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HOOFDSTUKK 12 

EenEen zwerver in de nationale elite 

Dee machtswisselingen van 1933 waren - onvermijdelijk - gekleurd 
doorr recessie en politieke machteloosheid. Op maandag 30 januari be-
noemdee de Duitse Rijkspresident Paul von Hindenburg ten langen leste 
Adolff  Hitler tot Rijkskanselier. De economische malaise en de oplopen-
dee werkloosheid hadden diens Nationalsozialistische Deutsche Arbei-
terparteii  (NSDAP) steeds meer electorale wind in de zeilen gegeven tot 
zijj  de grootste was geworden; twee rechtse minderheidskabinetten wa-
renn mislukt omdat Hitler er niet aan mee wilde werken; de enig reste-
rendee alternatieven waren een militaire coup of een extreem-rechts 
meerderheidskabinett met hem aan de leiding. Dat laatste werd het dus. 
Hitlerr ontbond meteen de Rijksdag en schreef verkiezingen uit. 

Opp zaterdag 4 februari brak in Nederlands-Indië, voor de kust van 
Atjeh,, muiterij uit op het pantserschip 'De Zeven Provinciën'. De voor-
namelijkk inlandse bemanning protesteerde tegen een aangekondigde 
salariskorting.. Hendrik Colijn, op dat moment in de Tweede Kamer 
fractieleiderr van de protestants-christelijke Antirevolutionaire Partij 
(( ARP ), riep op het schip desnoods te torpederen.1 Op vrijdag 10 februari 
wierpp een marinevliegtuig een bom af en was de opstand ten einde -
tegenn een prijs van drieëntwintig doden. Vij f dagen later besloot de 
Nederlandsee regering-Ruijs de Beerenbrouck, met de verkiezingen van 
aprill  in zicht, af te treden - een stap die eigenlijk al maanden eerder was 
verwacht.. De aanleiding was een andere muiterij, namelijk verzet in de 
Tweedee Kamer tegen bezuinigingen op de rechterlijke macht.2 

Opp de avond van maandag 27 februari ontstond om 21.45 uur brand 
inn de Rijksdag te Berlijn. Het vuur bleek op vijf plekken in de vergader-
zaall  te zijn aangestoken. Binnen een halfuur verscheen een grimmige en 
vastberadenn Hitler ten tonele, kort daarop gevolgd door zijn rechter-
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handd Hermann Goring en propagandaminister Joseph Goebbels. Tegen 
eenn Britse verslaggever zei de Rijkskanselier: 'God geve dat dit het werk 
iss van de communisten. U bent getuige van het begin van een groots 
nieuww tijdperk in de Duitse geschiedenis. Dit vuur is het begin.'3 Een 
kleinee week later won hij, tijdens de verkiezingen van zondag 5 maart, 
opp de golven van de publieke angst en verontwaardiging alsnog zijn 
meerderheidd (samen met een Duits-nationalistische groepering) en be-
gonn hij in hoog tempo aan het uitschakelen van de Duitse democratie 
enn het inrichten van een dictatuur. 

Eenn dag eerder, op zaterdag 4 maart, had in de Verenigde Staten de 
Democraatt Franklin Delano Roosevelt het presidentschap overgeno-
menn van de Republikein Herbert Hoover, onder wiens liberale bewind 
dee economie met een derde was gekrompen en de werkloosheid was 
opgelopenn naar dertien miljoen.4 Roosevelt begon meteen aan de uit-
voeringg van zijn New Deal, een pakket maatregelen ter verbetering van 
dee sociale voorzieningen en stimulering van de economie, onder andere 
doorr het loslaten van de dollarkoers. 

Inn Nederland kwam ook een sterke man aan de macht. Alleen was daar 
weinigg van te merken. Na de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Ka-
merr kreeg Hendrik Colijn opdracht een crisisregering te vormen, waar-
inn hij met liberale steun op 25 mei ook slaagde.5 Het was zijn tweede ka-
binet,, zijn eerste was in 1926 na een halfjaar ten val gekomen. Het 
krachtdadigee imago van de premier ten spijt kwam Colijn-n traag op 
gang.. Kort na de installatie reisde hij af naar Londen aan het hoofd van 
dee Nederlandse delegatie voor de Wereld Economische Conferentie, die 
opp 12 juni begon - en niets opleverde. Pas eind juli was hij weer volledig 
beschikbaarr als regeringsleider.6 Intussen verspilden de ministeries van 
Buitenlandsee Zaken en Economische Zaken en Arbeid (voorheen Ar-
beid,, Handel en Nijverheid genaamd) drie maanden aan gesteggel over 
dee verantwoordelijkheid voor het buitenlands economisch beleid.7 

Toenn de rijksbegroting 1934 door de Tweede Kamer was behandeld en 
dee crisisregering daadwerkelijk kon gaan regeren, was 1933 zo ongeveer 
voorbij. . 

Enn ook daarna bleef het aanmodderen. In april 1934 moest minister 
vann Economische Zaken mr. T. J. Verschuur wegens ziekte aftreden.8 Het 
duurdee tot eind juni voor mr. M. P. L. Steenberghe als opvolger was be-
noemd,, en die zou ook maar een jaar aanblijven.9 De Nederlandse eco-
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nomiee zakte weg naar een dieptepunt - het nationaal inkomen lag bijna 
tienn procent lager dan in 1929 - en het overheidstekort steeg naar rond 
twintigg procent, maar door tegenstellingen in de Tweede Kamer kwam 
Colijnss bezuinigingsbeleid nauwelijks van de grond.10 

Inn de buitenlandse economische politiek zat evenmin veel beweging. 
Dee voorgaande jaren was Nederland tegen wil en dank op sleeptouw ge-
nomenn door het internationaal protectionisme. Eerst was het kabinet-
Dee Geer (1926-1929) afgestapt van het eenheidstarief voor invoerrech-
tenn en had het voor steeds meer producten (waaronder gloeilampen) 
gedifferentieerdee tarieven en importquota ingevoerd.1' Daarna had het 
kabinet-Ruijss de Beerenbrouck-m (1929-1933) de 'wederzijdse meest-
begunstiging'' op de helling gezet. Een halve eeuw lang had dit principe, 
opp grond waarvan handelspartners elkaar steeds hun laagste invoer-
tarieff  beloven (en dat in wezen antiprotectionistisch is), in de wereld-
handell  de boventoon gevoerd, en bijgedragen aan de lange periode van 
economischee groei vóór de Eerste Wereldoorlog.12 Na die oorlog had-
denn echter steeds meer landen het verlaten en de tariefmuren juist zo 
verr mogelijk opgehoogd. Nederland was tot feitelijke afschaffing van de 
meestbegunstigingg overgegaan in een nieuw handelsverdrag met België 
inn 1932, en daarna ook in het handelsverdrag met Duitsland van april 
1933.133 Onder Colijn-n gebeurde op het gebied van de handelspolitiek 
vervolgenss praktisch niets meer, simpelweg omdat dit kabinet geen 
nieuwee verdragen wist te sluiten. In juli 1934 eindigden onderhandelin-
genn met Engeland in een nietszeggend compromis, en die met lapan 
sleeptenn zich voort tot ze in maart 1935 uiteindelijk mislukten.14 

Inn deze sfeer van economische depressie en politieke stagnatie begon 
Antonn aan het eind van de zomer van 1934 op zestigjarige leeftijd aan de 
volgendee fase van zijn carrière. Hij had in het voorjaar en de zomer liefst 
tienn weken vakantie gehad - zeven in Noord-Afrika en Spanje en drie 
inn Crans-Montana - en zat vol energie. Nu Frans Otten niet alleen de 
financiëlee verantwoordelijkheid van hem had overgenomen maar sinds 
meii  ook optrad als voorzitter van het college van onderdirecteuren, was 
hijj  weer een stapje verder af komen staan van het dagelijks manage-
ment.. Hij gebruikte die ruimte door vanaf eind augustus gemiddeld el-
kee week wel een keer naar Den Haag te reizen en zich daar in verhevigde 
matee te storten op zijn contacten met overheid en politiek.15 In de voor-
gaandee hoofdstukken is al heel wat zichtbaar geworden van zijn relatie-
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netwerken,, zowel in de politiek als in het zakenleven, en ook van zijn 
networking-süjl,networking-süjl, de wijze waarop hij zijn relaties onderhield. Toch is 
daaroverr lang niet alles verteld, en zijn ook de samenhangen nog niet 
geschetst.. De herfst van 1934, in zekere zin ook het begin van de herfst 
vann zijn carrière, lijk t een goed tijdstip om daar dieper op in te gaan. 

