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HOOFDSTUKK 14 

HetHet zekere voor het onzekere 

'Gedurendee mijn ziekte had ik tijd om over de verschillende vraagstuk-
kenn van ons bedrijf na te denken, en ik kwam tot de conclusie dat het 
eenn waarschuwing voor me was,' schreef Anton enige tijd na de hervat-
tingg van zijn werkzaamheden aan zijn collega Gerard Swope van GE.1 

Voorr het geval iets met hem zou gebeuren, moest een ander klaarstaan 
'enn ik vond die in Frans Otten, die ik directeur van het bedrijf heb ge-
maakt.. Later, over een paar jaar, als ik het rustiger aan zal gaan doen, zal 
hijj  me opvolgen, geholpen door de jongeren.' Op dinsdag 3 november 
19366 werd de benoeming officieel van kracht.2 Vanuit Zaltbommel ver-
tolktee Kees Philips, zoon van Antons overleden broer Hans, de opluch-
tingg die ook breder in de familie wel zal zijn gevoeld. Hij zond Otten een 
gelukwens:: 'Mocht de grand old man van het concern eens uitgediend 
zijn,, dan weet men bij jou de zaak ook verder in goede handen. Ik ben 
blijj  dat deze beslissing thans reeds gevallen is, want ik heb zelf onder-
vondenn welke moeilijkheden mijn goede vader ongewild achterliet, 
omdatt hij met zijn grote vitaliteit niet aan sterven dacht.'3 Anton was 
overigenss bepaald niet van plan al naar de achtergrond te schuiven. Hij 
schreeff  William Meinhardt: 'Ich bleibe jedoch voll im Geschaft.* Hij liet 
zijnn eigen positie opwaarderen tot 'president1, zodat Otten ook als direc-
teurr tweede man bleef. Hij wilde hiermee 'voor eens en altijd vast... leg-
genn dat er één man moet zijn, die uiteindelijk verantwoordelijk is', 
schreeff  hij Gerard Swope.5 Tegen Meinhardt was hij nog iets explicieter. 
Dee president moest worden gezien als 'eenhoofdige regering, zodat ook 
laterr met meerdere directeuren, als ik mij eenmaal terugtrek of über-
hauptt verdwijn, niet de gebruikelijke moeilijkheden op komen zetten 
enn geen meningsverschillen die in het nadeel van onze firma kunnen 
werken'.6 6 
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Waarschijnlijkk was hij eind 1935, ten tijde van Frits' promotie tot on-
derdirecteur,, nog niet helemaal zeker geweest over zijn opvolging. Nu 
uitstell  van de beslissing niet langer verstandig was, lagen de kaarten 
duidelijker.. Otten had zich bewezen. De commissarissen waren'vol lof' 
overr de manier waarop zijn schoonzoon hem in 1936 had vervangen, zo 
hadd hij de bevriende minister Gelissen nog tijdens zijn ziekbed laten 
weten,, in een brief waarin hij Otten voordroeg voor een koninklijke on-
derscheiding.77 En Frits had gewoon meer tijd nodig. Die was 'erg actief, 
ontwikkeltt zich zeer goed in het bedrijf; als ik vertrek, wat op mijn vijf-
enzestigstee zal zijn over ongeveer twee jaar, zal hij in staat zijn een van 
dee directeuren te worden', vertrouwde hij Swope toe, en dan deel uit-
makenn van 'een prima team, dat de onderneming met volledige verant-
woordelijkheidd kan besturen'.8 Toen Frans Otten op 3 november ten 
overstaann van de aandeelhouders zijn benoeming aanvaardde, was die 
zoo diplomatiek een speciaal woord te richten tot Frits, die nu in de lijn 
derr opvolging toch op de tweede plaats was beland. Daarin benadrukte 
hijj  hun gelijkwaardigheid: 'Frits..., het is reeds vele jaren voor mij een 
grotee vreugde, dat wij zo dicht in elkanders omgeving mogen werken 
inn een verhouding waarin wij niet schromen elkander de waarheid te 
zeggenn in volkomen openheid, daarbij kritiek niet sparend, met het 
sportieff  gevoel dat het even gezond kan zijn voor ons beiden een hit te 
gevenn als er een te ontvangen. Mogen wij dat op dezelfde wijze blijven 
doen.'9 9 

Voorr Anton brak hierna een ontspannen periode aan. Vanaf najaar 1936 
hadd de devaluatie van de gulden een zodanig stimulerend effect op het 
bedrijfsresultaatt dat dit in het boekjaar 1936-1937 explodeerde naar 
twintigg miljoen gulden en er na zes jaren recessie eindelijk weer wat 
ruimtee was voor optimisme.10 Als werkverslaafde was hij blij dat hij na 
maandenn gedwongen nietsdoen eindelijk weer wat kon doen. 'As soon as 
II  returned to my office I felt much better...,' bekende hij Swope.11 

Dee eerste tijd besteedde hij aan lobbywerk, reizen en terugblikken. 
Verderopp in november ontving hij de ministers Gelissen, Oud van Fi-
nanciën,, en Deckers van Landbouw en Visserij.12 Hij probeerde Gelissen 
tee overtuigen dat Nederlandse bewindslieden vaker naar het buitenland 
moestenn gaan, omdat die bezoeken leidden tot tegenbezoeken, wat weer 
goedd was voor het oplossen van praktische problemen in het handels-
verkeer.. Hij wees op een tegenbezoek van de Poolse minister Roman 
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aann Nederland, 'waardoor deze onder andere kennis heeft kunnen ma-
kenn met onze industrie en zich daardoor meer angefreudet heeft met 
onzee NV'.13 Het gevolg was geweest dat Philips een belangrijk bedrag aan 
zloty'ss - die aanvankelijk niet de grens over mochten - naar Nederland 
overgemaaktt kon krijgen. 'Dat dit op het ogenblik, met het oog op een 
eventuelee val van de zloty, van groot financieel belang voor ons is, be-
hoeftt wel geen betoog.' De echtgenote van premier Colijn bood hij een 
nieuww radiotoestel aan. Toen zij zich in verlegenheid gebracht voelde en 
twijfeldee of ze zo'n geschenk wel mocht aannemen, schreef hij te hopen 
datt ze het apparaat toch zou aanvaarden, want de nieuwe radio's waren 
zoveell  beter dan haar huidige toestel, dat hij 'een gevoel van trots niet 
[kon]]  bedwingen om juist onze minister-president te tonen, hoever on-
zee techniek is voortgeschreden...'.14 Dat was mogelijk toch niet zijn enige 
motief.. Een week later schreef hij Colijn zelf dat Philips wel zoeklichten 
wildee ontwikkelen voor militaire vliegvelden en luchtafweer.15 

Inn december hoorde hij dat Van Walsem de contributie aan de Ne-
derlandsee Kamer van Koophandel in Parijs wilde halveren, in het kader 
vann de bezuinigingen.16 Hij stuurde een briefje naar Joseph Asscher, nog 
altijdd voorzitter daar. Verwijzend naar diens rol in de lobby tegen de 
Fransee invoerrechten, een decennium eerder, schreef hij: 'Waar ik voor 
hetgeenn de Kamer destijds in het belang van de Nederlandse industrie 
heeftt gedaan grote waardering heb, heeft deze verlaging niet mijn goed-
keuring.'177 Asscher moest de aankondiging maar als niet geschreven be-
schouwen. . 

Opp donderdag 7 januari 1937 woonde hij in Den Haag het huwelijk 
bijj  van prinses Juliana en prins Bernhard - tegen wie de Duitse propa-
gandaministerr Joseph Goebbels kort tevoren persoonlijk een perscam-
pagnee had georganiseerd, omdat de prins zich naar de smaak van de 
nazi'ss te veel als Hollander en te weinig als Duitser presenteerde.18 Twee 
wekenn na het huwelijk namen Anna en hij een boot van Genua naar 
Portt Said voor een vakantie van anderhalve maand in Egypte; op de te-
rugwegg maakten ze een stop van twee dagen in Venetië.19 Na terugkeer, 
beginn maart, kreeg Anna haar lintje van Officier in het Légion d'Hon-
neur;; Anton liet de Franse ambassadeur vijfti g kievietseieren bezor-
gen.20 0 

Opp 14 maart werd hij drieënzestig. Die maand voerde hij een korte 
briefwisselingg met de oud-vakbondsleider Henri Polak, inmiddels al-
weerr jarenlang lid van de Eerste Kamer voor de sDAP. In een briefje als 
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dankk voor een of andere donatie schreef de negenenzestigjarige Polak, 
diee voor zijn afscheid als Kamerlid stond, dat hij de kapitalistische wer-
kelijkheidd had aanvaard, hoewel hij nog altijd hoopte op een socialisti-
schee maatschappij. Hij prees Anton: 'Daar komt nog bij, dat wij , socia-
listen,, mensen als u beschouwen als de bouwers van de maatschappij 
derr toekomst, die immers gegrondvest zal moeten zijn op grote, vol-
maaktt georganiseerde bedrijven. Verdenk mij er dus niet van, iets te 
hebbenn tegen kapitalisten - dat wil zeggen: scheppende - en hun 
werk.'211 In zijn antwoord maakte ook Anton de balans op, en schetste hij 
voorall  de sociale kant van zijn ondernemerschap. Hij stuurde een boek-
jee mee over de geschiedenis van het bedrijf, een rapport van de bedrijfs-
artss Burger over de röntgendoorlichtingen van de eigen werknemers ter 
opsporingg van tuberculose, plus de statuten van het pensioenfonds. 
'Watt nu de behandeling van onze arbeiders aangaat, zou ik u toch nog 
evenn iets willen zeggen over hoe het gevoel van mijn broer, mijn vroege-
ree compagnon, en mij al sinds jaren is tegenover de arbeiders. Dat is hen 
zoo menselijk mogelijk te behandelen, goede huizen te geven, goede ge-
neeskundigee dienst, goede scholen {een industrieschool niet te verge-
ten)) en indien enigszins mogelijk een pensioen.'22 Hij legde nog eens uit 
hoee het pensioenfonds was ontstaan, wat het vermogen was en sloot af 
mett de hoop 'dat u tot de overtuiging komt, dat wij niet tot het soort "fa-
brikant-uitzuigers""  behoren'. Het thema hield hem bezig; een maand la-
terr gebruikte hij soortgelijke gegevens en argumenten in zijn brief aan 
ministerr Gelissen ter begeleiding van zijn verzoek om een lintje in de 
Ordee van de Nederlandse Leeuw voor Anna. 

