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HOOFDSTUKK 15 

NaNa enige weifeling het zware besluit genomen1 

Tijdenss de phoney war van september 1939 tot april 1940 moet in vill a 
Dee Laak een melancholieke sfeer hebben gehangen. Na de Duitse inval 
inn Polen had Anton namelijk een flink deel van de inboedel laten weg-
halen.. Zestig kistenn met daarin een tachtigtal schilderijen, enkele etsen 
enn een paar familieportretten waren op 22 september naar Den Haag 
vervoerd.. Nog eens tientallen kisten vol zilveren en tinnen vaatwerk, 
Chinees,, Spaans, moors, Perzisch en Delfts blauw porselein, antieken 
kasten,, beelden, klokken, harnassen en zwaarden - alles bijeen enkele 
duizendenn voorwerpen - waren naar Amsterdam gegaan. Deze kost-
baarhedenn hadden toen een geschatte waarde van tweeënhalf miljoen 
guldenn (nu rond negentien miljoen euro), waarvan de helft de schilde-
rijenn betrof.2 

InIn de kisten zat de oogst van vier decennia. Anton was rond de eeuw-
wisseling,, als midden-twintiger, begonnen met het verzamelen van 
kunst,, porselein en antiek. Zijn eerste aanwinsten bestonden uit wat 
Delftss blauw, een schilderij van de landschapsschilder Willem Maris 
(Eendjes),(Eendjes), een van diens leerling Breitner (een stuk Cavalerie uit zijn 
Haagsee periode), en Vampyr van Vincent van Gogh.3 Met zijn leeftijd en 
rijkdomm waren ook zijn aanwinsten in ouderdom en waarde toegeno-
men.. Eindjaren twintig bezat hijj  naast doeken uit de eind-negentiende-
eeuwsee Haagse School (Jozef Israels, Jacob en Willem Maris, Anton 
Mauve)) al aardig wat schilderijen van zeventiende-eeuwse Hollandse 
meesterss als Rembrandt van Rijn, Jacob Ruysdael, Albert Cuyp, Frans 
Hals,, Jan Steen, en Paulus Potter. In 1928 taxeerde de kunsthandelaar en 
verzamelaarr Frits Lugt - die toen vierenveertig jaar was en een grote re-
putatiee genoot - de collectie van ongeveer honderd schilderijen, etsen, 
aquarellenn en gravures op 2,6 miljoen gulden (16,5 miljoen euro).4 De 
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duurstee stukken waren een zeegezicht van Jan van de Capelle en Portret 
vanvan Elisabeth de Valois (koningin van Spanje en echtgenote van Filips 
11)) van de hand van de zestiende-eeuwse Nederlandse schilder Anton 
Moro,, ter waarde van tweehonderdduizend gulden elk, en Rivier met 
bruggenbruggen van Rembrandt van 175.000 gulden (1,3 miljoen euro).5 

Opp het gebied van de schilderkunst behoorde Anton vermoedelijk 
all  vóór de Eerste Wereldoorlog, maar zeker vanaf begin jaren twintig, 
tott de belangrijkere particuliere verzamelaars in Nederland, hoewel zijn 
collectiee lang niet zo omvangrijk was als die van D.G. van Beuningen, 
enn ook geen duidelijke specialisatie vertoonde zoals die van Helene 
Kröller-Müllerr met Van Gogh.6 Hij kreeg veel stukken aangeboden en 
weess ook veel af. Tijdens zijn zakenreizen vond hij steeds weer tijd voor 
hett bezoeken van veilingen en kunsthandelaren — en voor antiek, zilver, 
tin,, porselein ook antiquairs — in Londen, Parijs, Brussel, Duitsland, 
Spanjee en Italië. In Nederland was hij een regelmatig bezoeker van de 
veilingenn van de firma Frederik Muller (waar Frits Lugt zijn carrière 
nogg was begonnen), en behoorde hij onder andere tot de clientèle van 
kunsthandelaarr J. Goudstikker, beide in Amsterdam.7 

Hijj  onderhield contacten met de grote Nederlandse kunsthistorici 
vann die dagen en met de directeuren van de grote musea.8 Aanvankelijk 
vroegg hij bij zijn aankopen wel advies aan de beroemde kunstkenner dr. 
C.. Hofstede de Groot.9 Maar nadat die tijdens een proces in 1924-1925 
eenn duidelijk vervalste Frans Hals (Lachende Cavalier) als echt was blij -
venn verdedigen, vertrouwde hij meer op het oordeel van diens collega — 
enn in discussies vaak tegenstander - dr. A. Bredius, de voormalig direc-
teurr van het Mauritshuis, en op dat van diens opvolger prof. dr. W. Mar-
tin.100 Dat bleek bijvoorbeeld toen hij in 1928 bij de kunsthandel Jac. Ha-
geraatss & Zn. te Den Haag een paar schilderijtjes kocht voor zijn collega 
Davidd Sarnoff van RCA.11 Een daarvan was door Hofstede de Groot toe-
geschrevenn aan Cornelis Dusart, maar Anton liet op de lijst 'Jan Steen' 
aanbrengen,, waar Martin eerder aan dacht. Toen Sarnoff hierover in 
verwarringg raakte, adviseerde hij hem de naam te laten staan 'because 
dr.dr. De Groot is not infallible, so that there is a possibility that later on the 
picturepicture might prove to be a "Jan Steen".11 Dergelijke twijfel, voegde hij er-
aann toe, zou de waarde van het schilderijtje overigens alleen maar in 
gunstigee zin beïnvloeden. 

Hijj  kende verschillende beeldend kunstenaars persoonlijk, zoals de 
schilderr Jan Veth, die ook schrijver was en hoogleraar kunstgeschiedenis 
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aann de Rijksacademie te Amsterdam (en overleed in 1925), de Duitse 
graficuss Emil Orlik, die begin jaren twintig etsen van hem en zijn broer 
Gerardd maakte, en Jan Sluyters, die in 1934 zijn portret schilderde - hoe-
well  niet geheel naar Antons tevredenheid.13 Hij was geen mecenas van 
hett type dat nieuwe kunstenaars ontdekt of door systematische aanko-
penn de ontwikkeling van een 'school' stimuleert. Wel hielp hij soms een 
individuelee kunstenaar in nood. In 1924 stuurde de criticus Just Have-
laarr een bedelbrief ten behoeve van de jonge expressionist Jan van Her-
wijnen,, die als veelbelovend werd gezien en later ook inderdaad naam 
maakte.. Op reis met zijn gezin in Spanje was deze in de trein van al 
zijnn geld beroofd door een zakkenroller. 'De bevolking van Altea (bij Ali -
cantee in Zuid-Spanje) nam hem vriendelijk op, huisvestte en voedde 
hett gezin, maar natuurlijk in de hoop de kosten vergoed te krijgen. Zijn 
schoonzusterr (een verpleegster), die zich derwaarts begaf om in het 
huishoudenn te helpen (zijn vrouw was na een miskraam zeer zwak) 
stierf,, kort na aankomst, aan tyfus.'14 De kosten van verpleging en begra-
feniss moesten nog betaald worden, aldus Havelaar. Wilde Anton niet een 
paarr schilderijen van hem kopen? Anton antwoordde dat Van Herwij-
nenn langs kon komen, en als hij 'met zijn doeken niet te duur is, zal het 
misschienn mogelijk zijn, hier een kleine tentoonstelling in te richten'.15 

Toenn zijn schilderijencollectie eenmaal een bepaalde kwaliteit en status 
hadd bereikt, vroegen musea hem stukken in bruikleen ten behoeve van 
tentoonstellingen.. In 1921 stelde hij een Jacob Ruysdael en een Johan 
vann de Capelle beschikbaar voor een expositie in Parijs, georganiseerd 
doorr de Nederlandse regering; in 1926 leende hij twee doeken uit voor 
eenn tentoonstelling over Jan Steen in Leiden; in januari en februari 1929 
hingenn vier van zijn belangrijkste schilderijen op een grote expositie 
vann Nederlandse kunst in Londen.16 Hij deed ook schenkingen. Het 
Franss Halsmuseum kreeg een portret van deze schilder van Jacobus 
Zaffius,, aartsbisschoppelijk deken van Haarlem in de zeventiende 
eeuw.177 Het Mauritshuis gaf hij een keer tweeduizend gulden voor het 
kopenn van een paar schilderijtjes.18 In 1929 waren de marktprijzen zo-
danigg opgelopen dat de Vereniging Rembrandt een nationale actie be-
gonn om een half miljoen tot een miljoen gulden bijeen te brengen, om te 
voorkomenn dat belangrijke schilderijen of andere kunstschatten naar 
hett buitenland zouden verdwijnen. Anton, die ook een tijd bestuurslid 
wass van deze vereniging, stortte vijfentwintigduizend gulden.19 
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Tegenn de tweede helft van de jaren twintig waren zijn contacten met 
dee grote musea van dien aard dat hij de directeuren kon verzoeken zijn 
potentiëlee aankopen te beoordelen. Hij pakte dat handig aan. In 1927 
boodd hij het Mauritshuis een schilderij in bruikleen van Marinus de 
Reymersael,, dat hij speciaal voor deze geste wilde kopen, en vroeg direc-
teurr Martin 'voor mijn rekening naar Leuven te gaan om het schilderij 
eenss te bekijken'.20 Een dag later stuurde hij een tweede brief dat in een 
pastoriee nabij Leuven ook nog een 'aardige triptiek' te koop was; kon 
Martinn die ook bekijken?21 Een paar weken later informeerde hij of 
Martinn toevallig van plan was naar een bepaalde veiling in Brussel te 
gaan.. 'Is er iets bij dat van goede kwaliteit is en koopwaardig, dan wilt u 
ditt misschien wel voor mij inpikken.'22 