Inn zijn Haagse ontmoetingen van dat najaar stonden vooral handelspo-
litiekee thema's op de agenda. Vóór de Eerste Wereldoorlog was handels-
politiekk geen erg problematisch issue geweest. Maar bij het uitbreken 
vann die oorlog had de Frans-Britse blokkade van Duitsland een plotse-
lingee en ernstige verstoring van de Nederlandse in- en uitvoer veroor-
zaakt.. Veel bedrijven waren in problemen gekomen en hadden een be-
roepp moeten doen op de overheid - net als Philips in het geval van de 
geblokkeerdee glastrein aan de grens bij Venlo. Omgekeerd had de rege-
ringg de aanvoer van vitale goederen als graan en kolen alleen op gang 
kunnenn houden met hulp van ondernemers als Kröller, Fentener van 
Vlissingenn en Van Beuningen. Al met al had de Eerste Wereldoorlog er-
toee geleid dat overheid en bedrijfsleven veel nauwer met elkaar verbon-
denn raakten dan voorheen.16 En daarna hadden het opkomend protec-
tionisme,, het streven naar autarkie en de hang naar corporatisme in 
Europaa politici en ondernemers alleen maar meer redenen gegeven el-
kaarr regelmatig te spreken. Toen Anton in oktober 1934 premier Colijn 
enn minister van Economische Zaken Steenberghe bezocht, ging het dan 
ookk over zaken als contingentering in Nederlands-Indië, de handels-
relatiee met Engeland en de verlenging van de invoerbeperking voor bui-
tenlandsee gloeilampen in Nederland zelf, die binnen afzienbare tijd aan 
dee orde was.17 

InIn zijn Haagse contacten opereerde Anton puur pragmatisch. Hij 
sprakk met ministers en Kamerleden van alle gezindten en stromingen, 
overr concrete onderwerpen, en met uitsluitend het belang van zijn be-
drijff  voor ogen. Zijn eigen politieke activiteit is nooit verder gegaan dan 
hett voorzitterschap van de afdeling Eindhoven van Wim Treubs Econo-
mischee Bond, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Nadat die partij 
inn 1921 was opgegaan in de Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond, liet 
hijj  het bij een passief lidmaatschap en regelmatige steun aan de liberale 
partijkas.. Eind jaren twintig, begin jaren dertig had hij op de achter-
grondd een tijdlang regelmatig contact met mr. H.J. Knottenbelt, die 
vanaff  1929 leider was van de liberale fractie in de Tweede Kamer.18 Hij 
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ontmoettee deze af en toe tijdens wintersportvakanties in Lenzerheide 
enn fluisterde hem een enkele keer Kamervragen in, maar er is geen aan-
wijzingg dat Knottenbelt optrad als zijn privé-lobbyist. Vermoedelijk 
vondenn beiden het contact voornamelijk nuttig voor de uitwisseling 
vann informatie.19 Toen Knottenbelt in 1933 de Kamer verliet, verwaterde 
het.20 0 

Uitt alles blijkt dat Antons verwachtingen van de Nederlandse poli-
tiekk laaggestemd waren, en dat hij boven alles vertrouwde op eigen 
kracht.. In de kwestie van de Franse invoerrechten in 1927 wachtte hij 
niett tot de regering eindelijk in actie kwam, maar organiseerde hij alvast 
zijnn eigen campagne tegen de dreigende verhoging, zo zagen we. Een 
dergelijkee tweesporentactiek hanteerde hij ook met betrekking tot de 
goudenn standaard. Toen in 1933 ook de Amerikanen de vaste koppeling 
vann hun munt aan het goud loslieten - na de Britten, de Scandinavische 
landenn en Japan - vond een aantal prominente Nederlanders het tijd 
eenn Vereniging voor Waardevast Geld op te richten, met als belangrijk-
stee programmapunt: een devaluatie van de gulden.21 Op dat moment 
wass Anton daar nog tegen. Uit vrees dat de Nederlandse regering het 
Amerikaansee voorbeeld zou volgen, zette hij een deel van Philips' ver-
mogenn om in goud, om zo een eventuele waardevermindering van de 
guldenn op te vangen.22 Maar Colijn handhaafde de gouden standaard en 
dee gulden steeg juist (relatief) fors in waarde - tussen 1931 en 1935 liefst 
zo'nn tachtig procent.23 Dat was ook weer niet goed voor Philips. Het 
probleemm zat 'm niet zozeer in hogere exportprijzen - het concern had 
immerss veel productie naar het buitenland verplaatst - als wel in het 
feitt dat ook de buitenlandse vestigingen moesten meebetalen aan alge-
menee kosten, zoals voor onderzoek en ontwikkeling, die in Nederland 
werdenn gemaakt. De harde gulden bleek het concern zo jaarlijks toch 
veell  geld te kosten. Toen hij dat merkte, werd Anton in de loop van 1934 
juistt voorstander van devaluatie, en ook aanhanger van de Vereniging 
voorr Waardevast Geld.24 

Hijj  ging er echter van uit dat Colijn minder snel van mening zou 
veranderenn dan hij, en breidde Philips' goudvoorraad in Engeland zelfs 
verderr uit - tegen de zin van een deel van zijn commissarissen, die ver-
koopp van het goud bepleitten om een obligatielening af te lossen en zo 
dee rentelasten te verminderen.25 Zijn inschatting bleek juist. Colijn 
handhaafdee de gouden standaard nog twee jaar en wachtte tot eind sep-
temberr 1936 voor hij die losliet, als laatste regeringsleider in West-Euro-
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pa.. De gulden devalueerde daarna met zo'n twintig procent.26 Philips 
hadd weliswaar een tijd met hogere kosten gezeten maar profiteerde nu 
opp twee manieren. Het bedrijf verkocht een deel van het goud en loste 
dee obligatielening af- met guldens die het een stuk voordeliger kon in-
kopen.277 Vervolgens kreeg de Nederlandse economie door de devaluatie 
eenn oppepper en schoot de winst dat jaar met een factor vijf omhoog.28 

Vann de internationale politieke ontwikkelingen verwachtte Anton 
evenminn veel positiefs voor zijn imperium. Sinds 1923 zette Richard 
Coudenhove-Kalergi,, een Oostenrijkse graaf met deels Nederlandse 
voorouders,, zich in voor een Europese statenbond, als een politiek-eco-
nomischh machtsblok naast de Verenigde Staten, het Britse Gemenebest 
enn de Sovjet-Unie. Anton vond het idee van zo'n Pan-Europese Unie, 
waarinn de tariefmuren weer zouden worden afgebroken, wel mooi. Hij 
werdd in 1927 ook lid van de beweging en steunde haar met duizend 
ReichsmarkReichsmark per jaar.29 Maar eigenlijk geloofde hij er niet in, blijkt uit een 
brieff  die hij begin 1933 aan de liberale fractieleider Knottenbelt schreef: 
'Mij nn enige hoop is - ofschoon die wel niet vervuld zal worden - dat al-
lee landen minder op hun eigen eiland blijven zitten en dat de grenzen 
opp 'n dag weer open zullen gaan, wat mijns inziens het enige redmiddel 
is...'3°° Hij besefte zeer goed dat in werkelijkheid het protectionisme al-
leenn maar toenam, en dat er voor een internationale industrie als Phi-
lipss maar één ding op zat: zich aanpassen en zichzelf ook ombouwen tot 
eenn multinationaal - maar natuurlijk wel goed gecoördineerd - eilan-
denrijk. . 

