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HOOFDSTUKl6 6 

TussenTussen twee polen 

Nummerr 33 Glen Eagles Drive te Larchmont, waar Anton, Anna en de 
Ottenss tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden, ligt verscholen achter 
bomenn en hoge struiken, die in oktober nog vol in het blad staan en 
waarvann sommige dankzij de warme najaarszon zelfs bloeien. Het stad-
jee aan de Long Island Sound, dertig kilometer ten noorden van New 
Yorkk City, is een verzameling villawijken, bewoond door kapitaalkrach-
tigee forensen. Van het station gaat twee keer per uur een trein naar 
Grandd Central Station, een rit van drie kwartier. De spoorlijn en de New 
Englandd Thruway ernaast, die New York verbindt met Providence en 
Boston,, delen Larchmont in tweeën: rechts een parkachtige strook van 
eenn mijl , die afloopt naar de baai, en links de bosrijke heuvelrug waar 
ookk de Glen Eagles Drive doorheen kronkelt. 

Tegenwoordigg wordt het witte huis met de vakwerkgevels en de zwa-
ree houten kozijnen bewoond door de gepensioneerde New Yorkse ban-
kierr Stephen Day en zijn vrouw, dochter en zoon. Daarmee is een cirkel 
rond.. R. Proskauer, van wie Anton het huurde en later kocht, was na-
melijkk ook een Wall Street- bankier.1 Veel villa's in Larchmont zijn ge-
bouwdd in de booming jaren twintig. Tijdens de Grote Depressie kwam 
eenn deel echter leeg te staan, en dat was in 1940 nog zo. Proskauer en 
anderee eigenaren zullen dus blij zijn geweest met de Hollandse vluchte-
lingen.. Tijdens de Tweede Wereldoorlog streken achttien Philips-mede-
werkerss met hun gezinnen in Larchmont neer, en twee in het nabijgele-
genn New Rochelle.2 

Hett huis is niet veel veranderd, vertelt de achttienjarige dochter. Zij 
heeftt als werkstuk de geschiedenis ervan uitgeplozen en in het gemeen-
tearchieff  tekeningen en foto's van kort na de Tweede Wereldoorlog ge-
vonden.. De keuken is door het uitbreken van een muur groter. Maar de 
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bibliotheek/studeerkamerr rechts van de hal wordt nog als zodanig ge-
bruikt.. Anton had de woonkamer - net als in De Laak - vol schilderijen 
gehangen.33 Verder ziet die er vrijwel hetzelfde uit met een schouw en 
openslaandee deuren naar de overdekte porch en naar het natuurstenen 
terras,, dat de overgang vormt naar de sterk aflopende, grote tuin met 
daarinn een aantal hoge eiken, omringd door gazon, en veel rododen-
dronss - net als toen. In de eetkamer zit, verborgen onder het vloerkleed, 
nogg het voetschakelaartje waarmee Anton de bel voor het personeel in 
dee keuken bediende. Op de bovenverdieping geeft een tussendeur toe-
gangg tot het aparte slaapgedeelte, nu van de kinderen, vroeger van de 
Ottens.. 'Het koudste deel van het huis,' zegt Stephen Day. 'In de winter 
krijgg je het niet goed warm gestookt.'4 

Anton,, Anna en Annetje met haar twee zoontjes bleven na aankomst in 
Canadaa eerst twee weken in Montreal, omdat de kleine Frans last had 
gekregenn van zijn astma. Op 16 juli 1940 namen ze de trein, passeerden 
bijj  Rouses Point de grens met de Verenigde Staten en reden New York 
Statee in.5 De eerste twee maanden vonden ze onderdak in een bungalow 
vann GE-chairman Gerard Swope in het plaatsje Ossining aan de Hud-
son,, zo'n vijfti g kilometer boven New York City.6 Intussen ging Arie Ver-
ness - de man die een paar jaar eerder door Anton met tienduizend dol-
larr naar Amerika was gestuurd en daarmee het handelsbedrijfje Philips 
Technicall  Products had opgezet - op zoek naar huizen en kantoor-
ruimte.. Vernes wist van de leegstand in Larchmont, en adviseerde bo-
vendienn om in New York geen eigen kantoor te huren, maar in een van 
dee hotels te trekken, die ook al met onderbezetting kampten. De keuze 
viell  op het Roosevelt Hotel aan Madison Avenue en 45th Street, op een 
steenworpp afstand van Grand Central Station. 'We hadden het voordeel 
vann gemeubileerde kamers,' vertelde Vernes later.7 'Je hoefde alleen 
maarr het bed eruit te halen en een lessenaar in te zetten. Een telefoon 
wass er, een tapijt lag er, iedereen had een toilet, het werd schoongehou-
den,, alles. Wij betaalden toen ongeveer twee dollar vijfti g per dag per 
kamer.'Vanaff  begin augustus huurde Philips twaalf kamers in een hoek 
vann de zesde etage, na verloop van tijd groeide dat uit naar enkele tien-
tallenn en de halve verdieping. In de loop van de zomer konden ook de 
eerstee huizen in Larchmont worden betrokken, Anton en de Ottens ver-
huisdenn half september naar Glen Eagles Drive.8 De zomers kunnen 
hierr heet zijn; het beviel Anton vooral dat het huis koelte bood.9 
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Intussenn verkeerden grote delen van het concern, met zijn negentien-
duizendd werknemers in Nederland en zesentwintigduizend daarbuiten, 
all  drie maanden in verwarring over de vraag naar wie ze nu moesten 
luisteren:: het uitgeweken kwartet Anton-Otten-Van Walsem-Loupart 
off  de achtergebleven Frits Philips.10 Al op zondag 12 mei, terwijl de strijd 
opp Nederlands grondgebied nog volop gaande was, had bedrijfsjurist 
dr.. D. J. Sannes vanuit Engeland een telegram laten uitgaan aan alle ves-
tigingsmanagerss in de hele wereld. Hij kon geen contact meer krijgen 
mett de directie in Den Haag en gaf de managers het advies alleen in-
structiess te volgen van vóór 9 mei, en vooral geen gelden naar Neder-
landd of elders over te maken zonder vooraf eerst hem te raadplegen.11 