Misschienn voelde Martin zich toch te veel als loopjongen behandeld, 
wantt na een tijdje stelde Anton dit soort vragen niet meer aan hem 
maarr aan zijn adjunct-directeur dr. H. Schneider. Toen hij in 1929 in 
Londenn een Madonna met Kind had gezien, toegeschreven aan de zes-
tiende-eeuwsee Zuid-Nederlandse schilder Joos van Cleve, en had ge-
hoordd dat Schneider het ook had bezichtigd, schreef hij hem: 'Ik heb het 
schilderijj  op het ogenblik hier in mijn bezit, in afwachting van het attest 
vann professor Friedlander. Mag ik misschien uw mening omtrent de 
meesterr weten?'23 Schneider antwoordde dat hij het een mooi schilderij 
vond,, maar dat de mening van de 'onbetwiste autoriteit' Friedlander 
doorslaggevendd moest zijn. Blijkbaar was deze vermaarde Berlijnse 
kunsthistoricuss het met hem eens, want Anton kocht het stuk.24 

Inn de daaropvolgende jaren trad Schneider verschillende keren op 
alss Antons informant en tipgever. Na een bezoek aan de kunsthandelaar 
D.. Katz in het Gelderse Dieren schreef hij dat die hem een 'zeer impor-
tantt schilderij van Frans Hals' (Lachende man meteen bierpul) had laten 
zien,, dat Anton toch eens moest zien, en voegde eraan toe: 'Volgens on-
zee afspraak zal ik doorgaan met u op de hoogte te houden van belang-
rijkee schilderijen, die ik in de handel mocht tegenkomen.'25 Kort daarop 
vroegg Anton zijn mening over Titus en Oude Vrouwenportret van Rem-
brandt,, en een schilderij van Pieter de Hoogh, die in Londen te koop 
werdenn aangeboden door de Britse politicus lord Crawford: 'Ik ver-
moedd dat de prijs wel zó gepeperd zal zijn dat ik er niet op in kan gaan, 
maarr in deze tijd van Engelse depressie kan men nooit weten.'26 Hij 
vroegg Schneider: 'U houdt natuurlijk een en ander wel geheim, omdat u 
weett hoe het in de kunsthandel gaat; zodra er iemand trek heeft lijk t het 
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eenn koek waarop de vliegen toestromen.' Hij maakte ook nog even ge-
bruikk van de diensten van dr. N. Beets, een oud-medewerker van het 
Rijksprentenkabinet,, die actief was als zelfstandig handelaar en taxa-
teur,, en ook interessante aankopen voor hem zocht.17 

Hijj  gedroeg zich in de kunst als de koopman die hij nu eenmaal was. 
Uitt zijn correspondentie met handelaren en particuliere aanbieders 
komtt hij naar voren als zeer prijsbewust. Hij bepaalde voor zichzelf een 
grenss en marchandeerde weinig. Vanaf midden jaren twintig stegen de 
prijzenn onder invloed van de economische hausse en kocht hij een tijd-
langg minder. Tijdens de recessie begin jaren dertig daalden de prijzen en 
werdd hij weer iets actiever. Toch was zijn gedrag toen veranderd. Hij joeg 
niett meer zo op koopjes, de tips van Schneider en Beets verdwenen uit 
zijnn correspondentie. Hij liet zijn potentiële aankopen uiteraard nog 
well  beoordelen - of zoals hij het noemde 'expertiseren' - en leunde 
daarbijj  vooral op Martin en Schneider, en op directeur dr. F. Schmidt 
Degenerr van het Rijksmuseum.28 

Doordatt hij ook schilderijen verkocht, werd zijn collectie niet meer 
groter.. Misschien had de omvang een natuurlijk maximum bereikt: dat-
genee wat in De Laak kon hangen en staan.29 Blijkens een taxatie uit be-
ginn 1936 van de bekende kunsthandelaar D. A. Hoogendijk hingen daar 
toenn honderdelf schilderijen met een waarde van 1,8 miljoen gulden 
(vijftienn miljoen euro).30 In vergelijking met 1928 was de collectie van 
hogeree kwaliteit en vertoonde ze meer interne samenhang. De meeste 
gravures,, etsen, tekeningen en aquarellen waren verdwenen; het leeu-
wendeell  bestond uit olieverfschilderijen. Anton was in die tussenlig-
gendee acht jaren nog dieper in het verleden gedoken en meer naar het 
zuidenn getrokken, en bezat nu ook Italiaanse, Franse en Zuid-Neder-
landsee (Rubens) stukken, en ook meer uit de vijftiende en zestiende 
eeuww (Breughel). Het aandeel van de Haagse School was veel kleiner 
geworden;; wel had hij uit de negentiende eeuw een paar Van Goghs bij-
gekocht.. In 1937 is opnieuw een taxatie gedaan en bleek de collectie aan-
gegroeidd met een dertigtal stukken, over het algemeen niet erg belang-
rijke.. Toevallig was hij het tussenliggende jaar door zijn ziekte lange tijd 
niett in staat te werken, misschien heeft hij in de herstelperiode de tijd 
watt gedood met kunstaankopen. Veel ervan verdwenen in de jaren 
daarnaa weer uit zijn huis.31 

Ooitt heeft hij de journalist M. J. Brusse uitgelegd waarom hij eigen-
lij kk kunst, porselein en antiquiteiten verzamelde. Het was een hobby, 
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eenn liefhebberij, schreef hij hem, 'dus geen verzamelmanie, geen muse-
um,, maar alleen dat wat ons huis maakt tot een werkelijk bewoonbaar 
huis,, omgeven door de nodige kunst'.32 De Laak, gelegen aan Parklaan 
99,, is tegenwoordig in bezit van het Philips-concern, dat het huis in vrij -
well  de oorspronkelijke staat handhaaft. Op een dag in 2002 nodigde 
Antonss dochter Jetty van Riemsdijk-Philips, op dat moment vijfenne-
gentigg jaar, deze auteur uit het eens te bekijken. Ze leidde me rond door 
dee benedenverdieping - de hal, de ontvangkamer, de eetkamer met uit-
zichtt op de terrassen en de tuin, de 'theeruimte' onder de trap, waar de 
verloofdenn zich konden terugtrekken - en nam daarna in de grote 
woonkamerr plaats in de stoel van haar vader aan het hoofdeinde van 
dee oude tafel. Ze dronk koffie en zei nog eens 'dat je met vader zo kon la-
chen'' - toen ze jong waren, vergeleken Antons kinderen hem met de la-
chendee figuur in De rederijkers van Jan Steen, dat in de eetkamer hing.33 

Terwijll  zij ronddwaalde in haar herinneringen en daar een enkele anek-
dotee uit opviste, keek ik om me heen. Aan de wanden hingen als van-
oudss overal Hollandse en Vlaamse Meesters: Ruysdael, Jan Steen, Peter 
Paull  Rubens. De houten lambrisering ging bijna geheel schuil achter 
antiekenn kasten en overdadig met porselein gevulde vitrines. De vloe-
renn waren bezaaid met Perzische tapijten, fauteuils, een secretaire, een 
vleugelpiano.. Vrijwel geen hoek, geen vlak was onbenut. Het was toch 
eenn museum geworden. 

