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HOOFDSTUKK 13 

DeDe druk der omstandigheden 

Opp 14 oktober 1933 diende Anton een verzoek in bij de arrondisse-
mentsrechtbankk te Amsterdam. Op of omtrent 14 augustus 1931 had hij 
210.0000 Reichsmark geleend aan William Meinhardt. Sindsdien had de-
zee echter niets afgelost en ook de afgesproken rente niet betaald. Daar-
omm wilde hij tot een bedrag van 139.000 gulden (de koers van de mark 
wass ongeveer zestig cent) beslag laten leggen op een pakket aandelen 
Philipss die Meinhardt had gedeponeerd bij de NV Internationale Bank 
tee Amsterdam. De rechtbank ging akkoord, hoewel zij de schuld herbe-
rekendee op 127.000 gulden (in huidige termen ongeveer 900.000 euro). 
Hett beslag werd nog diezelfde dag gelegd.1 Vier dagen later stuurde An-
tonn een briefje naar Meinhardt, die op dat moment in zijn huis in Zwit-
serlandd was, om hem van de beslaglegging op de hoogte te stellen.2 Het 
zall  ongetwijfeld een glimlach op diens gezicht hebben doen verschij-
nen.. Hij was van joodse afkomst en de beslaglegging was onderdeel van 
eenn uitvoerige truc om hem te helpen geld uit Duitsland weg te sluizen, 
terr voorbereiding op een eventueel vertrek van hemzelf, zijn echtgenote 
enn zijn kinderen.3 Stap één was nu gezet. 

Antonn kende dr.ing. William Meinhardt in ieder geval vanaf begin 1920, 
toenn deze directeur werd van het zojuist gevormde Osram. Mogelijk 
hadd hij hem daarvóór al ontmoet, als directeur van de Auergesellschaft, 
eenn van de drie bedrijven die hun lichtactiviteiten in Osram hadden 
gebundeld.. Meinhardt was geboren in 1872 (net als Gerard Swope van 
GE),, twee jaar vóór Anton, en was daarmee praktisch gesproken een 
leeftijdgenoot.. Zijn zoon Peter - in 1903 toevallig precies op Antons 
verjaardagg geboren - en dochter Lotte van 1907 waren vrijwel even oud 
alss Frits en Jetty.4 Naast hun regelmatige zakelijke ontmoetingen be-
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zochtenn zij elkaar minstens eens per jaar in privé, met echtgenotes en 
somss ook de kinderen. Vooral na hun reis naar Rusland in 1922 - toen 
zijj  gezamenlijk met de Sovjets onderhandelden over een mogelijke 
jointt venture - had hun contact een persoonlijker karakter gekregen. 
Meinhardtt hanteerde sindsdien in zijn brieven de aanhef 'Lieber Herr 
Philips',Philips', terwijl Anton ondertekende met 'Ihr Freund'.5 Ze schreven over 
alledaagsee onderwerpen als gezondheid, vakanties en de kinderen. An-
tonn stuurde Meinhardt af en toe vaatjes haring en ansjovis, en sigaren; 
somss kregen diens kinderen een cadeautje.6 Rond 1929-1930 corres-
pondeerdenn ze nog korte tijd over kunst.7 Ook in zakelijke brieven ble-
venn zij uiterst vriendelijk, zelfs over hun soms scherpe meningsverschil-
len.8 8 

Toenn kwam 1933. Op 5 maart haalden de nieuwe rijkskanselier Adolf 
Hitlerr en zijn NSDAP vierenveertig procent van de stemmen - samen 
mett de acht procent van de Deutschnationale Volkspartei voldoende 
voorr een parlementaire meerderheid - en had hij de handen vrij voor 
uitvoeringg van zijn program. Op donderdag 23 maart liet hij het parle-
mentt een Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich aannemen, 
eenn machtigingswet die de regering dictatoriale volmachten gaf.9 Direct 
daaropp begonnen de nazi's aan het verjagen van joden, en later ook van 
niet-partijleden,, uit cruciale posities in de samenleving. Dat gebeurde 
onderr het motto 'gelijkschakeling' - een term die aanvankelijk alleen 
bedoeldd was voor het gelijktrekken van de parlementaire vertegen-
woordigingg in de deelstaten met die in de Rijksdag, maar al snel een veel 
bredere,, en vooral antisemitische lading kreeg. Eerst waren het over-
heidsapparaatt van de deelstaten en het rijk aan de beurt. Vervolgens 
riepp de NSDAP op dinsdag 28 maart op tot een boycot van joodse bedrij-
venn en zelfstandigen zoals artsen, advocaten en middenstanders. Deze 
actie,, gepresenteerd als een Abwehrkampf tegen de 'leugenachtige pro-
pagandaa van naar het buitenland gevluchte communistische misdadi-
gerss en joodse intellectuelen over de jodenvervolging in Duitsland', 
moestt 1 april van start gaan.10 De meest fanatieke leden van de parami-
litairee SA en het elitekorps daarvan, de ss {Schutzstaffeln - bescher-
mingsgroepen),, konden zich echter niet inhouden en gingen in ver-
schillendee grote steden al meteen over tot sluiting van joodse winkels, 
vernielingen,, molestaties en arrestaties.11 Op de bewuste zaterdag 1 april 
zelff  trokken leden van de Nationalsozialistische Betriebszellenorganisa-
tiontion (NSBO), onderdeel van de NSDAP, naar de grote bedrijven in het 
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helee land om het ontslag van joodse directeuren en hogere staffunctio-
narissenn te eisen.12 

Aanvankelijkk leek een en ander met een sisser af te lopen. Op woens-
dagg 19 april keerde Anton terug uit Parijs, waar hij een eredienst had bij-
gewoondd voor IG E-vertegenwoordiger en Philips-commissaris Jesse 
Woodward,, die onverwacht was overleden. Hij stuurde diezelfde dag 
eenn brief naar topman sir Hugo Hirst van de Britse General Electric 
Companyy (GEC). Mocht William Meinhardt zijn baan verliezen, schreef 
hij,, dan kunnen we hem misschien juridisch adviseur van de Phoebus-
organisatiee maken - een rol die Woodward tot dan had gespeeld. Maar, 
zoo voegde hij eraan toe, dat zou voorlopig wel niet aan de orde zijn. 
'Some'Some of our gentlemen were during the last weeks in Berlin and they feit 
thatthat nothing has been changed in Meinhardts position,.., and I myself do 
notnot believe that the government would force him to take his leave*3 

Diezelfdee dag echter ging vanuit Hamburg een brief onderweg naar 
Eindhoven,, die toch een andere sfeer schetste. Deze was afkomstig van 
Friedrichh Ritter von Raffler, directeur van de fabriek van röntgenbuizen 
enn radiolampen Muller AG, waarvan Philips in 1927 eigenaar was ge-
worden.. Hij meldde dat de Reichsverband der Deutschen Industrie (de 
belangrijkee werkgeversorganisatie in Duitsland) inmiddels eiste dat alle 
jodenn hun bestuursposities daarin opgaven. Daardoor kon Max Lieber-
mann,, de vorige eigenaar van Muller en nog altijd president-commis-
saris,, niet langer voorzitter blijven van de afdeling Hamburg van de 
Reichsverband.Reichsverband.11**  Nog geen week later schreef Von Raffler dat de nazi's 
inmiddelss het voltallige bestuur van de afdeling wilden vervangen door 
eigenn mensen.15 En weer een week later deed hij verslag van zijn gesprek 
mett de politiek commissaris voor volksgezondheid van de NSDAP-

Hamburg,, die hem te verstaan had gegeven 'dat het voor de verkoop van 
onzee producten in Duitsland, inclusief de Metalix-Röntgenapparaten, 
raadzaamm is de zogenaamde gelijkschakeling ook in de raad van com-
missarissenn door te voeren'.16 De Hamburgse Kamer van Koophandel 
hadd inmiddels al een brief ontvangen van de ziekenhuizen in Neuren-
berg,, die dreigden geen Muller-apparatuur meer te kopen. Von Raffler 
vreesdee dat nagedacht moest worden over de consequenties van een en 
anderr voor de positie van Liebermann als president-commissaris, en 
ookk voor die van George Behrens, commissaris bij Muller AG namens 
hett joodse bankiershuis L. Behrens & Söhne. 

Medioo mei vroeg bedrijfsjurist Werner Brümmer, binnen Philips' di-
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rectiesecretariaatt verantwoordelijk voor de contacten met de Duitse en 
Oost-Europesee dochterbedrijven, Liebermann af te treden, samen met 
dee rest van de commissarissen, en de werkzaamheden van de raad nog 
eenn maand voort te zetten tot opvolgers waren benoemd. Liebermann 
gingg akkoord, maar wilde met onmiddellijke ingang geen enkele verga-
deringg meer bijwonen.17 Anton, die een paar weken in Italië was ge-
weest,, schreef hem op 27 mei nog een persoonlijke, maar ook enigszins 
afstandelijkee brief. 'Zoals mij is bericht, maken de huidige omstandig-
hedenn het nodig de organen van de Duitse bedrijven overeenkomstig 
tee veranderen. Ik betreur het zeer dat ook u hierdoor getroffen wordt, 
enn ik heb er kennis van genomen, dat u op tegemoetkomende wijze ak-
koordd bent gegaan met de betreffende voorstellen. Ik kan mij voorstel-
lenn dat dit besluit u zwaar gevallen is, aangezien het toch gaat om een 
onderneming,, waarmee u lange jaren van uw leven verbonden bent ge-
weestt en waarvoor u de basis hebt geschapen.'18 Hij dankte Liebermann 
voorr alles en sloot af met de uitnodiging eens in Eindhoven op bezoek 
tee komen. 

