijkk faillissement. Zelf schoot hij er zeker een kwart miljoen gul-
denn (twee miljoen euro) bij in.72 Op maandag 4 januari 1937 besloten de 
aandeelhouderss van de NV De Vries & Van den Bosch officieel tot liqui-
datie.. Het was een kleine bijeenkomst. Aanwezig waren: J. E. Spinosa 
Cattela,, accountant bij Philips en gemachtigde van Anton, met 332 aan-
delenn en zes stemmen, Aries partner W. P. de Vries met zeven aandelen 
enn twee stemmen, en curator/liquidator mr. A.J.M. Hendrix met één 
aandeell  en één stem. Afwezig met bericht van verhindering was Arie 
zelf:: die liet op het laatste moment weten te zijn geveld door een ernsti-
gee griepaanval.73 

Kerenn we terug naar 1931 en naar Philips zelf. Toen de winstdaling over 
19300 eenmaal bij de aandeelhouders en het publiek bekend was, kwam 
ookk kritiek los. De financieel analist dr. A. Sternheim verbaasde zich in 
zijnn bekende Kroniek over de snelheid van de teruggang.74 En in een ver-
slagg over de aandeelhoudersvergadering, die in juni plaatsvond, plaatste 
dee Nieuwe Rotterdamsche Courant kanttekeningen bij opmerkingen van 
Franss Otten over mogelijke uitbreidingen in het buitenland in verband 
mett de hoge invoerrechten in sommige landen. Anton vermoedde hier-
inn een tegenactie. Bij eerdere negatieve berichtgeving in de NRC had hij 
namelijkk een goede bekende, het liberale Tweede-Kamerlid mr. H.J. 
Knottenbelt,, op de hoofdredactie afgestuurd. Nu schreef hij deze over 
dee NRC-kritiek: 'Zou het misschien mogelijk zijn dat dit is naar aanlei-
dingg van het gesprek, dat ge indertijd met de hoofdredactie van de Rot-
terdammerr over de minder juiste berichten, welke zij toen heeft opge-
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nomen,, hebt gehad en dat dit nu eigenlijk bedoeld is als wraak van de 
financiëlefinanciële redacteur?'75 Kritiek op Otten was uit den boze, vond hij: 
'...watt outsiders niet weten, [is dat] Otten juist een van de mensen is die 
all  het mogelijke doet om zoveel mogelijk te bezuinigen, wat een zeer 
zwaree en uiterst onaangename taak is'. Toch had hij besloten niet bij de 
NRCNRC te klagen. 'Ik was eerst van plan geweest om een en ander te doen 
rechtzetten,, doch waar courantenmensen toch altijd het laatste woord 
moetenn hebben, heb ik hier maar van afgezien, daar er dan misschien 
meerr stof opwaait dan eigenlijk de verkeerde voorstelling doet.' 

Opp ï juli bleek dat ook de raad van commissarissen nog niet op alle 
frontenn tevreden was over Antons aanpak en weer met name over de in-
ternee financiële informatie. De 'curatele' werd nog wat scherper. De raad 
vroegg externe accountant Klijnveld de maandelijkse rapportages niet al-
leenn te controleren maar ook te helpen bij de samenstelling ervan, én er 
eenn accountantsverklaring bij af te geven, GE-commissaris Jesse Wood-
wardd merkte bovendien op dat de interne accountancy over liefst vijf 
verschillendee afdelingen verspreid was, en vroeg Anton één man aan het 
hoofdd te stellen van alle vijf afdelingen. Antons eerste reactie was afwij-
zend,, melden de notulen: 'De directeur acht niemand in staat dit leider-
schapp op zich te nemen.'76 Maar hij beloofde erover na te denken. 

Woodwardd liet de zaak echter niet zomaar rusten. Hij stelde zijn 
eigenn accountant Eveleth van International General Electric Europe be-
schikbaarr om acht dagen lang met administrateur Boon en accountant 
Wolff  de bestaande rapportagemethoden en interne controlepraktijken 
vann Philips te analyseren. Ze gingen al een paar dagen na de vergadering 
aann de slag. Bovendien stuurde hij - ook binnen een paar dagen - een 
persoonlijkee brief naar Anton, waarin hij nog eens wat dieper inging op 
dee noodzaak een financieel manager aan te stellen. Kandidaten voor die 
postt waren wel degelijk in eigen huis te vinden, schreef hij. 'You have two 
splendidsplendid fellows in Mr. Van Walsem and Mr. Otten. Neither of them is a 
spring-chickenspring-chicken [piepkuiken, MM] . Both of them have the respect of the 
worldworld outside your country.777 Dat zij geen financiële opleiding hadden, 
vondd hij geen bezwaar, want beiden waren scherpe en accurate denkers. 