All  waren de politici weinig besluitvaardig, 'Den Haag' bleef natuurlijk 
well  een interessante klant, afnemer van producten als communicatie-
apparatuurr of lampen voor de verlichting van de rijkswegen.31 Het da-
gelijksee werk op dit gebied lag in handen van de commerciële afdelin-
gen,, maar Anton bleef ook als directeur een verkoper in hart en nieren, 
enn spreidde daarbij een onmiskenbaar gevoel voor publiciteit tentoon. 
Toenn prinses Juliana in 1927 meerderjarig werd, bijvoorbeeld, stuurde 
hijj  na afloop een open brief naar het feestcomité in Den Haag en naar 
dee pers: bij de feesten was op het gebouwvan de Eerste Kamer een grote 
luidsprekerr van Siemens 8c Halske opgesteld. Hoe was dit mogelijk? 
Inn Eindhoven werden op het gebied van de radio- en luidsprekertech-
niekk prestaties geleverd die ook in het buitenland bewondering af-
dwongen.. En intussen gebruikte men in Den Haag op een nationale 
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feestdagg een Duitse luidspreker! 'Is dat geen nationale schande? Wie 
draagtt de verantwoordelijkheid voor deze smaad, onze Nederlandse in-
dustriee aangedaan?'32 Ook bij de introductie van de zeer zuinige oranje-
gelee natriumlamp voor wegverlichting, in 1932, zorgde hij voor publici-
tairr spektakel. De directeur van de Provinciale Limburgsche Electrici-
teitsmaatschappijj  (PLEM), prof. dr.ir. H. Gelissen, was wel in voor een 
experimentt op een proeftraject van anderhalve kilometer langs de pro-
vincialee weg bij Beek.33 Anton haalde hem over tot een ludieke stunt. 'Je 
moett reclame maken,' zei hij tegen Gelissen, 'op zo'n lichtroute kun je 
gemakkelijkk met een onverlichte auto rijden. Je doet 't zelf en laat je be-
keuren.'344 Zo ging het, in aanwezigheid van de vooraf ingelichte politie 
enn pers. Het zal niet verbazen dat reclame een van Antons hobby's was 
enn dat hij zich vaak persoonlijk met campagnes bemoeide.35 

Hijj  kon het wel vinden met de toen veertigjarige Gelissen. De katho-
liekee Limburger was ook een bourgondiër, zat altijd vol ideeën en was 
zeerr ondernemend - al op jonge leeftijd was hij een bedrijf in de elek-
trochemiee begonnen. Als directeur van de PLEM richtte hij in Limburg 
eenn Economisch Technologisch Instituut op, een initiatief dat door an-
deree provincies werd overgenomen, en daarna een NV Industriebank 
voorr Limburg, die landelijk navolging zou krijgen in de Centrale Indu-
striebankk (de latere Nationale Investeringsbank). In die periode riep hij 
ookk - samen met Anton - een stichting in het leven ter bevordering 
vann de studie over het octrooirecht36 Hun contact was vriendschappe-
lij kk en openhartig. Toen Anton Gelissen een keer met Sinterklaas een 
radiotoestell  liet sturen, bedankte die: Tk wist dat in Eindhoven Neder-
landss grootste industrieel woont, die op zijn tijd kan donderen en schel-
den,, die zich op andere momenten weer een diep voelend man, met een 
goudenn hart toont, maar ik wist niet dat diezelfde dr. Philips zo goed 
voorr St. Nicolaas kan spelen als wij thans hebben mogen ervaren.'37 

Ookk als politieke (of zakelijke) relaties een persoonlijker karakter 
kregen,, stak Anton zijn commerciële bedoelingen overigens nooit on-
derr stoelen of banken. Toen Gelissen in juni 1935 werd benoemd tot mi-
nisterr van Economische Zaken, als opvolger van Steenberghe, stuurde 
hijj  hem binnen een paar dagen een brief. 'U zult er wel van opkijken, dat 
ikk u direct lastig kom vallen,' viel hij met de deur in huis.38 Hij vroeg de 
nieuwbakkenn bewindsman vaart te zetten achter het besluit tot aanleg 
vann natriumverlichting langs de Haarlemmerweg (van Amsterdam 
naarr Haarlem), dat nogal lang op zich liet wachten. In één moeite door 
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verklaardee hij zich tegenstander van wegen met'dubbele gescheiden rij -
banen,, model Duitsland'. Een weg met vier aaneengesloten rijstroken 
leekk hem beter. Want, jawel: 'minister van Lidth de Jeude [van Water-
staat,, MM ] deelde mij mede..., dat de weglating van de groenstrook op-
woogg tegen de kosten van het aanbrengen van natriumverlichting.' 

Inn Antons politieke contacten vormden opportunisme en scepsis de 
grondtonenn en ebden relaties weg wanneer zij hun nut hadden verlo-
ren.. Zijn zakelijke netwerk kenmerkte zich daarentegen juist door lang-
durigee vertrouwensrelaties. Dat gold per definitie voor de kern van dat 
netwerk,, zijn familie, waarin de verhoudingen over het algemeen goed 
waren.. Maar het gold ook voor veel andere zakelijke contacten. Een van 
dee redenen was - heel eenvoudig - dat hij al op jonge leeftijd met zijn 
zakelijkee networking begon. Zijn eerste contacten met landelijke politici 
daterenn voor zover na te gaan van 1914-1915; zijn eerste contacten met 
grotee ondernemers al van de eeuwwisseling. Toen hij op zaterdag 1 april 
18999 medefirmant en mededirecteur van Philips & Co. werd, was hij pas 
vijfentwintig.. Precies een week na deze promotie reisde hij af naar Am-
sterdam,, waar om 13.00 uur in het Victoria Hotel tegenover het Centraal 
Stationn een bijeenkomst plaatsvond van de Vereeniging van Nederland-
schee Fabrikanten (VNF). Deze was een jaar tevoren opgericht door J.C. 
vann Marken, directeur van de N v Lijm- en Gelatinefabriek te Delft, met 
alss doel een aantal 'niet concurrerende eerste klasse, meest leistungs-
fahigefahige Nederlandse industriëlen' bijeen te brengen voor samenwerking 
inn de export.39 Tot de leden hoorden bedrijven als de Gist- en Spiritusfa-
briek,, de Oliefabrieken Calvé, en de Lijm- en Gelatinefabriek (alle drie 
inn Delft), de machinefabriek Stork in Hengelo, de Glasfabriek 'Leer-
dam',, de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, de cacaofabriek Van 
Houtenn te Weesp, de kaarsenfabriek'Gouda', koekjesfabriek Verkade en 
Philipss & Co.40 

Opp zichzelf was de vereniging geen groot succes. Het bleef bij de uit-
wisselingg van algemene informatie. Zo werd een van de vergaderingen 
bijgewoondd door Emile van Walree, consul te Shanghai, die sprak over 
dee kansen van Nederlandse handelsbedrijven, banken en rederijen in 
Chinaa en Japan.41 En op de hierboven genoemde bijeenkomst in Hotel 
Victoriaa was Caspar Peereboom gastspreker, exporteur van kaas, boter 
enn dergelijke naar het Caribisch gebied, en partner in een handelson-
dernemingg in Venezuela. Toen Anton hem vroeg hoe het stond met het 
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verbruikk van gloeilampen in die regio, vertelde Peereboom dat men ze 
opp Curasao nog weinig zag en dat Venezuela vooral leefde van de koffie-
enn cacaoplantages - de aardolie was er nog niet ontdekt - en weinig fa-
briekenn had; hij zou echter graag nagaan in hoeverre er voor gloeilam-
penn een markt te vinden was.42 Het was allemaal wel leuk, maar ook vrij -
blijvend.. De zittende leden hadden de neiging concurrenten als nieuw 
lidd te weren; dat beperkte de mogelijkheden voor feitelijke samenwer-
kingg en belemmerde de groei van de vereniging. Na nog een aantal van 
ditt type bijeenkomsten staakte ze in 1902 haar activiteiten en belandde 
zee in een slapend bestaan.43 

Desondankss was het lidmaatschap voor de jeugdige Anton en het 
ookk nog jonge Philips-bedrijf bijzonder nuttig voor de contacten. De 
initiatiefnemerr van de vereniging, J.C. van Marken, was niet de eerste 
dee beste ondernemer. Behalve van de Lijm- en Gelatinefabriek was hij 
ookk grondlegger van de Gist- en Spiritusfabriek, die zou uitgroeien tot 
hett grootste chemische bedrijf van Nederland.44 Zijn rechterhand, en 
laterr mededirecteur en opvolger was zijn neef F. G. Waller - dezelfde die 
inn 1925, na zijn pensioen, president-commissaris van Philips zou wor-
den.455 Een ander lid, de firma Van Houten uit Weesp, leverde Geert van 
Mesdagg als commissaris - die dat werd bij de oprichting van de NV in 
19122 en het ruim een kwart eeuw bleef tot 1939. Verder was aan de kaar-
senfabriek'Gouda'' (ooit Philips'eerste klant) de familie Van Tienhoven 
verbonden.. Een van de telgen van deze familie was tot medio 1924 di-
recteurr van de Rotterdamsche Bankvereeniging (een van de voorlopers 
vann de Amrobank), waar Anton wel zaken mee deed; met een andere 
telgg zullen we enkele alinea's verderop nader kennismaken.46 