Bovendienn waren enkele honderden telegrammen verzonden naar 
klantenn en eigen vestigingen met het verzoek betalingen van nog onbe-
taaldee rekeningen uitsluitend te doen op de rekeningen van de trusts bij 
dee Midland Bank in Engeland of de Hartford Bank in de Verenigde Sta-
ten.122 Dinsdag de 14de had Sannes een tweede telegram naar dee vestigin-
genn verzonden met de mededeling dat Anton, Otten, Loupart en Van 
Walsemm veilig in Londen waren aangekomen en hun hoofdkantoor tij -
delijkk hadden gevestigd in Century House.13 Eindhoven was sinds de 
vroegee ochtend van pinksterzondag bezet. Het is niet waarschijnlijk dat 
menn deze telegrammen nog heeft ontvangen, want de meeste interna-
tionalee (en binnenlandse) telegraaf- en telefoonverbindingen waren 
verbroken.144 De vestigingen in Duitsland en Oostenrijk - al langer in 
oorlogg met Engeland - zullen ze ook niet hebben gekregen, maar mo-
gelijkk wel die in de neutrale landen van Europa en zeker die op alle an-
deree continenten. 

Vervolgenss gooide Frits roet in het eten. Na de vrije tweede pinkster-
dagg waren de fabrieken in Eindhoven op dinsdag de 14de gewoon gaan 
draaien,, hoewel men korter werkte dan normaal en er nu Duitse wacht-
postenn aan alle ingangen stonden.15 Toen Frits zich maandag de 20ste 
weerr op het hoofdkantoor meldde, stelde hij meteen de NV Philips' 
Exploitatiee Maatschappij buiten werking, en begon gewoon weer onder 
dee vlag van de N v Philips' Gloeilampenfabrieken te opereren.16 In Enge-
landd moeten de uitgewekenen lont hebben geroken, want de 21ste ging 
opnieuww een telegram naar alle vestigingen, met de mededeling: alle 
overboekingenn naar de NV Philips' Gloeilampenfabrieken moeten naar 
dee rekening bij de Midland Bank in Londen, en 'only accept instructions 
fromfrom England'.17 
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Datt bericht zal Eindhoven evenmin hebben kunnen bereiken» ook 
niett via een omweg: pas vanaf eind mei werden de verbindingen met 
neutralee landen geleidelijk weer hersteld.18 Zodra dat gebeurde, telegra-
feerdee Frits aan de Europese verkoop- en productievestigingen dat de 
fabriekenn in Eindhoven operationeel waren, onder zijn leiding stonden 
enn op bestellingen wachtten.19 Dit telegram bereikte ook de vestiging 
inn het neutrale Zwitserland en daarmee stafjurist Werner Brümmer. 
Dezee was tijdens de Duitse inval toevallig daar geweest, had aanvanke-
lij kk via Parijs terug willen reizen, maar had geen contact met Eindhoven 
meerr gekregen en - na overleg met Van Walsem - besloten te blijven.20 

Brümmerr berichtte Otten in Londen over Frits' telegram en stuurde in 
dienss opdracht snel berichten naar Hongarije, Roemenië, Bulgarije, 
Griekenland,, Turkije, Zweden, Finland en de Baltische staten, met de 
instructiee niet op Frits' verzoek in te gaan.21 Voor de betrokken ma-
nagerss was dit een gezaghebbende instructie. Brümmer was sinds jaar 
enn dag hun aanspreekpunt in de directiestaf en had hun al vóór de oor-
logg verteld dat ze bij een bezetting van Nederland geen onderdelen zou-
denn mogen bestellen bij de Philips' Exploitatie Maatschappij.22 Maar op 
watt nu gebeurde waren ze niet voorbereid: zowel het verzoek om orders 
alss het verbod die te plaatsen kwam van N v Philips' Gloeilampenfabrie-
ken,, met nu blijkbaar twee vestigingsplaatsen en twee directies. 

Intussenn begon het kabinet-De Geer te Londen vanuit de besloten-
heidd van Stratton House de eerste wetsbesluiten uit te vaardigen. Eén 
daarvann was het Besluit rechtsverkeer in oorlogstijd van 7 juni, beter be-
kendd als decreet A 6. Het ging om een wet die al vóór de oorlog in voor-
bereidingg was geweest en die nu alle rechtsverkeer van Nederlandse per-
sonen,, bedrijven en instellingen met vijandelijk gebied - inclusief bezet 
Nederlandss gebied - verbood. Aangezien het internationaal rechtsver-
keerr hoofdzakelijk economisch verkeer is en bestaat uit zakelijke con-
tracten,, overeenkomsten, betalingen en dergelijke, was A6 in wezen een 
handelsverbod,, een Trade with the enemy Act. Het verbod gold ook voor 
zakelijkee contacten met vijandelijke rechtspersonen in neutrale landen, 
duss met dochterondernemingen van Duitse bedrijven, en met dochters 
vann Nederlandse bedrijven waarvan de hoofdzetel zich in bezet gebied 
bevond.. Uitzonderingen waren alleen mogelijk met toestemming van 
eenn speciale Commissie rechtsverkeer in oorlogstijd (Corvo). Daarvan 
kwamenn er drie: in Londen, Willemstad en Batavia.23 In principe sloten 
dee juridische voorbereidingen van Philips goed aan bij decreet A6. Alle 
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vestigingenn in de Europese landen (en Indië en China) vielen onder het 
gezagg van de N v Philips' Gloeilampenfabrieken, en de zetel daarvan was 
opp 14 mei met toestemming van de minister van Justitie verplaatst naar 
Curacao.. De directie te Londen, en later New York, bevond zich niet in 
vijandigvijandig gebied en mocht dus zakelijke contacten onderhouden met de 
vestigingenn in neutrale landen en hun instructies geven. 