Inn augustus reisde Anton met Anna naar Zwitserland voor een vakantie 
inn Crans-Montana, een klein plaatsje bij Sier re in Valais (Wallis), gele-
genn op een plateau op vijftienhonderd meter hoogte, met een spectacu-
lairr uitzicht over de wijngaarden in het dal van de Rhone, op de Weiss-
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hornn en bij helder weer in het zuidwesten ook op de Mont Blanc. Terwijl 
dee temperaturen in de droge en door twee Alpenketens beschutte vallei 
'ss zomers tot grote hoogte kunnen stijgen, blijven die in Crans-Monta-
naa altijd mild en aangenaam. Voor Anton vormde vooral de golfbaan, 
daarr in het begin van de eeuw door een Engelsman aangelegd, een be-
langrijkee attractie. Hij was de voorgaande jaren verslingerd geraakt aan 
golff  en had in 1928-1929 zelfs een eigen baan met achttien holes laten 
aanleggenn op een groot terrein met heidevelden en bossen in de ge-
meentee Valkenswaard, even ten zuiden van Eindhoven. Het vijf verdie-
pingenn hoge Grand Hotel du Golf in Crans-Montana telde indertijd 
slechtss enkele tientallen kamers en viel niet op door een bijzondere 
architectuur.788 Renovaties en grote uitbreidingen in de jaren zestig en 
zeventigg hebben het er niet beter op gemaakt. Hoe luxe ook van binnen, 
aann de buitenkant oogt het als een toeristenhotel aan een Spaanse costa. 
Maarr zodra men via de lobby het terras aan de zuidzijde betreedt, en de 
golfbaann ziet op een lichtglooiend en parkachtig gedeelte van het Pla-
teauu de Crans, met her en der groepjes hoge dennen, en de besneeuwde 
Alpenreuzenn op de achtergrond, is meteen duidelijk waarom de upper 
classs - inclusief koninklijke families - hier graag hun golfvakanties sle-
tenn en nog altijd slijten. 

Naa zijn terugkeer bleek al snel dat Jesse Woodward de financieel ma-
nagerr niet van de agenda wilde laten glijden. Vanuit zijn woonplaats Pa-
rijss stuurde hij eind september weer een brief, dit keer naar Anton én 
president-commissariss August Philips. Waarschijnlijk had hij na zijn 
eerstee brief al een keer met beide heren over de kwestie gesproken, want 
nuu was nog maar één kandidaat aan de orde: Frans Otten. 'Het enige be-
zwaarr dat ik tegen hem heb gehoord,' schreef hij, 'is dat hij al verant-
woordelijkk is voor de fabricage. Zelf meen ik dat hem dat juist ervarin-
genn oplevert die voor de functie van financieel manager van onmisbare 
betekeniss zijn.'79 En mochten Anton en August hem met zijn vijfender-
tigg jaren te jong en onervaren vinden, dan was dat ten onrechte. 'He is 
notnot too young. I believe that the first, the most brilliant and successful Se-
cretarycretary of the Treasury [minister van Financiën, MM ] of the United States 
ofof America was but twenty-eight years old...' Wat de benodigde financiële 
kenniss betreft: die kon Otten gemakkelijk in een halfjaar opdoen. Ge-
nerall  Electric zou graag haar eigen accountants ter beschikking stellen 
omm hem een cursus van een paar weken te geven. 
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Woodwardd gaf in zijn brief uitgebreid weer welke conclusies de IGE-
accountantt Eveleth had getrokken uit zijn analyse van Philips' interne 
financiëlefinanciële administratie en rapportagemethoden. Administrateur Boon 
enn accountant Wolf hadden toegezegd diens suggesties voor verbetering 
zoo snel mogelijk in te voeren. Maar er moest meer gebeuren. Volgens de 
accountantt moest Philips de afdelingen voor administratie, interne ac-
countingg en statistische informatie onder supervisie brengen van één 
man,, die bovendien lid moest zijn van het topmanagement, zoals ook 
bijj  GE het geval was. Dat was niet alleen efficiënter, maar had tegelijk als 
voordeell  dat de financiële gevolgen van managementbesluiten sneller 
duidelijkk zouden worden. In het geval van Philips was de aanstelling van 
zo'nn algemeen financieel manager bovendien nodig voor de verdere 
ontwikkelingg van het financieel-administratief informatiesysteem, dat 
dee i G E -accountant nog altijd primitief en onvolgroeid vond. 'Het essen-
tiëlee probleem van Philips is om regelmatig een beeld te krijgen van de 
resultatenn en activiteiten van alle bedrijven waaruit de groep bestaat,' 
hadd Eveleth aan Woodward bericht.80 'De suggesties [voor verbetering] 
diee ik heb gedaan zijn slechts een raamwerk, dat nog verder moet wor-
denn uitgebouwd. Die verdere afwerking van dat bouwwerk vereist een 
grondigee kennis van de doelstellingen en het beleid van de onderne-
mingg en moet niet worden overgelaten aan boekhouders of accoun-
tants.' ' 