Naa de verhuizing van een groot deel van al die spullen op 22 september 
19399 moeten de kamers, de gangen en het trappenhuis in De Laak een 
stukk leger en kaler zijn geweest; dat kunnen ook de gedeeltelijke vervan-
gingg met minder kostbare stukken en de herschikking van het overblij-
vendee niet hebben verdoezeld, zeker niet voor de bewoners zelf. Aan-
vankelijkk had Anton zijn verzamelingen willen overbrengen naar Scan-
dinavië.. Hij had directeur J. Polak van Philips Noorwegen gevraagd 
daarr kluizen te huren, maar veertien dagen na de inval in Polen ontving 
dezee een telegram: 'Bij nader inzien raden museumdirecteuren hier aan 
schilderijenn bij het rijksbezit op te bergen... Gelieve eventuele huur 
kluizenn annuleren.'34 Het is niet bekend wie hem het advies heeft gege-
venn de zestig genummerde kisten met schilderijen gewoon tussen de 
rijkscollectiee te zetten in een kluis van de Haagse vestiging van de Ne-
derlandschee Handel-Maatschappij, gevestigd aan de Hofvijver, op de 
hoekk van de Lange Vijverberg en de Kneuterdijk.35 Feit is dat prof. Mar-
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tinn van het Mauritshuis een belangrijke rol heeft gespeeld bij het regelen 
vann deze operatie.36 Slechts een beperkt aantal mensen was ervan op de 
hoogte,, de details zijn nooit gepubliceerd, in het archief van het Mau-
ritshuiss zijn er geen sporen (meer) van te vinden, bij ABN-Amro-
waarinn de Nederlandsche Handel-Maatschappij is opgegaan - even-
min.377 De kunsthistoricus Bredius, die zelf een collectie van vijfentwin-
tigg belangrijke schilderijen aan het Mauritshuis in bruikleen had gege-
ven,, was een van de weinigen die er van wisten. Hij gaf de directeur van 
dee Handel-Maatschappij het advies de schilderijen van Anton uit de 
kistenn te halen en er enig licht bij te laten. Toen Anton dit vernam, 
schreeff  hij Martin op bezorgde toon: 'Wanneer dit echter niet absoluut 
nodigg is, voel ik er weinig voor om de kisten open te maken, te meer 
waarr ik vind, dat de reten in de kisten nog genoeg licht doorlaten.'38 Hij 
vroegg Martin wel na te gaan of de atmosfeer in de kluis niet te droog 
was,, en stelde voor: 'Wij zouden misschien nog enige baddingen [balk-
jes,, MM ] onder de kisten kunnen laten leggen, zoals de Indische verlof-
gangerss dit voor hun koffers doen.' 

Dee kisten met porselein, zilveren voorwerpen en antiquiteiten gin-
genn op dezelfde 22ste september naar het Museum voor Aziatische 
Kunstt te Amsterdam, toen gehuisvest in het Stedelijk Museum en onder 
leidingg van H. F. E Visser. Tot de duizenden voorwerpen behoorde 'een 
gegraveerdd kinderbekertje, gemerkt A. P.'.39 In februari 1940 volgde nog 
eenn nazending van zes schilderijen - weer naar Den Haag, valt aan te 
nemenn - en zilver naar Amsterdam. Bij het zilver stopte Anton het jubi-
leumboekk met herinneringen, dat hij in 1934 cadeau had gekregen van 
zijnn personeel.40 

Antonn trof ook maatregelen om zijn aandelen en geld uit de handen van 
dee verwachte Duitse bezetter te houden. Daarvan ging wel een deel naar 
hett buitenland. Parallel aan de trusts voor het bedrijfsvermogen kwa-
menn in de loop van 1939 ook trusts voor het privé-vermogen tot stand. 
Dee voorbereidingen waren in handen van dezelfde mensen; in Enge-
landd de bedrijfsjurist dr. D.J. Sannes, secretaris Nathaniel Gunn van 
Philipss Lamps Ltd. en advocaat John Venning van het kantoor Bird & 
Bird.. Zij beschouwden de zaak als zo vertrouwelijk dat zij in hun cor-
respondentiee met Nederland codewoorden gebruikten. Philips was 
Erbeggia,, Anton Pataerino, Frans Otten Pajarilla, Bird & Bird Alvorst, 
dee Midland Bank met Waldpert, Londen werd Roermond, Eindhoven 
Hengelo.41 1 
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Inn september kwamen in Engeland zes privé-trusts tot stand voor 
Antonn en Anna (gezamenlijk), Frans Otten, zijn vrouw Annetje, Frits, 
dienss vrouw Sylvia, en Jetty. Voor Henk van Riemsdijk werd er geen op-
gericht,, aangezien hij geen eigen vermogen had, althans geen dat naar 
Engelandd kon worden overgebracht, en dat van Jetty blijkbaar op haar 
eigenn naam stond.42 Ze werden net als de bedrijfstrust ondergebracht 
bijj  de Midland Bank Executor and Trustee Company en kregen dezelfde 
managingmanaging trustees. De oprichting ging gepaard met een eerste storting 
vann vijfti g Britse pond, in de vorm van oorlogsobligaties. Alle familiele-
denn benoemden elkaar - én Henk van Riemsdijk - tot begunstigden.43 

Diezelfdee maand liet Anton vanuit de Swiss Bank Corporation een pak-
ketket van zo'n zesduizend stuks olie- en mijnbouwaandelen naar de Mid-
landd Bank sturen, bestemd voor een gezamenlijke rekening op naam 
vann hemzelf, Anna en hun drie kinderen (maar niet de schoondochters 
enn schoonzoon).44 Eerder waren ook aandelen-Philips naar Engeland 
overgebracht.455 Het is niet bekend of die effecten in de privé-trusts zijn 
gebrachtt en zo ja, in welke verdeling. 

Datt was niet de enige voorzorg. Anton had in de jaren dertig de ge-
woontee ontwikkeld overtollige liquide middelen van het bedrijf om te 
zettenn in goud en dat bij de Midland Bank in Londen te deponeren; de 
gedachtee lijk t dus gewettigd dat hij dat ook met privé-geld heeft gedaan. 
Eenn deel van zijn vermogen bevond zich al in de Verenigde Staten, waar 
hijj  sinds jaren actief was als belegger en waar zowel hijzelf als zijn kinde-
renn dollartegoeden hadden.46 Van Frans en Annetje Otten is bekend dat 
zijj  in november 1939 aandelen overbrachten naar de Hartford National 
Bankk & Trust Company in Hartford, Connecticut, de trustee van de 
Amerikaansee Philips-trust. Zij stalden bij de NV Philips*  Gloeilampen-
fabriekenn enkele duizenden Amerikaanse aandelen in de vorm van een 
leningg - de dividenden moesten in de Verenigde Staten aan hen uitbe-
taaldd worden.47 Anton deed iets vergelijkbaars: hij leende eind novem-
berr 1939 een bedrag van 550.000 dollar uit aan de NV Philips' Gloeilam-
penfabrieken,, waarvan de rente elk jaar op zijn rekening bij de Hartford 
Bankk moest worden gestort.48 Later heeft hij bij die bank voor zichzelf en 
Annaa ook privé-trusts laten oprichten, waar hij een bedrag van eveneens 
550.0000 dollar in onderbracht, wat toen neerkwam op ruim negenhon-
derdduizendd gulden (6,3 miljoen euro).49 Lang niet al zijn vermogen 
gingg naar het buitenland; een belangrijk deel bleef in Nederland, en dat 
goldd per definitie voor zijn grondbezit. Maar ook dat werd beschermd, 
zoo zal verderop blijken. 
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Beginn april 1940 sloeg de phoney war aan het westelijk front om in een 
echtee oorlog. Winston Churchill, inmiddels in Engeland minister van 
Marine,, liet mijnen leggen voor de Noorse kust tegen de Duitse marine, 
diee geregeld aanvallen op Britse en andere koopvaardij- en visserssche-
penn uitvoerde.50 De Duitsers grepen dit aan om op maandag 8 april De-
nemarkenn binnen te rijden - ondanks een niet-aanvalsverdrag - en de 
aanvall  in te zetten op Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim en Narvik, de 
belangrijkstee steden langs de Noorse kust. De Denen boden geen weer-
stand,, de Noren wel en kregen hulp van de Britten en de Fransen. 

Opp dinsdag 9 april besloot de Philips-top de gezinnen van eventueel 
tee evacueren medewerkers alvast naar het westen van het land te sturen. 
Frits'' vrouw Sylvia stond op het punt te bevallen van haar zesde kind, 
Fritss junior, die inderdaad de volgende ochtend in een kraamkliniek in 
Denn Haag werd geboren.51 Zij trok na een dag of tien in het huis dat Frits 
hadd gehuurd aan het Bloklandenplein, op de grens van Den Haag en 
Wassenaar,, voor het geval hij en zijn gezin langere tijd achter de Water-
liniee zouden moeten verblijven.52 Anton beschikte voor dat doel over 
eenn appartement in Hotel Wittebrug aan de Van Lennepweg - een 
zijstraatt van de Badhuisweg, op de grens van Den Haag en Schevenin-
genn - en had daar al wat schilderijen en snuisterijen naar toe gestuurd.53 

Maarr nog altijd bleef een Duitse inval uit. Op maandag 22 april kre-
genn de betreffende gezinnen toestemming van de directie om naar 
Eindhovenn terug te keren. Op woensdag de 24ste ging tussen de bedrij-
venn door J. H. Gaarenstroom met pensioen, die in 1922 samen met Lok-
kerr en Staal als eerste tot onderdirecteur was benoemd. Van dit drietal 
oudgediendenn was nu alleen ir. Lokker nog op zijn post; Staal was sinds 
19388 gepensioneerd.54 Op vrijdag 26 april kon koningin Wilhelmina ein-
delijkk de Wet Zetelverplaatsing ondertekenen; op dinsdag de 30ste ver-
scheenn die in het Staatsblad.^ 

Hett leven ging intussen ook gewoon door en diezelfde dinsdag 
stuurdee restaurant Royal, aan het Lange Voorhout te Den Haag, Anton 
terr keuze een drietal menu's van elk 5,50 gulden (een kleine 37 euro).56 

Hijj  zat vijfentwintig jaar in de Mijnraad en wilde ter gelegenheid daar-
vann een etentje organiseren voor een aantal oudere leden, onder wie de 
geoloogg prof. dr. G. A. F. Molengraafï, die in hetzelfde jaar was gekomen, 
enn mr. J. R. H. van Schaik, voorzitter van de Tweede Kamer.57 Een paar 
dagenn later antwoordde Philips' directiesecretariaat dat het restaurant 
opp woensdag 8 mei negen personen kon verwachten. Anton wenste: 
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'grapefruit,, caviar, hors d'oeuvre, oxtail clair, crème hortense, homard 
thermidorr - risotto, ris de veau dauphinoise, caneton roti a la bigarade, 
compotee assortie, fraises romanoff, fromage, fruits'.58 Over de wijn zou 
hijhij  zich nog persoonlijk met Royal in verbinding stellen. 