Err hingen wel schaduwen over deze ontspanning. De eerste was die van 
dee oorlogsdreiging, die na de Italiaanse aanval op Abessinië, najaar 1935, 
niett meer was verdwenen. In maart 1936 had Duitsland in strijd met het 
verdragg van Versailles weer troepen gelegerd in het Rijnland, in juli was 
dee Spaanse burgeroorlog uitgebroken en in november waren Hitler en 
Mussolinii  bondgenoten geworden in de as Berlijn-Rome. Deze ontwik-
kelingen,, met op de achtergrond een steeds machtelozer Volkenbond, 
haddenn ook in Nederland tot reactie geleid. In de begroting voor dat 
jaarr had Colijn een post 'defensiefonds' opgenomen om de uitrusting 
vann het Nederlandse leger te verbeteren (vandaar Antons aanbod van 
zoeklichten).. In december benoemde de premier bovendien een specia-
lee 'Regeringscommissaris voor de industriële verdedigingsvoorberei-
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ding'.233 Rond diezelfde tijd ontmoette Anton de vijfendertigjarige hoog-
leraarr psychotechniek en bedrijfsleer dr. Jan de Quay, die voorzitter 
wass van de pas opgerichte Vereniging voor Nationale Veiligheid en hem 
vroegg of hij mee wilde werken aan een Luchtverdedigingsfonds. Hij 
zegdee in principe toe. Begin januari 1937 meldde De Quay dat ook de 
Rotterdamsee havenbaron en industrieel D.G. van Beuningen, de oud-
diplomaatt en bankier mr. E.E. Menten (Heldring & Pierson), ir. J.E.F, 
dee Kok (directeur van Koninklijke/Shell) en enkele andere prominente 
ondernemerss mee wilden doen.24 Dit lijstje, dat later nog langer werd, 
wass voor Anton voldoende om zich daadwerkelijk bij het fonds aan te 
sluitenn en er ook financieel aan bij te dragen.25 

Intussenn was Philips zelf ook bezig met voorbereidingen op een mo-
gelijkee oorlog. De bedrijfsjurist mr. J. Hamming werkte al sinds oktober 
19344 aan een plan voor evacuatie van machines en materieel naar een fa-
briekk achter de Hollandse Waterlinie. Hij leunde daarbij op adviezen 
vann kapitein G.J. Sas, tot deze in 1936 militair attaché in Berlijn werd. 
Hammingg ging ervan uit - zoals velen in Nederland - dat het onder 
waterr zetten ('inunderen') van de strook tussen Naarden en de Bies-
boschh ook in de twintigste eeuw nog zou helpen bij het weghouden van 
eventuelee aanvallers uit het westen van het land, zoals in 1672 was gelukt 
mett het leger van Lodewijk xi v (maar niet bij de Franse inval van 1795). 
InIn november 1936 was een eerste versie van het plan klaar.26 Deze 'Rege-
lingg Buitengewoon Vervoer' beschreef hoe bij een Duitse aanval, na een 
waarschuwingstelegramm van het ministerie van Defensie, in Eindhoven 
machines,, gereedschappen, grondstoffen, halffabrikaten en archieven 
inn vrachtauto's, treinen en binnenvaartuigen zouden worden geladen, 
enn in drie dagen tijd zouden worden vervoerd naar een fabriekscomplex 
opp het terrein van de werf Wilton-Feijenoord in Rotterdam. Het was 
eenn draaiboek van militaire precisie; aan alle details was gedacht, zelfs 
aann eigen bewegwijzering. Het bijbehorende personeel zou per extra 
treinn of met eigen vervoer naar de 'Vesting Holland' reizen, en als de 
Waterliniee het toch niet hield, zou een deel van de staf doorreizen naar 
Engeland.. Als eerste stap huurde de directie alvast een kluis bij het kan-
toorr van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Den Haag om daar 
originelee contracten en octrooipapieren in op te bergen, zodat ook die 
achterr de Waterlinie lagen en eventueel snel naar Engeland konden 
wordenn overgebracht.27 

Inn ruil voor medewerking van het leger aan een evacuatie hadden 
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Hammingg en Frits Philips - die ook bij de plannenmakerij betrokken 
wass - de Generale Staf moeten toezeggen dat het bedrijf na een evacu-
atiee naast eigen producten ook militair materieel zou gaan maken.28 

Toenn de nieuwe regeringscommissaris voor industriële oorlogsvoorbe-
reidingg ir. A. Groothoffin december 1936 zijn werk begon, bleek dat die 
eenn toezegging alleen niet voldoende vond. Hij wilde dat Philips en an-
deree bedrijven die bij oorlog (deels) zouden worden ingezet voor wa-
penproductie,, daar van tevoren daadwerkelijk ervaring mee opdeden. 
InIn overleg met Groothoff maakte Philips daarom ook een plan voor een 
kernfabriek,, waar men alvast op beperkte schaal lichte kanonnen en 
bijbehorendee munitie zou gaan maken, en die in geval van oorlog snel 
konn worden uitgebreid voor de fabricage van eigen producten. Men 
vondd een gebouw in Dordrecht, dat beter geschikt was dan Wilton-
Feijenoord,, en waar ook de Eindhovense vrachtwagenfabrikant DA F 
naarr toe zou kunnen evacueren. Vervolgens liep de zaak echter vast. Het 
ministeriee van Defensie - dat de kanonnen van de kernfabriek zou 
moetenn kopen - vond het geplande aantal van driehonderd per jaar te 
groot,, en de verdere uitwerking van het plan-Dordrecht lag in 1938 een 
jaarr stil.29 

Dee tweede schaduw was die van een zekere richtingloosheid in het be-
drijf .. Het probleem was niet dat het slecht ging. Als gezegd steeg de 
winstt in 1936/1937 fors. In de loop van 1937 bereikte het personeelsbe-
standd de magische veertigduizend waarop het in 1929 had gestaan, en 
steegg het zelfs flink over die vorige piek heen. De verhouding binnen-
/buitenlandd - toen twee derde respectievelijk een derde van de werkne-
merss - was inmiddels wel omgekeerd.30 Na het dieptepunt van medio 
19322 was het personeelsbestand in het buitenland gestaag gegroeid; in 
Nederlandd had na een stijging in 1934 weer een daling ingezet. Maar nu 
kwamenn er ook in de binnenlandse Philips-bedrijven weer banen bij. 
Datt sloot aan bij de landelijke economische ontwikkeling. De positieve 
effectenn van devaluatie van de gulden waren vooral merkbaar in de 
scheepvaartt en de industrie, en leidden daar in 1937 tot grote productie-
stijgingg en winstherstel, en in het hele land tot een dalende werkloos-
heid.311 Wat echter ontbrak, was een gevoel van dynamiek zoals dat in de 
tweedee helft van de jaren twintig in het bedrijf had gehangen. Innova-
tieff  vermogen was er genoeg. Het aantal academici in het Natuurkundig 
Laboratoriumm - in 1933 zestig op een totaal van ruim driehonderd Nat-
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lab-medewerkerss - verdubbelde in de jaren daarna.32 In 1932 was bo-
vendienn een 'Oriënteringscommissie' (Oreo) van stafleden en onderdi-
recteurenn opgericht, ter coördinatie van nieuwe projecten. Samen 
moestenn Natlab en Orco richting geven aan wat Othon Loupart, de on-
derdirecteurr voor commercieel beleid, de 'vierde expansie' noemde, de 
ontwikkelingg van een vierde kernactiviteit naast de gloeilampen, de 
elektronenbuizenn (inclusief röntgen), en de radiotoestellen.33 

Err waren ook wel nieuwe producten. Bijvoorbeeld voor filmgeluid: 
sindss 1932 nam Philips deel in een joint venture voor de ontwikkeling 
vann een systeem voor optische registratie van geluid op film. De andere 
partner,, een consortium met onder meer de Amerikaan James Miller en 
bioscoopeigenaarr W. Tuschinsky jr., bracht de onderliggende octrooien 
in.. Philips zou de ontwikkeling doen, maar die verliep traag, omdat de 
betreffendee onderzoeksgroep bij het Natlab haar tijd liever besteedde 
aann andere dingen, waaronder een eigen systeem voor filmgeluid. Blijk -
baarr heerste in het laboratorium toen al het not invented here-syn-
droomm dat vindingen van vreemden bij voorbaat minder waardeert dan 
diee van eigen mensen. Het Philips-Miller-systeem kwam pas in 1936 op 
dee markt. Het sneed met een minibeiteltje een geluidsspoor in de film, 
datt met een soort pick-upnaald kon worden afgespeeld. Het was ook 
geschiktt voor de registratie en uitzending van concerten, en er kwamen 
eenn paar interessante bestellingen voor dat doel van omroepen, waar-
onderr de BBC. De verkopen bleven echter beperkt. Als opnamesysteem 
voorr geluid kreeg het al in de jaren dertig concurrentie van de elektro-
magnetischee AEG-Magnetophone, die na de Tweede Wereldoorlog de 
basiss werd voor de taperecorder. En als systeem voor filmgeluid kon het, 
medee door de hoge prijs, gewoon niet op tegen het fotografische procé-
déé van RCA.34 