Williamm Meinhardt verloor zijn baan met precies dezelfde snelheid. 
Detailss zijn niet bekend, maar op zondag 21 mei 1933 berichtte hij Anton 
vanuitt zijn landgoed Kehrigk bij Münchehofe, niet ver van Berlijn, dat 
hijj  Osram had verlaten, evenals president-commissaris Paul Mamroth. 
'Ich'Ich schelde schweren Herzens, hoffe aber, darin Trost zu finden, dass mir 
diedie Freundschaft aller derer, mit denen ik zwanzigfahre zusammen gear-
beitetbeitet habe, erhalten bleibt.*9 Liebermann, Mamroth en Meinhardt be-
hoordenn tot de eersten van velen die na 1 april 1933 door de nazi's uit 
dee openbare organen en het bedrijfsleven werden weggewerkt. De cul-
tuurhistoricuss H.W. von der Dunk wijst er terecht op dat deze verwijde-
ringg na de roerige start van de boycot grotendeels in het verborgene ver-
liep,, 'achter gesloten deuren en langs bureaucratische weg', zoals het ge-
val-Liebermannn illustreert.20 Slechts weinigen van de circa vijfendertig 
miljoenn Duitsers hadden persoonlijk te maken met joden - die met 
525.0000 al met al anderhalf procent van de bevolking uitmaakten - en 
dee meesten merkten weinig tot niets van wat zich afspeelde.21 Voor zo-
verr ze dat wel deden, waren ze er meestal niet rouwig om, constateerde 
Ernstt Heldring, die op 7 april in Hamburg was. 'Slechts zakenlieden ge-
sprokenn die tevreden waren met het nieuwe régime,' noteerde hij in zijn 
dagboek.. 'De boycot der joden vinden de vooraanstaande Hamburgers 
zoo kwaad niet...'22 
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Dee boycot was een schoolvoorbeeld van de wijze waarop de nazi's 
hunn hetzes voerden en ook van hun 'taaicorrumpering', zoals Von der 
Dunkk het noemt.23 Het woord 'gelijkschakeling' was maar een van de 
eufemismenn waarmee zij hun eigen schijnwerkelijkheid bouwden. En 
dee 'propaganda' die in het buitenland tegen hen zou zijn gevoerd en die 
zijj  als aanleiding gebruikten, bestond tot dat moment grotendeels in 
hunn verbeelding.24 In reactie op deze eerste openlijke jodenvervolgin-
genn kwam later in 1933 wél een campagne tegen hen op gang, en begon 
hett American Jewish Congress voor een boycot van Duitse producten te 
pleiten.. Ook Philips kreeg daarmee te maken. In de zomer van 1933 be-
gonn het Nederlandse concern in de Verenigde Staten met de fabricage 
vann röntgenapparaten in Mount Vernon, een plaatsje aan de noordrand 
vann New York City. Aangezien het American Jewish Congress meende 
datt Philips onder Duitse invloed stond, weigerden hierbij aangesloten 
joodsee artsen de apparaten van deze Philips Metalix Corporation te ko-
pen.. Pas na bemiddeling van de Amsterdamse commissionair Adolph 
Krijn ,, die blijkbaar het vertrouwen van de Amerikaanse joden had, was 
menn bereid te geloven dat het om een Nederlands bedrijf ging.25 

Opp vrijdag 16 juni 1933 reisde Meinhardts zoon Peter, inmiddels dertig 
jaarr oud en advocaat, naar Eindhoven voor een bezoek aan Anton.26 

Zijnn vader was volkomen ingestort en had zich teruggetrokken in zijn 
huiss in Zuoz, vlak bij Sankt Moritz in Zwitserland. Anton beloofde dat 
hijj  Gerard Swope van GE eens zou schrijven of telegraferen, om te kijken 
off  iets voor Meinhardt kon worden gedaan. Peter zelf bood hij een baan 
aann als jurist voor internationale patentaangelegenheden bij Philips. Op 
woensdagg de 21ste schreef Peter vanuit Zwitserland dat het met zijn va-
derr nog altijd niet goed ging - 'DerArzt meint, die Genesung wird noch 
eineganzeeineganze Weile brauchen - maar dat het hem geruststelde dat Anton zo 
buitengewoonn vriendelijk voor hem was.27 Begin juli ging Anton zelf 
naarr Zwitserland voor zakelijke besprekingen in Luzern op 4,5 en 6 juli , 
omm daarna door te reizen naar zijn vakantieoord Crans-Montana in het 
Rhönedal.. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij Meinhardt in die periode op-
gezochtt - of omgekeerd.28 Mogelijk vond (ook) een ontmoeting plaats 
toenn Anton op 28 augustus met zijn juristen Werner Brümmer en Her-
mann van Walsem opnieuw in Luzern was.29 Feit is dat de truc rond het 
wegsluizenn van Meinhardts geld kort daarop van start ging. 

Hett probleem was: Meinhardt en zijn familie konden zelf vrijelij k 
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Duitslandd verlaten maar mochten vanwege beperkingen op de uitvoer 
vann deviezen geen grote bedragen meenemen. In een van voornoemde 
ontmoetingenn moet het idee zijn gerezen voor Meinhardt buiten Duits-
landd een schuld te creëren en hem via een rechterlijke uitspraak te dwin-
genn tot aflossing daarvan — een van de weinige redenen die de Duitse 
autoriteitenn accepteerden voor de uitvoer van geld. Dat ging als volgt. 
Medioo september stuurde het commissionairshuis Dunlop & Philips in 
Amsterdamm (waaraan een neef van Anton verbonden was) een briefje 
naarr Eindhoven dat het twee jaar eerder, in juni 1931, voor rekening van 
Meinhardtt een aantal aandelen Philips had gedeponeerd bij de NV In-
ternationalee Bank te Amsterdam.30 Even later 'vond' bedrijfsjurist Gué-
pinn een briefwisseling terug in de bedrijfsadministratie, die aantoonde 
datt Meinhardt in diezelfde periode geld van Anton had geleend.31 Dat 
wass voldoende voor de beslaglegging van 14 oktober 1933. 

Daarnaa volgde de juridische procedure om Meinhardt te dwingen 
tott terugbetaling van zijn 'schuld'. Hier zat een adder onder het gras. 
Omm de truc te laten slagen, moest die betaling vanuit Duitsland plaats-
vinden.. Daarvoor moest een link worden gelegd tussen zijn schuld in 
Nederlandd en zijn kapitaal in Duitsland. 'Toevallig' dook nog een brief 
uitt de zomer van 1931 op. Daarin herinnerde Meinhardt Anton aan 
dienss belofte hem te helpen bij de aankoop van een pakket aandelen 
Dessauerr Gas; wilde hij nu tweehonderdduizend Reichsmark voorschie-
tenn en die overmaken naar de bank Pröhl & Gutmann, een filiaal van de 
Dresdnerr Bank in Amsterdam? Cruciaal was de slotzin:'... ich hoffe aber 
baldbald meine Schuld abtragen zu können'?2 Intussen zorgden Antons ad-
vocaatt mr. H.J. Passtoors in Eindhoven en de Amsterdamse advocaat 
mr.. H. Modderman, die namens Meinhardt optrad, dat de procedure zo 
gladjess mogelijk zou verlopen. Zij wisten dat het om een truc ging en 
sprakenn met elkaar af dat Modderman bij de zitting verstek zou laten 
gaan,, dat Passtoors onmiddellijk vonnis zou vragen en dat Meinhardt 
geenn beroep zou aantekenen.33 Op 29 december vond de zitting plaats 
bijj  de rechtbank in Den Bosch. De uitspraak kwam op 19 januari 1934: 
Meinhardtt werd, zoals te verwachten, veroordeeld tot terugbetaling van 
zijnn lening.34 Daarmee was stap twee gezet. 

Tegenn die tijd was Meinhardt voldoende hersteld van zijn inzinking om 
terugg te keren naar Berlijn, van waaruit nu stap drie moest worden gere-
geld:: de betaling zelf. Dat ging nog met de nodige rompslomp gepaard. 
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Dee Duitse bureaucraten wilden weten hoe Anton indertijd aan de uit-
geleendee Reichsmark was gekomen. Als hij die speciaal had aangekocht, 
mett guldens, dan was formeel sprake geweest van invoer van deviezen 
(guldens)) in Duitsland, en mocht Meinhardt hem omgekeerd vanuit 
Duitslandd naar Nederland terugbetalen. Had hij echter Reichsmark van 
eenn Duitse rekening gebruikt, dan moest Meinhardt hem in Duitsland 
zelff  terugbetalen, en was de truc mislukt.35 Anton stuurde dus een 
schriftelijkee verklaring dat het om Vrije' marken van een rekening in 
Eindhovenn ging.36 Daarna duurde het nog eens maanden voordat de 
zaakk kon worden afgewikkeld - waarom is niet bekend, misschien van-
wegee een controle van Antons verklaring. Pas eind juni kreeg Mein-
hardtt toestemming zijn aandelen Dessauer Gas te verkopen, en de op-
brengstt naar Nederland over te maken. Het ging om 92.000 Reichsmark 
ofwell  55.000 gulden (met een huidige waarde van ongeveer 420.000 
euro).377 Aangezien Anton de totale 'schuld', inclusief rente en juridische 
kosten,, inmiddels op 142.000 gulden berekende, had Meinhardt in 
principee de mogelijkheid te proberen daarnaast nog eens 87.000 gulden 
uitt Duitsland naar Nederland te sluizen.38 Het is niet bekend of hem dat 
geluktgelukt is, zodat we ervan uit moeten gaan dat de truc uiteindelijk maar 
voorr veertig procent is geslaagd. 