Hett probleem was alleen dat Frits, in bezet gebied, vooralsnog A 6 
niett kende, en zich gedroeg alsof hij het gezag over de Europese doch-
terss had, inclusief de dochters in de neutrale Europese landen.24 Waar-
omm deed hij dat? Weliswaar wist hij officieel niet dat de statutaire zetel 
naarr Curacao was verplaatst, en evenmin dat hij bij de betreffende sta-
tutenwijzigingg als directeur was geschorst.25 Maar hij kende de juridi-
schee voorbereidingen heel goed. Hij kon wel degelijk vermoeden dat 
eenn zetelverplaatsing had plaatsgevonden en hij als gevolg daarvan geen 
autoriteitt over de NV Philips' Gloeilampenfabrieken meer had. Al kort 
naa het herstel van de verbindingen met Midden- en Oost-Europa moe-
tenn de eerste bevestigingen daarvan tot hem zijn doorgedrongen, zoals 
bijvoorbeeldd na een nogal kwaad telegram uit Londen aan de vestiging 
inn Hongarije, begin juni, met de mededeling'uw bedrijf nu volledig on-
derr controle van Philips Gloeilampenfabrieken met zetel Curasao, 
waarvann het management nu hier' en het verzoek 'schrijf geen domme 
brievenn meer'.26 Toen had Frits de Exploitatie Maatschappij echter al 
buitenspell  gezet en was er geen weg terug meer. 

InIn zijn autobiografie heeft Frits zich niet over dit onderwerp uitgela-
ten.. Men treft zijn motieven alleen in losse opmerkingen en tussen de 
regels.. Zijn handelwijze wekt de indruk dat hij het personeel, het direc-
toriumm en de bezetter snel wilde laten zien dat hij de touwtjes in handen 
had.. Wilde hij zo eventuele pogingen van Duitse concurrenten bemoei-
lijkenn om delen van Philips te bemachtigen? Hij meldt dat daarover 
geruchtenn circuleerden, maar geeft die niet als reden. Wel schrijft hij: 
'All  vrij spoedig bleek, dat de Duitsers mij [als vijfendertigjarige, MM ] 
eigenlijkk als te jong beschouwden om aan het hoofd van het Philipscon-
cernn te staan.'27 Hij was blijkbaar niet zeker of de bezetters - en mogelijk 
ookk de leden van het directorium - zijn autoriteit zouden accepteren en 
kann het nodig hebben gevonden het tegendeel te bewijzen. Wat in ieder 
gevall  heel duidelijk uit de autobiografie blijkt, is dat hij het belangrijk 
vondd het bedrijf snel te normaliseren, of zoals hij schrijft 'zo goed moge-
lij kk normaal door te werken'.28 Daarbij hoorde ook het handhaven c.q. 
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herstellenn van de gezags- en verbindingslijnen met de buitenlandse ves-
tigingen,, die overigens voor hun verkopen behoorlijk afhankelijk van 
Eindhovenn waren: ondanks alle verplaatsing van productie kwam nog 
altijdd vijfendertig a veertig procent van alle gloeilampen, elektronen-
buizenn en gloeilampen van het concern uit de Eindhovense fabrieken.29 

Zoo kwamen Frits en de uitgeweken directie in Londen/New York dia-
metraall  tegenover elkaar te staan. Hoe dat in de praktijk uitpakte, blijkt 
bijvoorbeeldd uit het telegram dat directeur Herbert Kastengren van 
Philipss Zweden medio juni naar Engeland stuurde en specifiek richtte 
aann Anton, die daar toen nog was. Hij begon met de mededeling dat hij 
inn Berlijn was geweest - wat toen vanuit het neutrale Zweden nog vrij 
gemakkelijkk kon - en met Eindhoven had getelefoneerd. Met Frits en 
Jettyy en de rest van de familie ging het goed. Vervolgens stelde hij de ge-
zagskwestiee aan de orde. Het management in Eindhoven, waar blijkens 
hett telegram het gerucht de ronde deed dat Frans Otten en Othon Lou-
partt bij de evacuatie ernstig gewond waren geraakt, wilde hem alleen 
nieuwee onderdelen leveren als hij eerst de leveranties van vóór 10 mei 
betaalde.. Op instructie van Londen had hij dat niet gedaan. Eventueel 
konn hij wel wat spullen krijgen tegen betaling in cash, maar Werner 
Brümmerr had hem vanuit Genève bericht dat de directie in Londen ook 
geenn nieuwe bestellingen bij 'Eindhoven' toestond. 'Zeer onverstandig', 
noemdee Kastengren dat verbod; het zou leiden tot het inzakken van de 
verkopenn en Philips' marktpositie in Zweden ernstig aantasten.30 Om 
uitt deze spagaat te raken en de vrije hand te krijgen, wilde hij de aande-
lenn van Philips Svenska zelf overnemen. Het antwoord, twee dagen later, 
wass glashelder: nee, overdracht van de aandelen was onmogelijk en Phi-
lipss Svenska mocht geen zaken met Eindhoven doen. Hij moest zijn on-
derdelenn en materialen maar ergens anders vandaan zien te halen.31 

Terwijll  juni verstreek en Anton, Otten en de rest van de directie naar 
dee Verenigde Staten verhuisden, duurde de verwarring voort. Vanuit 
Eindhovenn stuurde men verzoeken om orders naar vestigingen in de 
Verenigdee Staten en Zuid-Amerika - eveneens neutraal gebied. Die 
wistenn niet wat ze ermee aan moesten en stuurden de telegrammen 
doorr naar het kantoor van adviseur Laslo Graner in New York, dat fun-
geerdee als tijdelijk postadres voor de uitgeweken directie. Graner liet 
wetenn dat hij de telegrammen had doorgeleid naar de*N v Philips Gloei-
lampenfabriekenn which we are informed is registered now Willemstad 
Curacao'?* Curacao'?* 
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PrinsPrins Bernhard in 1936 op bezoek in Eindhoven voorde onthulling van een Radio-
monumentmonument in het Stadswandelpark. 



AntonAnton en Anna op wintersport in 
Zwitserland. Zwitserland. 

VillaVilla  DeLaak (achterzijde). 

H H 



r* * 
*t *t 

u ww s. Lü V 

m*1.m*1. f* 
A* A* 

DeDe uitgeweken directie in 1943, omringd door een groot deel van de staf die zij in New 
YorkYork ter beschikking had. Zittend tweede van rechts: Herman van Walsem. Staand: 
derdederde van links Frans Otten, naast hem Anton, vijfde van rechts Othon Loupart. 



HetHet huis aan 33 Glen Eagles Drive, Larchmont, New York, dat Anton gedurende de 
TweedeTweede Wereldoorlog bewoonde. 

AntonAnton en Anna met hun dochter Annetje Otten en kleinzoon Frans Ottenjr. te 
Larchmont. Larchmont. 



JettyJetty Philips enjhr. Henk van Riemsdijk ten tijde van hun huwelijk (1938). 