Ookk de televisie kwam wel, maar het ging langzaam, vooral door en-
kelee verkeerde inschattingen van de directeur van het Natlab. Prof. 
Holstt had gelijk gekregen met zijn voorspelling dat televisie op basis 
vann de ronddraaiende Nipkowschijf, waar in de jaren twintig druk mee 
werdd geëxperimenteerd, het niet zou halen. Maar begin jaren dertig had 
hijj  het belang van vindingen als de iconoscoop en de beeldontleder 
voorr de ontwikkeling van een volledig elektronisch televisiesysteem 
niett door. Zelfs toen alle andere grote concurrenten daar rond 1933-1934 
hunn (research & development-)kaarten op zetten, hield hij vast aan zijn 
opvattingg dat er vooralsnog weinig commercieel perspectief in televisie 
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zat.. Hij verwachtte meer van een huisbioscoop, Huis-cineac te noemen, 
mett een projector voor het afdraaien van goedkope, op cellofaan gere-
produceerdee informatieve en educatieve films - een idee dat doet den-
kenn aan de latere videospeler. Pas na een bezoek van Natlab-ingenieurs 
inn 1936 aan de Verenigde Staten, waar men zeer veel energie in tv stak, en 
opp aandrang van de commerciële mensen van Othon Loupart kreeg de 
ontwikkelingg van televisie bij Philips in 1937-1938 dan toch enige vaart. 
Anderss dan bij het systeem voor filmgeluid was de achterstand in dit 
gevall  overigens geen groot probleem. Kort daarop kwam de Tweede We-
reldoorlogg tussenbeide. In Europa brak de televisie pas daarna door, en 
zoalss bekend heeft Philips daar uiteindelijk prima aan kunnen verdie-
nen.. Maar de gang van zaken in de jaren dertig, met veel discussie tus-
senn de technicus Holst en de commerciële man Loupart, en een versnip-
peringg van de research over verschillende groepen, laat zien dat ook hier 
moeilijkk een heldere koers te vinden was.35 

Welbeschouwdd kwam de 'vierde expansie' goeddeels neer op het 
voortbouwenn op bestaande technologieën en uitbreiding van het be-
staandee productenpakket. Er kwamen betere lampen, betere radiotoe-
stellen,, betere materialen (een ijzerlegering voor magneetstaai bijvoor-
beeld),, betere zenders, betere lijnversterkers voor telefoonverbindingen 
enzovoort,, en men gebruikte de ervaring met kleine elektromotoren 
omm - in navolging van Schick en Remington - een eigen scheerappa-
raatt te ontwikkelen. Maar ook de Philishave bracht de dynamiek van de 
jarenn twintig niet terug.36 

Uitt onvrede zocht Loupart - in het college van onderdirecteuren 
immerss de man van de grote visies - het probleem in de structuur van 
dee organisatie. Het protectionisme in de wereld had een blijvend karak-
ter,, meende hij, en Philips moest zich daarop instellen en overgaan tot 
vergaandee decentralisatie. Begin 1937 ontvouwde hij in een van zijn 
Principiëlee Zienswijzen (strategienota's) het plan het concern om te 
bouwenn tot een holding company met vijf tot zeven operating companies 
inn politiek-economisch afgebakende wereldregio's. Maar opnieuw ont-
brakk het echte enthousiasme. De uitvoering kwam traag op gang en 
werdd na de oprichting van een Centraal Bureau Zuid-Amerika in Bu-
enoss Aires en de koepelorganisatie voor de Duitse en Oostenrijkse 
dochterss Alldephi afgebroken door de wereldoorlog.37 

Dee bedrij fshistoricus Blanken ziet achter dit vruchteloos zoeken 
naarr nieuwe dynamiek een besluiteloosheid die kan zijn veroorzaakt 
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doorr het terugtreden van Anton, en doordat Frans Otten tijd nodig had 
omm voldoende gezag te verwerven. De tegenstellingen tussen Natlab en 
commerciee zouden daarvoor één aanwijzing zijn; en een tweede dat Ot-
tenn - die zich in 1936 toch als bezuiniger had geprofileerd - er niet in 
slaagdee het concern tijdig te laten reageren op een conjuncturele dip in 
1938,, die de winst deed terugzakken naar acht miljoen gulden.38 Het 
laatstee viel Otten echter nauwelijks aan te rekenen. De dip was het ge-
volgg van een snelle en scherpe terugval in de Verenigde Staten, en in ons 
omringendee landen als Engeland, Frankrijk en België, en was daarmee 
voorall  een 'geïmporteerde' recessie.39 Wat de gezagskwestie betreft: in-
ternee tegenstellingen - zoals die over televisie - waren er onmisken-
baarr en de besluitvorming van medio jaren dertig was niet erg doortas-
tend.. Maar als Otten (nog) niet voldoende gezag had, moet toch in eer-
stee instantie naar Anton worden gekeken. In het voorjaar van 1934 werd 
hijj  zestig, ging hij een kleine twee maanden op reis, en maakte hij Otten 
voorzitterr der onderdirecteuren. Vanaf dat moment reisde hij naast zijn 
normalee zomervakanties vrijwel elke winter enkele maanden, werd hij 
veell  meer in beslaggenomen door privé-aangelegenheden (sterfgeval-
len)) en was hij geruime tijd ziek. Toch hield hij nadrukkelijk de eindver-
antwoordelijkheid,, ook na Ottens benoeming tot directeur in 1936. Het 
gevolgg van deze afwisseling van aan- en afwezigheid was een geleidelijke 
-- eigenlijk wat hortende en stotende - machtsoverdracht. Dat had ze-
kerr voordelen. Maar Otten heeft in 1934-1936 als vervanger, en tussen 
19366 en 1939 als kroonprins, misschien toch enigszins in een vacuüm 
moetenn opereren, en met beperkte beslissingsbevoegdheid, zodat men 
inn het bedrijf niet altijd goed wist wiens gezag men moest volgen. Dit 
kann ertoe hebben geleid dat gevoeliger besluiten tijdens Antons afwe-
zigheidd werden uitgesteld, dat men in die perioden het wakend oog en 
dee bindende aanwezigheid van de oude heer minder voelde, en dat 
ruimtee ontstond voor de gesignaleerde interne verdeeldheid. In de bo-
venn geciteerde brief aan Meinhardt (na de benoeming van Otten tot di-
recteur)) toonde Anton enige angst dat die zou kunnen ontstaan. Dat 
wass niet voor niets. 

Voorr zover deze processen hebben gespeeld, bieden ze overigens 
hooguitt een deel van de verklaring voor de richtingloosheid en beslui-
teloosheidd in het Philips van die jaren. In de jaren dertig was op tal van 
plaatsenn in de wereld vooral veel negatieve dynamiek te vinden - zeker 
inn het gespannen, onrustige en onzekere Europa waar geweld, vervol-
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ging,, burgeroorlog en dictatuur steeds meer de sfeer bepaalden - en 
maarr weinig positieve dynamiek. Het was gewoon geen geschikte tijd 
voorr grote nieuwe uitvindingen, snellee expansie, hypes of hausses. 

Toenn aan deze sombere horizon in 1937 even de zon door de wolken 
brak,, besloot Anton een reis rond de wereld te maken. De eerste bestem-
mingg zou Nederlands-Indië zijn en na een gesprek met hem meldde de 
Javabode:Javabode: 'Reeds jaren stond een bezoek aan Indië op het programma, 
dochh de depressie liet niet toe dat hij Eindhoven voor langere tijd verliet 
enn de business door de jongeren kon worden geleid.'40 Nu Frans Otten 
ruimm een jaar directeur was en zowel de (Nederlandse) economie als het 
bedrijff  weer goed draaide, kon het volgens hem wel. Uiteraard viel niet 
tee voorzien dat zowel de economische als de politieke conjunctuur tij -
denss zijn reis weer zou verslechteren. 

Indiëë telde toen rond zeventig miljoen inwoners. De kolonie had tot 
eindd negentiende, begin twintigste eeuw vooral agrarische producten 
alss koffie, thee, tabak en specerijen geleverd. Na het afschaffen van het 
systeemm van gedwongen productie door de inlandse bevolking (het 
Cultuurstelsel)) hadden deze gezelschap gekregen van nieuwe cultures 
alss rubber en kopra, voortgebracht op plantages. Bovendien was geïn-
vesteerdd in oliewinning, mijnbouw, in spoorwegen en nutsbedrijven, en 
inn fabrieken die voor de binnenlandse markt produceerden. In dit ver-
anderingsprocess speelden de Nederlanders - eerder vooral actief in 
handell  en transport - de rol van managers en investeerders. De nieuwe 
activiteitenn en de daarmee samenhangende groei van het bestuursappa-
raatt had het aantal Europeanen - meest van Nederlandse afkomst -
doenn oplopen van negentigduizend bij de eeuwwisseling tot een kwart 
miljoenn in de jaren dertig.41 

Dee voorbereiding van Antons komst was als die van een staatsbe-
zoek.. Philips' plaatselijk vertegenwoordiger was maanden bezig met het 
plannenn van de bezoeken aan toeristische locaties, officiële ontvangsten 
enn zakelijke besprekingen.42 Anton liet zich tevoren onderzoeken door 
dee bekende Amsterdamse internist prof. dr. Isidore Snapper, een specia-
listt op het gebied van de stofwisseling van de nier. Die keurde hem 
goed.433 Hij gaf opdracht zeven radiogrammofoons te verschepen naar 
dee sultans van Langkat en Deli op Sumatra, de vier vorsten van Mid-
den-Javaa en de gouverneur-generaal. De bijbehorende platen nam hij 
zelff  mee.44 Op donderdag 13 januari 1938 vertrokken Anna en hij per 
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boott vanuit Genua. Begin februari arriveerden ze in Medan, aan de 
noordoostkustt van Sumatra. Ze bekeken op dat eiland tabaks- en rub-
berplantages,, bezochten de sultans van Deli en Langkat, en reden langs 
hett Tobameer, door de tropische regenwouden en de bergen naar Pad-
angg aan de zuidkust. Van daaruit voeren ze vervolgens met tussenstops 
naarr Java. Op 16 februari bereikten ze Batavia (Jakarta).45 Meteen die 
avondd trof Anton in zijn hotel de reder Ernst Heldring, die na zijn pen-
sioneringg toevallig ook door Indië aan het reizen was.46 De daaropvol-
gendee dagen waren gevuld met zakelijke besprekingen en een grote re-
ceptie.. Daarna verlieten ze de hoofdstad voor een tocht over Java, via 
Buitenzorgg (Bogor), Bandung en Yogyakarta naar Surabaya in het oos-
ten.. Ze zagen de Borobüdur met zijn honderden boeddhabeelden, leg-
denn officiële bezoeken af- aan gouverneur-generaal jhr. mr.Tjarda van 
Starkenborghh Stachouwer, de sultan van Yogyakarta, de vorst van Man-
kunegorr - en bekeken weer plantages en fabrieken.47 