Uitt de toon van zijn brieven blijkt dat het Meinhardt de daaropvol-
gendee drie jaren redelijk verging. Nog in 1934 vestigden zijn zoon Peter 
enn dochter Lotte zich met hun echtgenoten in Londen. Begin 1935 
maaktee hij zelf met zijn vrouw een wereldreis.39 Zijn vrienden bij Os-
ramm zorgden ervoor dat hij tot medio 1936 op contractbasis advieswerk 
voorr het bedrijf kon verrichten.40 Antons poging hem in de adviesbaan 
vann de overleden Woodward bij Phoebus te schuiven, mislukte wegens 
verzett van General Electric. Mogelijk vonden de Amerikanen hem juist 
vanwegee zijn Osram-contract niet onafhankelijk genoeg.41 Maar Mein-
hardtt had genoeg contacten in de branche om vanaf najaar 1936 een 
deell  van het jaar in Londen te gaan wonen en werken als consultant in 
hett internationaal patentrecht en ondernemingsrecht.42 Anton bleef 
hemm en zijn vrouw Eva cadeautjes sturen - haring, kaas, tulpenbollen -
enn ze zagen elkaar af en toe, als vanouds.43 

Najaarr 1934 was de moord op de Joegoslavische koning toch geen aan-
leidingg geworden voor oorlog in Europa. Najaar 1935 doemde een nieu-
wee potentiële aanleiding op. In de loop van september kwamen steeds 
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meerr signalen dat Benito Mussolini een aanval op Abessinië (Ethiopië) 
inn de zin had. Met het doel een koloniale mogendheid als Engeland en 
Frankrijkk te worden, had Italië aan het eind van de negentiende eeuw 
Eritreaa bezet en het zuiden van Somalië. Een poging in het tussenlig-
gendee Abessinië een protectoraat te vestigen, was toen echter mislukt. 
Daarnaa hadden de Italianen hun aandacht gericht op het Middelland-
se-Zeegebied.. In 1912 hadden ze Tripolitanië bezet en dat met twee aan-
grenzendee gebieden samengevoegd tot de kolonie Libië. Na de Eerste 
Wereldoorlogg hadden ze nog wat kleine plukjes in bezit gekregen: Zuid-
Tirol,, de stad Triest en het schiereiland Istrië aan de Golf van Venetië, en 
dee Kroatische stad Zadar. Alles bijeen was het veel te weinig voor Mus-
solini'ss ambitie Italië tot de rangen der grote mogendheden door te la-
tenn dringen. 

Algemeenn vreesde men dat Engeland een Italiaanse aanval op Abes-
siniëë zou opvatten als bedreiging van zijn eigen koloniale belangen in 
dee regio. Het gevaar van een Britse reactie kwam in september ook ter 
sprakee in de raad van commissarissen van Philips. Anton was al enige 
tijdd bezig met het kopen van goud als dekking tegen valutaschommelin-
genn en als bescherming tegen een eventuele devaluatie van de gulden. 
Tijdenss de vergadering van dinsdag 3 september wees Gerard Philips op 
hett risico dat dit goud onbereikbaar zou worden in geval van een oorlog 
tussenn Engeland en Italië. Omdat hierover alleen te speculeren viel, be-
slotenn de commissarissen het maar in Londen te laten liggen.44 

Toenn sloeg in Antons persoonlijke kring wederom het noodlot toe. Be-
ginn september bevond jhr. mr. Gerhard Sandberg, de echtgenoot van 
dochterr Jetty, zich in Turkije. Hij was directeur bij de vliegtuigfabriek 
Fokkerr en een geoefend militair vlieger, en gaf daar een week lang de-
monstratiess met de nieuwe Fokker c-x, een eenmotorig militair ver-
kenningsvliegtuigg met twee zitplaatsen. Op donderdag 5 september, 
vlakk voor zijn terugkeer, verzorgde hij op speciaal verzoek van de Turkse 
presidentt nog een extra demonstratie bij Ankara. Aan het eind daarvan 
liett hij het toestel klimmen naar vierduizend meter en zette hij, zoals al-
tijd,, een laatste, spectaculaire duikvlucht in. Ditmaal ging het mis. 'Op 
zekerr moment moeten de krachten op de vleugels te sterk zijn geweest,' 
schreeff  Frits Philips later in zijn autobiografie, 'zodat een vleugel zich 
begaf.. Het toestel boorde zich met loeiende motor de grond in.'45 

Zoo verloor Jetty voor de tweede maal binnen vier jaar op tragische 
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wijzee een echtgenoot. Het huwelijk met Sandberg had anderhalf jaar 
geduurd.. Hij was zevenendertig jaar. Vij f maanden voor het ongeval 
wass hun zoontje Gijs geboren. Jetty verliet onmiddellijk hun vill a 'De 
Zonneberg'' te Amersfoort en trok met haar twee kinderen in bij haar 
ouderss in Eindhoven. 'U wilt de eigenaren van de vill a wel uit naam van 
mijnn dochter mededelen, dat zij er heerlijk heeft gewoond en er gedu-
rendee anderhalf jaar de gelukkigste tijd van haar leven heeft doorge-
maakt,'' schreef Anton bij het opzeggen van de huur aan notaris R baron 
vann der Feltz.46 Ook hij was zwaar aangeslagen door Sandbergs dood, 
diee hij in een brief aan een bekende een'verschrikkelijke slag' noemde.47 

Dee klap kwam misschien extra hard aan, omdat het de tweede was in 
eenn halfjaar. Op 14 maart - Antons verjaardag - was zijn broer Hans op 
71-jarigee leeftijd na een ziekbed van slechts enkele weken aan de gevol-
genn van een vergiftiging bezweken.48 Anton en Anna hadden net een va-
kantiereiss van twee maanden achter de rug. 'De 13e kwam ik hier terug 
uitt Egypte en Jerusalem,' schreef hij zijn vriend Petrus Cochius.49 'Tot 
mijnn groot verdriet was mijn broer Hans toen erg ziek en is diezelfde 
nacht,, nadat hij mij nog herkend had en ik nog enkele woorden met 
hemm had gesproken, helaas gestorven... Niet alleen voor zijn vrouw en 
kinderen,, maar ook voor ons is dit een grote slag.' 

Meerr nog dan het snelle overlijden van Hans deed de plotselinge 
doodd van Sandberg hem beseffen dat ook hem wat zou kunnen overko-
men.. Hij schreef zijn broer Ed een week later: 'Na het ongeluk dat ons 
getroffenn heeft, waaruit wel duidelijk blijkt hoe broos ons leven is en ik 
misschienn morgen ook wel eens weggerukt kan worden, heb ik in deze 
dagenn erover nagedacht om Frits op de algemene vergadering [van aan-
deelhouders]]  tot onderdirecteur te benoemen. Ik heb er met Van Mes-
dagg en Gerard over gesproken, die het volkomen met mij eens zijn.'50 

Hett was een puur emotionele beslissing, een aanwijzing bovendien dat 
hijj  zijn inmiddels dertigjarige zoon nog altijd als potentiële opvolger 
beschouwde.. Frits' benoeming werd bekrachtigd op 18 oktober 1935-51 

Intussenn was Mussolini op 2 oktober Abessinië binnengevallen. En-
gelandd liet militaire tegenacties achterwege; het bleef bij economische 
sanctiess van de Volkenbond. Desondanks vond Anton de situatie zo on-
zekerr dat hij eind december - mede op advies van zijn goede bekende ir. 
Alexx Heldring, directeur van het Algemeen Handelsblad te Amsterdam -
afzagg van een voorgenomen reis naar Egypte, Libië, Istanbul en Grie-
kenland.522 In plaats daarvan vertrokken Anna en hij op vrijdag 10 janu-
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arii  met de Cottica van de Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Maat-
schappijj  voor een tocht van een week of acht naar Madeira en Tenerife.53 

Opp het Portugese eiland logeerden ze in het luxueuze Reid's Palace Ho-
tell  en speelde hij veel golf. Zelfs op de golfcourse bleef hij trouwens za-
kenn doen: hij ontmoette de chairman van het Londense University Col-
legee Hospital, sir Herbert Samuelson, die wel interesse had in röntgen-
apparaten,, en na terugkeer tipte hij Vredestein over rieten stoelen met 
rubberkussenss die hij op Madeira had gezien en die misschien wel een 
leukk nieuw product voor deze fabriek konden zijn.54 

Eenn teleurstelling was wel dat hij acht dagen lang rondliep met 'de 
Madeira-ziektee (dysenterie), tengevolge van het gebruik van tomaten-
sla,, waardoor ik gedurende die dagen niets mocht nuttigen als rijstewa-
ter...,, macaroni in water gekookt en droge rijst en dat nog wel in een ho-
tel,, waar de keuken kon concurreren met de beste Parijse restaurants,' zo 
schreeff  hij zijn vriend minister Gelissen later.55 Na een paar aansluiten-
dee weken op Tenerife voeren ze begin maart terug naar Cadiz aan de 
Spaansee zuidwestkust en reisden ze over land via Madrid en Parijs weer 
naarr Nederland.56 

Eenn paar weken na thuiskomst werd hij opnieuw ziek, en dit keer 
veell  ernstiger. Begin april openbaarde zich een nierinfectie, die hem 
tweee maanden in bed hield.57 In de familie meende men dat deze ziekte 
hett gevolg kon zijn van de dysenterie op Madeira en een verminderde 
weerstandd door de psychische klap die de dood van Sandberg en het 
verdriett van Jetty hem hadden bezorgd.58 De werkelijke oorzaak was 
niett precies duidelijk. Pas in de tweede helft van juni kon hij weer wat 
rondlopen.. Medio juli was hij voldoende opgeknapt om naar Crans-
Montanaa te reizen, waar hij in het golfhotel nog eens twee maanden op 
krachtenn kwam.59 Na een kort aansluitend verblijf in Bellagio aan het 
Comomeerr in Noord-Italië keerden Anna en hij op 9 of 10 oktober 1936 
inn Eindhoven terug.60 Hoewel Frans Otten verschillende relaties liet we-
tenn dat hij toen volledig hersteld was, dacht hij daar zelf anders over.61 