All  deze argumenten, zo sloot Woodward zich bij zijn accountant 
aan,, lieten zien dat de raad van commissarissen in feite geen behoefte 
hadd aan meer externe accountantscontrole om de informatievoorzie-
ningg te verbeteren. 'Wij vertrouwen daarvoor geheel op onze algemeen 
directeurr en hebben niet meer informatie nodig dan die hij zelfheeft.'81 

Hijj  herhaalde: wat Philips nodig heeft, is een financieel manager, die het 
volledigee respect en vertrouwen van de directeur heeft, maar ook een 
zekeree onafhankelijke positie - 'so that he may feel free to tell the mana-
gingging director what he believes to he the facts and entire truth of the situ-
ationation as he sees it' - én een eigen bevoegdheid om de maatregelen te ne-
menn die nodig zijn om die feiten en waarheden te achterhalen. Het was 
duidelijk,, zo meende hij, dat niemand beter aan deze eisen voldeed dan 
Franss Otten. 

Hett moet deze brief zijn geweest die Anton over de streep trok. Voor-
all  Woodwards opmerking dat het aanstellen van een financiële rechter-
handd geen kwestie van wantrouwen jegens de directeur was, en meer 
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externee accountantscontrole juist wel, getuigde van veel tact. Tijdens 
dee eerstvolgende vergadering, op 7 oktober, deelde Anton de commissa-
rissenn mee dat hij toch iemand had gevonden om leiding te geven aan 
dee financiële controle: zijn schoonzoon Frans Otten. Jesse Woodward 
zeii  nog even - in lijn met zijn brief- dat Otten dan ook Volledige auto-
riteit'' moest hebben.82 Dat kreeg hij. Een week later ging een interne 
mededelingg door het bedrijf: Otten had met onmiddellijke ingang de 
leidingg over'alle financiële aangelegenheden onzer NV'.83 Daartoe hoor-
denn in de eerste plaats de administratieve organisatie en de budget-
tering,, maar hij zou ook betrokken zijn bij alle belangrijke kapitaal-
investeringen,, nieuwbouw, uitbreidingen en aankopen. Het was een 
vergaandee beslissing. Na de pensionering van Gerard had Anton het 
concernn bijna tien jaar in zijn eentje geleid. Nu, op zijn zevenenvijftig-
ste,, ging hij akkoord met een nieuwe tweede man. Formeel bleef Frans 
Ottenn onderdirecteur en daarmee zijn ondergeschikte; feitelijk schoof 
diee naast zijn schoonvader, hoewel misschien nog wel op een iets lagere 
stoel.. Kort daarop gaf Otten prof. Goudriaan opdracht de administratie 
compleett te reorganiseren. 

InIn 1931 leed Philips voor het eerst sinds 1893 verlies. Anton besloot dat 
hett veertigjarig bestaan maar niet moest worden gevierd. Nu bleek hoe 
nuttigg het inhouden van winsten in de voorgaande jaren was geweest. 
Hett verlies was bijna vijftien miljoen gulden maar de buitenwereld 
merktee niets; door de afschrijvingen af te trekken van de reserves kon 
menn een officiële winst van zevenenhalf miljoen gulden presenteren. 
Gemetenn naar de omvang van het personeelsbestand lag het dieptepunt 
vann de crisis voor Philips rond 1 mei 1932, toen in Eindhoven niet meer 
dann 9534 mensen in dienst waren. In diezelfde tijd begon de operatione-
lee winst alweer te herstellen, hoewel als gevolg van prijsdalingen de om-
zett nog steeds afnam - die bereikte het dieptepunt pas in juli 1933, toen 
dee verkopen in guldens op jaarbasis nog maar vierenveertig procent be-
droegenn van die in 1930.84 