Dankzijj  zijn herkomst uit een familie van handelaren, fabrikanten, 
juristen,, bankiers, dankzij de contacten opgedaan aan de Openbare 
Handelsschool,, de stage aan de Amsterdamse en Londense beurs, en 
dankzijj  de Vereeniging van Nederlandsche Fabrikanten lag al rond 1900 
eenn stevige basis onder An tons binnenlandse netwerk van zakelijke re-
laties,, en kende hij op zijn vijfentwintigste, dertigste levensjaar heel wat 
mensenn op wie hij in later jaren een beroep kon doen, en met wie hij 
somss ook min of meer bevriend raakte. De verdere uitbouw van het 
netwerkk ging eigenlijk vanzelf. Anton legde gemakkelijk contact en 
networkingnetworking had in de eerste helft van de twintigste eeuw geen wezenlijk 
anderr karakter dan tegenwoordig. Vermoedelijk was het zelfs gemakke-
lijkerr de juiste mensen te leren kennen; de bevolking was minder ora-
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vangrijkk - rond 1900 slechts rond vijf miljoen, in 1934 opgelopen naar 
ruimm acht miljoen - en nog overzichtelijker in standen verdeeld, zodat 
ookk de cirkels aan de top kleiner waren.47 Anton begreep goed dat het 
onderhoudenn van een relatienetwerk een kwestie is van geven en ne-
men.. Dus hielp hij, bijvoorbeeld, zijn commissaris Geert van Mesdag 
eenss met een investering in een houthandel in Suriname, en voerde hij 
eenn keer een lobby ten behoeve van de rederij Koninklijke Lloyd, die 
werdd geleid door een broer van zijn Handelsschoolkameraad Ferd. de 
Beaufort.48 8 

Anderss dan bijvoorbeeld Karel van Aalst van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappijj  grossierde hij niet in commissariaten.49 Hij hield 
daarr niet van en beperkte ze tot bedrijven waarin Philips een belang 
had,, zoals Vitrite, kabelfabrikant Draka en de Nederlandsche Seintoe-
stellenn Fabriek. Het lidmaatschap van de Algemene Werkgevers Vereni-
gingg beviel al beter. Deze organiseerde wel eens lezingen met interessan-
tee inhoud én interessant publiek. Zo kwam in mei 1935 de beroemde 
cultuurhistoricuss Johan Huizinga in hotel 'Bosch van Bredius' bij Hil-
versumm spreken over zijn - een jaar eerder verschenen - brochure 'Cri-
siss der Cultuur' voor genodigden als F. G. Waller, president Trip van De 
Nederlandschee Bank, thesaurier-generaal Van Doorninck van het mi-
nisteriee van Financiën, directeur De Vooys van de Algemene Kunstzijde 
Uniee (AKU , een voorloper van Akzo) en Jan-Willem Beyen, die toen di-
recteurr van de Rotterdamsche Bankvereeniging was, eerder korte tijd 
bijj  Philips had gewerkt en daar in 1933 tot commissaris was benoemd. 
Antonn ging 00k.50 

Hijj  verbond zich graag aan besturen van organisaties met ideële 
doelstellingen,, en aan comités van aanbeveling op allerlei terrein. Zo zat 
hijj  in de jaren twintig en dertig in het bestuur van het Scheepvaartmu-
seumm te Amsterdam en van het Openluchtmuseum, en werd hij be-
schermheerr van de Oudheidkamer in zijn geboorteplaats Zaltbom-
mel.511 Hij nam zitting in een erecomité van het in mei 1929 gehouden 
Congress voor de Kleuterzorg, het Algemeen Comité der Economisch-
HistorischeTentoonstellingg van juli-augustus 1929, het comité voor een 
monumentt of standbeeld voor wijlen koning Willem 111, en een aanbe-
velingscomitéé van het Nederlands Olympisch Comité.52 Bij veel van de-
zee besturen en comités ging het om papieren lidmaatschappen, die goed 
warenn voor zijn imago en waarbij hij de uitdrukkelijke voorwaarde stel-
dee geen vergaderingen bij te hoeven wonen. Dat lag anders bij de Veree-
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nigingg tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. De grote 
mann hierachter was mr. dr. Pieter Gerbrand van Tienhoven, afkomstig 
uitt de al genoemde Goudse kaarsendynastie.53 Deze was directeur van 
verschillendee verzekeringsmaatschappijen, maar liet het management 
lieverr over aan een zaakwaarnemer en hield zich zelfs op de beurs, waar 
hijj  als makelaar in assurantiën regelmatig kwam, vooral bezig met con-
tactenn voor de natuurbescherming. Zijn belangstelling daarvoor was 
gewektt door de succesvolle actie in 1905 van de onderwijzer en ama-
teurbioloogg Jac. R Thijsse tegen het plan van Amsterdam om het Naar-
dermeerr als vuilstortplaats te gebruiken. De Vereeniging tot behoud van 
Natuurmonumentenn in Nederland was een uitvloeisel van die actie. 
Vann Tienhoven was er in 1907 penningmeester van geworden en be-
steeddee er sindsdien vrijwel al zijn tijd aan, vanaf 1927 als voorzitter, met 
Thijssee als secretaris.54 