Beginn november schreef hij William Meinhardt dat hij zich goed voelde, 
maarr voetballen met de kleinkinderen was er nog niet bij: 'Meine Beine 
laufenlaufen noch nicht so schnell, das wird in einigen Monaten wohl viel besser 
gehen,gehen, sagt derArzt.'62 

Dee facto was Anton in 1936 - de reis aan het begin meegeteld - ruim 
tienn maanden uit de roulatie, en getuige de schaarse correspondentie 
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uitt die tijd was hij in zijn ziekteperiode niet of nauwelijks in staat te wer-
ken.. Het gevolg was dat de opvolgingskwestie, die na de dood van Sand-
bergg ineens concreet in zijn hoofd was opgedoken, op de agenda bleef 
staan.. Mogelijk was Frans Otten zich dat goed bewust. Hij nam Anton 
waarr en maakte van deze onverwachte gelegenheid gebruik om zich 
krachtigg te profileren. Toen de winst over het boekjaar 1935-1936 meer 
dann gehalveerd bleek naar vier miljoen, mede door de harde gulden, 
hieldd Otten tijdens een bijeenkomst met de hogere staf op 4 juli 1936 een 
toespraakk met een hoog urgentieniveau, waarin hij forse bezuinigingen 
aankondigde:: verlaging van lonen, inkrimping van het personeelsbe-
stand,, vermindering van de bureaucratie enzovoort. Immers, zo zei hij: 
'Wijj  leven in tijd van de scherpste economische oorlog, welke zich over 
allee linies van goederen- en geldverkeer, van handel en industrie uit-
strekt.'633 Vervolgens gaf hij een overzicht van de economische wapens 
waarmeee de naties elkaar in die tijd bestreden, en die allemaal samen-
hingenn met nationalisme en protectionisme: 'Invoerverboden en kwan-
titatievee invoerbeperkingen, prohibitieve invoerrechten en administra-
tievee invoerbemoeilijking, exportpremies en dumping, anti-dumping-
maatregelen,, autarkische voorkeur voor nationale en uitsluiting van 
vreemdee fabrikaten, valutadepreciatie [= devaluatie, MM ] en deviezen-
beperkingen,, clearingverdragen [voor verrekening van vorderingen 
tussenn landen via een centrale instantie, MM ] en compensatieregelingen 
[zoalss verplichte uitvoer in ruil voor het recht op invoer, MM] , staats-
monopoliess en nationale veiligheidscomplexen, beperking in respectie-
velijkk verbod van vestiging nieuwe industrieën, nationaal voorgeschre-
venn loonsverhogingen en verhoging van sociale lasten, belastingver-
hogingenn (ook daar, waar van geen winst sprake is), voorgeschreven 
beperkingenn in personeelsvermindering, verkorting der arbeidstijden, 
verhinderingg van rationalisatie door beperkingen in de toepassing van 
tariefsystemen,, maatregelen van retorsie en represaille...'64 Het was een 
overdonderendee opsomming, die in terugblik een zekere bewondering 
afdwingtt voor de enorme creativiteit die de bureaucraten en politici van 
dee jaren dertig aan den dag hebben gelegd bij het bemoeilijken van het 
vrijee ondernemerschap en de internationale handel. 

Alss multinational had Philips vrijwel overal met deze maatregelen te 
maken.. Een van de belangrijker landen voor het concern was Italië. 
Eindd 1935 sloten in totaal tweeënvijftig landen, inclusief de meeste Euro-
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pese,, zich aan bij de sancties van de Volkenbond tegen dat land wegens 
dee oorlog tegen Abessinië. De bedoeling was het financiële verkeer en 
hett handelsverkeer met Italië lam te leggen. In de praktijk kwam daar 
niett veel van terecht. Oostenrijk, Zwitserland en Hongarije deden maar 
tenn dele mee en Duitsland, dat geen lid van de Volkenbond was, hele-
maall  niet. Voor Philips was veel problematischer dat Italië op zijn beurt 
hett goederen- en geldverkeer verbood met de sanctielanden, waaronder 
Nederland.. Vanaf medio november moesten de fabrieken in Alpignano 
enn Monza hun grondstoffen en onderdelen in Italië zelf kopen, in 
Duitslandd en in andere niet-sanctielanden. Het schriftelijk contact van 
Philipss Italië met Eindhoven kwam stil te liggen, en slechts af en toe 
kondenn directeur Mario Muggia en Charles Nossent (directeur van Phi-
lipss Radio S.A. Italiana) naar Zwitserland of Duitsland voor besprekin-
genn met managers uit Eindhoven.65 

Dezee situatie duurde tot mei 1936, toen Italië de Abessijnse hoofd-
stadd Addis Abeba bezette en het land met Italiaans Somalië en Eritrea 
samenvoegdee in de nieuwe kolonie Africa Oriëntale Italiana. Een paar 
wekenn later liet de Volkenbond de sancties vallen en kon het verkeer 
zichh herstellen. Daarmee waren de moeilijkheden niet ten einde. Mus-
solinii  werkte al een decennium aan versterking van de industriële zelf-
voorzieningg door bevoordeling van Italiaanse ondernemingen, en aan 
dee opbouw van een corporatieve staat. In 1926 hadden de vrije vakbon-
denn plaats moeten maken voor één, fascistische, bond per bedrijfstak. 
Vanaff  1934 regelden deze vakbonden, de werkgeversorganisaties en de 
fascistischee partij samen de prijzen en de productie in drieëntwintig be-
drijfstakgewijzee corporaties.66 Tegen die tijd had Mussolini wel door dat 
hijhij  de nationale industrie maar ten dele kon beschermen door invoer-
beperkingen.. Die hadden immers buitenlandse bedrijven als Philips er-
toee aangezet in Italië zelf te gaan produceren. Daarom begon de Itali-
aansee regering in de jaren dertig ook daar beperkingen aan op te leggen. 
Dee Philips-dochter in Monza, bijvoorbeeld, mocht op een gegeven mo-
mentt niet meer dan de helft van het aantal radiobuizen produceren van 
hett aantal dat de nationale concurrent Radiomarelli maakte.67 

InIn reactie op dit alles probeerde Philips zichzelf in Italië zo Italiaans 
mogelijkk te maken. In 1934 wilde men de aandelen van Philips Italiana 
formeell  op naam van de directeuren Mario Muggia en Jules Israel zet-
ten,, en richtte men voor dat doel een Nederlandse schijnvennootschap 
opp met de naam Mafina. Maar in 1935 verplichtte de Italiaanse regering 
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haarr burgers om buitenlands aandelenbezit te melden, en werd deze 
routee te doorzichtig en daarmee onbruikbaar.68 In 1936 zette men de 
productievergunningenn voor radiobuizen op naam van een persoon-
lijke,, in Italië gevestigde vennootschap van directeur Del Vecchio van 
dee fabriek in Monza. Deze tekende een verklaring dat de vergunningen 
eigenlijkk van Philips Radio Italiana waren en dat hij, indien gewenst, 
meee zou werken aan een overdracht aan die firma. Helaas bleek hij on-
betrouwbaar,, want toen die overdracht in 1938 aan de orde kwam, be-
gonn hij ertegen te protesteren.69 Mogelijk wilde hij een slaatje slaan uit 
hett feit dat Philips hem niet zo gemakkelijk kon ontslaan. Tegen die tijd 
gaff  de Italiaanse regering Nederlanders namelijk geen toestemming 
meerr de fabriek in Monza te bezoeken, en dwong men Philips en andere 
buitenlandsee bedrijven via weigering van verblijfs- en werkvergunnin-
genn tot verdere italianisering van het management.70 

Inn Spanje leverden niet zozeer nationalisme, protectionisme of be-
perkendee maatregelen problemen op als wel de burgeroorlog. In juli 
19366 ontstond een rebellie bij troepen in Spaans Marokko, die oversloeg 
naarr het moederland. Conservatieven, monarchisten en aanhangers 
vann de fascistische Falange Espanola sloten zich onder leiding van gene-
raall  Francisco Franco y Bahamonde aaneen in een opstand tegen de 
zwakkee en intern verdeelde linkse, republikeinse regering. Direct brak 
eenn burgeroorlog uit, die gepaard ging met enorme wreedheden aan 
beidee zijden. Franco kreeg steun van Italiaanse en Duitse gevechtsvlieg-
tuigenn en ander materieel, en later ook van troepen; de linkse en anar-
chistischee milities werden - in zeer beperkte mate - geholpen door Sta-
linn en door vrijwilligers die uit alle delen van Europa toestroomden om 
tegenn het fascisme te komen vechten.71 Na een paar maanden was Span-
jee verdeeld in een 'Wit' deel in handen van Franco, en een 'Rood' repu-
blikeinss deel. Wit-Spanje omvatte het zuiden (Andalusië en Extrema-
dura),, het westen en delen van het noorden. Rood-Spanje omvatte 
Cataloniëë en Barcelona in het noordoosten, Madrid, grote delen van het 
middenn van het land, Baskenland, Asturië langs de noordkust, en het 
grootstee deel van de Middellandse-Zeekust.72 

Dee vestigingen van Philips bevonden zich in het Rode deel: de gloei-
lampenfabriekk Lamparas Z in Barcelona en de verkoopmaatschappij 
Philipss Ibérica in Madrid. De fabriek in Barcelona draaide gewoon 
door,, hoewel de burgeroorlog natuurlijk niet gunstig was voor de eco-
nomiee en de verkopen. Ook de machtsovername door een links werk-
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nemerscomitéé in de fabriek zelfwas niet bevorderlijk voor de rentabili-
teit.. Toen Franco Madrid aanvankelijk niet wist te veroveren, meende 
Philipss dat de tweedeling wel eens permanent zou kunnen blijken. Me-
dioo 1937 besloot men in het Witte grensstadje Irün, vlak bij San Sebas-
tian,, samen met een Spaanse fabriek radio's te gaan maken. Bovendien 
streekk Enrique de Jongh, een van de twee directeuren van Philips Ibéri-
ca,, neer in San Sebastian. Tot dat moment had het Franco-regime wei-
nigg waardering gehad voor Philips' afwachtende houding in Wit-Span-
je,, maar door deze stappen verbeterden de relaties.73 Dat kwam wel van 
pass toen de generaal met zijn moderne Duitse en Italiaanse wapens in 
19377 en 1938 geleidelijk steeds meer delen van Rood-Spanje veroverde, 
tott begin 1939 ook Barcelona en Madrid in zijn handen vielen en de oor-
logg ten einde kwam. Mede door deze redelijke relatie en doordat Spanje 
(evenalss Portugal) buiten de Tweede Wereldoorlog bleef, kon Philips 
Ibéricaa in de jaren 1939-1945 betrekkelijk ongestoord verder functione-
ren. . 