Inn september 1932 meldde Anton de raad van commissarissen: 'We 
werkenn thans full speed, een gedeelte met drieënvijftig werkuren per 
week;; in Eindhoven kwamen er 750 nieuwe mensen bij, in Hilversum 
tweehonderd,, in Tilburg tweehonderd. In Engeland hebben we er nieu-
wee krachten bijgenomen en hebben daar een flink deel van de markt... 
inn Frankrijk loopt het eveneens goed.'*5 Eind dat jaar was het perso-
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neelsbestandd in Eindhoven weer aangegroeid naar elfduizend en bleek 
dee winst uitgekomen op 7,3 miljoen gulden, vrijwel evenveel als in 1931, 
maarr dan zonder boekhoudkundige verschuivingen.86 Veel meer zat er 
tott de Tweede Wereldoorlog overigens niet in; de winst schommelde de 
restt van het decennium tussen de vier en de acht miljoen gulden, met 
éénn uitschieter van bijna twintig miljoen in het boekjaar 1936-1937.®7 De 
enormee winsten van de gloriejaren twintig waren verleden tijd. Anton 
beseftee dat heel goed. Hij schreef het liberale Kamerlid Knottenbelt be-
ginn 1933: 'Mijn mening in deze is: dat deze crisis nog lang zal duren en 
datt ik het gevoel heb, dat de crisis eigenlijk geen crisis meer is, maar dat 
hett eigenlijkeen normale tijd is geworden...'88 

Hett snelle herstel, met maar één verliesjaar, getuigde van een enorm 
aanpassingsvermogen,, de gebrekkige financiële rapportages ten spijt. 
Behalvee aan de productiebeperkingen, het afbouwen van de voorraden, 
dee personeelsinkrimping, de feitelijke investeringsstop en de betere 
kostenbeheersing,, was datt ook te danken aan een versnelling in de ver-
plaatsingg van de productie. De fabricage van gloeilampen was als ge-
zegdd al veel eerder vergaand naar andere landen overgebracht. Produc-
tiee van radiolampen vond al plaats in Nederland, Duitsland, Engeland 
enn Frankrijk en werd nu verspreid naar nog een vijftal andere landen, 
terwijll  ook in een paar jaar tijd twintig procent van de productie van ra-
diotoestellenn over de grens verdween.89 Het gevolg was dat Philips vanaf 
19344 meer werknemers in het buitenland had dan in Nederland zelf.90 

Inn voornoemde brief aan Knottenbelt legde Anton uit dat deze de-
centralisatiee puur bedrijfseconomisch gezien niet verstandig was. 'Ik 
behoefjee niet te zeggen wat dit meer kost aan kapitaalinvestering en aan 
doorlopendee zorgen, om daar de fabricage van hieruit te blijven leiden... 
All  de producten, die nu elders gemaakt worden en nog gemaakt zullen 
moetenn worden,... konden natuurlijk veel economischer en rationeler 
inn onze grote complexen hier gefabriceerd worden.'91 Daartegenover 
stondenn echter hoge invoerrechten en hoge loonkosten in eigen land. 
Dee nieuwe golf van protectionistische maatregelen in reactie op de re-
cessie,, het feit dat Nederland vasthield aan de gouden standaard en in-
eenss een stuk duurder was dan veel andere landen, en de toch al zwakke 
winstgevendheid,, maakten de productiespreiding als middel om kosten 
tee besparen onontkoombaar. 'Het is een chaos van rechten, contingen-
tering,, om de weg in te vinden,' vertelde hij NRC in een interview, maar 
hett moest wel.92 'Zo hoor je op een goede dag dat België plotseling op ra-
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dioo vijfti g procent hoger lasten heeft gelegd, 't Noodzakelijk gevolg is, 
datt we nu ook in België zelf moeten gaan fabriceren. Maar dat kost hier 
dann weer aan 'n vijfhonderd mensen het werk.' Op den duur kreeg je wel 
eenn zekere handigheid in het omzeilen van beperkingen. Zo mocht Phi-
lipss niet vanuit Nederland naar Turkije importeren, maar wel vanuit 
Polen. . 