Hett schrijven van reisverslagen liet Anton goeddeels over aan Anna, 
diee zich beperkte tot toeristische impressies.48 Vaststaat dat ze door een 
landd trokken dat de klap van de jaren dertig nauwelijks te boven was. 
Ookk na de komst van de olie en de mijnbouw was Indiëë nog altijd sterk 
afhankelijkk van agrarische exportproducten. Omdat juist daarvan de 
prijzenn in het begin van de jaren dertig zeer sterk waren gedaald, en de 
hardee gulden de weg vrij had gemaakt voor goedkope Japanse impor-
ten,, had de recessie hier extra hard toegeslagen. Het koloniaal bestuur 
hadd daarop gereageerd met zware bezuinigingen op de overheidssala-
rissen,, invoerbeperkingen en lagere productiequota voor onder andere 
suikerr en rubber. Die maatregelen waren gericht op verbetering van de 
concurrentiepositiee en de winstgevendheid van het bedrijfsleven maar 
haddenn ook tot ernstige verarming van de inlandse bevolking geleid.49 

Toenn Anton en zijn vrouw Indië in 1938 bezochten, was de scherpte 
vann de recessie af, en had de devaluatie van de gulden ook daar verlich-
tingg gebracht. Voor Nederland was de kolonie weer winstgevend gewor-
den.. Meer dan twintig procent van het nationale vermogen was in Indië 
geïnvesteerd;; de inkomstenn daaruit waren dat jaar goed voor een kleine 
veertienn procent van het nationaal inkomen van het moederland.50 

Maarr het herstel was broos. Net als Nederland had Indië in 1938 last van 
dee korte internationale economische terugval. Ernst Heldring, die ook 
bijj  de gouverneur-generaal op bezoek ging, kreeg te horen dat de over-
heidd op zwart zaad zat. Het dak van de residentie te Buitenzorg (Bogor) 
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stondd op instorten. Het opvoeren van de defensie-uitgaven, dringend 
nodigg wegens het Japanse gevaar, kostte grote moeite.51 Een topambte-
naarr van de Volksgezondheidsdienst vertelde dat zijn budget was terug-
gelopenn van tweeëntwintig naar twaalf miljoen gulden, met als gevolg 
verwaarlozingg van 'het krankzinnigenwezen, voorts de tuberculose, de 
lepra,, de malaria en het trachoom'.52 Intussen drukten de subsidies aan 
dee Javaanse vorsten zwaar op de regionale begrotingen. Heldring no-
teerdee voor de vorst van Solo (de susuhunan van Surakarta) tweeënhalf 
miljoenn gulden op een budget van zes miljoen, voor de sultan van Yog-
yakartaa een subsidie van een miljoen gulden op een totaal budget van 
vierr miljoen. 'Toch zitten zij voortdurend in de schuld.'53 De sultan van 
Yogyakarta,, waar ook Anton op bezoek was geweest, 'geeft veel te dure 
enn prachtige feesten, daardoor veelal door het bestuur bewogen, dat 
hemm anderzijds berispt wegens verkwisting. De feesten kosten soms een 
aa twee ton en alle hoge omes en ook reizigers worden uitgenodigd.' 

Zee waren alweer twee maanden van huis toen Hitler roet in het eten 
dreigdee te gooien. Op 14 maart vierden ze Antons vierenzestigste ver-
jaardagg in een klein plaatsje op Oost-Java, in gezelschap van Indische 
enn Nederlandse zakenlieden, en bracht de radio het bericht over de An-
schlussschluss van Oostenrijk. Voor de zekerheid bestelden ze KLM-tickets naar 
Nederland.. Gelukkig zakte de spanning binnen een paar dagen; geen 
enkell  land bleek met Duitsland in oorlog te gaan en de tickets hoefden 
niett te worden gebruikt. Op zaterdag 26 maart verlieten ze, zoals ge-
pland,, Surabaya aan boord van de 'ss Tjinegara' met bestemming 
Hongkong.544 Ze bleven twee dagen in de Britse kroonkolonie en namen 
daarr een Duitse boot richting Japan. In 1937 was dat land een oorlog te-
genn China begonnen. Daardoor waren de Chinese kustgebieden en Pe-
kingg moeilijk bereikbaar en moesten ze die links laten liggen.55 Ze deden 
alleenn de handels- en havenstad Shanghai aan, toen onder internatio-
naall  Brits-Amerikaans bestuur, en zwaar beschadigd door oorlogsge-
weld. . 

Medioo april kwamen ze aan in Japan. Ook daar was een combinatie van 
sightseeingg en bedrijfsbezoeken voorbereid. Anton zag in Nagoya een 
porseleinfabriek,, waar drieduizend meisjes aan de lopende band werk-
ten,'geheell  op Amerikaanse leest geschoeid', en in Kyoto nam directeur 
C.. Kauffeld van de Japanse vestiging van de Borneo-Sumatra Maat-
schappijj  (Borsumij) hem mee naar een kantfabriek met enorme Zwit-
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sersee en Duitse machines, waar zestienhonderd meisjes in ploegen-
dienstt werkten en in slaapzalen op het bedrijf overnachtten.56 

Overr Japan schreef Anton wel, twee langere brieven. Daaruit weten 
wee dat hij vooral onder de indruk was van de prachtige berglandschap-
pen,, de tempels, de boeddhabeelden, de gestileerde tuinen en in dat 
jaargetijdee ook de kersenbloesem. De Japanners bezag hij met een men-
gelingg van verbazing en misprijzen. Over de eigenaren van de kantfa-
briekk schreef hij: 'Ze beschouwen zo'n fabriek juist als de bankier die 
zouu beschouwen: als ze maar rente krijgen, zijn ze tevreden.'57 De 'dans-
geisha's'' in een restaurant zaten 'ontzettend onder de verf, wit van de 
kalkk in hun gezicht, met vuurrode lippen..., hebben afschuwelijke krijs-
stemmen,, net blikken kapotte bekkens geluid, hoe die Japanners daar 
genoegenn in vinden is ons een raadsel.' De traditionele theeceremonie 
wass wel mooi, 'maar men moet geen haast hebben, alles even langzaam' 
Dee wijze waarop Japanners elkaar bij zo'n ceremonie begroetten, vond 
hijj  'om je dood te lachen': 'ze buigen dan heel diep en heel stijf, zo lang 
tott er één na vier, vijf of zes maal genoeg van heeft, dan houdt de andere 
ookk op.' 

Vann de oorlog met China was niet direct iets te merken, 'behalve dat 
menn door gebrek aan vreemde valuta's geen vreemde goederen meer in-
laat'.588 Wel viel op dat de Japanners behoorlijk warm liepen voor solda-
tenn en uniformen. Hij schreef: 'Op een klein station waar we stopten, 
zagenn we een trein vol soldaten vertrekken, uitgeleide gedaan door dui-
zendenn mensen; mannen en vrouwen op het perron met vlaggen, vaan-
dels,, muziek, langs de lij n duizenden schoolkinderen met vlaggen, 
juichend;; iedereen even enthousiast dat hun familieleden, mannen, 
broers,, vrienden voor het vaderland mochten sterven!'59 En: 'Alles is 
hierr op Duitse leest geschoeid, de schooljongens en meisjes alles in uni-
form...,, bij uitstapjes (vandaag zes- a achthonderd gezien) met 'Ruck-
sack'...,, enorme scholen, angstig goed georganiseerd.'60 

Naa drie weken verlieten ze Japan op 5 mei vanuit Yokohama en voeren 
zee via Honolulu naar de Amerikaanse westkust.61 Toen ze medio mei in 
Californiëë waren, verhevigde in Europa de oorlogsdreiging weer. Sinds 
dee Anschluss van Oostenrijk richtte Hitler zijn pijlen meer en meer op 
Sudetenland,, het in meerderheid door Duitsers bewoonde deel van 
Tsjecho-Slowakije,, dat ook Heim ins Reich moest. In het weekend van 
211 en 22 mei bereikte de spanning een hoogtepunt. De Duitsers trokken 
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troepenn samen bij de grenzen met Polen en Tsjecho-Slowakije. Honga-
rijee - dat aasde op een stuk Slowakije - sloot zijn noordgrens. Het Brit-
see kabinet kwam in spoedzitting bijeen.62 Voor de tweede keer overwo-
genn Anton en Anna een vervroegde terugkeer. Maar de spanning luwde 
opnieuww en op dinsdag de 24ste telegrafeerde Frans Otten zijn schoon-
ouderss in hun hotel in Monterey: 'don t change your program, stop, will 
adviseadvise you as soon as we deem earlier return desirable.'63 

Zoo konden ze ten slotte nog een tweetal betrekkelijk onbezorgde we-
kenn doorbrengen in het vertrouwde Ritz Carlton Hotel in New York, 
waarr ze op 30 mei Anna's zestigste verjaardag vierden en op 9 juni de 
veertigstee verjaardag van hun huwelijk. Ze trokken er ook een paar 
dagenn op met jhr. Henk van Riemsdijk, die sinds enige tijd Jetty het hof 
maakte.. Hij was zevenentwintig - ruim vijf jaar jonger dan zij - en 
werktee op dat moment bij de omroep National Broadcasting Service 
(NBC).. Hij was al enkele keren te gast geweest in huize De Laak, maar nu 
inn New York konden ze zich een grondiger oordeel over hem vormen. 
Datt was positief: 'aardige, flinke jongen, alles A-i', schreef Anton een be-
kendee later.64 Op 11 juni voeren ze op de 'Nieuw Amsterdam' terug naar 
Nederland.65 5 

Driee maanden later ging Jetty met hetzelfde schip naar New York om 
mett Henk van Riemsdijk te trouwen. Anton gaf bij haar vertrek uit Rot-
terdamm een afscheidsdiner in de club van de Roei- en Zeilvereniging'de 
Maas'' voor Anna, Frits en Sylvia, Frans en Annetje Otten, en een aantal 
ledenn van de familie Van Riemsdijk.66 Gerard Swope van GE had aange-
bodenn in New York als gastheer op te treden en het huwelijksfeest te 
organiseren,, maar dat had Anton namens haar beleefd afgewezen: 'After 
thethe marriage ceremonies of three years ago she does not like to make any 
festivitiesfestivities and wants to do it as quiet as possible.'67 In plaats daarvan was 
Lasloo Graner, al een decennium contactpersoon en adviseur van Philips 
inn de Verenigde Staten, gastheer bij de ceremonie en verzorgde Swope 
eenn receptie in de Metropolitan Club aan Fifth Avenue en 6oth Street.68 

Hett huwelijk vond plaats op 29 september, toevallig de dag van het ver-
dragg van München. Jetty's eerste twee huwelijken hadden elk nog geen 
tweee jaar geduurd; haar derde duurt op het moment van schrijven al 
meerr dan vijfenzestig jaar. 