DeDe opvolgers: 

DirecteurDirecteur Othon Loupart (foto 1946), Directeur Herman van Walsem (foto 1949), 
Belgisch/DuitseBelgisch/Duitse vluchteling, temperament- koele en onverschrokken jurist met droge 
volvol provocateur, commercieel strateeg. humor, hardwerkende consigliere, top-

onderhandelaar. onderhandelaar. 

FransFrans Otten (foto 1936), schoonzoon, 
barstensvolbarstensvol energie, snelle stijger,president 
metmet bipolaire stoornis. 



AntonAnton tijdens een experimentele televisie-uitzending (1949). Achter de camera 
EricEric de Vries. 



BegrafenisBegrafenis 10 oktober 1951. 



'Eindhoven'' vatte ook het plan op in Wenen (later werd het Berlijn) 
eenn bijeenkomst te organiseren met de directeuren van de vestigingen 
inn Hongarije, Joegoslavië, Bulgarije, Roemenië, Turkije en Griekenland, 
allee nog niet in de oorlog betrokken. In reactie daarop bestookte hun 
officiëlee aanspreekpunt Werner Brümmer hen vanuit Genève, waar hij 
bureauruimtee had gevonden op het kantoor van het Phoebus-kartel, 
zodanigg met telegrafische instructies namens 'New York' c.q. Philips-
Curasaoo dat niemand erheen ging. Alleen Philips Hongarije stuurde 
eenn waarnemer. Die kreeg vervolgens van delegatieleider J. C. de Vries, 
hoofdd van de financiële afdeling en lid van het Eindhovense directo-
rium,, te horen dat de statutaire zetel én de beslissingsmacht in Neder-
landd berustten, en niet in de Verenigde Staten.33 

Nuu Brümmer weer contact had met 'zijn' directeuren, hoorde hij 
echterr ook van hun problemen en kwam hij al snel tot de overtuiging 
datt een zekere souplesse nodig was. Eind juni herinnerde hij Van Wal-
semm te New York in een brief aan de afspraak dat de vestigingen in neu-
tralee landen wel onderdelen uit een 'vijandelijk' Eindhoven zouden mo-
genn betrekken als ze die nergens anders konden krijgen. Hij zelf had de 
betrokkenn managers in zijn gebied inmiddels al een paar keer monde-
lingg toestemming gegeven-'per telefoon (nooit schriftelijk)'-om 
kleinee aantallen onderdelen en radiobuizen in Eindhoven te kopen die 
zijj  absoluut nodig hadden, maar 'alleen via een indirecte weg'.34 Hij was 
hiertoee overgegaan, omdat hij het 'pure onzin' vond dat bijvoorbeeld 
eenn radioapparaat niet zou kunnen worden afgebouwd en verkocht 
omdatt uit principe een bepaald onderdeeltje niet mocht worden aange-
schaft.. Volgens hem zouden met name de vestigingen in de Balkan en 
Hongarijee - die vooral radio's verkochten - bij te strenge handhaving 
vann het inkoopverbod snel de deuren moeten sluiten. 

InIn de zomermaanden verflauwde het telegrafische dispuut van de twee 
directies,, deels omdat men aan beide zijden van de oceaan aandacht aan 
eigenn aangelegenheden moest besteden. Voor Frits betrof dat een cura-
tele.. Op 5 juli was het zo ver. De Duitsers hadden een paar maanden no-
digg gehad om de basis te leggen voor een eigen burgerlijk bestuursappa-
raatt in Nederland en om enkele nog ontbrekende verordeningen uit te 
vaardigen.. Nu stelden de Reichskommissar für die Behandlung feindli-
chenchen Vermogens in Berlijn en de Rijkscommissaris voor het bezette Ne-
derlandsee gebied Seyss-Inquart het bedrijf onder Verwaltung. Ze be-
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noemdenn twee Duitse beheerders, beiden goede bekenden. O. Bormann 
wass president-directeur van de gloeilampenfabriek Pintsch, waarmee 
Philipss een joint venture in Zweden had en aan kennisuitwisseling 
deed.. Hij en zijn collega-beheerder O. J. Merkel waren commissaris van 
dee holding Alldephi, waarin Philips in september 1939 de activiteiten en 
dochterbedrijvenn in Duitsland, Oostenrijk en voormalig Tsjecho-Slo-
wakijee had ondergebracht. Na de inval in Nederland waren deze twee 
eerstt bij Alldephi tot Verwalter benoemd, nu werd dat uitgebreid tot het 
helee bedrijf - wat de facto natuurlijk neerkwam op de bedrijfsonderde-
lenn in Duitsland en bezet gebied, niet die daarbuiten. De Duitsers stel-
denn overigens niet bij alle Nederlandse bedrijven dergelijke beheerders 
aan,, maar met name bij de multinationals en andere bedrijven die zij 
cruciaall  achtten voor de oorlogseconomie.35 

Wernerr Brümmer, die in Genève vanaf medio juni zeer regelmatig 
enn naar eigen zeggen zelfs dagelijks berichten uit Eindhoven kreeg, 
schreeff  naar aanleiding van de benoeming van de beheerders aan 'New 
York':: 7f is further reported that Frits has practically been sacked?6 Dat 
wass wat overdreven. Frits en zijn directorium bleven belast met het da-
gelijkss management, maar vanaf begin juli waren Bormann en Merkel 
formeell  hun baas. In het directorium leidde hun komst tot enige span-
ning.. Frits was in de gegeven situatie niet ongelukkig met deze twee; zijn 
belangrijkstee jurist mr. A. J. Guépin daarentegen stoorde zich eraan dat 
hijhij  niet eens een minimaal, formeel protest tegen de Verwaltunghad la-
tenn horen.37 