InIn dit interview, dat verscheen op 13 maart 1934, een dag voor zijn 
zestigstee verjaardag, wond hij zich speciaal op over Japan, het 'gele ge-
vaar.... dat de wereld overstroomt met zijn artikelen'.93 Hij noemde dit 
landd een van de hoofdoorzaken van de crisis. 'Hun sociale wetgeving 
laatt nog kinderarbeid toe, vrijwel ongelimiteerde werktijden tegen ie-
derr loon bij de zó gezakte yen. Hoe kunnen wij , met al die voorschriften 
enn ons streven naar een menswaardig bestaan voor de arbeiders, daarte-
genn concurreren?' In feite was het Japanse gevaar, dat in 1932 zo'n ingrij-
pendee effecten had gehad, toen al ruim een jaar ingetoomd, althans op 
dee Nederlandse markt. Na een uitvoerige lobby had Anton eind 1932 bij 
dee regering voor elkaar gekregen dat de invoer van buitenlandse lam-
penn aan een maximum was gebonden. In 1933 was die invoer gehalveerd 
naarr drie miljoen. Zijn uitval in dit interview was ongetwijfeld bedoeld 
omm zijn verzoek tot verlenging van deze contingentering kracht bij te 
zetten.. Korte tijd later werd de regeling inderdaad met een jaar ver-
lengd,, en ook in de jaren daarna gebeurde dat nog enkele keren.94 

Voor-- en tegenspoed in zaken en het privé-leven lopen niet altijd in de 
pas.. Terwijl de crisis in de economie en in het bedrijf zich voltrok, vierde 
Antonss familie tussen de zomer van 1930 en de eerste maanden van 1932 
eenn huwelijksfeest (van zijn jongste dochter Jetty in juni 1930) en de ge-
boortee van drie kleinkinderen op rij (twee van Frits en Sylvia, en het 
zoontjee van Jetty). Kort daarop vond het bedrijf een nieuw evenwicht 
maarr overkwam de familie een ramp. Op vrijdag 29 april 1932 kwam 
Jetty'ss echtgenoot Adriaan Knappert bij een auto-ongeval bij Oegst-
geestt om het leven, een week voor zijn vierendertigste verjaardag. An-
tonn schreef (onder aan een van zijn boze brieven) aan Petrus Cochius: 
'Wijj  hebben hier ellendige dagen gehad met het ongeluk van Knappert; 
hett is voor Jetty verschrikkelijk, de mensen gingen erg in elkaar op, wa-
renn nog geen twee jaar getrouwd. De vrolijkheid is op het ogenblik uit 
dee familie verdwenen en doen mijn vrouw, de kinderen en ik al het mo-
gelijkee om Jetty op te beuren, die gelukkig een grote troost vindt in haar 
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kleinee jongen, een alleraardigst flink, vlug en gezond kereltje van tien 
maanden.'955 Die zomer namen Anna en hij haar mee naar Crans-Mon-
tana.. Het Alpendecor en de glooiende velden van het Plateau de Crans 
dedenn haar goed. Anton schreef het Kamerlid Knottenbelt, blijkbaar 
meerr dan alleen een politiek contact: 'Jetty hebben we aan de golf kun-
nenn krijgen, waar zij veel plezier in heeft en aangezien zij momenteel 
geenn trek heeft om te tennissen - omdat ze dit zoveel met Knappert 
heeftt gedaan - is het voor haar hier een uitkomst om al haar verdriet 
tenminstee enigszins te vergeten.'96 

Jetty,, ten tijde van het ongeval zesentwintig jaar oud, bleek eveneens 
veerkrachtig.. Ze vond betrekkelijk snel nieuw geluk en trad binnen twee 
jaarr na het ongeval op 20 februari 1934 in het huwelijk met jhr. mr. Ger-
hardd Sandberg, vliegenier en onderdirecteur bij de vliegtuigfabriek 
Fokker.. Anton kon nu schrijven: 'Het jonge paar in Amersfoort maakt 
hett best. Zij waren met Pinksteren met de kleine jongen, die er uitste-
kendd uitzag, hier. Zij hebben een heerlijk huis kunnen huren, geheel 
buiten,, uitkijkend op de Leusdense heide. Wij allen vertrouwen dat Jet-
ty,, na de haar overkomen zware slag, weer een gelukkig leven ingegaan 
is.'977 Een maand na het huwelijk vierde ook het bedrijf weer feest. Anton 
werdd zestig en dat was een mooie gelegenheid om het in 1931 uitgestelde 
jubileumm in te halen. Het personeel - in Eindhoven aangegroeid naar 
rondd dertienduizend - kwam zaterdag 17 maart naar het PSV-stadion 
voorr een défilé, zelfs het kritische socialistische dagblad Het Volk had lo-
vendee woorden en noemde een huldiging'volkomen verdiend'.98 Anton 
kreegg zowel een Nederlandse als een Belgische koninklijke onderschei-
ding,, en het personeel overhandigde hem het portret dat schilder Jan 
Sluyterss van hem had gemaakt. 