Inn diezelfde decennia werd Anton geleidelijk aan grootgrondbezitter 
enn eigenaar van grote natuurgebieden, door de aankoop van de boerderij 
mett bosgebied 'Het Zwarte Huis' tussen Eindhoven en Oirschot (kort 
voorr de Eerste Wereldoorlog), gevolgd door het landgoed 'De Pan' 
bijj  Maarheeze (1924), de bos- en heidevelden bij Valkenswaard voor de 
golfbaann (1928) en nog wat andere landgoederen en boerderijen.55 Het 
grondbezitt was - naast de kunst, waarover later - zijn grote hobby. En al 
namm hij een boer in dienst voor het verzorgen van zijn vee en varkens, 
eenn boswachter en een aantal bosarbeiders, hij bleef zich zijn leven lang 
persoonlijkk bemoeien met details als beplanting en de aankoop van 
eikelss en tamme kastanjes als zaaigoed.56 Hij was voorstander van actief 
natuurbeheerr en het openstellen van natuurgebieden voor recreatieve 
doeleinden,, net als Van Tienhoven, wiens familie in de buurt van Boxtel 
eenn landgoed bezat. Het was al met al niet vreemd dat hij deze leerde ken-
nenn en lid werd van het bestuur van 'Natuurmonumenten'. Hij liet zich 
zelfss overhalen tot een passief bestuurslidmaatschap van de vereniging 
'Dee Hollandsche Molen', die Van Tienhoven had opgezet voor het be-
houdd van met sloop bedreigde historische molens.57'Natuurmonumen-
ten'' was een goed vehikel voor het opbouwen en onderhouden van rela-
ties.. Van Tienhoven was een van de spinnen in het web van de nationale 
elite.. Hij was permanent bezig met het werven van fondsen voor de aan-
koopp van natuurgebieden, die vaak in handen waren van rijke particu-
lieren,, en organiseerde in dat kader regelmatig bezoeken aan eerder door 
dee vereniging verworven gebieden, waarvoor hij dan politici, zakenlie-
denn en bestuurders uitnodigde.58 
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Antonn kende dus veel mensen in zaken en politiek. Maar wat was zijn 
positiee in de nationale elite? Hoorde hij ook tot bepaalde duidelijk af te 
bakenenn kringen? Daar lijk t het niet op. In 1932, toen de recessie het der-
dee jaar in ging, riep de regering-Ruijs de Beerenbrouck voor haar advi-
seringg een Economische Raad in het leven, met alles bijeen veertien le-
den:: een vijftal hoogleraren, een paar oud-ministers, president Trip van 
Dee Nederlandsche Bank, en enkele ondernemers.59 Deze stap had ook 
eenn symbolische betekenis. Hij luidde namelijk tegelijkertijd het einde 
inn van een ander adviescollege met de omslachtige naam 'Raad van Bij-
standd inzake de buitenlandse economische politiek'.60 Dit dateerde van 
19188 en was sindsdien steeds gedomineerd door een groepje uitgespro-
kenn lieden die tijdens de Eerste Wereldoorlog een hoofdrol hadden 
opgeëistt in het Hollandse zakenleven en in de buitenlandse economi-
schee betrekkingen, en die ook daarna hadden vastgehouden.61 Tot deze 
'Mannenn van de Daad' - zoals men ze wel noemde - hoorden figuren 
alss Ernst Heldring, Karel van Aalst van de Nederlandsche Handel-Maat-
schappij,, Henri Deterding van Koninklijke/Shell, G. Vissering (de voor-
gangerr van Trip als president van De Nederlandsche Bank), Frits Fent-
enerr van Vlissingen van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV), de 
Rotterdamsee havenbaron D.G. van Beuningen, Wim Treub en ook 
Hendrikk Colijn.62 Volgens historicus J. Houwink ten Cate, die een dis-
sertatiee over hen schreef, kenmerkten zij zich onder meer door een grote 
dosiss zelfvertrouwen - tot zelfingenomenheid toe - en door de behoef-
tee 'een rol te spelen in het publieke leven door het geven van interviews, 
hett schrijven van artikelen, het houden van redes en het besturen van 
nuttigg en nationaal geachte instellingen als, bijvoorbeeld, de Zuiderzee-
verenigingg of de Vereniging Rembrandt'.63 Zij waren zo vanaf 1890 in 
hunn eerste posities beland en hadden over het algemeen zeer snel carriè-
ree gemaakt tijdens de grote economische expansie van 1895-1914. Ze be-
schouwdenn de voorgaande generatie in de nationale elite als nogal fut-
loos,, walsten daar soepel overheen en bereikten de top over het alge-
meenn nog als veertigers, in de periode 1910-1920. Velen behoorden tot de 
nouveauxx riches van die tijd, en sommigen - zoals Van Aalst - leefden 
daarr ook naar, zonder enige terughoudendheid.64 Houwink ten Cate 
schrijft:: 'Verspilling, vertoon en gebrek aan moraal bestonden naar de 
toenmaligee moraal ook al voor de Eerste Wereldoorlog. Van de nieuwe 
rijkenn werd het getolereerd en het stond hun salonfahigkeit niet in de 
weg.. De noodzaak zich aan te passen aan de leefwijze van de geboorte-
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enn geld-aristocratie, aan de oud-Vaderlandse gedragscode van zuinig-
heid,, bescheidenheid en discretie..., was al rond de eeuwwisseling sterk 
verminderd;; toen al waren de "ouderwetse distinctie" en "beschaafdheid 
vann toon en omgang" in de Amsterdamse commerciële elite op hun re-
tour/655 En niet alleen daar. Rond het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
logg werd zowel bedrijfsleven als politiek in Nederland niet langer uit-
sluitendd gedomineerd door 'bezadigde edellieden en bijzonder ervaren 
captainss of industry, maar deels door een verjongde, met succes verwen-
dee toplaag, die dynamiek prefereerde boven vormelijkheid'.66 De Man-
nenn van de Daad genoten in de samenleving over het algemeen aanzien, 
respectt en vertrouwen, aldus Houwink ten Cate, hoewel ze ook gemeng-
dee gevoelens opriepen. 

Antonn Philips is tussen 1918 en 1932 geen lid geweest van de 'Raad van 
Bijstandd inzake de buitenlandse economische politiek'. In een aantal 
opzichtenn paste hij wel bij de daarin prominent figurerende Mannen 
vann de Daad. Hij kende hen (vrijwel zeker) allemaal, sympathiseerde 
mett de ideeën van een man als Treub en zou er qua ongeduld en gel-
dingsdrangg - 'ze zullen weten wie ze voor zich hebben' - best bij heb-
benn kunnen horen. Maar in een aantal opzichten was hij ook anders. Zo 
hieldd hij wel van luxe, maar niet van al te openlijk vertoon, en gedroeg 
hijj  zich niet als een nouveau riche maar eerder als een van de oude rij -
kenn - waar hij als telg van een gegoede provinciale familie ook dichter-
bijbij  stond. Zijn geldingsdrang was groot, maar beperkte zich tot het za-
kendoen.. Henri Deterding van Koninklijke/Shell, bijvoorbeeld, voerde 
allerleii  soloacties ter afschaffing van de gouden standaard.67 Anton ech-
terr had niet zo'n behoefte zich via interviews en toespraken voortdu-
rendd in het publieke debat te mengen - behalve over thema's waarbij 
hett directe bedrijfsbelang in het geding was - of zich overal te laten 
zien.. Het aantal langere interviews met hem is ook zeer beperkt, veel 
aanvragenn wees hij af. 

Hijj  werd in 1932 overigens ook geen lid van de nieuwe Economische 
Raad,, die nog maar één Man van de Daad telde (de inmiddels eenenzes-
tigjarigee Ernst Heldring), die veel heterogener was samengesteld dan de 
oudee 'Raad van Bijstand' en waarin ondernemers in de minderheid wa-
ren.688 Het is niet bekend of hij is gevraagd, noch of hij wel had gewild, 
well  dat hij op eigen initiatief de veel jongere Gelissen voordroeg, toen 
nogg PLEM-directeur, en ook een van zijn eigen directiesecretarissen, mr. 
F.. E. Spat - maar zonder resultaat.69 

289 9 



Antonss excentrische positie in de nationale elite werd ook beïnvloed 
doorr statusverschillen binnen die elite zelf. Het hoogste aanzien geno-
tenn van oudsher de adel en de generaals; in de Gouden Eeuw hadden 
zichh daarbij de reders, bankiers en internationale kooplieden gevoegd; 
enn tijdens de Franse Revolutie en de Verlichting de regeerders, diploma-
tenn en andere hoge ambtenaren. In die eerste helft van de twintigste 
eeuww behielden zij vooralsnog dat aanzien, al kwam de vernieuwing 
niett van hen maar van de bouwers van hoogtechnologische en multina-
tionalee industrieën. De opkomst van de zelfverzekerde Mannen van de 
Daadd markeerde wat dat betreft vooral een generatie- en een stijlwisse-
ling,, en misschien een volgende stap in de'verburgerlijking'van de elite. 
Maarr zij brachten - ondanks de olie-industrieel/handelaar Deterding 
inn hun gelederen - geen verandering in dit structurele beeld. Status-
piramidenn doorstaan maatschappelijke turbulenties zoals de Egypti-
schee piramiden de eeuwen. 

'Hett nam zelfs in deze technologische decennia vele jaren in beslag,' 
schreeff  het al eerder aangehaalde blad Knickerbocker Weekly in zijn 
tweedeligg portret van Anton, gepubliceerd tijdens de Tweede Wereld-
oorlog,, 'voor een industrieel in sommige hoge officiële kringen [in 
Nederland]]  dezelfde sociale status genoot als een luitenant in het leger 
off  een consulair ambtenaar.'70 Dat was wat overdreven geformuleerd, 
maarr bevatte een kern van waarheid, zo moge het volgende verhaal illu-
streren.. In juli 1934 vormde Philips' jurist Guépin een handelspolitiek 
overleg-- en lobbygroepje, samen met Koninklijke/Shell, Unilever, AKU , 
hett chemisch concern Noury & van der Lande en de Vereenigde Chemi-
schee Industrieën (vci).71 Aanvankelijk hield dit clubje zich vooral bezig 
mett het onder de aandacht brengen van zijn wensen voor nieuwe han-
delsverdragen.. In 1935 raakte het betrokken bij de voorbereiding van 
eenn officiële Nederlandse handelsmissie naar Argentinië en andere 
Zuid-Amerikaansee landen, waartoe de regering had besloten en waar-
voorr enkele bedrijven (voornamelijk Philips) achttienduizend gulden 
bijeenbrachtenn - wat neerkwam op ongeveer de helft van de kosten.72 