InIn het vrije en door zomerhitte bevangen New York waren de be-
slommeringenn van praktische aard en betroffen ze vooral het zoeken en 
betrekkenn van de kantoor- en woonruimte in het Roosevelt Hotel en in 
Larchmont.388 Anton nam een zomervakantie, zoals altijd. In augustus 
gingenn Anna en hij naar de Pocono Mountains in Pennsylvania, een ki-
lometerr of tachtig ten westen van New York. Otten kwam ook. Vanuit 
hett Roosevelt Hotel stuurde het secretariaat het laatste nieuws door: di-
recteurr W. Muri van Philips Zwitserland had goede berichten gezonden 
overr zijn omzet, directeur Jacques Morpurgo van Philips Portugal had 
voedselpakkettenn naar Frits en Jetty gestuurd.39 De oorlog was ver weg 
enn nu de Battle of Britain in volle gang was en Hitlers bommenwerpers 
dagg in dag uit de Britse steden bestookten, leek het doorreizen naar de 
Verenigdee Staten helemaal de juiste beslissing. Kort na de vakantie kon-
denn ze aan de Glen Eagles Drive gaan wonen. Anton was blij weer een ei-
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genn huis te hebben. 'Wij zijn erg enthousiast, dat wij sedert half septem-
berr weer een geregeld familieleven leiden/ schreef hij een tijdje later aan 
prof.. mr. P. S. Gerbrandy, die in augustus door koningin Wilhelmina was 
benoemdd tot opvolger van de ontslagen minister-president De Geer.40 

Eenn tweede reden voor de grotere rust aan het telegrafische front was dat 
dee directie in New York iets meer begrip kreeg voor de problemen van 
Eindhovenn en de vestigingen in neutraal Europa. Eind juli liet Othon 
Loupartt aan Brümmer weten dat 'New York' instemde met zijn infor-
melee gedragslijn: men mocht in geval van nood langs indirecte weg on-
derdelenn in Eindhoven kopen.41 Ook een verslag van directeur Muri van 
Philipss Zwitserland maakte indruk. Hij had in Berlijn Frits ontmoet, die 
bangg bleek te zijn dat hij en het directorium zouden worden vervangen 
doorr Duitse managers zodra de Duitsers ervan overtuigd raakten dat 
'Neww York' de werkelijke macht over de 'neutrale' vestigingen had.42 

Watt misschien het meest bijdroeg aan de meer coulante houding, 
wass dat men in New York zelf behoefte kreeg aan zakelijke contacten 
mett Eindhoven. Otten wilde de gloeilampenfabriek in Argentinië uit-
bouwenn tot centraal productiecentrum voor Zuid- en Midden-Amerika 
enn daar ook elektronenbuizen voor radio's en zenders maken.43 Mede-
werkerr Albert Ooiman moest dit plan uitvoeren, maar liet vanuit Bu-
enoss Aires weten dat hij daarvoor technische gegevens en liefst deskun-
digenn uit Eindhoven nodig had.44 Otten was nu genoodzaakt toestem-
mingg te geven voor technische correspondentie tussen Argentinië en 
Eindhoven,, en deed dat ook, op voorwaarde dat steeds kopieën naar 
Neww York zouden worden gestuurd. Zelf stuurde hij intussen een privé-
brieff  naar Frits, waarin hij voorzichtig vroeg of deze 'zich er op wilde 
preparerenn een liefst ongehuwde expert... vrij te maken, geheel op de 
hoogtee van E en U lampen en een dito andere voor zendlampen...'45 Hij 
suggereerdee Ooiman ook zo'n privé-briefje naar Frits te sturen. 

Omdatt het even zou duren voordat de experts arriveerden en de uit-
breidingg in Argentinië klaar was, en verschillende Zuid-Amerikaanse 
vestigingenn intussen aandrongen op de levering van zendlampen, vroeg 
'Neww York' eind augustus aan de Commissie rechtsverkeer in oorlogs-
tijdd (Corvo) op Curacao een ontheffing op het verbod (op grond van 
decreett A6) dergelijke lampen uit Eindhoven te importeren. Na overleg 
mett de regering in Londen verleende de commissie die ontheffing ech-
terr niet.46 Dat was niet onlogisch, want zenders konden militaire doelen 
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dienenn en via neutrale landen als Chili, Argentinië en Brazilië - de rege-
ringg van dit laatste land koesterdee zelfs uitgesproken sympathie voor het 
nazi-regimee - in Duitsland terechtkomen. 'New York' vond zo'n vrees 
echterr onterecht en kort na de bekendmaking ging Herman van Walsem 
naarr Willemstad om de weigering ongedaan te krijgen en met de Corvo 
Curacaoo te onderhandelen over een algemene regeling voor zakelijke 
contactenn met Philips Eindhoven.47 

Desondankss nam het begrip tussen de twee directies niet genoeg toe, en 
bleekk de rust tijdelijk. Door allerlei berichten via de neutrale landen 
moett men in Eindhoven tegen het najaar redelijk op de hoogte zijn ge-
weestt van de zetelverplaatsing en de grote lijnen van decreet A6. Frits 
enn zijn directorium werkten echter gewoon door aan het herstel van de 
oudee situatie. Op zaterdag 14 september telefoneerde Othon Loupart 
vanuitt New York naar Boedapest. Hij sprak de situatie door met de di-
recteurenn van de vestigingen in de Balkanlanden, die daar bijeen waren. 
Dee maandag daarna belde hij ook de financiële man J.C. de Vries, die 
inmiddelss uit Eindhoven in Boedapest was gearriveerd. Nog diezelfde 
dagg maakte De Vries een overzicht van de afspraken, zoals die volgens 
hemm met Loupart waren gemaakt. Alle aanwezige directeuren onderte-
kendenn het stuk, behalve de man van Philips Joegoslavië. Toen Werner 
Brümmerr in Genève het een week later in handen kreeg, kon hij zijn 
ogenn niet geloven. De inhoud kwam erop neer dat de verhoudingen tus-
senn 'Eindhoven' en de 'neutrale' Europese vestigingen vrijwel zouden 
wordenn genormaliseerd en dat 'New YorkV'Cura^ao' alle invloed op die 
vestigingenn zou verliezen. Brümmer telegrafeerde meteen naar de Ver-
enigdee Staten en kreeg opdracht de ondertekenaars te laten weten dat 
ditt Budapester Abkommen absoluut onwettig en totaal ongeldig was.48 