Diee laatste geste kreeg nog een curieuze nasleep. Sluyters, in die tijd 
eenn zeer bekend portrettist, was bij de huldiging aanwezig en mocht 
velee complimenten in ontvangst nemen. Eén persoon was echter niet 
helemaall  tevreden, de geportretteerde zelf. Enige tijd later berichtte hij 
Sluyters:: 'Wat nu mijn facie betreft, vindt men over het algemeen dat 
hett nog niet is, zoals het zijn moet, mijn vrouw is er ook nog niet hele-
maall  over tevreden.'99 Hij vroeg hem voorzichtig 'om er misschien nog 
eenn kleine verandering in aan te brengen, wanneer u dat tenminste over 
uww hart kunt verkrijgen'. De schilder was zeer terughoudend en dacht 
'datt het misschien niet mogelijk zal zijn het portret zó te veranderen, 
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datt iedereen het vinden zal, zoals het moet zijn, zonder aan het werk als 
kunstuitingg schade te doen'.100 Anton hield aan 'dat men mijn gelaatsex-
pressiee toch wel wat al "te triest" vindt?01 Uiteindelijk bood Sluyters aan 
err nog eens naar te kijken. Het is niet bekend of hij wat heeft veranderd, 
enn de 'trieste*  oogopslag - vooral het gevolg van Antons zware bovenste 
oogledenn - is in ieder geval niet uit het portret verdwenen. 

Hadd Sluyters toch iets van zijn diepere gemoedstoestand gezien? Kort 
naa de festiviteiten gingen Anna en hij op reis, het begin van een hele 
reekss langere tochten die zij de daaropvolgende jaren zouden maken, 
terwijll  de wereld donkerder werd. Deze eerste begon op 25 maart 1934, 
gingg richting Spanje en Noord-Afrika, en duurde zeven weken. Het was 
eenn uitbundige reis, een droomreis - een vlucht, zo men wil - uit de 
somberee werkelijkheid van de economische en politieke depressie. In 
Algerijee lieten ze zich honderden kilometers de Sahara inrijden tot aan 
Touggourtt en de zandduinen van Dokhara, en weer terug via Laghouat 
inn het Atlasgebergte - waar de lokale pasja hen in zijn residentie te eten 
nodigdee - naar Algiers.102 In Marokko zagen ze beroemde en sprookjes-
achtigee steden als Fez, Casablanca en Marrakech, en de haven Agadir in 
hett zuidwesten, aan de Atlantische kust.103 Later schreef hij Sluyters: 
'Wijj  hadden een prachtige reis..., vooral in het zuiden in de Sahara, waar 
menn schitterende altijd wisselende lichteffecten ziet en dan de steden en 
dorpenn in Marokko, waar men geplaatst wordt in een ongerepte omge-
vingg van meer dan driehonderd jaren geleden met een bevolking, 
prachtigee typen voor u om te schilderen.'104 

Eindd april staken ze vanuit Ceuta de Straat van Gibraltar weer over 
naarr Zuid-Spanje. In Malaga zagen ze stierengevechten, in Granada be-
zochtenn ze het Alhambra en huurden ze een muziekgezelschap 'Zambra 
Gitana'' in - met zestien zigeunerdanseressen, gitaristen en zangers -
voorr een privé-optreden. Ten slotte reden ze naar Córdoba en Sevilla, 
dann noordwaarts naar Toledo, waar Anna een bezoek bracht aan het El 
Greco-museum,, en Madrid.105 Onderweg kocht Anton grote hoeveel-
hedenn antieke meubelen, tapijten, aardewerk, geweren, dolken, kruit-
hoornss en leren tassen. De prijzen in Marokko waren zó laag - twin-
tigg tot veertig gulden voor een tapijt (honderdvijftig tot driehonderd 
euro)) - dat hij vanuit Spanje speciaal nog een paar dagen op en neer 
naarTétouann enTanger ging. Vanuit Casablanca liet hij de directeur van 
Philipss Noord-Afrika dertig kisten met een totaalgewicht van meer dan 
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veertienhonderdd kilo versturen, terwijl Philips Ibérica hem vanuit Ma-
dridd nog wat aangekocht antiek nazond.106 