Opp 15 november 1935 gingen Anton Philips, prof. De Vooys (directeur 
vann AKU en ook voorzitter van de Economische Raad) en enkele ande-
renn op bezoek bij de minister van Economische Zaken - inmiddels Ge-
lissenn - voor overleg over de samenstelling van de missie. Ook Ernst 
Heldringg was aanwezig, als vice-voorzitter van de Economische Raad 
enn voorzitter van de daaraan gelieerde commissie voor de handelsver-
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dragen.733 Heldring had weken besteed aan het zoeken van potentiële 
deelnemers,, die volgens hem hoge regeringsvertegenwoordigers en di-
recteurenn van grote bedrijven moesten zijn. Aan regeringszijde leek de 
diplomaatt jhr. dr. John Loudon, voormalig minister van Buitenlandse 
Zakenn en gezant te Parijs, hem wel geschikt om de missie te leiden. Na 
eenn gesprek met Anton Philips op vrijdag 4 oktober was hij echter niet 
gerustt dat de industrie mensen van voldoende standing en kaliber zou 
afvaardigen.. Heldring - wegens zijn bescheiden en aristocratisch ge-
modelleerdd gedrag door de historicus Houwink ten Cate een 'pseudo-
patriciër'' genoemd - schreef in zijn dagboek: 'Ik moet van de industrie 
gedaann krijgen, dat de vertegenwoordigers die zij meestuurt, directeu-
renn van grote zaken zijn en niet een soort handelsreizigers, die zich niet 
inn een half officiële hoedanigheid weten te gedragen.'74 Tijdens het over-
legg bij Gelissen werd zijn vrees bewaarheid. Hij had voorgesteld de 
Twentsee textielbaron H.P. Gelderman, tevens voorzitter van het Ver-
bondd van Werkgevers, als vertegenwoordiger van de industrie aan de 
missiee toe te voegen, en Gelissen had deze ook al gevraagd.75 Maar nu 
bleekk dat Anton Philips zijn directeur in Spanje, Wolter Wolthers, wilde 
afvaardigenn en De Vooys zijn verkoopdirecteur Daniels. Heldring ech-
terr vond Wolthers 'een brutale Philips-kerel' - 'evenals de baas zelf' -
enn Daniels 'een ongemanierde burgerman, in het geheel niet van stan-
dingg en houding om tegenover gevoelige Zuid-Amerikanen te gebrui-
kenn als officieel vertegenwoordiger van het Nederlands bedrijfsleven'.76 

Dee kwestie kon staande de vergadering niet worden opgelost, zodat ge-
touwtrekk achteraf nodig was. Begin december was Anton in Parijs, waar 
hijj  beoogd missieleider Loudon overtuigde dat Wolthers wel degelijk 
geschiktt was. Maar kort daarop sprak Heldring de gezant weer in Den 
Haagg en wist hij hem van zijn instemming af te brengen, met als argu-
mentt dat de Philips-man misschien wel de goede eigenschappen had, 
maarr niet de juiste positie om de Nederlandse industrie te vertegen-
woordigen.. Uiteindelijk moest Anton begin januari 1936 accepteren dat 
Danielss van AKU in de missie bleef gehandhaafd, samen met de werkge-
versvoorzitterr Gelderman, en dat Wolthers niet mee zou gaan.77 Om al-
lerleii  redenen reisde de missie overigens pas medio 1937 daadwerkelijk 
af.. Heldring schreef er na afloop over dat zij 'althans in Zuid-Amerika 
eenn uitmuntende indruk [had] gemaakt', maar welke concrete resulta-
tenn zij heeft opgeleverd, is niet duidelijk.78 
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Opp grond van het voorgaande is het niet verwonderlijk dat de andere 
spraakmakendee Nederlandse ondernemers van begin twintigste eeuw 
geenn centrale figuren waren in Anton Philips' zakelijk netwerk. Zij wa-
renn net als hij bijna allemaal industriëlen, met een opwaarts bewegende 
maarr nog niet gevestigde status in de nationale elite. Een enkeling (De-
terding)) behoorde tot de Mannen van de Daad, maar die groep raakte 
inn de jaren dertig goeddeels uitgespeeld - met uitzondering van de po-
liticuss Colijn. De raakvlakken tussen deze entrepreneurs waren in aller-
leii  opzichten beperkt. Ze worden vaak gezien als een generatie, maar 
warenn in werkelijkheid lang niet allemaal leeftijdgenoten. Hun geboor-
tejarenn vertonen een spreiding van een kwart eeuw: Sam van den Bergh 
(Unilever)) werd geboren in 1864, Henri Deterding van Shell in 1866, An-
tonn Jurgens (Unilever) in 1867, Anton Philips in 1874 en Frits Fentener 
vanVlissingenn (SHV) in 1882. Albert Plesman van KLM (1889) en Antho-
nyy Fokker (1890) waren de jonkies in dit gezelschap, en kwamen pas kij -
kenn toen de anderen al lang en breed gevestigd waren. Anders dan deze 
laatstee twee waren de meesten bovendien actief in heel verschillende 
branchess en hadden ze veelal geen direct zakelijke redenen om relaties 
aann te knopen. In Antons officiële correspondentie komen zijn beroem-
dee collega-entrepreneurs dan ook vrijwel niet voor. In het voorjaar van 
19333 kwam Anthony Fokker een keer in Eindhoven op bezoek.79 In fe-
bruarii  1923 had Albert Plesman dat ook gedaan, en wel om met Anton te 
pratenn over de aanleg van een vliegveldje - wat toen niet doorging. Be-
ginn 1934 ontmoetten Anton en Plesman elkaar nog eens in de trein van 
Denn Haag naar Haarlem.80 De KLM-directeur stelde voor een actie te 
beginnenn met 'vliegpremies', bonnen ter waarde van vijf gulden die Phi-
lipss cadeau zou moeten doen bij aankoop van radio's, en die bij de KLM 
ingewisseldd zouden kunnen worden voor een korte vlucht. Ook dit 
airrm'/es-plannetjee ging niet door, Anton vond het te duur.81 Bewijsma-
teriaall  voor direct contact met Henri Deterding ontbreekt zelfs geheel. 
Antonss correspondentie bevat een enkele verwijzing naar ontmoetin-
genn met de directie van Shell, maar het is niet duidelijk met wie pre-
cies.822 Overigens had hij in de eerste helft van de jaren twintig wel een 
verbindingg met Shell via zijn neef August, die daar immers enkele jaren 
directeurr was. 

Daarr komt bij: de gloeilampenindustrie had van origine een inter-
nationaall  karakter. Haar geboorte en jeugdjaren speelden zich af in een 
wereldd met nog open grenzen. Toen Philips & Co. in 1891 de markt be-
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trad,, had zij nog wel met enkele lokale spelers te maken, maar die waren 
snell  verdwenen. Anderhalf decennium later domineerde de firma sa-
menn met Osram en General Electric de wereldmarkt, nog weer ander-
halff  later vormden zij hun ménage a trois, het Phoebus-kartel, en aan-
sluitendd deden zij hetzelfde met de radiomarkt. Als verkoper was Anton 
meteenn in 1895 in het buitenland actief geworden, en hij bewoog zich al 
vanaff  1903 (het jaar van de totstandkoming van het VVG-kooldraad-
lampenkartell  en zijn verblijf van drie maanden in Berlijn) in kringen 
vann internationale topmanagers in zijn branche. Het is zelfs goed moge-
lij kk dat hij zich - tot hij door het Europese protectionisme vaker rich-
tingg Den Haag werd gedreven - beter thuis voelde in Berlijn, Parijs, 
Londenn en New York dan in de hofstad. 