Nuu de meningsverschillen nog altijd even groot bleken, kon de pat-
stellingg alleen worden doorbroken in direct contact tussen de twee 
hoogstee directeuren. Medio november deed zich voor het eerst sinds 
meii  een gelegenheid voor. Frits kreeg van de Duitsers toestemming naar 
Boedapestt te reizen voor besprekingen over een aantal directiebenoe-
mingenn in de Balkanlanden.49 'Het is een ware conferentie geworden,' 
schrijftt hij in zijn autobiografie,'waar... ik met onze mensen de afspraak 
hebb gemaakt, dat wij zouden proberen onze leveringen van Eindhoven 
uitt voort te zetten.'50 Met die onmiskenbare doelstelling voerde hij van-
uitt Boedapest in totaal drie telefoongesprekken met Frans Otten: op 
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vrijdagg 15, zondag 17 en dinsdag 19 november. De sfeer was afstandelijk, 
volgenss Frits doordat beiden ervan uitgingen dat ze afgeluisterd wer-
den.511 Op woensdag de 20ste vertelde Otten - met Van Walsem en Lou-
partt naast zich - vanuit New York per telefoon aan Werner Brümmer in 
Zwitserlandd hoe de gesprekken waren verlopen. 'Die Verstandigung wa-
rere zum grössten Teil schlecht gewesen,' noteerde Brümmer.52 Dat woord 
kann zowel 'verstandhouding' als 'verstaanbaarheid' betekenen, maar be-
troff  waarschijnlijk het eerste, want Frits en Otten waren het zeer oneens 
geweest.. 'Van mijn kant heb ik verklaard, dat wij er niet over moesten 
strijdenn wie de zeggenschap had over de Philipsbedrijven in deze [neu-
tralee Europese] landen,' schreef Frits later.53 Hij had gevraagd om begrip 
voorr zijn positie en gezegd dat beiden moesten proberen 'onze bedrij-
venn in de neutrale landen zo goed mogelijk [te] helpen'. Otten was ech-
terr op zijn strepen blijven staan. Hij had gezegd dat de NV Philips' 
Gloeilampenfabriekenn te Curasao 'eventuele benoemingen en dergelij-
kee van functionarissen in de Balkan- en andere landen beslist zelf in de 
handd wilde houden' en Frits ook een paar concrete instructies voor der-
gelijkee benoemingen gegeven.54 Die noemde dat in zijn eigen verslag 
aann Brümmer trouwens liever'afspraken'.55 

Enn er was een tweede probleem. Otten was zeer verontrust over de 
uitbreidingg van de Eindhovense directie, waarover Frits hem nadere de-
tailss had verteld.56 Een paar dagen na het laatste telefoongesprek stuur-
dee hij een telegram naar Zurich. Van daaruit kon directeur Muri van 
Philipss Zwitserland mensen uit Eindhoven nog gewoon bellen en ont-
moeten.. Otten vroeg Muri zo snel mogelijk aan Frits te laten weten dat 
hijj  niets in de Eindhovense staf mocht veranderen, en hem eraan te her-
innerenn 'dat er voor november 1936 maar één directeur was en tot juli 
19399 maar één president en één directeur'.57 Het punt was: tot oktober 
wass Frits, hoewel formeel geschorst, in Eindhoven de enige directeur 
geweest;; de overige leden van het directorium hadden die status en titel 
niet.. Maar die maand haddenn de Duitse beheerders Bormann en Merkel 
dee Eindhovense directie uitgebreid met Charley Spaens (commerciële 
zaken),, J.C. de Vries (financiën), P. Dijksterhuis (productie) en prof. 
Gilless Holst (research), en Frits de titel 'president-directeur' gegeven. 
'Ditt is natuurlijk alles recht tegen elk rechtsbegrip in,' schreef Frits van-
uitt Boedapest op pragmatische toon aan Brümmer, 'maar enfin, daar 
wennenn we wel aan.'58 Otten, de officiële president-directeur, zag hier 
echterr een principiële kwestie van de eerste orde, waaraan Frits niet 
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mochtt meewerken. Muri moest Frits vertellen dat 'hij en wij onze be-
sluitenn en verschillende activiteiten steeds moeten baseren op het prin-
cipee dat wij de eer en de smetteloze reputatie van de natie, de onderne-
mingg en individuen hoog moeten houden', en dat hij zich moest ont-
houdenn van alle activiteiten die met dit principe in strijd waren -
inclusieff  medewerking aan stafbenoemingen door de Duitse beheer-
ders.599 Overigens twijfelde hij niet aan Frits' loyaliteit, moest Muri er 
voorr de zekerheid maar bij zeggen.60 

Inn werkelijkheid kon Frits niets (meer) tegen de directie-uitbreiding 
ondernemen.. De beheerders hadden dit recht en Ottens telegrammen 
warenn zinloos. Daar kwam bij: die uitbreiding was onderdeel van een 
plann van de beheerders om Frits' rol te beperken, en de volgende stap 
wass al in voorbereiding. Wat die inhield, bleek in december. Eind die 
maandd reisde ir. H. Thai Larsen - bedrijfsleider in een van de Eindho-
vensee fabrieken en in bezit van een Zweeds paspoort - naar zijn land 
vann herkomst. Vanuit Zweden deed hij 'New York' per brief verslag van 
eenn privé-bezoek aan Frits in vill a De Laak en de gebeurtenissen in de 
dagenn daarna. 'Hij maakte juist een beroerde periode door, want die 
middagg was hem een plan overhandigd waarbij de vier directeuren di-
rectt aan de twee Groten [de beheerders Bormann en Merkel, MM] ver-
antwoordelijkk zouden zijn, en Frits dus met een eretitel [van president-
directeur,, MM ] op een zijspoor zou zijn gerangeerd.'61 Zou, want Frits 
hadd de hulp ingeroepen van de bankier mr. H. L. (Sam) Woltersom. De-
zee was na de Duitse inval actief gebleven als commissaris van Philips 
Eindhoven,, en had een zekere invloed, omdat hij voorzitter was van de 
Organisatiecommissiee voor het bedrijfsleven, door de bezetter inge-
steldd om in Nederland een corporatistisch economisch model in te voe-
ren.622 Thai Larsen kon melden: 'Gesteund door Sam heeft hij... het pleit 
gewonnen.. De vier zijn en blijven aan hem verantwoordelijk.'63 Boven-
dienn was de benoeming van een vijfde, Duitse directeur, verijdeld.64 