Inn de eerste dagen van mei trokken de Britten en Fransen zich terug uit 
hett zuiden van Noorwegen; de Duitse overmacht was te groot, het land 
moestt als verslagen worden beschouwd, hoewel de geallieerden in het 
noordenn nog enkele weken standhielden. De teleurstelling in West-
Europaa was enorm. 'De kans is groot dat de volgende bliksemslag ons 
treft,'' noteerde Ernst Heldring in zijn dagboek op zaterdag 4 mei.59 Op 
dinsdagg de 7de trok de Nederlandse regering alle militaire verloven in. 
Opnieuww stuurde de directie van Philips de gezinnen van potentiële 
evacuéss naar het westen. Anton was die dag in Middelburg voor een be-
zoekk aan dochterbedrijf Vitrite. Toen hij 's avonds in Eindhoven terug-
keerde,, kon hij meteen weer in de auto stappen om met zijn vrouw naar 
Denn Haag te rijden, waar ze rond middernacht arriveerden.60 Mogelijk 
heeftt het geplande diner met de mensen van de Mijnraad de volgende 
avondd ook daadwerkelijk plaatsgevonden - aan het oorlogsfront ge-
beurdee de 8ste mei niets speciaals. 

Opp donderdag 9 mei kreeg Frans Otten in Eindhoven in de loop van 
dee avond bericht van de militaire attaché G. J. Sas in Berlijn - de man 
diee Philips tussen 1934 en 1936 had geholpen met de eerste versie van het 
evacuatieplann - dat de aanval op Nederland die nacht van start zou 
gaan.. Sas beschikte over een zeer goede informant, die al verschillende 
kerenn Hitlers aanvalsdata had gegeven. Al die keren was de Führer op 
hett laatste moment van plan veranderd, maar ditmaal was het ultieme 
tijdstipp daarvoor verstreken zonder eenn tegenbevel.61 Otten wachtte niet 
tott de regering het afgesproken waarschuwingstelegram stuurde, maar 
gaff  rond middernacht het sein tot evacuatie. Het draaiboek bleek goed 
inn elkaar te zitten, althans voor de beginfase. Binnen enkele uren waren 
dee aangewezen machines en materialen in vrachtwagens geladen. Toen 
dee Duitsers op 10 mei om even voor vier in de nanacht hun aanval op 
Nederlandd (en België) daadwerkelijk inzetten, waren de colonnes in 
Eindhovenn gereed voor vertrek, en ging ook een speciale trein met het 
personeell  voor de fabrieken achter de Waterlinie op weg.62 

Tegenn zessen kwam de zon op. Het was een koele, mooie ochtend.63 

Maarr 'al spoedig kwam de eerste kink in de kabel', schrijft Frits Philips in 
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zijnn autobiografie.64 Hij reed mee in een colonne van een vijftigtal per-
sonenauto'ss met hoger personeel, onder wie ook Frans Otten en Henk 
vann Riemsdijk.65 De route liep via Tilburg naar de brug over het Hol-
landss Diep bij Moerdijk. Niemand - ook de Nederlandse legerleiding 
niett - had verwacht dat de Duitsers met parachutisten zeer snel crucia-
lee punten in bezit zouden kunnen nemen, waaronder als een van de 
eerstee deze brug en de naastgelegen spoorbrug. Dat was echter gebeurd. 
Dee grotere vrachtwagens konden niet verder, een oversteek per veer-
pontt kwam voor hen niet in aanmerking en zij moesten naar Eindho-
venn terugkeren. Ook de trein met personeel moest terug. De colonne 
personenauto'ss van Frits, Otten en Van Riemsdijk, met Den Haag als be-
stemming,, reed een stukje verder langs het Hollands Diep in westelijke 
richtingg en kon bij het plaatsje Willemstad de veerpont naar Numans-
dorpp te nemen, waar ze om zes uur 's middags arriveerde. De kleinere 
vrachtwagenss vormden twee groepen: een stak ook over naar Numans-
dorp,, de andere reed in oostelijke richting om bij Geertruidenberg de 
Bergsee Maas over te steken. Maar de Duitsers rukten snel op door het ri-
vierengebiedd en geen van beide groepen wist Dordrecht te bereiken. Zo 
viell  het evacuatieplan waar men jaren aan had gesleuteld, binnen een 
dagg in duigen. Frits vatte later samen: 'Ten slotte zijn alle colonnes er-
genss gestrand en is van onze machines er geen enkele op de beoogde be-
stemmingg aangekomen.'66 

Opp één zending na dan toch. In maart was ir. Theo Tromp, leider van 
dee fabriek voor elektronenbuizen, in het kader van de oorlogsvoor-
bereidingg in Londen geweest. Daar had hij op het hoofdkantoor van 
Philipss in Century House, aan Shaftesbury Avenue, bezoek gehad van 
Robertt Watson-Watt, die namens de Britse militaire autoriteiten zijn 
belangstellingg kenbaar had gemaakt voor een nieuw type televisiebuis. 
Dezee EF-50 was vanaf medio jaren dertig ontwikkeld in Eindhoven en 
daarnaa in proefproductie gegaan bij de Britse dochter Mullard. Die had 
err ook enige geleverd aan het elektronicabedrijf Pye, waar Watson-Watt 
(diee later sir werd) had ontdekt dat de buis zeer geschikt was voor ge-
bruikk in radarsystemen. Omdat Mullard nog maar kleine aantallen 
maakte,, had hij Tromp gevraagd - zonder hem het doel te onthullen -
zoo snel mogelijk grote aantallen onderdelen en bijbehorende machines 
voorr de productie van de EF-50 naar Engeland te sturen. Geheel toeval-
lig,, en buiten het evacuatieplan om, was deze zending - het ging om 
miljoenenn onderdelen - op donderdagavond de 9de mei verscheept 
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vanuitt Vlissingen. De nachtboot had de haven enkele uren vóór de 
Duitsee aanval op Nederland verlaten. Hij werd onderweg nog door 
Duitsee vliegtuigen bestookt, maar niet geraakt, en kwam in de ochtend 
vann vrijdag de 10de veilig aan in Harwich. De EF-50 is later op grote 
schaall  toegepast in de radarapparatuur die werd ingezet tegen de Duitse 
LuftwaffeLuftwaffe in de Battle of Britain.67 

Terugg naar de evacuatie vanuit Eindhoven. De colonnes met vracht-
wagenss kwamen dus vast te zitten. Op vrijdag 10 mei vorderde de colon-
nee personenauto's maar een paar kilometer tot het dorpje Klaaswaal, 
evenn ten zuiden van Rotterdam. Daar brachten Frits, Otten, Van Riems-
dijkk en de stafleden de nacht door in een kersenboomgaard. De volgen-
dee dag probeerden ze verder te komen, maar de aanwezigheid van Duit-
see luchtlandingstroepen in de zuidelijke helft van Rotterdam, die het 
vliegveldd Waalhaven en de Maasbruggen hadden veroverd, dwong hen 
naarr Klaaswaal terug te keren en opnieuw in de boomgaard, en deels in 
eenn paar boerderijen, te overnachten. Vroeg in de ochtend van zondag 
dee 12de (Pinksteren) werden ze daar bestookt door Duitse vliegtuigen. 
Voorr zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Wel besloot 
menn de colonne op te splitsen in groepen van drie of vier auto's om 
eenn minder duidelijk doelwit te vormen. Zo lukte het om in een weste-
lijk ee bocht om Rotterdam heen te rijden en via Brielle bij Maassluis de 
Nieuwee Waterweg over te steken, en Den Haag te bereiken.68 Ook dat 
gebeurdee verspreid. Frits meldde zich nog op zondagavond bij het mi-
nisteriee van Defensie - waar de adjudant van minister Dijxhoorn hem 
ontvingg - en werd met andere reserveofficieren ingekwartierd in een 
vill aa op het landgoed Zorgvliet (waar ook het Catshuis ligt), ongeveer 
tweeënhalvee kilometer van Hotel Wittebrug en zijn ouders.69 Henk van 
Riemsdijkk kwam eveneens op zondag aan. Volgens hem dook Frans Ot-
tenn echter pas op maandag in Hotel Wittebrug op. Hij noteerde in zijn 
oorlogsdagboek:: 'Vierentwintig uur van spanning omdat Frans nog 
niett aangekomen was. Annetje [Ottens vrouw, MM ], die zich reusachtig 
flinkk hield. Ook Pieter Blaisse [een van de bedrijfsjuristen van het 
directiesecretariaat,, MM ] was nog niet aangekomen. Het laatste wat we 
vann hem gezien hebben, was Pieter met een struik boven zijn hoofd als 
camouflage,, als een waanzinnige dwars een weiland over rennend.'70 