Inn Duitsland had concurrent Osram de lichtmarkt in handen. Wel ver-
zorgdee Philips daar na de overname van Muller AG liefst veertig procent 
vann de verkopen van elektronenbuizen (radiolampen, gelijkrichterbui-
zenn en röntgenbuizen) — alleen in Engeland zette men nog grotere aan-
tallenn weg.74 Met Telefunken was afgesproken dat Philips vanaf het na-
jaarr van 1934 ook de sterk expansieve markt voor radiotoestellen mocht 
betreden.. Het Nederlandse concern kon daar echter alleen op inspelen 
-- en überhaupt in Duitsland actief blijven - door rekening te houden 
mett de eisen van de nazi's. Dat betekende vanaf dag één van het nazi-
tijdperkk in de eerste plaats: door Arisch te zijn. Begin 1934 accepteerde 
Philipss de verplichting, die ook voor buitenlandse ondernemingen 
gold,, zich aan te sluiten bij de corporatistische organisaties Reichs-
fachverbandfachverband der Rundfunk Industrie en Reichsfachverband der elektro-
technischentechnischen Industrie.75, Daarmee accepteerde het ook de in april 1933 
uitgevaardigdee Ariërparagraaf, die eerst alleen de uitsluiting van joden 
uitt overheidsdienst betrof, maar spoedig werd gehanteerd door vrijwel 
allee Duitse organisaties.76 

Hoee belangrijk het Arisch karakter van een bedrijf in Hitler-Duits-
landd was, en met welke complicaties en implicaties Philips bij het aan-
tonenn ervan kampte, blijkt weer uit het geval van de Hamburgse doch-
terr Muller AG Toen de joodse president-commissaris Max Liebermann 

312 2 



daarr voorjaar 1933 noodgedwongen was afgetreden, werd die functie na 
enigee tijd overgenomen door de - ongetwijfeld niet-joodse - advocaat 
dr.. H. Droege.77 In de loop van 1935 meldde Muller zich aan bij de Na-
tionalsozialistischetionalsozialistische Voïkswohlfahrt (NSV), een in 1932 opgerichte massa-
organisatiee voor welzijns- en gezondheidszorg.78 Aansluiting hierbij 
wass niet wettelijk verplicht maar blijkbaar wel een feitelijke voorwaarde 
omm in aanmerking te komen voor leveranties van röntgenapparaten 
aann medische instellingen. Eind december 1935 liet de Eindhovense re-
presentantt in de raad van commissarissen, Van Lohuizen, aan Werner 
Brümmerr weten dat de toelating was geweigerd, omdat Muller een bui-
tenlandss en niet-Arisch bedrijf zou zijn. Hij beklaagde zich dat presi-
dent-commissariss Droege hier nog steeds niets tegen had ondernomen. 
'Inn de laatste tijd zijn ons herhaaldelijk orders ontgaan, daar de concur-
rentiee zich niet ontziet, bij alle ziekenhuizen erop te wijzen, dat Muller 
niet-Arischh is en zich in buitenlands bezit bevindt.'79 Van Lohuizen 
wass eens nagegaan waar deze informatie eigenlijk vandaan kwam, en te-
rechtgekomenn bij het Hamburgse bureau voor bedrijfsinformatie 
Kramerr & Co. Dat verspreidde nog altijd een document waarin de oude 
raadd van commissarissen - met Liebermann - stond vermeld, en waar-
inn 'ook wordt gesuggereerd dat Philips winsten heeft weggewerkt'. 
Droegee had in die kwestie evenmin iets ondernomen. 

Brümmerr nam meteen contact op met de president-commissaris, en 
enkelee dagen later maande hij hem ook schriftelijk nog eens om van het 
bureauu Kramer te eisen dat dit zijn informatie zou controleren bij het 
Handelsregister.800 Daar was namelijk vastgelegd dat Muller AG welis-
waarr in handen van Philips was, maar dat de directie bestond uit Duit-
sers,, dat de raad van commissarissen slechts één Nederlander (Van Lo-
huizen)) telde, en dat beide organen 'rein arisch' waren, evenals het vijf-
honderdvijfitgg mensen tellende personeelsbestand.81 Droege kwam nu 
well  in actie en ging met een uittreksel uit het Handelsregister naar de 
Hamburgsee NSDAP-leiding, die hem een schriftelijke bevestiging gaf 
datt Muller inderdaad Arisch en niet-joods was.82 Deze bevestiging ging 
vervolgenss naar de belangrijkste NSDAP-organisaties in Hamburg en 
Berlijn,, inclusief het Reichsbezugsquellen-Archiv, dat binnen de partij 
goldd als het maatgevende verzamelpunt van alle informatie.83 

Enkelee maanden later besloot Frans Otten - Anton was in deze 
periodee ziek - alle Nederlandse (gedelegeerde) commissarissen uit de 
Duitsee dochtermaatschappijen terug te trekken en te vervangen door 
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Duitse.844 Zijn motieven liggen voor de hand: zeker één van de vijf be-
trokkenenn was joods - Werner Brümmer - en de Duitse dochterbedrij-
venn zouden zo een nog Arischer karakter krijgen.85 Helpen deed deze 
stapp echter niet. Steeds weer begon iemand anders te donderjagen over 
hett buitenlandse en al dan niet Arische karakter van de Philipsbe-
drijven.. In 1937 probeerde een broer van de vroegere Müller-directeur 
Friedrichh von Rafïler er een slaatje uit te slaan. Deze Emil Raffler - die 
hett 'von' niet meer gebruikte - had er lucht van gekregen dat een chi-
rurgischee kliniek in Heidelberg röntgenapparatuur bij Muller had be-
steld.. Hij schreef vervolgens een brief naar de NS DAP -top in München, 
waarinn alweer stond dat Muller in buitenlandse handen was en dat de 
winstt naar het buitenland vloeide. Hij eiste dat minstens een Duitse tus-
senhandelaarr werd ingeschakeld, uiteraard hijzelf, zodat een deel van de 
winstt in Duitsland bleef. De brief werd doorgeleid naar de autoriteiten 
inn Karlsruhe - hoofdstad van de deelstaat Baden, waar Heidelberg toe 
behoordee - die de zaak nader onderzochten om na te gaan of Muller 
well  in aanmerking mocht blijven komen voor overheidsopdrachten. De 
zittendd directeur van Muller, Georg van Alt-Stutterheim, zag zich ge-
noodzaaktt een vertegenwoordiger naar Karlsruhe te sturen om uit te 
leggenn hoe het eigendom van het bedrijf in elkaar stak en de autori-
teitenn ervan te overtuigen dat er geen joods kapitaal in zat. Uit diens 
verslagg bleek dat Emil Raffler al twee keer bij de onderzoeker van de 
deelstaatt langs was geweest, 'er niet voor teruggeschrokken [was] drei-
gementenn uit te spreken, voor het geval aan zijn wensen geen gevolg ge-
gevenn werd', en een zodanige scène had gemaakt dat de onderzoeker het 
gesprekk ten slotte had afgebroken.86 

InIn de loop van de jaren dertig werd het voor Philips steeds lastiger 
omm in Duitsland te opereren, door deze maar ook door andere proble-
men.. Zo verslechterden na de komst van een nieuwe directie bij Tele-
funkenn in het najaar van 1933 de verhoudingen met dit bedrijf, dat op 
grondd van de overeenkomst van 1931 een groot deel van Philips' elektro-
nenbuizenn afnam. De Duitsers klaagden steeds vaker dat Philips de af-
sprakenn niet nakwam en in 1936 werd duidelijk dat Telefunken feitelijk 
aanstuurdee op herziening ervan. Anton, weer hersteld, greep persoon-
lij kk in en schreef een brief naar directeur Von Buol van Siemens 8c Hals-
ke,, een van de eigenaren van Telefunken.87 De lucht werd gezuiverd, 
maarr hooguit tijdelijk, want toen na de gedwongen Anschluss van Oos-
tenrijkk van maart 1938 aanpassing van de overeenkomsten nodig was, 
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kregenn Philips' onderhandelaars te horen dat ze onvoldoende begrip 
haddenn voor de politiek van het nazi-regime. En er was meer. Het Duit-
see ministerie van Economische Zaken (Reichswirtschaftsministerium) 
werdd steeds trager bij de afhandeling van vergunningaanvragen. Boven-
dienn maakten Duitse leveranciers misbruik van het feit dat Philips - in 
ruill  voor de toestemming tot invoer van eigen halffabrikaten en pro-
ductenn - een bepaalde hoeveelheid goederen uit Duitsland moest uit-
voeren,, en rekenden zij het bedrijf veel te hoge prijzen voor die goede-
ren.888 Overigens is niet uitgesloten dat Philips hiermee een koekje van 
eigenn deeg kreeg. Ook de prijzen van importen in Duitsland liepen van-
aff  medio jaren dertig op. Dat hing weer samen met de Duitse deviezen-
controles,, die de invoer beperkten, terwijl de vraag naar met name me-
taal-- en elektrotechnische producten uit het buitenland groot bleef. 
Philips'' exporten naar Duitsland en compenserende importen waren 
aanzienlijk.. Als grote onderneming gebruikte het concern voor de ver-
rekeningg daarvan niet de gewone Duits-Nederlandse clearing, maar 
hadd het een speciale eigen rekening (een Auslander Sonderkonto für In-
landzahlungen,landzahlungen, ASKI). Zowel in 1937 als in 1938 is via die weg voor zeven 
miljoenn gulden verrekend, wat neerkwam op vier a vijf procent van de 
totalee Nederlandse export naar Duitsland.89 