Kortom:: in het hoofd van Frits speelden aan het eind van dat eerste 
oorlogsjaarr heel andere thema's dan in het hoofd van Frans Otten. On-
derwerpenn als het hoog houden van eer en het smetteloos houden van 
reputatiess hadden niet Frits'voornaamste belangstelling. Hij probeerde 
slechtss het familiebedrijf zo goed mogelijk door te laten draaien en -
terwijll  de bezetter stap voor stap zijn invloed begon te vergroten -
daarbijj  zelf zoveel mogelijk greep op de gang van zaken te houden; een 
houdingg van waaruit velen in Nederland opereerden, en die zoals be-
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kendd veel discussie heeft opgeleverd.65 Volgens de brief van Thai Larsen 
steundee het management te Eindhoven hem volledig (in werkelijkheid 
haddenn sommigen wel degelijk kritiek op Frits) en heerste een commu-
niss opinio dat men in New York de situatie daar niet begreep en dat Frits 
dee leiding zou moeten hebben over alle Europese vestigingen. De tegen-
gesteldee instructies via Werner Brümmer riepen grote irritatie op. 'Hij 
werktt als een rode lap op een stier... En Frits zei mij: vraag toch of ze 
hemm in godsnaam naar New York laten komen...'66 Maar Brümmer werd 
niett naar New York gehaald en de discussie over de zeggenschap in neu-
traall  Europa woekerde die winter lustig voort, in telegrammen, maar 
ookk in persoonlijke correspondentie tussen Otten en Frits.67 

'Neww York' was het niet alleen oneens met 'Eindhoven', maar kreeg ook 
eenn meningsverschil met de regering in Londen, en wel over decreet A6. 
Dee onderhandelingen die mr. Herman van Walsem begin oktober in 
Willemstadd had gevoerd met de Commissie rechtsverkeer in oorlogstijd 
aldaar,, waren zeer succesvol verlopen. Op 8 oktober was de Corvo Cu-
racaoo akkoord gegaan met regelmatige contacten tussen de vestigingen 
inn neutrale landen en Philips Eindhoven, en ook met leveranties vanuit 
bezett gebied 'teneinde te voorkomen dat die maatschappijen zouden 
komenn droog te liggen wegens gebrek aan goederen'.68 Technische cor-
respondentiee was eveneens toegestaan, en Van Walsem had zelfs gedaan 
gekregenn dat 'de weigering tot het doen betrekken door de Argentijnse 
Philipss vennootschap van zendlampen uit Eindhoven... voor herzie-
ningg in aanmerking komt'. 

Pass in december drong een en ander door tot de regering in Londen. 
Dee Nederlandse gezant in Ankara kreeg bericht dat een zending goede-
renn uit Eindhoven aan de grens was gearriveerd voor aflevering aan het 
agentschapp van Philips in (neutraal) Istanbul, en vroeg minister-presi-
dentt Gerbrandy, in zijn rol van minister van Justitie, of dat wel mocht. 
Gerbrandyy informeerde bij gouverneur G. J. J. Wouters van Curacao wat 
dee regeling met Philips inhield en schrok van de grote vrijheid die het 
concernn bleek te hebbenn gekregen.69 Volgens Gerbrandy en zijn collega 
Welterr van Koloniën was de regeling ronduit in strijd met het beleid van 
dee Corvo Londen, en zou het toestaan van leveringen uit bezet gebied 
dee Britten ertoe brengen Philips Curacao en haar 'neutrale' dochters als 
'vijandig'' aan te merken en op hun zwarte lijst te zetten.70 Ze gaven de 
gouverneurr het dringend advies de 'door Corvo verleende vergunnin-
genn [te] doen intrekken'.71 
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Opp oudjaar 1940 kreeg mr.drs. H. du Pré, de secretaris van de NV 
Philips'' Gloeilampenfabrieken te Willemstad, bericht dat de Corvo Cu-
racaoo dit advies had opgevolgd. Van Walsem was zwaar teleurgesteld.72 

Franss Otten daarentegen wekte de indruk er nooit helemaal van over-
tuigdd te zijn geweest dat de afspraken met de Corvo Curacao overeind 
zoudenn blijven. Ook in de (korte) periode waarin ze van kracht waren 
geweest,, was hij 'ondergrondse' kanalen blijven zoeken voor de techni-
schee informatie uit Nederland die men voor Argentinië nodig had. Hij 
hadd medewerker Albert Ooiman daar de suggestie gedaan via privé-
briefjess technische informatie over radiozenders te vragen aan directeur 
J.. Gieskes van de Nederlandsche Seintoestellen Fabrieken (de Philips-
dochterr in Hilversum, die dergelijke zenders maakte) en over zendlam-
penn aan ir. Theo Tromp, de bedrijfsleider van de elektronenbuizenfa-
briekk in Eindhoven.73 Zelf had hij Jacques Morpurgo van Philips Portu-
gall  gevraagd of die in zijn contacten met Eindhoven kon proberen aan 
dee betreffende gegevens te komen, en ze vervolgens aan hem kon toe-
spelenn - eventueel op microfilm, 'hetwelk ook voor de verzending en 
voorr eventueel meenemen zeer praktisch is'.74 

Hett zal de lezer inmiddels zijn opgevallen dat Anton al deze tijd en bij al 
dezee kwesties op de achtergrond bleef. Wat een contrast met het begin 
vann de Eerste Wereldoorlog! Toen had hij meteen allerlei kansen gezien 
énn gegrepen. Aan het hoofd van zijn eigen 'troepen' had hij vanuit Eind-
hovenn de markten bestormd - Rusland, Engeland, Frankrijk - die de 
Duitsee concurrenten moesten verlaten. Hij had zijn improvisatietalent 
kunnenn botvieren, grote winsten geboekt. En nu? Zijn leven kabbelde 
watt voort. Hij ging regelmatig naar het kantoor in het Roosevelt Hotel 
enn stak daar als gedelegeerd commissaris zijn neus in van alles en nog 
wat.755 Zijn kleinzoon Diek Otten herinnert zich: 'Mij n grootvader had 
ookk een kantoor, maar ik begreep dat ze hem daar liever niet zagen ko-
men.. Hij ging ook niet elke dag.'76 Nergens in zijn overgebleven corres-
pondentiee blijkt dat hij in de discussies over A 6 of de zeggenschap in 
neutraall  Europa zelf contact heeft gezocht met de staf in Eindhoven of 
mett de regering in Londen. Dat eerste halfjaar in de Verenigde Staten 
hieldd hij zich nogal veel bezig met privé-aangelegenheden, zo lijkt . 
Thuiss in Larchmont speelden Anna en hij de baas over hun kleinzoons, 
'watt het samenleven soms moeilijk maakte, vooral voor mijn moeder', 
zegtt Diek Otten.77 Anton schreef brieven aan zijn kinderen, familie en 
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bekendenn in Nederland, en liet Frits en Jetty en andere familieleden 
doorr Jacques Morpurgo vanuit Lissabon voedselpakketten sturen/8 