Antonn voltooide zijn reis rond de wereld op de valreep, want een jaar la-
terr zou het een stuk moeilijker zijn geweest. Dat najaar rukten de Japan--
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nerss verder op in het zuiden van China; in november viel de belangrijke 
handelsstadd Kanton in hun handen. In Europa richtten de Duitsers na 
hethet binnenhalen van Sudetenland hun aandacht op de havenstad Me-
mell  (Klaipeda) in Litouwen en op de vrije stad Danzig (Gdansk). Beide 
haddenn vóór de Eerste Wereldoorlog deel uitgemaakt van Pruisen; Hit-
lerr eiste ze op. Na de Reichskristallnacht kreeg Nederland te maken met 
eenn golf van duizenden joodse vluchtelingen - de tweede sinds 1933. 
Toenn een nationale collecte voor hen werd gehouden en 1,6 miljoen 
guldenn opbracht, startte de Duitse pers - net als twee jaar eerder bij het 
huwelijkk van Bernhard en Juliana - een hetze.69 

Misschienn wel vanwege die pershetze begonnen ook geruchten rond 
tee zingen over een mogelijke aanval op Nederland. Vlak voor de jaarwis-
selingg 1938-1939 was Anton op bezoek bij minister-president Colijn en 
vroegg hem wat hij daarvan moest denken. Hij liet zich graag door Colijn 
geruststellenn en schreef zijn oude schoolkameraad Ferdinand de Beau-
fort,, die directeur was bij De Nederlandsche Bank en dezelfde geruch-
tenn had gehoord: 'Het komt mij voor, dat deze komen uit de boezem 
vann de hogere militairen, die zich erg angstig maken over een en ander 
enn ook in september reeds allerlei zwarte spoken aanschouwden. Ik heb 
gisterenn een lang onderhoud gehad met de minister-president (dit is 
natuurlijkk vertrouwelijk), die mij mededeelde, dat hij in genen dele de 
zaakk zo zwart inzag en half januari voor een maand naar Zwitserland 
ging;; hij raadde mij dan ook af, mijn reis naar Florida uit te stellen.'70 

Datt deed hij ook niet. In januari voeren Anna en hij weer naar New 
York,, om daarna zes tot zeven weken door te brengen in Boca Raton bij 
Palmm Beach, en ook even op en neer naar Cuba te vliegen. Hij stuurde de 
minister-presidentt na afloopp havana's.71 

Tochh viel ook voor hem niet meer aan oorlogsvoorbereiding te voorko-
men.. Op 7 januari 1939, drie dagen voor zijn vertrek naar de Verenigde 
Staten,, stuurde hij een brief naar sir Alan Hutchings in Engeland. Deze 
wass voorzitter van de board van Philips Blackburn Works Ltd., een 
vennootschapp die een jaar eerder was opgericht voor een nieuwe radio-
fabriek.. De conjuncturele inzinking had die fabriek meteen weer over-
bodigg gemaakt, en na overleg met Eindhoven had Hutchings haar aan-
gebodenn aan de Britse autoriteiten voor militaire productie. Nog voor-
datt dergelijke opdrachten waren binnengekomen, vroeg Anton hem nu 
ditt aanbod weer in te trekken. Hij schreef dat de Philips-directie uit 
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voorzorgg had besloten een deel van de productie van glas, gloeilampen 
enn radiotoestellen uit Eindhoven over te brengen naar Blackburn, en 
daarr zelfs een tweede fabriek te bouwen/1 Kort daarop meldde Hut-
chingss dat de Britse overheid geen probleem had met deze beleidswijzi-
ging.. Maar hij waarschuwde wel dat de fabrieken in Blackburn bij het 
uitbrekenn van een oorlog onder 'complete government control' zouden 
kunnenn komen.73 De eigen bedrijfsjurist Hamming was het daarmee 
eens.. In een notitie schreef deze dat de oude Britse Trading with the 
EnemyEnemy Act ongetwijfeld ook in een volgende oorlog zou gelden en alle 
rechtspersonenn in vijandelijk gebied - ook bedrijven - als vijand be-
schouwde.. Op grond daarvan zouden de Britse dochterbedrijven bij 
eenn eventuele Duitse bezetting van Nederland vast en zeker worden ge-
confisqueerd.744 Voor dit probleem moest een oplossing komen. 

Vanaff  begin 1939 liep de spanning in Europa snel op en begon de Phi-
lips-topp in hoog tempo verdere voorzorgsmaatregelen te treffen. Op 26 
januarii  viel Barcelona in handen van Franco; honderdduizenden 
vluchttenn naar Frankrijk. Op 3 februari 1939 werd de statutaire zetel van 
dee NV Philips' Gloeilampenfabrieken verplaatst naar Den Haag, achter 
dee Waterlinie dus.75 Op 8 februari liet de regeringscommissaris voor in-
dustriëlee (en inmiddels ook economische) verdedigingsvoorbereiding 
Groothofff  weten dat Philips voor een eventuele kernfabriek toch orders 
vann Defensie zou krijgen. Men haalde dit plan dus weer uit de kast, kocht 
opp 10 maart in Dordrecht een leegstaand gebouw, richtte een nieuwe 
dochterondernemingg met de naam NV Johan de Witt op en ging niet 
langg daarna van start met de productie van de eerste twintig kanonnen 
enn munitie voor het Nederlandse leger.76 Doordat het 'plan-Dordrecht' 
nuu toch doorging, moest het draaiboek voor een evacuatie vanuit Eind-
hovenn worden herzien - een klusje waarvoor bedrijfsjurist Hamming 
inmiddelss kon rekenen op de hulp van zijn oom, de generaal buiten 
dienstt H.G. Winkelman.77 

Opp 14 maart werd Anton vijfenzestig jaar. De volgende dag bezetten 
Duitsee troepen Praag; de dag daarna verklaarde Adolf Hitler de Tsje-
chischee gebieden Bohemen en Moravië tot Duits protectoraat. Op 
222 maart bezweek Litouwen voor de druk van Hitler en besloot het de 
stadd Memel en omgeving terug te geven. Polen raakte nu aan de west-
zijde,, zuidzijde en in het noordoosten door Duitsland omsingeld. De 
volgendee dag gaf Madrid zich over aan Franco; binnen een week kwam 
vervolgenss een einde aan de Spaanse burgeroorlog. De premiers Neville 
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Chamberlainn en Edouard Daladier verklaarden intussen dat Engeland 
enn Frankrijk in geval van een Duitse aanval Polen te hulp zouden ko-
men.. Op Goede Vrijdag 7 april viel Mussolini Albanië binnen en pikte 
ditt in korte tijd in. 

Meteenn na Pasen 1939 kwam Philips' raad van commissarissen bijeen, 
opp dinsdag 11 april. Voorzitter Geert van Mesdag moest wegens ziekte 
verstekk laten gaan, Clark Minor (de GE-commissaris) was er ook niet. 
Gerard,, Ed en August Philips waren er wel, vice-voorzitter mr. Jan Wil-
lemm Beyen hanteerde de hamer. Vanuit de directie waren Anton, Frans 
Otten,, Herman van Walsem en Frits Philips aanwezig. Het belangrijkste 
onderwerpp waren 'de in voorbereiding zijnde maatregelen, welke de di-
rectiee wil treffen voor het geval de huidige politieke toestand tot een ge-
wapendd conflict zoude leiden en Nederland daarin onverhoopt direct 
off  indirect zou worden betrokken?8 Frans Otten en Herman van Wal-
semm gaven een uitvoerig exposé over de manier waarop Philips naar 
hunn mening haar belangen in geval van oorlog het best kon bescher-
men.. Ze wilden die belangen verdelen in vier geografische blokken: een 
Nederlands,, een Duits, een Engels en een Amerikaans. Voor de Duitse 
dochterss moest een aparte overkoepelende vennootschap komen (dit 
werdd de operating company Alldephi, in het voorgaande hoofdstuk 
besproken).. De productie in Eindhoven moest bij een bezetting van 
Nederlandd worden overgedragen aan een nieuw op te richten exploita-
tiemaatschappij.. De dochterbedrijven en belangen in Engeland en het 
Britsee Gemenebest moest men onderbrengen in een Britse trust, de 
Amerikaansee belangen in een Amerikaanse trust. 