Eerderr schreef ik: met Gerald Swope van GE en William Meinhardt 
vann Osram was Anton Philips in zijn eigen liga.83 Zijn contact met 
Meinhardtt komt in een volgend hoofdstuk aan de orde; dat kreeg in 
19333 een speciale lading, toen deze als jood door de nazi's uit zijn baan 
werdd verdreven. Wat GE betreft: al vóór de Eerste Wereldoorlog waren 
zijnn contacten met de topmensen van dit bedrijf in zakelijk opzicht soe-
pell  en in persoonlijk opzicht zelfs vriendschappelijk. Vanaf 1920 had GE 
vanwegee haar participatie in het aandelenkapitaal bij Philips een vaste 
commissaris:: eerst Gerald Swope (tot 1922), toen die president van GE 
werdd Jesse Woodward (tot 1933) en vervolgens Clark Minor (tot 1950), 
dee topman van International General Electric. Anton onderhield met 
allee drie privé-contacten, en dat gold ook voor Owen Young, die in de 
jarenn twintig en dertig chairman van GE en RCA was, en Anson Bur-
chard,, de opvolger van Swope in het executive committee van GE.84 De 
herenn wisselden regelmatig vriendelijke briefjes uit en bezochten elkaar 
inn de privé-sfeer.85 Anton lijk t het meeste contact te hebben gehad met 
Swope,, die leeftijdgenoot was en ook kinderen had in de leeftijd van de 
zijne.. In 1919 vierden de Swopes Sinterklaas bij de Philipsen.86 En toen 
zoonss Gerard jr. en Izak in 1928 waren teruggekeerd van een reis naar 
Europa,, schreef senior hoe leuk ze hun bezoek aan Eindhoven hadden 
gevonden.. Wij ook, antwoordde Anton: 'The whole family was in full 
sympathysympathy with your boys. Every inch "nature", not made up..., just the type 
ofof boys we like in our small Holland*7 

Mett David Sarnoff, die hij na de aanvang van Philips' radioactivitei-
tenn medio jaren twintig leerde kennen, raakte hij eveneens op persoon-
lijkee voet. De RCA-president deelde zijn belangstelling voor kunst en 
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Antonn stuurde hem af en toe schilderijen.88 Hij had veel waardering 
voorr Sarnoffs soepele houding bij het oplossen van de irritaties tussen 
hunn beider firma's in 1931.89 Toen de raad van commissarissen in sep-
temberr 1934 sprak over de opvolging van Gerard de Marez Oyens, kwam 
hijj  met Sarnoffals kandidaat aanzetten. Diens benoeming zou 'wegens 
dee relaties die onze vennootschap onderhoudt met de Radio Corpora-
tion.... een aanwinst zijn voor onze vennootschap, terwijl ook zijn op-
merkingenn ten aanzien van fabricage voor ons van groot nut kunnen 
zijn'.900 De commissarissen waren het hiermee eens enn Sarnoffwerd ook 
inn principe benoemd. Om zakelijke redenen die hier verder niet van be-
langg zijn, wilde de RC A -topman zelfde beslissing liever uitstellen.91 De 
factoo was zijn commissariaat daarmee van de baan. Desondanks illu-
streertt Antons voorstel hoe Philips' relatie met concerns als RCA en GE 
inn de loop der decennia - mede door alle licentie- en marktverdelings-
overeenkomstenn - veel belangrijker was (geworden) dan die met Ne-
derlandsee bedrijven. 

All  was hij de nationale en zelfs de Europese grenzen in zakelijk opzicht 
allangg ontgroeid, toch wrong er iets. Juist vanwege de betrekkelijk lage 
statuss van de nieuwe grootindustriëlen was hij 'bijzonder blij verrast' 
toenn hij in 1939 als eerste Nederlandse industrieel tot commandeur in 
dee Orde van de Nederlandse Leeuw werd benoemd, bekende hij tegen-
overr de Knickerbocker Weekly in juni 1943.92 Hij heeft in zijn onderne-
merslevenn talloze van dergelijke onderscheidingen ontvangen, in bin-
nen-- en buitenland. Dat hij die inderdaad zag als een belangrijke erken-
ning,, blijkt uit de bijna overdreven hardnekkigheid waarmee hij in de 
jarenn dertig probeerde lintjes binnen te halen voor zijn topmedewerkers 
enn ook voor zijn vrouw Anna. 

Neemm de benoeming van zijn consigliere Herman van Walsem tot 
officierr in de Orde van Oranje-Nassau. Op vrijdag 21 december 1934, tij -
denss een bezoek aan Den Haag, herinnerde Anton minister Steenber-
ghee van Economische Zaken eraan dat diens voorganger dat lintje had 
toegezegd.. Helaas, antwoordde Steenberghe, de lijst voor de eerstvol-
gendee ronde van 31 december is al vastgesteld. Een dag later stuurde An-
tonn hem een brief: wilde hij Van Walsem dan tenminste op de lijst van 
augustuss aanstaande zetten?93 Daarna stuurde hij de minister tussen 
kerstt en nieuwjaar nog een brief, waarin hij schreef'dat de positie en het 
aanzienn van mr. Van Walsem, die in het buitenland geregeld de interna-
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tionalee besprekingen leidt met belanghebbenden in onze industrie, 
hierdoorr zeer zou worden verhoogd, zodat de buitenlanders ook zien, 
datt hij door zijn eigen regering wordt geëerd'.94 Toen hij eind maart 1935 
nogg steeds geen antwoord had ontvangen, volgde een derde brief.95 Om 
diee kracht bij te zetten, stuurde hij dezelfde dag ook brieven naar drie 
vann Steenberghes topambtenaren met het verzoek hun invloed aan te 
wenden.966 Hij kreeg zijn zin: op Koninginnedag 31 augustus 1935 had 
Vann Walsem zijn lintje.97 

Meestall  betroffen zijn lintjesverzoeken hoge medewerkers, hoewel 
hijj  zich ook inzette voor zijn chauffeur Johannes van Wulfen. In 1933 
vroegg hij toenmalig minister Verschuur van Economische Zaken die 
all  na vijfentwintig jaar trouwe dienst te onderscheiden en niet pas na 
dee gebruikelijke veertig jaren dienstverband - een verzoek waar de mi-
nisterr mee instemde.98 In 1932 was Verschuur heel wat minder inschik-
kelijk,, toen Anton een lintje vroeg voor J. B. Vink, directeur van Philips-
België.. Een persoonlijk verzoek aan de bewindsman leverde geen resul-
taat.. Anton was echter niet voor één gat te vangen. Hij koos gewoon een 
anderee route en vroeg minister jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland van 
Buitenlandsee Zaken Vink te decoreren in diens hoedanigheid van voor-
zitterr van de Nederlands-Belgische Kamer van Koophandel. Beelaerts 
zegdee toe dit te bespreken met de Nederlandse gezant in België. Een 
tijdjee later stuurde Anton een briefje naar H. A. Hooft, directeur Econo-
mischee Zaken van Beelaerts' departement. Misschien kon die er ook 
nogg eens bij de gezant naar vragen; hij moest 'echter niet vermelden dat 
dee minister van economische zaken aan mijn verzoek geen gevolg heeft 
gegeven'.999 Het is niet bekend wat Hooft precies heeft ondernomen, 
maarr niet lang daarna kon Anton hem berichten dat Vink inderdaad 
zijnn medaille zou krijgen.100 

Inn de jacht op onderscheidingen toonde hij een scherp besef van 
rangenn en hiërarchische verhoudingen. In 1935 werd Charley Spaens, 
inmiddelss directeur van Philips-Frankrijk, benoemd tot Ridder in het 
Fransee Légion d'Honneur. Vervolgens had commercieel manager A. 
Thomannn - verantwoordelijk voor de verkoop van autolampen, speci-
aallampenn en scheerapparaten - de Franse ambassadeur ook om zo'n 
onderscheidingg gevraagd. Toen Anton dit hoorde, schreef hij ambassa-
deurr baron D'Arnaud de Vitrolles: 'Eigenlijk ben ik verbaasd dat hij zich 
directt tot u heeft gericht, en ik keur het ook niet goed. Want al is Tho-
mannn een toegewijd medewerker, er zijn heel wat andere personen die 
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opp grond van hun verdiensten voor onze zaken in Frankrijk eerder in 
aanmerkingg zouden komen voor een Franse onderscheiding.'101 Hij 
dachtt in de eerste plaats aan Othon Loupart, onderdirecteur voor com-
mercieell  beleid, en boven Thomann geplaatst. 'Ik heb de kandidatuur 
vann de heerr Loupart niet eerder aan u durven voorstellen... Maar, nu de 
gelegenheidd zich voordoet veroorloof ik mij...' - enzovoort. Weer lukte 
het:: in juni 1936 werd Loupart door de Fransen geridderd. 