Maandagg de 13de, tweede pinksterdag, was het somber weer. Het 
werdd niet warmer dan tien tot twaalf graden, de zon brak nauwelijks 
doorr de bewolking heen. In het midden van het land miezerde het zelfs 
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evenn maar aan de kust bleef het droog.71 Het noorden, oosten en zuiden 
vann Nederland waren inmiddels bezet - met uitzondering van Zeeland, 
waarr met Franse steun werd doorgevochten - en die ochtend braken de 
Duitserss door de Grebbelinie in de Gelderse Vallei. Omdat de Waterlinie 
nogg lang niet overal was volgelopen, kondenn ze nu oprukken naar Den 
Haag,, dat ze met hun luchtlandingstroepen niet hadden kunnen inne-
men.. Ook Rotterdam werd meer en meer bedreigd. Het Nederlandse le-
gerr hield nog stand in de noordelijke helft van de stad, maar vanuit 
Noord-Brabantt was een Duitse tankcolonne onderweg/2 Frits en zijn 
groepp op Zorgvliet hadden intussen niets te doen, schrijft hij in zijn au-
tobiografie.. 'Dat irriteerde ons verschrikkelijk, want de oorlog ging 
doorr en daar zaten wij , volkomen werkeloos!'73 

Dee avond tevoren waren prins Bernhard en prinses Juliana met de 
prinsesjess Beatrix en Irene vanuit IJmuiden op een Britse torpedoboot-
jagerr naar Engeland vertrokken. Toen maandagochtend duidelijk werd 
datt Den Haag niet veel langer meer veilig zou zijn, verliet koningin Wil-
helminaa rond het middaguur het land, ook op een Britse torpedoboot-
jager,, maar dan vanuit Hoek van Holland. Tegen half één gingen zeven 
vann de negen nog in Nederland aanwezige ministers, inclusief minister-
presidentt De Geer (regeringsleider sinds de zomer van 1939), naar Hoek 
vann Holland. De ministers Van Kleffens (Buitenlandse Zaken) en Welter 
(Koloniën)) waren de 10de al naar Engeland gevlogen, de ministers 
Steenberghee (Arbeid, Nijverheid en Scheepvaart) en Van Rhijn (Land-
bouww en Visserij) bleven nog in Den Haag om de regeringsmacht over 
tee dragen aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten.74 

Dee beschikbare verslagen doen vermoeden dat Anton heeft gewacht 
tott Frans Otten in de loop van maandagmiddag bij Hotel Wittebrug 
aankwam,, en dat zij toen samen naar het ministerie van Defensie en/of 
dee Generale Staf zijn gegaan. Daar hoorden ze dat twee Britse torpedo-
bootjagerss op hun terugreis vanuit Narvik de regering en personeel van 
dee Britse ambassade zouden oppikken, en dat het grootste deel van de 
ministerss inmiddels al naar Hoek van Holland was vertrokken. De Phi-
lips-groepp kon op grond van de eerder gemaakte afspraken met de Brit-
see en Nederlandse autoriteiten ook mee, maar moest wel snel zijn. Op 
dee valreep leverde de Britse gezant - die ook nog in Den Haag was - een 
schriftelijkee bevestiging ten behoeve van de commandanten van de de-
stroyers.75 5 

Henkk van Riemsdijk beschrijft in telegramstijl wat er gebeurde toen 
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Antonn en Otten weer bij Hotel Wittebrug terugkeerden: 'Vader, die met 
somberee berichten van het ministerie kwam... Vliegensvlug koffers pak-
ken.. Het heengaan van de familie. Een kort, haastig, maar aangrijpend 
afscheid.'766 Er werd snel geld uitgedeeld dat vermoedelijk afkomstig was 
uitt een kluis bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij; eventueel 
kunnenn ook Van Walsem en Loupart dit hebben opgehaald.77'Gelddis-
tributiee bij duizendjes tegelijk,*  noteerde Van Riemsdijk.78 Een halfuur 
off  hooguit een uur later gingen Anton en Anna, en Frans Otten en An-
netjee met hun zoontjes Diek van dertien en Frans jr. van vijf per auto op 
weg.. In hun gezelschap waren ook de directeuren Herman van Walsem 
enn Othon Loupart, diens medewerker P. van den Berg, de accountant 
N.. Ammeraal, het hoofd van de octrooiafdeling Emil Hijmans (allen 
mett hun vrouwen en eventuele kinderen), de secretaresse T, Naber en de 
echtgenotee van directiesecretaris J. Planje (die al in Engeland was) met 
haarr baby.79 Alles bijeen telde de groep naar schatting vijfentwintig tot 
dertigg mensen, de meerderheid van de geëvacueerde stafleden bevond 
zichh elders in Den Haag en in andere steden in de Randstad en was niet 
meerr tijdig te bereiken.80 

Hett was inmiddels eind van de middag. De rit van zo'n dertig kilome-
terr verliep zonder problemen, met slechts gevaar in de verte: doffe bo-
minslagenn en zwarte rookwolken boven het Rotterdamse havengebied. 
Naa aankomst in Hoek van Holland ging een deel van de groep - onder 
wiee Anton, Anna, Frans en Annetje Otten en de twee kleinzonen - aan 
boordd van 'HMS Mohawk'. Een ander deel kwam terecht op 'HMS 
Windsor',, samen met de inmiddels ook gearriveerde ministers Steen-
berghee en Van Rhijn en de eerder aangekomen leden van de regering -
diee overigens hun gezinnen achterlieten. Rond een uur of zeven vertrok-
kenn de torpedobootjagers.81 De trossen waren nog niet los of een Duitse 
stukaa (duikbommenwerper) voerde een korte aanval uit, die verder geen 
schadee aanrichtte. Daarna voeren ze de Noordzee op.82 De wind was 
kalm,, kracht drie, westzuidwest maar draaiend naar het zuiden, er was 
beterr weer op komst.83 

Hett opvallendst aan An tons gezelschap was dat Frits en Jetty ontbraken. 
Jettyy en Henk van Riemsdijk logeerden met Ajef, Gijs (kinderen uit de 
vorigee huwelijken) en Anneke (hun baby) in Hotel Wittebrug en waren 
bijj  het vertrek naar Hoek van Holland aanwezig. Frits niet, zo bevestigt 
Jettyy meer dan zes decennia later.84 Die zat op Zorgvliet, een paar kilo-
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meterr verderop. In zijn autobiografie laat Frits die maandag de 13de 
vrijwell  stilzwijgend passeren. Hij meldt zijn irritatie over het gedwon-
genn nietsdoen en vervolgt met het verhaal dat hij dinsdag de 14de om 
halff  vijf eindelijk met zijn groep onderweg mocht naar Leiden om daar 
afweergeschutt te bedienen, toen hij ter hoogte van de vliegbasis Valken-
burgg via de radio hoorde dat Nederland had gecapituleerd. 'Terug naar 
Denn Haag! Ik wist reeds dat mijn ouders met de directeuren Otten, Van 
Walsemm en Loupart de dag tevoren met een Engelse destroyer waren ver-
trokken.'855 Dat is alles. 