Eenn trust is een stichting waarin het juridisch eigendom van een ob-
jectt en de opbrengst daarvan uit elkaar worden gehaald. De eigenaar 
heett trustee, degene aan wie de winst toevalt de beneficiary. De con-
structiee werd indertijd in de Angelsaksische wereld wel gebruikt om be-
drijvenn nauw te laten samenwerken en zelfs fuseren, terwijl ze juridisch 
onafhankelijkk bleven. Wie bij Philips het idee uit de kast heeft gehaald 
bijj  de voorbereiding op een eventuele oorlog, is niet precies bekend. 
Hermann van Walsem zei later in een interview dat men voor het eerst 
wass gaan nadenken over de juridische aspecten van een oorlog en bezet-
tingg na de Anschluss,'totn de Duitsers op de Oostenrijkse bezittingen in 
anderee neutrale landen beslag wilden leggen'.79 Er was toen een com-
missiee gevormd met onder anderen de bedrijfsjuristen Hamming en 

341 1 



mr.. P. Utermöhlen. Die laatste 'met zijn geniale blik had uit de Griekse 
oudheidd een voorbeeld van een trust opgehaald', aldus Van Walsem. 
Maarr ook andere juristen binnen het bedrijf kenden de constructie wel, 
zoalss dr. DJ. Sannes, die er al in 1926 over had geschreven in zijn proef-
schriftt en die de centrale figuur werd bij de oprichting van de Britse 
trust.80 0 

Opp die tide april 1939 konden Otten en Van Walsem aan Anton, Frits 
enn de commissarissen melden dat voor de Britse trust inmidels een con-
ceptovereenkomstt klaarlag.81 Het eerste ontwerp was al in januari ge-
maaktt en was volgens een extern juridisch adviseur ook in overeen-
stemmingg met de Nederlandse wet bevonden.82 De constructie zag er 
alss volgt uit. Het juridisch eigendom van de bedrijven en bezittingen 
vann Philips in Groot-Brittannië en het Gemenebest zou worden overge-
dragenn aan een trust bij de Britse Midland Bank Executor & Trustee 
Companyy - later voegde men ook de belangen in Frankrijk en kolo-
niën,, Spanje en Argentinië aan deze trust toe. Drie managing trustees en 
eenn secretaris werden verantwoordelijk. In normale omstandigheden 
haddenn zij slechts een formele taak en waren beheer en dagelijks ma-
nagementt van de betreffende belangen gewoon in handen van de Phi-
lips-directie.. De trust was dan in de'Philips-periode'. Dat zou verande-
renn bij een specified event, zoals het uitbreken van een oorlog, waardoor 
dee directie niet langer in staat was ongehinderd het bedrijf te leiden. 
Dann trad de 'aandeelhoudersperiode' in, waarbij de trustees de zeggen-
schapp overnamen, maar uitsluitend ten bate van de beneficiaries: de 
aandeelhouderss van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken. Houders 
vann dergelijke aandelen die in een vijandelijk land verbleven, of in een 
doorr de vijand bezet gebied, konden geen rechten doen gelden.83 

Hett overhevelen naar de Britse - en later ook de Amerikaanse -
trustt moest voorkomen dat Philips' bedrijven en belangen in de betref-
fendee gebieden na een bezetting als 'vijandelijk' konden worden ont-
eigend.. Ze zouden immers eigendom zijn van een Britse respectievelijk 
Amerikaansee rechtspersoon. Op het Europese vasteland en in Scandi-
naviëë was de situatie gecompliceerder. De dochterondernemingen daar 
warenn verspreid over twintig landen en zouden zich in geval van oorlog 
deelss in bezet en deels in neutraal gebied bevinden. Ze bleven groten-
deelss onder beheer van de N v Philips'Gloeilampenfabrieken.84 Het pro-
bleemm was: zolang de juridische hoofdzetel daarvan in bezet Nederland 
was,, zouden ook dochters in neutrale Europese landen onder controle 
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vann de bezetter raken - en datzelfde risico gold voor de belangen in Chi-
na,, Turkije en Indië. Daarom was het nodig de zogenoemde 'statutaire 
zetel'' van het moederconcern - en van de NV Gemeenschappelijk Bezit, 
diee negenentachtig procent van de aandelen daarin hield - naar een vei-
ligg deel van het koninkrijk over te kunnen brengen.85 Indië kon door Ja-
pann worden bedreigd, dus de gedachten gingen vooral uit naar Surina-
mee of Curacao. Op dat moment voorzag de Nederlandse wet niet in die 
mogelijkheid.. Daarom vroeg Philips - gevolgd door Koninklijke/Shell 
-- de regering te zorgen voor een Wet op de Zetelverplaatsing.86 

Daarmeee waren de juridische risico's nog altijd niet voldoende afge-
dekt.. Niemand wist wanneer een oorlog daadwerkelijk zou uitbreken 
enn de kans bestond dat de nieuwe wet niet tijdig van kracht was. Als ex-
traa maatregel moesten daarom bij een conflict met Duitsland de hou-
derss der prioriteitsaandelen naar Engeland gaan, 'zodat de macht over 
onzee NV niet hier in Holland uitgeoefend kan worden', zo schreef Anton 
opp 14 april in een brief aan de zieke presidents-commissaris Geert van 
Mesdag.877 Vanuit deze gedachte had de vergadering van commissarissen 
opp 11 april besloten de tien prioriteitsaandelen van de NV Gemeen-
schappelijkk Bezit anders te verdelen.88 Gerard en Eduard Philips lever-
denn de hunne in. Anton, Frits, Frans Otten en Herman van Walsem kre-
genn er ieder twee, Jan Willem Beyen één. Het tiende berustte nog bij Van 
Mesdagg en Anton zei ter vergadering dat hij deze 'waar diens ziekte wei-
nigg kans op een algehele beterschap schijnt te bieden', zou verzoeken af 
tee treden en zijn prioriteitsaandeel aan hemzelf over te dragen.89 

'Hiertoee wordt besloten en wordt deze regeling terstond uitgevoerd,' 
zoo melden de notulen op droge toon.90 In werkelijkheid moet dit mo-
mentt een zekere dramatische lading hebben gehad. Feitelijk viel hier-
meee namelijk het besluit dat bij een Duitse doorbraak van de Waterlinie 
Anton,, zijn zoon Frits, zijn schoonzoon Frans Otten en Herman van 
Walsemm Nederland zouden verlaten. Jan Willem Beyen was president 
vann de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel en kon worden ge-
achtt in het neutrale Zwitserland te zijn.91 Tijdens een persoonlijke ont-
moetingg met Anton ging Van Mesdag op 13 april akkoord met zijn aftre-
denn en de overdracht van het tiende prioriteitsaandeel. Met bovenge-
noemdee brief van de 14de bevestigde Anton die afspraak. 

Opp 19 april vonden in Nederland verkiezingen plaats voor Provin-
cialee Staten. De Nationaal-Socialistische Beweging van Anton Mussert 
haaldee een kleine vier procent, een halvering ten opzichte van vier jaar 
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eerder.922 Intussen waren bij Philips ook de andere door Otten en Van 
Walsemm genoemde maatregelen volop in voorbereiding. Op 1 mei richt-
tee men de NV Philips' Exploitatie Maatschappij op. Deze zou in geval 
vann oorlog alle Eindhovense gebouwen en machines huren om zo 'de 
fabriekenn zo normaal mogelijk te laten doorwerken en het werkvolk 
werkk te verschaffen...'93 Een bezetter zou nu in Eindhoven toch een lega-
lee Nederlandse huurder aantreffen, ook al was de eigenaar zelf- NV 
Philips'' Gloeilampenfabrieken - vertrokken naar Den Haag of elders, 
wass het idee. 

Zoo ging het verder. Ook op 1 mei werd in Londen de trust deed (akte) 
gepasseerdd en kwam de Britse trust daadwerkelijk tot leven. Op 2 mei 
richttee Philips een eigen Bureau voor de Industriële Verdedigingsvoor-
bereidingg op, onder leiding van de bedrijfsjurist Hamming. Behalve 
mett het evacuatieplan en het plan-Dordrecht was hij ook bezig met de 
inrichtingg van een noodlaboratorium in Delft. Bovendien kocht men 
eenn fabriek in Den Haag voor het fabriceren van militaire zendbuizen, 
enn kwam er een verkooporganisatie in Bloemendaal, zodat ook de ge-
wonee verkopen achter de Waterlinie door zouden kunnen gaan.94 

Opp 15 mei berichtte minister van Justitie mr. C. Goseling dat hij een 
commissiee had gevormd voor het ontwerpen van een Wet Zetelver-
plaatsing,, met als voorzitter de oud-minister van Binnenlandse Zaken 
prof.. mr. J. Kan, en als leden mr. Herman van Walsem, prof. mr. A. Op-
penheimm (juridisch adviseur van de Bataafsche Petroleum Maatschap-
pij),, prof. mr. B. Telders (juridisch adviseur van de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij,, die ook met het probleem zat), en enkele ambtena-
ren.. Al op 17 juni had de commissie het wetsontwerp klaar. Ze stelde 
voorr zetelverplaatsing naar andere delen van het koninkrijk mogelijk te 
makenn via een simpele wijziging van de statuten van het betreffende be-
drijf ,, die dan moest worden goedgekeurd door de minister van Justitie, 
dee gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, de gouverneur van Su-
rinamee of de gouverneur van Curacao.95 

Opp maandag 19 juni kwamen de commissarissen weer bijeen in Eind-
hoven.. Het was een bijzondere vergadering, bij wijze van uitzondering 
wass Clark Minor van GE aanwezig. Er stonden grote veranderingen op 
dee agenda. Oprichter Gerard Philips, eenentachtig jaar oud, nam voor 
dee tweede keer afscheid, nu als commissaris. De vijfenzeventigjarige mr. 
Augustt Philips stopte ook, net als commissaris van het eerste uur Geert 
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vann Mesdag, die ook deze keer wegens ziekte verstek moest laten gaan. 
Dezee oudgedienden maakten plaats voor drie nieuwe, jongere leden: 
mr.. Herman Woltersom (zesenveertig), directeur van de Rotterdamsche 
Bankvereeniging,, mr. L.A. Nypels (vijftig) , lid van de Hoge Raad, en mr. 
Daniëll  Crena de Jongh (eenenvijftig), president-directeur van de Am-
sterdamsee vestiging van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.96 