Hett meest vasthoudend was hij bij zijn inspanningen een Belgische 
onderscheidingg te regelen voor Anna. Eind 1935 mislukte de eerste po-
ging.1022 Vervolgens wendde hij zich eind 1936 tot baron D'Arnaud de Vi-
trolless voor een Frans lintje. In het verzoek beschreef hij hoe Anna in 
19188 Franse vluchtelingen had geholpen, van wie velen de levensgevaar-
lijk ee Spaanse griep onder de leden hadden, en hoe zij ook besmet was 
geraakt.1033 Toen Anna in maart 1937 inderdaad werd benoemd tot 
officierr in het Légion d'Honneur, nam hij direct België weer in het vi-
zier.1044 Op zijn verzoek schreef J. B. Vink een notitie waarin het ditmaal 
gingg over Anna's opvangvan Belgische vluchtelingen in 1914.'...toen ge-
heell  Nederland overstroomd werd door de uitgewekenen uit Antwer-
penn en omgeving, heeft mevrouw Philips met de andere dames van het 
Eindhovenss Comité van het Nederlandse Rode Kruis, schitterend werk 
verricht.. Honderden uitgewekenen werden dagelijks onder haar leiding 
onderr dak gebracht, aangemoedigd, getroost en gesteund. Blijken van 
grotee edelmoedigheid werden gegeven; door het verschaffen van werk, 
vann kleding en meubelen en vooral ook door verlening van geldelijke 
steunn aan hen, die van alle middelen waren verstoken... Dank zij haar 
tussenkomstt vonden velen van hen werkgelegenheid, hetzij bij de Phi-
lips'' Fabrieken te Eindhoven of bij andere naburige industriëlen.'105 

Tegelijkertijdd startte hij een initiatief om Anna een hogere Neder-
landsee onderscheiding te laten verlenen. Zij was sinds 1923 ridder in de 
Ordee van Oranje-Nassau, nu moest het de Orde van de Nederlandse 
Leeuww worden. Hij schakelde zijn goede bekende minister Gelissen 
maarr eens in en stuurde deze een overzicht van haar sociale activiteiten. 
Inn een begeleidende brief schreef hij dat mede dankzij haar bij de beurs-
gangg in 1912 was besloten jaarlijks een deel van de winst in een fonds 
'Belangenn Personeel' te storten, later omgezet in een pensioenfonds. Hij 
hadd laten uitrekenen dat het ging om 12,8 miljoen gulden op een totaal 
opgebouwdd pensioenvermogen van 28,5 miljoen. Ik schrijf dit niet, ver-
volgdee hij, 'om onszelf in de hoogte te steken, maar alleen om te tonen 
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hetgeenn mijn vrouw evengoed als ik gepresteerd heeft'.106 Op grond van 
all  die prestaties vond hij dat Anna 'niet met een Officierskruis Oranje 
Nassauu moet worden afgescheept, maar wel degelijk recht heeft op de 
Leeuw'.. Meer recht, vond hij, dan de sigarenfabrikant Henri van Abbe, 
diee wegens zijn initiatief tot oprichting van een museum in Eindhoven 
all  eerder een 'Leeuw' had ontvangen. 'Wanneer men daarbij vergelijkt 
iemand,, die fl. 150.000.- of fl. 180.000.- voor een museum heeft gegeven 
(ikk bedoel hier de heer Van Abbe) en zich verder van het welzijn van zijn 
werknemerss niets aantrekt, dan slaat de balans, geloof ik, wel dubbel en 
dwarss aan mijn vrouws zijde over.' De Belgische Kroonorde kwam er, 
beginn 1938.l0? De Nederlandse 'Leeuw' vooralsnog niet. Gelissen kreeg 
zijnn collega van Sociale Zaken zo ver dat die Anna wilde decoreren.108 

Maarr na de verkiezingen van mei 1937 vormde Hendrik Colijn een 
nieuw,, rechts kabinet waarin deze twee ministers niet terugkeerden. 
Annaa zou de 'Leeuw' pas in 1951 ontvangen.109 

Antonss lintjesjacht voor zijn naaste medewerkers, en zeker die ten 
behoevee van Anna, roept een glimlach op. Er zat iets kinderlijks in de 
manierr waarop hij sluiproutes zocht en alle denkbare argumenten bij-
eensleepte.. Ongetwijfeld vond hij werkelijk dat zijn vrouw en zijn men-
senn de gevraagde onderscheidingen voluit verdienden. Maar de jacht 
hadd ook iets obsessiefs. Dat de oudere hoge kringen met dédain op hem 
neerr bleven kijken, ondanks al zijn prestaties als grootindustrieel, stak 
hem.. Misschien daarom kon alle erkenning - zijn rijkdom, de loftuitin-
genn bij jubilea, zijn eredoctoraat en al zijn eigen onderscheidingen -
hemm toch niet voldoende bevredigen en wilde hij die nog groter maken 
viaa lauwerkransen en loftuitingen voor zijn directe kring. Misschien 
wass hij in zijn hart ook ontevreden over zijn solitaire positie in de natio-
nalee elite, waarin hij rondzwierf en iedereen kende maar nergens echt 
bijj  hoorde, en zocht hij zo compensatie. Wat in ieder geval opvalt, is dat 
hijj  de lintjesjacht juist in de herfst van zijn carrière flink intensiveerde. 
Hijj  had meer tijd, kan men denken, maar de herfst is ook de tijd waarin 
dee vruchten dienen te worden geplukt, rijp en in zo overvloedig moge-
lijkee aantallen. 

Antonss brieven aan minister Steenberghe over de ridderorde voor Her-
mann van Walsem behoorden tot de laatste die hij in 1934 verstuurde. 
Terwijll  hij dat najaar had gelobbyd voor handhaving van de invoer-
drempelss voor Japanse lampen, voor een goedkopere gulden en voor 
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koninklijkee onderscheidingen, was in Europa het spook van de oorlog 
weerr opgedoken. Tijdens de zomer hadden eerst de fascisten en nazi's 
elkaarr intern en onderling bestookt. Op 30 juni had Adolf Hitler de top 
vann de SA, de paramilitaire organisatie van de NSDAP, laten vermoor-
denn in de 'Nacht van de Lange Messen'. De SA {Sturmabteilung) dreigde 
tee machtig te worden; hij had meer belang bij goede relaties met het le-
ger.. Op 25 juli hadden Oostenrijkse nazi's een staatsgreep ondernomen 
tegenn het bewind van de conservatief-katholieke, Austro-fascistische 
bondskanselierr Engelbert Dollfuss, die het land al meer dan een jaar als 
eenn dictator regeerde. De putsch mislukte, maar Dollfuss was aan zijn 
verwondingenn overleden.110 Hoe ernstig dit allemaal ook was, pas de 
moordd op Alexander 1 van Joegoslavië op dinsdag 9 oktober had echo's 
vann Serajewo 1914 door Europa gejaagd. De koning was die dag in Mar-
seillee gearriveerd voor besprekingen met de Franse minister van Bui-
tenlandsee Zaken Louis Barthou. Deze was bang voor een te machtig 
Duitslandd en werkte daarom aan toenadering tussen Joegoslavië en Ita-
lië,, en daarmee aan versterking van de zogenoemde 'kleine entente' van 
Joegoslavië,, Tsjecho-Slowakije en Roemenië. Bij Alexanders aankomst 
haddenn Kroatische nationalisten van de Ustasa-beweging zowel de ko-
ningg als de minister doodgeschoten. De enige opluchting was dat de 
moordenaarss geen Italianen waren, anders was de vlam meteen in de 
pann geslagen.1" 

Diee oktobermaand had Philips de Nederlandse regering laten weten 
datt het bedrijf werkte aan plannen om in geval van oorlog personeel en 
materieell  achter de Waterlinie te brengen, ofwel naar de Randstad. Het 
initiatieff  was gekomen van Frans Otten en de jurist mr. J. Hamming -
diee nauw bij de verdere uitwerking betrokken zou zijn - terwijl in die-
zelfdee tijd ook J. Polak, directeur van de Noorse verkooporganisatie, in 
eenn brief aan Anton had aangedrongen op oorlogsvoorbereiding. Phi-
lipss was daarmee een van de eerste Nederlandse ondernemingen - zo 
niett de eerste - die over een mogelijke nieuwe oorlog in Europa begon 
naa te denken.112 
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