Frits'' achterblijven heeft grote gevolgen gehad voor de manier waar-
opp het Philips-concern tijdens de Tweede Wereldoorlog functioneerde, 
enn daarom is het interessant na te gaan wat hiervan de oorzaak of de be-
doelingg is geweest. De voorbereidingen waren erop gericht dat hij in ge-
vall  van nood mee naar Engeland zou gaan. Hij had twee prioriteitsaan-
delen,, die bij een Duitse bezetting niet in Nederland mochten blijven. In 
Londenn waren ook voor hem en Sylvia (en voor Jetty) privé-trusts opge-
richt.. De plannen voorzagen niet in het handhaven van een directielid te 
Eindhoven.. De fabrieken daar zouden bij een Duitse bezetting worden 
verhuurdd aan de in 1939 opgerichte NV Philips' Exploitatie Maatschap-
pij,, waarvan het directorium - samengesteld uit onderdirecteuren en 
afdelingshoofdenn - in principe zelfstandig moest opereren.86 

Antonss eerste biograaf Bouman en het Philips-concern zelf hebben 
gesteldd dat de militaire dienst Frits die 13de mei verhinderde naar Enge-
landd te gaan.87 Dat valt te betwijfelen. Als reserveluitenant had hij zich 
uitsluitendd beziggehouden met Philips' evacuatieplannen. Zijn officiële 
taakk was die van verbindingsofficier tussen het bedrijf en het leger; ge-
vechtstakenn had hij na aankomst in Den Haag nog niet gekregen.88 Als 
lidd van de concerndirectie had hij toestemming naar Engeland te eva-
cueren,, zijn paspoort lag al klaar.89 Mede tegen deze achtergrond moet 
eenn verlof bij zijn militaire superieuren best te regelen zijn geweest. 
Daarr kwam bij: zowel Anton als Frans Otten als Frits zelf kende de op-
perbevelhebberr persoonlijk. Dat was H.G. Winkelman, die Philips in 
19388 en 1939 als 'generaall  buiten dienst' had geadviseerd bij de evacu-
atieplannen,, maar weer in actieve dienst was en in februari 1940 de afge-
tredenn opperbevelhebber LH. Reynders was opgevolgd.90 Praktische 
belemmeringenn lijken er evenmin te zijn geweest. Frits' gezin verbleef 
sindss het begin van de aanval bij Sylvia's ouders, in hun flat op mis-
schienn vijf kilometer van Hotel Wittebrug.91 Hij zelf bevond zich zo 
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dichtt bij het punt van vertrek dat het ook in alle haast mogelijk was hem 
tee waarschuwen, wat volgens Jetty ook vrijwel zeker is gebeurd.92 Hij 
hadd een eigen auto en de route van het hotel naar Hoek van Holland 
liepp vlak langs Zorgvliet.93 Dus waarom zijn hij, Sylvia en de kinderen 
diee middag dan toch niet naar Hoek van Holland gereden en aan boord 
van'HMSS Mohawk'gestapt? 

Dee verwarring van die uren is tot de dag van vandaag in de familie 
waarneembaar.. In een recent interview heeft een van Frits' zonen, An-
tonn Philips jr., gezegd: 'Mij n grootvader heeft hem voorgesteld met de 
restt van de directie uit te wijken...'94 Het valt aan te nemen dat zijn vader 
hemm dit heeft verteld. Een andere kleinzoon, Diek Otten, zegt echter: 'Ik 
hebb het tot twee keer toe aan mijn moeder [Frits' oudste zus, Annetje 
Otten-Philips,, MM J gevraagd, en zij zei dat Frits in Nederland zou blij -
ven.'955 Mij n vermoeden is dat beide uitspraken waar zijn. Het was naar 
allee waarschijnlijkheid voorzien dat Frits mee zou gaan, maar in de 
maalstroomm van gebeurtenissen van de 13de mei is ook het onderwerp 
aann de orde gekomen, dat zijn zus Jetty - gevraagd naar haar versie -
meteenn aansnijdt: dat van de verantwoordelijkheid voor het achterblij-
vendee bedrijf en personeel. Ze antwoordt met grote vanzelfsprekend-
heid:: 'Er moest toch iemand blijven?'96 De gedachte dat de familie 'Phi-
lipstown'' zou hebben ontvlucht, zonder een familielid achter te laten 
omm op de winkel, de spullen en de mensen te passen, komt haar blijk-
baarr nog altijd als absurd voor. 

Daarr komt nog iets bij, zo blijkt uit haar reactie op de vraag waarom 
zijj  zelf en haar gezin niet mee naar Engeland zijn gegaan.'Daar was hele-
maall  geen sprake van,' zegt ze.97 De lichte verbazing in haar stem en ge-
zichtt doet vermoeden dat zij het ook helemaal niet nodig heeft gevon-
denn het land te verlaten. Blijkbaar heeft zij zich die 13de mei, op het mo-
mentt van de beslissing tot evacuatie naar Engeland, persoonlijk niet 
zodanigg bedreigd gevoeld dat ze haar vege lij f en dat van haar man en 
kinderenn meende te moeten redden. Het ontbreken van zo'n gevoel van 
persoonlijkee bedreiging kan ook verklaren waarom Anton en zijn vrouw 
tweee van hun drie kinderen en negen van hun elf kleinkinderen in Den 
Haagg achterlieten. Ook voor hen was blijkbaar niet zozeer persoonlijke 
veiligheidd in het geding. 

Daarentegenn was de veiligheid van het concern, zijn levenswerk, wel 
inn het geding. Misschien, maar dit is speculatie, keek Anton Philips wel 
nett zo tegen zijn positie aan als koningin Wilhelmina tegen de hare. Zij 
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verliett Nederland om niet in handen te vallen van de Duitsers en de ove-
rigee delen van het koninkrijk in vrijheid te kunnen blijven regeren. Ook 
Antonn had een koninkrijk, verspreid over meerdere werelddelen. Hij 
wass er geen president-directeur meer van, maar wel president-commis-
sariss en medebestuurder, en toch nog altijd de patriarch met het laatste 
woord.. Hij was voor veel van zijn 'onderdanen' evenzeer een symbool 
alss Wilhelmina voor de Nederlandse bevolking. Vanuit bezet gebied, als 
gijzelaarr van de Duitsers, zou hij alle controle over zijn levenswerk ver-
liezen.. De bezetter zou hem als breekijzer kunnen gebruiken om de ze-
telverplaatsingg ongedaan te maken. Als hij in Duitse handen was - als 
grootaandeelhouderr en belangrijk beneficiary van de Britse en Ameri-
kaansee trust - zouden de Philips-bedrijven en verkoopkantoren overal 
inn de wereld met wantrouwen en confiscatie te kampen krijgen, en zou 
snell  een ontmanteling van het concern dreigen. Dat te voorkomen was 
ongetwijfeldd een hoofdmotief. 

Restt de vraag hoe de dramatische beslissing tot vertrek - en tegelij-
kertijdd tot opsplitsing van de familie - precies is genomen. Zoals uit het 
voorgaandee blijkt, was er op het moment suprème geen tijd voor wik-
kenn en wegen of uitvoerig overleg. Schoonzoon Henk van Riemsdijk 
beschrijftt de momenten tussen Antons terugkeer in Hotel Wittebrug, 
naa het overleg met de regering, en het pakken van de koffers aldus: 'Na 
enigee weifeling, doch dankzij kordaat en flink optreden van moeder 
Philips,, het zware besluit genomen.'98 Het lijk t er dus op dat niet de pa-
ter,, maar de mater familias de knoop heeft doorgehakt. 

Fritss zelfheeft zijn achterblijven voorgesteld als een persoonlijke beslis-
sing.. In zijn autobiografie schrijft hij als gezegd vrijwel niets over de 
13de,, maar wel dat hij na de capitulatie een vertrek naar Engeland heeft 
overwogen.. Toen hij aan het eind van de middag van dinsdag 14 mei van 
zijnn afgebroken missie naar Leiden in Den Haag terugkeerde, zo luidt 
zijnn verhaal, 'trachtte ik vóór alles van mijn commandant een bevel te 
krijgenn om ook naar Engeland uit te kunnen wijken, maar deze ver-
klaardee daarin geen beslissing te kunnen nemen'.99 Vervolgens dacht hij 
eroverr 'om dan zonder zijn toestemming op eigen gelegenheid naar En-
gelandd te gaan, wat in die uren nog niet onmogelijk scheen te zijn'. Dat 
wass juist: tijdens en kort na de Duitse invasie wisten enkele honderden 
vluchtelingenn - onder wie ook militairen - Engeland te bereiken aan 
boordd van vrachtschepen, kustvaarders en vissersboten.100 
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Dann was wel snelle actie geboden en die ondernam hij niet. Hij ging 
-- zijn relaas volgend zal het misschien zes uur 's middags zijn geweest -
naarr Sylvia in de flat van haar ouders, om de situatie met haar te bespre-
ken.. Als gevolg daarvan besefte hij weer een 'Philips' te zijn. 'Voor ons 
beidenn was het ogenblik voor een diepgaand overleg aangebroken... 
Zouu ik in Engeland een bijdrage kunnen leveren aan de oorlogsinspan-
ningg van onze bondgenoten? Of moest ik in Nederland blijven om met 
onzee Philipsmensen, die zich nu zeker verlaten zouden voelen, wel en 
weee in de komende oorlogstijd te delen? Over die grote vragen dachten 
wijj  diep na, volkomen bereid om datgene te doen, wat God van ons 
verlangde.. Al spoedig voelden we met volkomen zekerheid, dat wij 
moestenn blijven!'101 Inderdaad werd de beslissing in zekere zin voor hen 
genomen.. Want terwijl de avond viel en zij overlegden en dachten, ver-
dweenn het alternatief als sneeuw voor de zon en werden alle ideële over-
wegingenn ingehaald door de werkelijkheid dat hij alleen misschien nog 
wegg kon komen, maar het steeds moeilijker werd dat te doen met een 
vrouww en zes kinderen tussen nul en negen jaar, op eigen gelegenheid, 
zonderr de bescherming van een Britse torpedoboot zoals zijn ouders 
diee hadden gehad. 