Ookk in de directie schoven jongeren naar de voorgrond. Antonn had 
all  een tijdje aangekondigd op zijn vijfenzestigste te willen terugtreden, 
enn nu was het zo ver. De commissarissen besloten Frits (vierendertig), 
Hermann van Walsem (bijna eenenvijftig) en Othon Loupart (achten-
veertig)) te promoveren tot directeur. Ze gingen elk vijftigduizend gul-
denn (380.000 euro) per jaar verdienen, plus tantièmes. Het salaris van 
Franss Otten ging omhoog naar zestigduizend gulden (460.000 euro), 
maarr hij werd dan ook president. Anton werd president-commissaris 
maarr ook gedelegeerd commissaris, zodat hij niet alleen toezichthouder 
zouu zijn maar ook bestuurlijke bevoegdheden behield. Hij kreeg dertig-
duizendd gulden (230.000 euro) per jaar, plus een variabel bedrag dat af-
hingg van de omvang van zijn feitelijke werkzaamheden.97 

Aann zijn nieuwe combinatie van functies was nog een korte discussie 
mett Beyen voorafgegaan. De vice-voorzitter van de raad van commissa-
rissenn had ze willen splitsen en zelfde rol van president-commissaris op 
zichh willen nemen. Maar Anton had uitgevonden dat ook de welbeken-
dee F.G. Waller van de Gist- en Spiritusfabriek in Delft indertijd na zijn 
aftredenn president-commissaris én gedelegeerd commissaris was ge-
worden.. Hij had Beyen geschreven: 'Na rijp beraad vind ik dit ook voor 
mijj  de juiste oplossing. Niets willende afdoen aan uw kwaliteiten meen 
ikk toch, dat in deze, waar ik de grote ervaring bezit en het vertrouwen 
zowell  in- als extern tegenover de diverse geledingen van onze vennoot-
schap,, die het voorzitterschap van de raad van commissarissen als de 
hoogstee positie in een onderneming beschouwen, alsmede met het oog 
opp het grote vertrouwen, dat de aandeelhouders tot nu toe in mij heb-
benn gesteld, dat het juister zou zijn, indien ik de beide functies in mij 
persoonlijkk verenig...'98 

Hett werd dus eigenlijk een half afscheid. Op donderdag 6 juli be-
krachtigdee de algemene vergadering van aandeelhouders de benoemin-
gen.. Beyen zat die bijeenkomst voor en stak in zijn speech de loftrompet 
overr de manier waarop Anton de opvolging had geregeld. 'Het is een be-
kendee fout van grote mannen, dat zij vergeten voor hun opvolging te 
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zorgen.. Dr. Philips heeft het buitengewoon inzicht gehad, degenen, die 
hemm in de dagelijkse leiding moeten opvolgen, geleidelijk op te voeden, 
mett zorg te kiezen en geleidelijk een groter deel te geven in de leiding 
vann het bedrijf...'99 Beyen benadrukte dat door die geleidelijke opvol-
gingg An tons vertrek geen breuk in de continuïteit van de bedrijfsvoe-
ringg zou opleveren, mede omdat hij in zijn nieuwe positie de vrijheid 
hadd 'zonder de lasten te dragen van de dagelijkse zorgen van de leiding, 
zijnn volle krachten en genie te wijden aan dit bedrijf'. De aandeelhou-
derss konden gerust zijn, de grote baas zou de boel in de gaten blijven 
houden. . 

Bijj  het publieke afscheid op zaterdag 8 juli in de zaal van het Philips' 
Ontspanningss Centrum ging het al net zo. Anton werd uitvoerig gelau-
werdd en geprezen. Het personeel had een borstbeeld van hem laten ma-
kenn voor in de hal van het hoofdkantoor, de burgemeester overhandig-
dee hem een erepenning, minister van Economische Zaken Steenberghe 
brachtt nu het zo hooggewaardeerde lintje van commandeur in de Orde 
vann de Nederlandse Leeuw voor hem mee, dat nooit eerder aan een in-
dustrieell  was uitgereikt. Maar echt vertrekken zou hij niet, verwachtte 
ookk Herman van Walsem, want hij zou zeker actief van zijn bevoegdhe-
denn als gedelegeerd commissaris gebruik maken. In zijn speech zei Van 
Walsem:: 'Of het - u kennende — bij toezicht zal blijven, moge ik in ster-
kee mate betwijfelen. Daarvoor toch is uw natuur te expressief, uw geest 
tee levendig en uw fysiek te krachtig.'100 Een volkomen terechte verwach-
ting,, want Anton vertrouwde William Meinhardt in die dagen toe: 'Sie 
verstekenversteken ganzgut, dass es mir unmöglich ware, mich einfach zu Ruhe zu 
setzen.setzen. Dafür bin ich zusehr verwachsen mit unserer Business.™ En in een 
brieff  aan zijn trouwe medewerker W.J. Waterman, die kort tevoren de 
baass was geworden van Philips Australasia te Sydney, schreef hij 'dat ik 
geenszinss van plan ben mij geheel terug te trekken, noch te gaan vissen 
off  jagen. Ik zal natuurlijk wat meer vakantie nemen, maar mijn dage-
lijk ss werk, ofschoon minder intens, zal ik toch voor een groot gedeelte 
nogg wel doorzetten, ten eerste, omdat de tijden vooral hier in Europa 
meerr en meer problemen geven, en ik nu mijn opvolgers nog tot steun 
kann zijn en hen met raad en daad kan bijstaan, terwijl ik tevens meer tijd 
krijgg om de fabrieken hier in Eindhoven en de fabrieken en verkoopor-
ganisatiess in het buitenland meer na te lopen.'102 
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Dee bestuurswisseling viel in het - politiek-militair gezien - rustige 
middenn van 1939. Sinds de bezetting van Tsjecho-Slowakije en Albanië 
hadd zich in Europa geen oorlogsgeweld meer voorgedaan. Maar aan het 
eindd van de zomer was het met de rust gedaan. Op dinsdag 22 augustus 
kwamm het bericht over 'de meest sensationele verrassingsstunt van de 
eeuw'' (in de woorden van H.W. von der Dunk), namelijk dat Duitsland 
enn Rusland een niet-aanvalsverdrag hadden gesloten.103 'De aartsvijan-
denn Hitler en Stalin arm in arm, nationaal-socialisme en communisme 
alss partners... het was een knaleffect van een politiek maar bovenal 
ideologischh machiavellisme en cynisme, waarbij de wereld even de 
ademm inhield.' Dee Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von 
Ribbentropp ging woensdag de 23ste naar Moskou voor de onderteke-
ningg van het verdrag dat - naar hem en zijn Russische collega Vjatsjes-
lavv Molotov - de geschiedenis inging als het Molotov-von Ribbentrop -
pact.. De landen beloofden zich 'van iedere agressieve handeling en van 
iederee aanval op elkaar' te onthouden.104 Wat niet bekend was, maar 
spoedigg duidelijk zou worden, was dat Hitler en Stalin Polen alvast had-
denn verdeeld. Wel leidden velen uit het verdrag af dat Hitler met zijn 
Russischee rugdekking een groter gevaar voor West-Europa zou worden, 
enn dat hij vrijwel zeker Polen zou aanvallen en Danzig terug in het Reich 
zouu halen.105 Op dinsdag 29 augustus werd in Nederland een algemene 
mobilisatiee van kracht; op vrijdag 1 september vielen de Duitsers Polen 
inderdaadd binnen; op zondag 3 september verklaarden Engeland en 
Frankrijkk Duitsland de oorlog - het officiële begin van de Tweede We-
reldoorlogg was daar. 

Philipss kreeg er meteen mee te maken. Op 27 september trokken de 
Duitserss Warschau binnen, waar het concern een fabriek had met vijf-
tienhonderdd arbeiders en achthonderd employés (Angestellte). In maart 
19400 zou Anton een brief ontvangen van een hulpcomité van het perso-
neel,, met daarin de trieste balans van een halfjaar oorlog en bezetting. 
Naa de val van de stad waren van de employés twaalf dood of vermist, 
dertigg krijgsgevangen en zevenentwintig in het buitenland en niet in 
staatt terug te keren; bij de arbeiders waren deze aantallen niet precies 
bekend,, maar veel groter. De fabriek lag voor driekwart stil, er was werk 
voorr nog slechts zeshonderdzestig mensen, de rest was werkloos. Het 
comitéé schreef dat ongeveer de helft van de huizen in de stad was ver-
nietigdd of zwaar beschadigd. De kosten van levensonderhoud waren zo-
danigg gestegen 'dat zelfs de bestbetaalde Philips-beambte in Polen niet 
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altijdd meer genoeg te eten heeft'lo6 Anton had het initiatief genomen tot 
oprichtingg van het comité en enkelen van zijn mensen - mogelijk van-
uitt het Berlijnse kantoor - naar Warschau gestuurd, zo blijkt uit de 
brief.. Wat zij aan hulp hebben kunnen bieden, is niet bekend. De fabriek 
zouu onder Duitse leiding komen, nog een tijd wat elektronenbuizen 
producerenn (naar aan te nemen voor de Wehrmacht) en uiteindelijk 
doorr het oorlogsgeweld vrijwel volledig worden vernield.107 

Nuu Duitsland, Frankrijk en Engeland officieel in oorlog waren, werd het 
voorr Philips tijd de buitenlandse belangen daadwerkelijk naar de trusts 
overr te hevelen. De Britse trust bestond al sinds mei, de Amerikaanse 
sindss 25 augustus. De voorbereidingen van die tweede trust hadden 
ruimm vier maanden in beslag genomen en waren begonnen op 7 april, 
dee dag van Mussolini's inval in Albanië. Diezelfde avond laat was de 
directiee in allerijl bijeengekomen en had ze besloten onmiddellijk een 
juristt naar de Verenigde Staten te sturen.108 De Amerikaanse trust werd 
ondergebrachtt bij de Hartford National Bank and Trustee Company in 
Hartford,, Connecticut, en was bestemd voor de bedrijven en bezittin-
genn in de Verenigde Staten, Midden- en Zuid-Amerika (op dat moment 
Mexico,, Brazilië, Uruguay, Peru en Chili) en Portugal.109 In deze landen 
deedd Philips alleen aan verkoop. Er was wel een gloeilampenfabriek in 
Argentiniëë maar die kwam als gezegd in de Britse trust.110 In de Ameri-
kaansee trust werd een kleine achttien miljoen dollar aan bezittingen ge-
schoven,, waarvan ruim vijftien miljoen dollar aan geld en aandelen. In 
guldenss kwam dat neer op 34 miljoen (260 miljoen euro).111 Een groot 
deell  van het geld was afkomstig uit de verkoop van goud in Engeland.112 