Kortt na de Anschluss - tijdens welke Anton op wereldreis was, waarover 
inn een volgend hoofdstuk meer - stuurde Frans Otten een uitvoerige 
brieff  over de gang van zaken aan de bijna tachtigjarige Gerard Philips, 
waarinn hij ook inging op de gevolgen van die annexatie. Die betroffen 
niett alleen Oostenrijk zelf, 'doch ook Tsjecho-Slowakije, Hongarije, 
Roemeniëë en Joegoslavië, aangezien Duitsland ook in deze landen, af-
gezienn nog van politieke verschuivingen, een grote activiteit uitoefent, 
omm economisch en industrieel zo veel mogelijk munt te slaan uit wat 
kortt geleden met Oostenrijk is gebeurd, terwijl anderzijds in deze lan-
denn een sterke neiging bestaat, zich meer naar Duitsland te oriënteren. 
Datt onze Duitse concurrenten hiervan een dankbaar gebruik maken 
spreektt vanzelf en wij moeten ons dus met dezelfde voortvarendheid als 
dezee teweer stellen om ons niet te laten verdringen uit een gebied waar-
inn wij gedurende tientallen jaren moeizaam een positie hebben opge-
bouwd.. Het is thans, méér dan ooit... een vechten over alle linies...'90 

Eenn halfjaar later, na de inlijving van het Sudetenland bij Duitsland 
inn oktober 1938, maakte de staf van Philips een uitvoerig overzicht van 
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dee problemen waar Otten het in zijn toespraak over de 'economische 
oorlog',, twee jaar eerder, al in algemene zin over had gehad.91 Het rap-
portt beschreef eerst hoe het streven naar autarkie na de Eerste Wereld-
oorlogg was begonnen in Rusland, waar de staat het monopolie voor de 
buitenlandsee handel opeiste, en zich later had uitgebreid naar andere 
landen.. 'Volstaan moge worden met te wijzen op Duitsland, Italië 
(voorall  na de sanctieperiode), Turkije, Polen en laatstelijk Venezuela.'92 

Dee reactie van Philips op deze ontwikkeling - verplaatsing van produc-
tiee - had inmiddels vergaande gevolgen gehad. In 1929 werd nog vijfen-
zeventigg procent van de gloeilampen in Nederland gefabriceerd; in 1937 
wass dat teruggelopen naar veertig procent, terwijl voor radio de Neder-
landsee productie was verminderd van honderd naar vijfendertig pro-
cent.93 3 

Hett rapport zag vervolgens twee soorten redenen voor het streven 
naarr zelfvoorziening en het bijbehorend protectionisme. In de eerste 
plaatss economische redenen: in reactie op het stagnerend handelsver-
keerr waren tijdens de Eerste Wereldoorlog in een aantal landen bepaal-
dee basisindustrieën opgericht (zoals Philips zelf had gedaan voor de 
glasproductie).. Daarna hadden de regeringen - met het oog op moge-
lijk ee nieuwe oorlogen en nieuwe handelsonderbrekingen - een deel van 
dezee industrieën met protectionistische maatregelen overeind gehou-
denn en beschermd tegen buitenlandse concurrentie. In de tweede plaats 
warenn er politieke motieven, met name het expansionisme van een aan-
tall  landen - door het rapport met een diplomatieke term 'dynamiek' 
genoemd:: 'zie de aansluiting van Oostenrijk en van Sudeten-Duitsland; 
dee opneming van Abessinië in het Italiaanse Rijk; de door Japan onder-
nomenn stappen ter uitbreiding van zijn machtssfeer in China; de mede-
werkingg van Italië bij het Spaanse conflict en het streven van Duitsland 
omm een sterke politieke en economische invloed te verkrijgen in de Bal-
kanlanden'.94 4 

Dee cultuurhistoricus H.W. von der Dunk heeft beschreven wat zijns 
inzienss achter deze ontwikkelingen schuilging, en daarbij gewezen op 
dee teleurstelling die in het Europa van de jaren dertig heerste over de 
parlementairee democratie en over het liberale kapitalisme, dat erg insta-
biell  was gebleken en waarvan werkloosheid een inherente kwaal leek. 
Alss gevolg daarvan bestond 'een algemene hunkering naar orde, stabili-
teit,, collectivisme en heroïek in dienst van een groter geheel en ter be-
schermingg van de verloren enkeling'.95 Von der Dunk zag een verband 
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tussenn deze gevoelens, de toenemende greep van de politiek op de eco-
nomiee en het opkomend protectionisme van dat decennium: 'Door de 
grotee werelddepressie en de instorting van de internationale economie 
richttenn de staten zich noodgedwongen allereerst op de bescherming 
vann het eigen nationale huis. Die ontwikkeling versterkte alom de fixatie 
opp het nationale belang, ook bij de vanouds gevestigde parlementaire 
democratieën.. Waar het [democratisch] stelsel nog op losse schroeven 
stond,, groeide de behoefte aan een sterke man en een sterke staat/96 

InIn 1938 noemde ook het Philips-rapport de recessie als een sterke im-
pulss voor het protectionisme, en in het bijzonder de 'kredietcrisis van 
1931,, welke voor een groot aantal landen een dusdanige verstoring van 
hett evenwicht van hun handels- en betalingsbalansen heeft tengevolge 
gehad,, dat met alle middelen van actieve economische politiek werd ge-
tracht,, de hiermede gepaard gaande catastrofale gevolgen zo goed mo-
gelijkk op te vangen'97 Uit het daaropvolgende gedetailleerde overzicht 
perr land - dat alleen landen betrof waar Philips actief was - blijkt in-
derdaadd dat niet alleen fascistische of andere dictaturen hun toevlucht 
tott protectionistische middelen hadden genomen. Dit was een veel bre-
derr verschijnsel, dat zich ook niet beperkte tot Europa. Vestigings- en/of 
uitbreidingsbeperkingenn kwam men behalve in Duitsland en Italië ook 
tegenn in Zwitserland. Roemenië (waar een monarchistische dictatuur 
heerste)) en Brazilië (met een presidentiële dictatuur) eisten dat een on-
dernemingg een meerderheid aan binnenlandse aandeelhouders had, 
maarr dat deden ook Tsjecho-Slowakije en het koninkrijk Joegoslavië.98 

Dee Roemenen behoorden qua bureaucratische fantasie trouwens tot de 
uitblinkers.. Philips moest er voor radiobuizen naast invoerrechten nog 
eenss acht andere belastingen betalen, waaronder een 'invoerheffing 
voorr de vorming van een nationaal marinefonds'.99 

Prijscontroless en prijsvoorschriften bestonden in Duitsland, maar 
ookk in Noorwegen en Zwitserland; wetgeving waarbij de staat bedrijven 
tott kartelvorming dwong of juist verplichtte kartels te ontbinden, was 
err in Polen (een semi-dictatuur), en ook in Joegoslavië,Tsjecho-Slowa-
kije,, Hongarije, Denemarken en Noorwegen. Problemen met verblijfs-
enn werkvergunningen voor buitenlanders waren er in Polen, Italië, het 
doorr militairen geregeerde Argentinië en verder in Joegoslavië, Tsjecho-
Slowakijee en Denemarken. Alleen op het punt van deviezenrestricties, 
waardoorr 'ook voor het Philips-bedrijf... zich langzamerhand bepaal-
dee bedragen, waarvoor geen transfermogelijkheid bestaat, in het 
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buitenlandd [zullen] hebben opgehoopt', wees het rapport uitsluitend 
naarr Duitsland met de aangesloten gebieden Oostenrijk en het Sude-
tenland.100 0 

Groot-Brittanniëë ontbrak in het stuk, zodat we kunnen aannemen 
datt Philips daar weinig of geen problemen had. Dit betekent overigens 
niett dat de Britse regering nog altijd vasthield aan het principe van vrij -
handel.. In het Europa van de jaren dertig heeft zich een proces van ver-
snipperingg afgespeeld, waarin ieder land zich via protectionistische 
maatregelenn in eerste instantie concentreerde op de 'bescherming van 
hett nationale huis', en de grotere landen vervolgens greep trachtten te 
krijgenn op de kleinere. Daarbij richtten de Duitsers zich op Centraal-
enn Zuidoost-Europa. De Britten namen vooral Noord-Europa in het 
vizierr en eisten bijvoorbeeld van landen als Noorwegen, Denemarken 
enn Finland dat deze Brits staal en steenkool kochten, in ruil voor toe-
gangg tot de grote Britse markt voor hun exportproducten. De Sovjet-
unie,, Frankrijk en Italië vormden blokken op zichzelf. In zijn studie 
vann de Nederlandse economie in de jaren 1938-1948 heeft de historicus 
H.. Klemann de positie beschreven van kleinere landen als Zweden, 
Zwitserland,, België en Nederland, die te maken hadden met meer dan 
éénn grote handelspartner: 'Kleine hoogontwikkelde industrielanden 
kondenn zich door de complexiteit van hun handelsrelaties niet simpel-
wegg aansluiten bij een van de blokken. Hun grote belangen bij interna-
tionalee economische contacten waren te zeer verspreid... Hun handels-
politiekk bestond uit het schipperen tussen de diverse grootmachten.'101 

Voorr Nederland betekende dit: proberen de relaties met zowel Duits-
landd als Engeland vrij van conflict te houden. 