Directt na zijn terugkeer in mei 1934 schoof Anton zijn schoonzoon 
Franss Otten verder omhoog en maakte hem voorzitter van het college 
vann onderdirecteuren. Maar zo langzamerhand was ook zijn eigen zoon 
bijnaa dertig. Hoe moest zijn toekomst eruit zien? Jesse Woodward, de 
GE-vertegenwoordigerr in Philips' raad van commissarissen, beschouw-
dee Frits zonder enige twijfel als Antons opvolger.107 Toen hij in de zomer 
vann 1931 Van Walsem en Otten aanprees voor de post van financieel ma-
nager,, schreef hij Anton dat beiden uiterst loyaal waren en zich ook vol-
ledigg zouden inzetten voor de belangen van '...Prince Fritz to whom we 
areare all devoted'.108 Begin 1933 stuurde Woodward bovendien een uitvoe-
rigee overpeinzing over Frits' toekomst naar Antons wintersportadres 
inn Lenzerheide. Hij raadde hem aan zijn zoon de commerciële kant op 
tee sturen, aangezien die ervaring - vooral in die tijden van moeilijke 
concurrentieverhoudingenn - van groot nut voor hem zou zijn 'conside-
ringring his probable future responsibilities..'.109 Volgens Woodward zou Frits 
heell  geschikt blijken voor de commercie. Hij was niet alleen intelligent 
enn aardig maar had ook een natuurlijke overtuigingskracht. 'He imme-
diatelydiately creates between himself and the person with whom he is talking... a 
relationshiprelationship of confidence which is extraordinary' Daarmee beschikte 
Fritss over de belangrijkste eigenschap die men nodig heeft om zich te 
ontwikkelenn tot een groot commercieel man en een grote onderhande-
laar.. 'He sells himself, first of all;  after which it is easy to sell his ideas.' Dat 
iss een zeldzame kwaliteit, schreef hij in een vleiende verwijzing naar An-
tonn zelf: 'I have known two or three men having that facility, who are 
world-famous.' world-famous.' 

Tegenn die tijd was Anton min of meer bezig Frits op te leiden of mis-
schienn eerder: uit te testen. Hij had hem in 1931 meegenomen naar de 
Verenigdee Staten met een eigen studieopdracht, zette hem in op speciale 
projecten,, zoals de coördinatie van de ontwikkeling van de natrium-
lampp voor wegverlichting, en betrok hem af en toe bij zijn besprekin-
gen.1100 Volgens Frits zelf wilde zijn vader 'niets liever dan dat ik, als zijn 
enigee zoon, een plaats in de directie zou krijgen'.111 Maar zoals van een 
dominantt man te verwachten valt, had hij er moeite mee dat zijn zoon 
eenn stuk minder assertief was dan hijzelf. In zijn autobiografie be-
schrijftt Frits hoe Anton hem in die periode een keer vroeg aanwezig te 
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zijnn bij een rapportage van een ingenieur die in de Verenigde Staten was 
geweest.. 'Het sprak vanzelf dat ik kwam en ik nam mij voor zorgvuldig 
opp te letten, hoe hij zo'n onderhoud aanpakte en wat voor vragen hij 
stelde.. Met dat al deed ik amper een mond open. Nauwelijks was onze 
bezoekerr verdwenen, of hij viel uit: "Potverdorie Frits, waarom heb jij 
diee man helemaal niets gevraagd?" 

"Wel,, vader, ik heb nu eens echt goed willen volgen, hoe u dat behan-
deltt en wat u zo iemand allemaal vraagt." 

"O.. Nou maar, de volgende keer doe je toch ook maar mee."'112 

Doorr dit soort reacties had Frits wel eens het gevoel 'dat hij mij graag 
dee aard had toegewenst van mijn jongere zus Jetty, die niet zozeer een 
studiehoofdd had, maar die heel doortastend, pienter en bijdehand was'. 