InIn de Verenigde Staten had Philips toen maar één fabriek, die van 
röntgenapparatuurr in Mount Vernon, bij New York. En dan was er het 
kleinee handelsbedrijfje van Arie Vernes. Philips Technical Products, 
zoalss het heette, had een curieuze geschiedenis. Vernes was in de jaren 
twintigg secretaris geweest van Othon Loupart, had daarna een tijd voor 
Philipss in Zuid-Afrika gezeten en was toen naar Eindhoven terugge-
keerd.. In 1937 wilde hij ontslag nemen en Europa verlaten, naar hij later 
inn een interview vertelde 'omdat ik geen zin had om op mijnheer Hitler 
tee wachten'.113 Anton, die hem blijkbaar niet kwijt wilde, had hem bij 
zichh geroepen en hem gevraagd voor Philips in Amerika een bedrijfje te 
beginnen.. Hij had Vernes' bezwaar dat Philips dat niet mocht op grond 
vann contracten met General Electric weggewuifd en hem zomaar tien-
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duizendd dollar (zo'n 160.000 euro) startkapitaal geboden.114 Vernes had 
hett aanbod geaccepteerd en in New York onderdak gekregen als com-
mercieell  medewerker bij het bureau van Philips' adviseur Laslo Graner. 
Naa enige tijd was hij met het voorstel gekomen Amerikaanse scheerap-
paratenn naar Europa te gaan exporteren, wat door Eindhoven was afge-
wezenn maar wel aanleiding was geweest voor het ontwikkelen van de 
Philishave.1'55 Daarna was hij met het plan gekomen diamanten trekste-
nenn voor de fabricage van wolframdraad uit Europa in de Verenigde 
Statenn te importeren. Hij had GE ervan overtuigd dat een eventuele 
oorlogg de aanvoer uit Europa kon stilleggen en dat het verstandig was 
eenn voorraadje aan te leggen. 'Een week of drie daarna kwam er een 
enormee order. Drieduizend trekstenen, wat in die dagen 98.000 dollar 
[anderhalff  miljoen euro] was.'116 Zo was Philips Technical Products ge-
boren.. Toen de oorlog uitbrak, zou de ondernemende en vindingrijke 
Verness bijzonder nuttig blijken als kwartiermaker voor de uitgeweken 
Philips-topp en zou hij via een speciaal opgerichte Philips Export Corpo-
rationn een centrale rol gaan spelen in de bevoorrading van de vestigin-
genn in Midden- en Zuid-Amerika.117 

Opp 7 november 1939 begon men de Britse trust te vullen met de aande-
lenn van de belangrijkste dochterbedrijven in India, Australië, Canada, 
Engelandd en Zuid-Afrika.118 Op 8 november vond in de Bürgerbraukel-
lerler in München een mislukte aanslag op Adolf Hitler plaats. Zou dit de 
vonkk in het kruitvat worden? De Britse consulaten in Nederland raad-
denn hun staatsburgers aan het land zo spoedig mogelijk te verlaten. Het 
geruchtt circuleerde dat de Duitsers via Limburg, Noord-Brabant en 
Zeelandd wilden doorstoten naar Vlissingen en de Schelde, om van daar-
uitt de aanval op Engeland in te zetten.119 Het bleek vals alarm. 

Inn december 1939 en januari en februari 1940 reisde Frans Otten 
veelvuldigg naar Londen. In die periode werden zevenentachtig staven 
goudd in bewaring gegeven aan Midland Bank en in de trust gebracht, 
aandelenn Gramme en Philips Eclairage et Radio (Frankrijk), een vorde-
ringg van drieënveertig miljoen franc van Philips Eindhoven op deze 
Fransee dochter, aandelen EMI (Engeland) en Anglo-Iranian (het latere 
Britishh Petroleum), en een hele reeks andere aandelen van dochterbe-
drijvenn en ondernemingen waarin Philips participeerde.120 De aandelen 
Philipss die eigendom waren van de NV Gemeenschappelijk Bezit, gin-
genn ook naar Engeland.121 Verder kwamen octrooien en roerende goe-
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derenn in de trust, bracht Otten (of liet hij dat doen) verzekeringspolis-
senn en commerciële contracten naar Londen over, en tekende hij een 
groott aantal volmachten.122 Bovendien bracht het plan om in geval van 
noodd een groep van honderdvijftig tot tweehonderd medewerkers, on-
derr wie dertig van de belangrijkste managers en verder vooral resear-
cherss van het Natlab, naar Engeland over te brengen, de nodige bureau-
cratischee en logistieke rompslomp met zich mee.123 

Inn brieven aan zijn vrouw vanuit Londen schreef Otten over lange en 
moeilijkee besprekingen met'allerlei instanties en personen', waarbij ook 
dee Nederlandse ambassade betrokken was.124 Later, tijdens de oorlog, 
heeftt hij in een brief aan toenmalig minister-president Gerbrandy hier 
watt meer over verteld. Het heeft Otten die eerste maanden van 1940 
grotee moeite gekost van de Britse autoriteiten toestemming te krijgen 
omm bovengenoemde bezittingen en documenten Engeland binnen te 
brengen.. Het ministerie van Economie Warfare bleek groot wantrou-
wenn te koesteren 'ten aanzien van activiteiten van Philips in Duitsland 
gedurendee de vorige oorlog en ook [gedurende] de laatste jaren..."25 

Welkee van Philips' gedragingen tijdens de Eerste Wereldoorlog de Brit-
tenn het bedrijf nog steeds nadroegen, schreef Otten er niet bij. Mogelijk 
betroff  het Antons handeltjes met zijn eigen trawlers, die Philips naar 
hett schijnt in sommige kringen het imago van blokkadebreker hadden 
bezorgd.1266 Wel maakte Otten melding van meer recente geruchten die 
tee Londen zouden zijn verspreid door een jonge correspondent van de 
NieuweNieuwe Rotterdamsche Courant, genaamd Kiek. Deze zou tijdens een 
lunchh met onder meer een official van het ministerie van Informatie en 
dee Nederlandse marine-attaché De Booy hebben gezegd 'dat Philips 
vanaff  de aanvang de NSB in Nederland zou hebben gefinancierd, op een 
soortgelijkee wijze als het geval was met Thyssen ten aanzien van de 
NSDAP',, dat dit in Nederland algemeen bekend was, dat de leiding van 
Philipss 'in nauw verband stond met de leiding van de NSB' en dat zij 
daarr 'zeer sterke sympathie' voor had.127 De Nederlandse ambassadeur 
enn de invloedrijke topman van Unilever, Paul Rijkens, hadden Otten ge-
holpenn een en ander recht te zetten. 

Hiernaa was het afwachten. Medio september 1939 waren de Russen Po-
lenn binnengedrongen om hun deel te bezetten. Ze hadden Estland, Let-
landd en Litouwen gedwongen een Verdrag van wederzijdse bijstand' en 
dee aanwezigheid van Russische troepen te aanvaarden, en waren ten 
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strijdee getrokken tegen de Finnen, die zo'n verdrag weigerden. Maar 
hoewell  Frankrijk en Engeland officieel met Duitsland in oorlog waren, 
gebeurdee aan het westelijk front najaar 1939 en ook begin 1940 nog 
steedss niets. Men begon te spreken van een schijnoorlog, een phoney 
war.war.m m 

Mett Otten voor het serieuze werk in Londen vulde Anton zijn tijd 
mett kleinere klusjes. 'Holland is volledig bewapend en veel land is onder 
waterr gezet, zodat het niet gemakkelijk zou zijn ons land binnen te drin-
gen,, maar we voelen ons nogal onzeker, omdat onze stad en onze fa-
briekk zich niet zover van de grenzen bevinden en niet binnen het over-
stroomdee deel liggen/ schreef hij eind januari aan de eigenaar van de 
Bocaa Raton Club in Florida, waar hij de voorgaande winter was ge-
weest.1299 'We had the intention of taking a three months' holiday and see 
somethingsomething of South Africa, but Vm afraid we will  not get the chance this 
year!year! Hij bemoeide zich nog wat met de evacuatieplannen en liet Otten 
wetenn dat in Rotterdam een veemgebouw met spoor- en waterverbin-
dingenn was gehuurd. Vanwege de Britse censuur moest de brief in het 
Engels.. 'We also succeeded in renting a big warehouse from Thomson's 
HavenbedrijfHavenbedrijf in Rotterdam of about five thousand square feet, where we 
willwill  store all our metal- and chemical materials, including the goods alrea-
dydy stored in Dordrecht. In doing so we will  have put all our material stock 
inin a still safer placed0 

Halff  februari 1940 kreeg hij antwoord van Maria Lehmann uit 
Estland,, de weduwe van de oude kennis uit Sint-Petersburg, die hij al ja-
renn met een toelage steunde. Hij had haar gevraagd of ze misschien 
kousenn nodig had. Ja, graag, schreef ze terug, 'meine Strumpfnummer ist 
neun.neun.131131 Hij liet haar daarnaast koffie, chocola, handschoenen en trui-
tjess sturen. En begin april stuurde hij nog een briefje naar de bedrijfs-
leiderr van de kernfabriek 'Johan de Witt' te Dordrecht. Hij had twee-
duizendd rozen besteld voor de perken bij het pand, liet hij weten. Ze 
zoudenn worden afgeleverd 'in twee verschillende soorten, één roos die 
vrijj  laag blijf t bloeien en een andere, die iets hoger gaat'.132 Ze moesten 
well  elk jaar stalmest krijgen, anders zouden ze in een paar jaar uitge-
bloeidd zijn. 'Ook 's winters moeten ze flink afgedekt worden met oud 
blad.' ' 
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