Hoee breed het streven naar autarkie en het protectionisme ook verbreid 
was,, van alle genoemde landen was Duitsland voor Philips het belang-
rijkstt én het meest problematisch, met name door het antisemitisme. 
Dee vraag rijst waarom het bedrijf zich er niet uit terugtrok maar de in-
vesteringenn na de komst van het nazi-regime zelfs uitbreidde. Volgens 
bedrijfshistoricuss Blanken maakte het economisch belang van de Duit-
see dochters voor het concern een terugtrekking onmogelijk, en zou sta-
biliseringg of beperking van de productie Duitsland hebben geleid tot 
verzwakkingg van Philips' positie ten opzichte van Telefunken en versto-
ringg van het machtsevenwicht tussen beide bedrijven in andere lan-
den.1022 Die laatste stelling is een speculatieve inschatting van strategi-
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schee aard, en valt per definitie niet te bewijzen. De eerste stelling klinkt 
redelijk,, hoewel men het belang van de Duitse markt voor Philips ook 
weerr niet moet overdrijven: in 1930 was Duitsland goed voor 7,6 procent 
vann de omzet en er is weinig reden om aan te nemen dat dit percentage 
tott medio jaren dertig sterk is toegenomen.103 Eerder het tegendeel, 
wantt de totale Nederlandse export naar Duitsland nam in die periode 
inn belang af.104 

Ookk de Nederlandse regering en het exporterende Nederlandse be-
drijfslevenn zagen in het antisemitisme en de jodenvervolging geen re-
denn Duitsland als handelspartner te mijden. Nog in december 1939 zei 
ministerr van Buitenlandse Zaken Van Kleffens: 'Nederland [zou] indu-
strieell  en daarmee sociaal de grootste moeilijkheden ondervinden, in-
dienn het niet mogelijk ware de uitvoer uit Duitsland van machines en 
halffabrikatenn op peil te houden en de daartoe benodigde grondstoffen 
aann Duitsland ter bewerking te geven.'105 Wat Philips betreft: er is geen 
enkelee aanwijzing dat Anton Philips, Frans Otten of een van de andere 
topmanagerss zich ooit de vraag van terugtrekking heeft gesteld, althans 
niett hardop. In de notulen van de raad van commissarissen is geen dis-
cussiee van enig belang over dit thema te vinden.106 Antons correspon-
dentiee bevat er geen gedachten over. Het interne rapport over autarkie 
uitt 1938 stelde vast dat het werken voor een bedrijf als Philips pas on-
mogelijkk zou worden als men met een bepaald land geen financiële 
transactiess meer zou kunnen uitvoeren. Het'ultimum refugium' [uiter-
stee toevlucht] zou dan zijn de betreffende dochterondernemingen Ver-
derr aan hun eigen lot over te laten en maar af te wachten hoe zij het ver-
derr redden, en welke baten hun investeringen ter plaatse nog zullen af-
werpen...'1077 Overwegingen van ethische aard ontbraken. Het rapport 
signaleerde,, zonder namen te noemen, dat problemen bestonden 'met 
landenn waarvoor een Ariër-paragraaf geldt'. Daar bleef het bij. 

All  met al was de reactie van het Philips-concern op de fascistische en 
nazistischee regimes van de jaren dertig er een van aanpassing. Protec-
tionismee en nationalisme heersten vrijwel overal, en gingen gepaard 
mett alle mogelijke politieke systemen, met stalinisme als de extreem-
linksee en fascisme en nazisme als de extreem-rechtse varianten. Waar 
moestt de grens van het zakendoen worden getrokken? Stalin onttrok 
zichh grotendeels aan die vraag en sloot de Sovjet-Unie af. Maar verder? 
Lagg de grens bij de vooral luidruchtige Mussolini? Bij de keiharde gene-
raall  Franco? Of pas bij de antisemitische Hitler? En Polen dan? Roe-
menië?? Of Argentinië? 
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Zekerr voor een bedrijf dat van begin af doelbewust de politiek bui-
tenn zijn poorten had gehouden, was dit in principe een thema om te 
mijden.. Dat deed Philips ook. Direct na de Duitse bezetting van Oos-
tenrijkk op 12 maart 1938 stuurde Frans Otten een mededeling het bedrijf 
in.. 'De NV Philips' Gloeilampenfabrieken laat zich principieel niet in 
mett de politieke overtuiging van haar werknemers. Deze is privé-zaak 
enn gaat de vennootschap als zodanig niet aan. Hetgeen haar wel en zeer 
directt aangaat is de vraag, of de werknemer aanleiding vindt aan zijn 
politiekee overtuiging op zodanige wijze uiting te geven, dat daardoor: ie 
wettenn van eigen land of enig ander land worden overtreden; 2e al wor-
denn geen wettelijke bepalingen geschonden, derden worden gegriefd; 3e 
dee desbetreffende uitlatingen in verband worden gebracht met de NV 
Philips'' Gloeilampenfabrieken... Als gedragslijn moeten wij dan ook 
mett de meeste nadruk vastleggen, dat elk onzer werknemers zich in de 
eerstee plaats buitenslands, doch ook binnenslands onthoude van uitla-
tingenn als hierboven bedoeld, respectievelijk van die vormen van poli-
tiekee activiteit, die gelijke gevolgen zouden kunnen hebben.'108 

Dezee oproep de wet te gehoorzamen en de mond te houden, sluit 
aann bij enige passages die H.W. von der Dunk wijdt aan de vraag waar-
omm zich in Europa toch dictaturen konden vestigen en zelfs een als die 
vann Hitler, waarvan de gewelddadigheid van begin af aan bekend was. 
Hijj  wijst (onder andere) op twee aspecten. Het eerste is dat de elite in 
hett zich als beschaafd beschouwende Europa de opkomst van de nazi's 
-- 'onscrupuleuze, van machtswellust blakende lieden' met een 'door de 
staatt systematisch beoefende terreur' - aanvankelijk toch met een zeker 
ongelooff  en verbijstering aanschouwde.109 Het tweede is dat de Italiaan-
see fascisten en Duitse nationaal-socialisten op legale wijze aan de macht 
kwamen.. Elke machtswisseling betekent:'... de macht is vanaf dat mo-
mentt een realiteit die iedereen aangaat en waarmee iedereen rekening 
moett houden'. Voor elke aanhanger én tegenstander van de dan heer-
sendee ideologie geldt: 'Het is allereerst zijn natuurlijk eigenbelang en 
duss aanpassingsvermogen aan de macht dat zijn gedrag en denken de 
richtingg wijst.' Zeker nu de wisseling legaal was en geen directe aanlei-
dingg tot opstand vormde, betekende dit voor de overgrote meerderheid 
vann de bevolking in zowel Italië als Duitsland: conformering aan de dic-
tatuur.. 'Het gevolg was dat juist degenen die het regime niet geestdriftig 
inn het zadel hadden geholpen, zich... niet verantwoordelijk meenden te 
voelenn voor de gevolgen die mogelijkerwijs het daglicht schuwden. Het 
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instinctt tot zelfbehoud zorgde voor een fragmentarische waarneming 
enn een bereidheid om de staat in een gunstig daglicht te zien. Dat bevor-
derdee de voor ieder gemoed zo cruciale verzoening met de werkelijk-
heid.' ' 

Alss de meerderheid der Duitse burgers die nooit op Hitler stemde 
zichh niet verantwoordelijk voelde voor de antisemitische regels en de 
nazi-terreur,, en zich daar niet tegen verzette, valt in te zien dat buiten-
landsee ondernemers - die niet eens hadden kunnen stemmen en alleen 
maarr hun brood probeerden te verdienen - al helemaal niet door dat 
soortt overwegingen werden gekweld. Zoals zijn mededeling laat zien, 
kooss Otten een legalistisch standpunt: volg de wet en grief binnen de 
wett geen andere mensen. Hij ging niet in op de vraag wat te doen als de 
wett zelf grievend is en het individuele geweten in het geding komt - een 
houdingg die overigens pas na de holocaust en de Neurenberger proces-
senn als niet langer aanvaardbaar zou worden beschouwd. 

Watt Anton betreft: zijn privé-hart zat best op de goede plaats. Hij accep-
teerdee weliswaar de uitvoering van de Ariërparagraaf voor de Duitse 
dochterbedrijven.. Anderzijds liet hij joodse staffunctionarissen die hun 
baann verloren, niet in de steek, althans de hogere niet. In 1938 vroeg 
J.. Rypperda Wierdsma, oud-directeur van de Holland-Amerika Lijn, 
hemm een relatie aan het werk te helpen. Hij antwoordde 'dat wij op het 
ogenblikk niets voor hem hebben, daar wij door de jodenvervolging in 
Duitsland,, voormalig Oostenrijk, Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowa-
kijee een heel stelletje mensen op ons dak geschoven krijgen, die jaren-
langg bij onze firma gewerkt hebben, waaronder zeer goede knechten, 
waarvoorr wij elders een baantje moeten zoeken'.110 Verder hielp hij dus 
ookk zijn vriend Meinhardt met het wegsluizen van geld, en daarmee met 
dee voorbereiding van een eventueel vertrek uit Duitsland. Een cynicus 
kann zeggen dat hij dat uit schuldgevoel deed, maar zowel zijn brieven als 
zijnn daden wijzen in de richting van gewone, menselijke betrokkenheid. 