Fritss was echter van het zachte, gevoelige type. Zoals in het vorige 
hoofdstukk bleek, bij de beschrijving van de reis naar de Verenigde Staten 
inn 1931, maakten de crisis en de werkloosheid van de jaren dertig met 
dee bijbehorende ellende diepe indruk op hem. Hij nam zich toen 'vast 
voor,, in mijn industriële leven alles wat in mijn vermogen lag te doen 
omm een herhaling van deze ellende te voorkomen'.113 Hij was, in zijn ei-
genn woorden, 'wat artistiek, fantaseerde graag, vergat weleens iets, heel 
anderss dan mijn zuster Jetty en mijn zwager Frans, die praktisch en 
nauwgezett waren, zodat mijn vader op hen kon bouwen'.114 Het is niet 
moeilijkk zich voor te stellen hoe de ongeduldige Anton op die vergeet-
achtigheidd kon reageren. 

Fritss had bovendien een hang naar het hogere. In augustus 1934 lie-
tenn Sylvia en hij zich door vrienden overhalen een weekend bij te wonen 
mett leden van de zogenoemde Oxfordgroep, later bekend als Morele 
Herbewapening.. Deze beweging was na de Eerste Wereldoorlog opgezet 
doorr de Amerikaanse protestantse theoloog Frank Buchman en sloeg 
aanvankelijkk vooral aan in Engeland. Buchman predikte een praktisch 
enn idealistisch geloof, gebaseerd op christelijke waarden als absolute 
eerlijkheid,, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en naastenliefde. Het kern-
ideee - zoals Frits het beschrijft - was dat God de gedachten van de 
menss leidt en hem direct ingeeft wat te doen, als die mens tenminste be-
reidd is naar zijn hart te luisteren en vanuit genoemde waarden te leven. 
Toenn Sylvia en hij op maandag 28 augustus van dit weekend huiswaarts 
reden,, kregen ze de boodschap mee dat zij, als ze zich als aanhangers 
vann de Oxfordgroep wilden beschouwen, eerst in hun persoonlijke le-
venn schoon schip moesten maken. Diezelfde dag nog zond de Heer hun 
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opp overdonderende wijze een kans zulks te doen. Bij thuiskomst kregen 
zee bericht dat de oudste broer van Sylvia in de buurt van de Mont Blanc 
wass gedood door vallend gesteente. Toen ze die avond de trein naar 
Zwitserlandd namen, troffen ze aan boord ook de vader van Sylvia. Sinds 
dienss scheiding waren zij gebrouilleerd geraakt en had ook Frits geen 
contactt meer met hem. Na dit ongeval herstelden zij dat.115 

InIn de relatie met Anton leverde Frits' aansluiting bij de Oxfordgroep 
aanvankelijkk juist problemen op. Zowel zijn vader als zijn moeder, en 
ookk zijn beide zussen stonden er zeer sceptisch tegenover. Op een ge-
gevenn moment hoorde Anton dat zijn zoon een zaal in Eindhoven had 
gehuurdd voor een bijeenkomst van de groep, en eiste dat hij die af zou 
zeggenn - desnoods zou hij dat zelf doen. Maar toen Frits dreigde in dat 
gevall  naar Amerika te vertrekken, liet hij de zaak rusten. Ook Frans 
Ottenn heeft overwogen Frits voor een keuze te stellen. Hij besprak dat 
eerstt met Sylvia, die hem zei: 'Maar je moet dan wel begrijpen dat je 
hemm voor de keus stelt: Philips of God!*"6 Otten liet het er eveneens 
maarr bij zitten. 

Opgroeienn in de schaduw van een tycoon is niet gemakkelijk en het 
iss misschien niet zo vreemd dat Frits pas rond zijn dertigste het terrein 
vondd waarop hij de eeuwenoude machtsstrijd tussen vader en zoon kon 
uitvechtenn - waarbij het natuurlijk wel van een fraaie ironie is dat dit 
terreinn nu juist de godsdienst was, die zijn vader altijd uit het bedrijf 
hadd gebannen en die in diens persoonlijke leven geen rol van betekenis 
speelde.. De consequentie van deze late 'adolescentie' was dat hij - nog 
loss van zijn geschiktheid - in 1934 bij lange na niet toe was aan een 
voorbereidingg op de opvolging. Anton was dat wel. Frans Otten ook. 
Duss schoof Otten als eerste uit de schaduw. 
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