Toenn hij, al pratend met Sylvia, de gedachte aan Engeland liet varen, 
ontstondd ruimte voor een heel andere. Het vertrek van zijn vader, Frans 
Ottenn en de rest van de directie betekende onvermijdelijk dat de leiding 
vann de Nederlandse bedrijven nu op zijn schouders kwam te rusten. 
Maarr daar zat ook een mooie kant aan zat. Hij schrijft: 'En terwijl wij 
daarr zaten, op de rand van ons bed, liet God ons zien: voel de taak die je 
nuu krijgt niet als een zware last, maar je bent uitverkoren dat je deze ver-
antwoordelijkheidd mag dragen.'102 Dat stelde hem gerust en 'wij gingen 
slapenn in afwachting van de volgende stap die moest worden gedaan'. 
Diee zou zich vanzelf aandienen, vertelde hun geloofsovertuiging. En dat 
gebeurdee ook. Een of twee dagen later meldde zich een stafmedewerker 
diee naar Den Haag was gelift, op zoek naar de directie. Hij trof Frits en 
vroegg hem zo snel mogelijk naar Eindhoven terug te keren.103 

Opp vrijdag 17 mei gingen Jetty en Henk van Riemsdijk alvast vooruit. 
Hunn tocht nam de hele dag in beslag, ze bereikten Eindhoven pas laat in 
dee avond. Jetty reed voorop in de Plymouth van haar vader, samen met 
haarr zoontje Ajef, en 'stuurde met vaste hand door het gitzwarte duis-
ter',, schreef Henk later.104 Hij reed achter haar aan in Antons grote Lin-
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coin,, met daarin de kleine Gijs, Anneke in de wieg, en twee kinderver-
zorgsters.. Het laatste stuk was zwaar en ze raakten nog even verzeild in 
eenn colonne Duitse legervoertuigen. 'Geen licht op de Lincoln, daar de 
koplampenn niet afgeschermd waren. Zo moest ik het rode licht van de 
Plymouthh volgen.' Frits, naar eigen zeggen nogal afwachtend van aard, 
werdd nu een toonbeeld van daadkracht. Officieel was hij nog in militai-
ree dienst, maar via generaal Winkelman - die in dit stadium met de 
Duitserss in contact was over de praktische uitvoering van de capitulatie 
enn de machtsoverdracht - wist hij Duitse instemming voor een 'zaken-
verlof'' te regelen. Op zondag 19 mei reed hij naar Eindhoven en nam 
dee volgende dag meteen de leiding van het directorium van de Philips' 
Exploitatiee Maatschappij in handen. Daarna schakelde hij dr. Hans 
Hirschfeld,, secretaris-generaal van het ministerie van Handel, Nijver-
heidd en Scheepvaart, in om de Duitsers ervan te overtuigen dat, 'indien 
hett hun ernst was het economische leven in Nederland zo spoedig mo-
gelijkk op gang te laten komen, zij mij ongemoeid moesten laten'.105 Dat 
luktee en al op zaterdag 25 mei kreeg hij 'groot verlof' - vijf weken eerder 
dann gewone reserveofficieren - en haalde hij zijn vrouw en kinderen in 
Denn Haag op.106 

Tweee weken na haar terugkeer stuurde Sylvia een brief naar Anton, 
Annaa en de Ottens, die zij waarschijnlijk pas enige tijd later in de Ver-
enigdee Staten hebben ontvangen. Hoewel zij ook droeve berichten had 
-- over haar halfbroer Max, die in de strijd was gesneuveld - was haar 
toonn zeer optimistisch en zelfs doortrokken van een bepaalde trots. 
Fritss en zij ervoeren de situatie als een missie, zo bleek. Ze waren met 
hunn kinderen in de leegstaande vill a De Laak gaan wonen. 'Ik doe mijn 
uiterstee best hem bij te staan, zoals ik weet dat ook moeder vader altijd 
heeftt bijgestaan. Frits is nu absoluut nummer één in huis. Het wonen op 
Dee Laak inspireert hem, zegt hij, en ik moet er aldoor aan denken als ik 
inn de tuin wandel hoe moeder hier met Jet en Frits en Annetje gelopen 
moett hebben.'107 

Ookk Antons secretaresse Will y van Breemen wist van de nood een 
deugdd te maken. Het is niet precies duidelijk wanneer hij haar tot zijn 
'lasthebster'' heeft benoemd. Vermoedelijk is dat op het laatste moment 
mondelingg gebeurd en later notarieel bekrachtigd. Als gemachtigde 
verrichttee zij namens hem in het begin van de bezettingstijd een aantal 
belangrijkee transacties met Frits en Jetty. Een groot deel is gedateerd op 
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144 mei 1940, de dag van de capitulatie, maar is in werkelijkheid later 
uitgevoerd,, in nauw overleg met Frits, Henk van Riemsdijk en een of 
meerderee ingewijden van de financiële afdeling.108 Om te beginnen 
schonkk zij Frits en Jetty namens hun vader de schilderijen, het porselein 
enn de andere kostbaarheden in Den Haag en Amsterdam.. De helft van 
dee kisten ter waarde van 1,2 miljoen gulden kwam op naam van Frits; 
dee andere helft ter waarde van 1,3 miljoen gulden op naam van Jetty.109 

Daarnaastt kregen ze ieder aandelen Koninklijke Olie (Shell) en Unile-
verr ter waarde van tweehonderdduizend gulden, rond een half miljoen 
guldenn aan preferente aandelen Philips (Gemeenschappelijk Bezit), us 
Steel,Steel, General Electric en General Motors. Later vond nog een schen-
kingg van ruim 450.000 gulden aan Amerikaanse aandelen aan elk 
plaats.. Het totaal kwam neer op een kleine vijf miljoen gulden (in hui-
digee termen ruim dertig miljoen euro) - dit exclusief de papieren over-
drachtt van 'de boerderijen De Hurk, Mispelhoef, de Fruitplantage en de 
overigee [onroerende] bezittingen aan de Oirschotsedijk, met uitzonde-
ringg van het eigenlijke Withuis' aan Frits, eveneens gedateerd op 14 mei 
1940.1100 Al deze transacties hadden ten doel Antons privé-vermogen 
voorr zover dat zich nog in Nederland bevond - misschien wel het 
grootstee deel - uit handen van de bezetter te houden. Al snel kwalifi-
ceerdenn de Duitsers de vermogens van Nederlanders in landen waar-
meee zij in oorlog waren, als 'vijandig', en blokkeerden zij deze, en het 
wass alleszins voorstelbaar dat zij ze vervolgens in beslag zouden kunnen 
nemen.. Het beeld van de reddingsactie is overigens niet helemaal com-
pleet.. Met name is niet duidelijk wat men heeft gedaan met De Laak en 
eenn aantal andere huizen en landgoederen. Voor zover valt na te gaan, 
zatenn die in privé-vennootschappen, en konden ze buiten de aandacht 
vann de bezetter worden gehouden.1" 

Watt deed Anton zelf intussen? Na een zigzagtocht van veertien uren 
overr de Noordzee bereikten de torpedobootjagers 'HMS Windsor' en 
'HM SS Mohawk' op 14 mei rond negen uur 's morgens de monding van 
dee Theems en meerden ze af bij de Tilbury Docks. Dankzij de brief van 
dee Britse gezant kon het Philips-gezelschap zonder veel formaliteiten 
betrekkelijkk snel een trein naar Londen nemen. Net als de regering vond 
hett onderdak in Grosvenor House, een van de grootste hotels, gelegen 
aann de rand van Hyde Park.112 

Dee volgende ochtend voerden Anton, Van Walsem en Otten eerst een 

374 4 



eigenn formaliteit uit. Tegen tienen gingen ze naar hun Britse hoofdkan-
toorr in Century House aan Shaftesbury Avenue. Daar hielden ze een 
officiëlee vergadering, als houders van zeven van de tien prioriteitsaan-
delenn van de NV Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen van Philips' 
Gloeilampenfabrieken.. Anton zat voor en zei dat op 13 mei in Hotel De 
Wittebrugg was besloten de statutaire zetel van de NV Gemeenschappe-
lij kk Bezit en de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te verplaatsen naar 
Curacao.. Omdat geen notulen waren gemaakt, moest die constatering 
inn deze - wel genotuleerde - bijeenkomst worden herhaald. Van Wal-
semm vertelde dat hij de overtocht naar Engeland aan boord van 'HMS 
Windsor'' had gemaakt en daar minister van Justitie prof. mr. Pieter 
Gerbrandyy toestemming voor de zetelverplaatsing had gevraagd. De 
ministerr had die in principe gegeven, maar wilde de tekst van de be-
treffendee wijzigingen in de statuten uiteraard nog wel op schrift zien. 
Antonn sprak nog 'zijn leedwezen uit over het feit, dat noch de heer mr. 
Beyen,, noch de heer ir. F. Philips deze vergadering konden bijwonen' -
diee hielden samen de overige drie prioriteitsaandelen -, maar volgens 
hemm zouden zij het vast met de zetelverplaatsing eens zijn.113 Hij sloot af 
enn daarmee was de zetelverplaatsing een feit, de schriftelijke afhande-
lingg zou kort daarop volgen. 