Desondankss blijf t het pijnlij k - met de ogen van nu, maar toch ook 
mett de ogen van een deel van de toen levenden - dat degene die de wer-
kelijkee beslissingen in het Philips-concern nam, het openlijke antisemi-
tismee van de Duitse overheid zonder protest aanvaardde, en dit ethisch 
vraagstukk in zijn officiële overwegingen niet betrok. De meest plausi-
belee interpretatie van zijn geresigneerde houding lijk t dat ook hij zich 
conformeerdee aan de veranderde politieke machtsconstellatie in Duits-

321 1 



land,, dat ook hij het eigen belang (lees: bedrijfsbelang) vooropstelde en 
datt ook hij de verantwoordelijkheid voor de maatregelen van het nazi-
regimee en de consequenties daarvan afwees. Aan zijn politieke overtui-
gingg lag het niet. In de jaren twintig had hij - als velen met hem - nog 
well  waardering voor de orde die de beginnende Mussolini in Italië leek 
tee brengen (zoals hij in 1922 had gehad voor de discipline van de jonge 
communisten).. Die waardering was verdwenen en in de jaren dertig 
wass hij een tegenstander van fascisten en nazi's. In lijn met Otten be-
schouwdee hij dit echter als een puur politiek standpunt en daarmee als 
eenn privé-kwestie. In 1934 schreef hij premier Colijn een keer dat 'een 
krachtigee houding van de regering' zijns inziens 'de beste waarborg 
[was]]  voor een niet verder groeien van fascistische organisaties in ons 
land'.1111 Verder hield hij zich buiten de discussie. Als het om zaken ging, 
gaff  ook hij de voorkeur aan een legalistisch standpunt. Medio 1934 werd 
hijj  benaderd door een van de initiatiefnemers tot oprichting van een 
Comitéé tot Verweer tegen het Antisemitisme. Hij wees een gesprek af, en 
schreeff  terug dat zo'n comité 'in ons vaderland helemaal niet nodig is, 
omdat,, voor zover mij bekend, er zo goed als geen antisemitische stro-
mingg in Nederland voorkomt, enkele uitzonderingen natuurlijk voor-
behouden'.1122 Verder meende hij: 'Ik voel mij niet gerechtigd mij te be-
moeienn met zaken, die in een ander land voorkomen.' 

Opp donderdag 29 september 1938 kwamen de Britse premier Neville 
Chamberlain,, de Franse premier Edouard Daladier, Benito Mussolini 
enn Adolf Hitler in München bijeen ter bespreking van de crisis rond het 
Sudetenland.. Dit hoofdzakelijk door Duitsers bewoond gebied was na 
dee Eerste Wereldoorlog bij Tsjecho-Slowakije gevoegd. Hitler eiste het 
op.. De voorgaande maanden was de spanning hoog opgelopen. Duits-
landd had anderhalf miljoen man gemobiliseerd voor 'manoeuvres'. De 
(nazistische)) Sudetendeutsche Partei, onder leiding van Konrad Hen-
lein,, had op steeds luider toon om 'onafhankelijkheid' geroepen en was 
opp Duits grondgebied begonnen met de vorming van een vrijwilligers-
korps.. Enkele ontmoetingen van Chamberlain en Hitler waren op niets 
uitgelopen.. Nadat deTsjecho-Slowaakse regering op een aantal punten 
hadd toegegeven, had Hitler nadere eisen gesteld, vergezeld van een ulti-
matumm tot zondag 2 oktober. De bijeenkomst te München werd alom 
beschouwdd als een laatste kans om een inval in Tsjecho-Slowakije - en 
mogelijkee oorlog in Europa - te voorkomen. 
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Dezelfdee donderdag stuurde William Meinhardt Anton vanuit Ber-
lij nn een paniekerige brief. 'Ich habe eine grosse Bitte an Sie.,ni Als Enge-
landd en Duitsland in oorlog raakten, zouden zijn zoon Peter en de man 
vann zijn dochter Lotte, beiden in Engeland woonachtig, daar als dienst-
plichtigee Duitsers geïnterneerd worden, vreesde hij, en daarmee ook 
geenn inkomen meer hebben. Terugkeer naar Duitsland was 'aus Ihnen 
bekanntenbekannten Gründen onmogelijk, en vanwege de deviezenbeperkingen 
haddenn zijn kinderen ook geen vermogen in Engeland. Of hij zelf iets 
voorr hen zou kunnen doen, was hoogst onzeker. 'Ik verzoek u nu, in het 
gevall  de grenzen worden gesloten, zich over de mijnen te ontfermen en 
henn indien nodig te helpen. Beruhigen Sie einen besorgten Vater und 
GrossvaterGrossvater und schreiben Sie mir ein paar Zeilen! De brief arriveerde de 
volgendee dag en Anton antwoordde meteen dat hij Peter en Lotte even-
tueell  financieel zou steunen. 

Inn de nacht van 29 op 30 september bereikten de vier regeringslei-
derss in München een overeenstemming, die erop neerkwam dat Adolf 
Hitlerr zijn zin kreeg en dat Tsjecho-Slowakije een annexatie van Sude-
tenlandd door Duitsland moest accepteren. Heel Europa haalde opge-
luchtt adem. Anton stuurde drie telegrammen, naar Hitler, Daladier en 
Chamberlain,, met in elk de boodschap: 'Namens zijn vijfenveertigdui-
zendd medewerkers en hun families, verspreid over bijna alle landen van 
dee wereld, wil het management van de Philips' gloeilampen- en radiofa-
briekenn aan uwe excellentie zijn diepe gevoelens van dankbaarheid tot 
uitdrukkingg brengen voor uw initiatief en uw krachtige inspanningen 
dee vrede in Europa te handhaven.'114 

Williamm Meinhardt was minder gerust. Hij schreef Anton een paar 
dagenn later: 'We zijn blij dat het gevaar voorbij is en dat onze kinderen 
inn Engeland hun leven kunnen voortzetten. In ieder geval zijn mijn 
vrouww en ik u zeer dankbaar dat u, in geval van nood, geloofde te kun-
nenn helpen.'115 Zelf had hij besloten Duitsland toch maar te verlaten. 
Zijnn huis was hem door onteigening afgenomen. 'Het mooie huis is ge-
sloopt,, er wordt een paleis voor het Noorse gezantschap gebouwd. Wij 
zittenn in het Bristol Hotel, maar willen nu, terwijl nog alles rustig blijft , 
definitieff  naar Engeland, naar onze kinderen. Nu ook het mooie huis 
wegg is, is er niets meer dat ons bindt. Auf Wiedersehen hoffentlich bald in 
London...' London...' 

Meinhardtt en zijn vrouw waren net op tijd weg. Een maand later 
vondd in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 november in heel 
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Duitslandd een grote, georganiseerde actie tegen de joden plaats. Groe-
penn der SA en andere nazi-organisaties staken enkele honderden syna-
gogenn in brand en verwoestten zo'n vijfenzeventighonderd joodse win-
kelss en bedrijven. Tijdens deze pogrom - bekend geworden als de 
ReichskristallnachtReichskristallnacht - werd een honderdtal joden vermoord en werden 
err rond dertigduizend mishandeld, opgepakt en naar concentratiekam-
penn afgevoerd. Ze kwamen vrij , mits hun familie een snel vertrek naar 
hett buitenland garandeerde. De getroffenen moesten de schade van de 
vernielingen,, ter grootte van een miljard mark, zelf betalen. De Kristall-
nachtt vormde de inleiding op een nieuwe golf antisemitische maatrege-
len,, waarin de Duitse joden van hun laatste rechten werden beroofd. Op 
122 november kwam het nazi-bewind met een wet voor onteigening van 
all  hun vermogen, grondbezit en waardepapieren - een door de staat ge-
organiseerdee grootschalige roof. Ze moesten op hun kleding de letter 
JJ dragen; ze mochten niet meer in bioscopen, theaters, bibliotheken, 
museaa en zwembaden komen, overal verschenen bordjes 'Alleen voor 
Ariërs'' en 'Joden niet gewenst', en vanaf december 1938 mochten ze geen 
autoo meer rijden. Ze mochten zelfs hun naam niet houden: de mannen 
werdenn verplicht als officiële voornaam 'Israel' te gebruiken, de vrou-
wen'Sara'.116 6 

Intussenn ging Philips door met de politiek van aanpassing. Nog in sep-
temberr 1939 - de aanval op Polen was al gaande - zou het concern in 
Duitslandd een Allgemeine Deutsche Philips Verwaltung Gesellschaft (All -
dephi)) oprichten, een overkoepelende werkmaatschappij die de con-
trolee kreeg over de Duitse en Oostenrijkse dochters."7 Alldephi kreeg 
driee commissarissen, van wie men geloofde dat ze vrij waren van nazi-
sympathieën.. Door drie Duitsers te benoemen, wilde Philips een verde-
digingsliniee creëren en voorkomen dat de nazi's bij alle afzonderlijke 
dochterbedrijvenn eigen mensen in de raden van commissarissen zou-
denn zetten.118 Hitler was al zes jaar aan de macht. In die tijd hadden de 
nazi'ss hun greep op het bedrijfsleven op allerlei manieren steeds verder 
vergroot.. Toch hoopte Philips nog steeds hun opmars met dit soort 
maatregelenn te kunnen afremmen. 

324 4 