Eenn paar dagen later verliet de Philips-groep Grosvenor House om 
haarr intrek te nemen in Snowdenham Hall. De treinreis van Waterloo 
Stationn naar het oude stadje Guildford in Surrey, ten zuidwesten van 
Londen,, neemt ongeveer drie kwartier in beslag. Philips had daar een 
kantoorr aan 185-186 High Street, van waaruit onder meer de jurist DJ. 
Sanness opereerde. Een paar kilometer verderop, aan de A 281 naar Hors-
ham,, ligt het dorpje Bramley. De smalle Snowdenham Lane kronkelt 
eerstt omhoog langs een rij pittoreske huisjes en vervolgens door een stuk 
boss naar een parkachtige vallei. Snowdenham Hall ligt op de rechter-
flankk tegen een bosrand. In voorbereiding op een eventuele evacuatie 
naarr Engeland had Philips dit Victoriaanse landhuis in 1938 of 1939 ge-
kochtt van een Indiase prins, wiens vrouw niet tegen het Britse klimaat 
kon.1144 Met zijn twee vleugels van drie verdiepingen aan weerszijden van 
eenn monumentale hal met een prachtig uitzicht over de vallei, en daar-
onderr een benedenverdieping, half in de heuvel gebouwd, was het groot 
genoegg om zowel de uitgeweken families te huisvesten als kantoor te 
houden.. De fietsen voor de kinderen stonden al klaar, er was een school 
voorr hen gevonden in de directe omgeving en er was zelfs wat personeel 
voorr de huishouding.115 
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Ookk hier kwam de oorlog echter angstwekkend snel dichterbij. De 
Duitserss bereikten op 20 mei de Noord-Franse stad Abbeville aan de 
mondingg van de Somme, en daarmee het Kanaal. Intussen hadden ze in 
Belgiëë de steden Brussel en Antwerpen al ingenomen en rukten ze in 
westelijkee richting op naar Gent. Zo namen ze niet alleen het Belgische 
legerr maar ook grote aantallen meevechtende Franse en Britse troepen 
inn de tang."6 

Zowell  Anton als Frans Otten heeft later dat jaar in brieven aan minister-
presidentt Gerbrandy verklaard dat hun beslissing door te reizen naar de 
Verenigdee Staten was gebaseerd op puur zakelijke gronden. Aanvanke-
lij kk had men gedacht de verkoopmaatschappijen en fabrieken in het 
vrijee deel van de wereld vanuit Engeland te kunnen bevoorraden met 
grondstoffen,, halffabrikaten en producten, schreef Otten.117 Philips' 
productiefaciliteitenn daar bleken echter volledig te zijn geclaimd voor 
oorlogsproductie.. Vanuit de Verenigde Staten was die bevoorrading 
mett hulp van bevriende bedrijven als General Electric, RC A en Westing-
housee wel te regelen. Anton sloot zich hierbij aan en schreef de premier 
vanuitt de Verenigde Staten: 'Een bericht van ons Londens kantoor 
bevestigtt thans, wat wij reeds in juni zagen aankomen, namelijk dat 
zijj  - hoezeer hen dit ook spijt - wegens andere werkzaamheden ons 
niett meer kunnen helpen voor export. Wij kunnen dus wel dankbaar 
zijn,, dat wij van hieruit de zaken nog kunnen leiden, geregeld in contact 
staann met onze fabrieken in Zuid-Amerika, Brits-Indië, Australië en 
mett de zo juist in werking gezette gloeilampenfabriek in Nederlands-
Indië...'118 8 

Diee motivering was op zichzelf zeker geen onzin. Voor het runnen 
vann de Britse fabrieken waren Anton, Otten, Van Walsem en Loupart 
niett nodig. Dat konden de bedrijfsleiding van de dochterondernemin-
genn en directeur S. Eriks van Philips Engeland zelf best aan. Als de con-
cerntopp zich ergens nuttig kon maken, dan inderdaad bij de bevoor-
radingg en aansturing van de niet-Europese onderdelen. Maar ook de 
overrompelendee Duitse opmars heeft een rol gespeeld in de besluitvor-
ming,, zo suggereert de chronologie. De dag waarop Gent viel, donder-
dagg 23 mei, stuurde Anton een telegram aan David Sarnoff van RCA: 
'staying'staying temporarily england hope to see you soon.m9 De dagen daarna 
kwamm een grootscheepse evacuatie van de ingesloten Britse en Franse 
troepenn vanuit Duinkerken naar Zuid-Engeland op gang. Anton en de 
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zijnenn zagen de verslagen en gewonde troepen met eigen ogen passeren 
viaa het station van Guildford. Het gevaar dat de Duitsers nu zelf het 
Kanaall  zouden oversteken, leek zeker niet irreëel. In de late avond van 
277 mei capituleerde koning Leopold 111, opperbevelhebber van België. 
Dee volgende dag - exact twee weken na aankomst in Engeland - hakte 
dee Philips-top definitief de knoop door: men zou naar Amerika gaan .12° 

Behalvee het directe oorlogsgevaar kan ook de sfeer in Engeland van 
invloedd zijn geweest. Volgens Antons eerdere biograaf Bouman heerste 
err nogal wat wantrouwen jegens buitenlanders. Snowdenham Hall 
bleekk een luxe gevangenis. Voor elk bezoek aan het kantoor in Guild-
ford,, elke treinrit naar het kantoor in Londen, was toestemming van de 
politiee nodig. Zelfs een fietstochtje in de omgeving vereiste een stempel-
tje.. En Anna en Annetje Otten moesten hun 'Rode-Kruisneiging' om 
gewondee soldaten te helpen, meteen weer onderdrukken, aldus Bou-
man:: 'De "vreemdelingen" van Snowdenham Hall konden slechts toe-
zien.. Hun activiteit werd niet op prijs gesteld.'121 Tegelijkertijd verkeer-
denn veel van de overige gevluchte Nederlanders in Engeland in shock, 
onderr wie de leden van de regering. In zijn standaardwerk over de Twee-
dee Wereldoorlog beschrijft L. de Jong hoe de ministers - Van wie velen 
niett of slechts met moeite Engels spraken' - zich de eerste weken in 
Londenn ontpopten als een groep in zichzelf gekeerde vergadertijgers.122 

Zee waren voortdurend in bespreking bijeen en hadden nauwelijks con-
tactt met de veel optimistischer gestemde Britten. Toen op 22 juni ook 
Frankrijkk de nederlaag moest aanvaarden, viel een deel van hen ten 
prooii  aan ernstig defaitisme. Minister-president De Geer (de voorgan-
gerr van Gerbrandy) was Volslagen ontheemd', aldus De Jong, men zag 
hemm als 'een bleke schim zich eenzaam door de gangen spoeden' van 
Strattonn House, het kantoorgebouw aan Piccadilly waar de regering een 
verdiepingg huurde.123 

Omm zo snel mogelijk aan visa te komen, schakelde Anton David Sarnoff 
in,, die vervolgens zijn invloed aanwendde bij de Amerikaanse autoritei-
ten.. Dat had effect. Al op woensdag 12 juni kon een deel van de Philips-
groepp naar New York vertrekken. Kort daarop informeerde Sarnoff bij 
dee Amerikaanse ambassadeur in Londen, Joe Kennedy vader van de la-
teree president, naar de stand van zaken. Kennedy telegrafeerde terug dat 
dee visumaanvragen aanvankelijk op 'certain difficulties' waren gestuit, 
maarr dat Sarnoffs informatie tot een nieuwe beoordeling had geleid: 
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'...concerning'...concerning Dr. Anton Phillips I have pleasure in stating that he and his 
familyfamily and certain members of his staff received visas to proceed to the 
UnitedUnited States and have now, I believe, sailed!11*  Dat laatste was maar ten 
delee waar, want Frans Otten, Othon Loupart, directiesecretaris Planje 
enn hun gezinnen, en Anna en Anton Philips waren op dat moment nog 
niett vertrokken. Zij verlieten op maandag 24 juni de haven van Liver-
pooll  op de overvolle 'Duchess of Bedford' richting Canada, samen met 
twaalfhonderdd andere opvarenden. Tot ver uit de kust werden ze bege-
leidd door twee toestellen van de Britse luchtmacht, tijdens de rest van de 
overtochtt waren ze onbeschermd tegen torpedogevaar. Maar er gebeur-
dee niets en op 1 juli bereikten ze Noord-Amerika en de monding van de 
St.. Lawrence.125 
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