Ookk de echtgenote van de minister-president, die in Nederland was ge-
bleven,, kreeg 'enige pakketjes met thee, koffie, cacao, sardines etcetera', 
zoo berichtte hij Gerbrandy in Londen.79 

Dee sfeer in 1940 was natuurlijk wel totaal anders dan die in 1914. De 
Eerstee Wereldoorlog was voorafgegaan door enkele decennia vol cultu-
rele,, technologische en economische dynamiek - en ook wel vol poli-
tiekee onrust en nationalisme, maar nog zonder de latere protectionisti-
schee benepenheid. Voor Philips was het een periode geweest waarin zij 
vernieuwingg op vernieuwing kon introduceren, verkopers de hele we-
reldd in kon sturen, en kon uitgroeien tot een beursgenoteerde multina-
tional.. De adrenaline daarvan had de toen veertigjarige Anton bij het 
uitbrekenn van de Eerste Wereldoorlog als het ware nog in het bloed ge-
zeten. . 

Dézee oorlog kwam na een periode van economische depressie en 
toenemendee dictatuur. De jaren dertig waren misschien interessant ge-
weestt voor bedrijven in de militaire productie en bevoorrading (zoals 
vliegtuigenn en brandstoffen) - waartoe overigens een deel van Philips 
ookk hoorde (communicatieapparatuur, onderdelen voor radarsyste-
menn en dergelijke) - maar op de meeste niet-militaire gebieden was het 
tijdperkk der grote innovaties voorbij. Dat gold ook voor de vrijhandel 
vann vóór de Eerste Wereldoorlog, waarin nieuwe internationale onder-
nemingenn als Philips zo goed hadden kunnen ontstaan en gedijen. In 
hett interbellum hadden dergelijke bedrijven overal ter wereld hun ener-
giee juist moeten steken in het omzeilen van tariefmuren en andere han-
delsbeperkingen.. Door de depressie had hun nadruk gelegen op (zelf) 
behoudd en niet op expansie en vernieuwing, behalve misschien om de 
efficiencyy te vergroten.80 Aan zo'n periode houdt men veel minder posi-
tievee inspiratie en dadendrang over. 

Dee kwestie was niet zozeer dat de jaren dertig Anton uitgeblust of 
moedelooss hadden gemaakt. Dat paste niet bij zijn karakter. Het blijkt 
ookk niet uit een van zijn weinige schriftelijke levenstekens uit die eerste 
maandenn in Amerika, een telegram dat hij medio oktober 1940 aan pre-
mierr Gerbrandy stuurde. Hij schreef in de Amerikaanse pers te hebben 
gelezenn dat Nederland geen marinebases in Nederlands-Indië aan de 
Verenigdee Staten wilde verhuren. Mocht dit waar zijn, dan vond hij dat 
verkeerd,, aangezien Nederland afhankelijk was van de sympathie en 
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steunn van bevriende mogendheden als de Verenigde Staten. Hij had ook 
gelezenn dat Nederland bij een oorlog in het Verre Oosten zou vasthou-
denn aan strikte neutraliteit - als dat zo was, maakte de regering zich 
schuldigg aan 'wishful thinking'.%l 

Strijdlustt had hij in principe dus nog genoeg, ook als vijfenzestig-
plusser.. Het grootste verschil met het begin van de Eerste Wereldoorlog 
wass dat hij veel minder kon doen. Nederland was bezet. Als balling in de 
Verenigdee Staten was hij afgesneden van zijn Europese zakenrelaties en 
politiekee relaties, van zijn belangrijkste fabrieken en het grootste deel 
vann zijn staf. Een telegram als hierboven had hij in Nederland waar-
schijnlijkk nooit gestuurd. Daar had hij de telefoon gepakt, geïnformeerd 
watt er speelde en uitgevonden dat de betreffende krant slechts een klok 
hadd horen luiden.82 Bij moeilijkheden tussen het bedrijf en de regering, 
zoalss die rond decreet A6, ZOU hij eens persoonlijk met de premier of de 
ministerr hebben geconfereerd. In New York was dat allemaal niet moge-
lijk .. Hij stond, kortom, aan de zijlijn . 

Eindd oktober liep de fameuze luchtslag die de geschiedenis inging als 
dee Battle of Britain uit op een nederlaag voor de Duitsers, hoewel zij 
doorgingenn met hun nachtelijke bombardementen op Londen en ande-
ree Britse steden, tot medio november zelfs elke nacht. In Nederland was 
dee situatie de eerste maanden na de inval redelijk rustig geweest, maar 
nuu kwamen toch ook slechtere berichten. In november werden joden 
uitt overheidsdienst ontslagen, en reageerden de Duitsers op protesten -
onderr andere in de universiteitssteden Leiden en Delft - met hun eerste 
represailles.. Brümmer schreef uit Genève er zijn prominente Nederlan-
derss geïnterneerd, ook prof. Jan Goudriaan is daarbij (die in 1938 Phi-
lipss had verlaten om directeur te worden bij de Nederlandse Spoorwe-
gen),, en vijfentwintig mannen uit Eindhoven, inclusief de onderdirec-
teurr J. Haver Droeze.83 Brieven uit Nederland of Zwitserland deden er 
toenn een week of drie, vier over om de Verenigde Staten te bereiken, zo-
datt Anton dit bericht pas eind november heeft gekregen. Luchtpost 
moestt eerst over land naar Portugal. Vanuit Lissabon vloog tweemaal 
perr week een clipper (een vliegboot) van Pan-American Airways in drie 
dagenn tijd via Portugees Guinee (Guinee Bissau) naar Brazilië, en ver-
volgenss via Trinidad naar New York.84 

Uitt zijn latere gesprekken met Anna Philips-de Jongh trok prof. P. 
Boumann in zijn biografie de conclusie dat slechte berichten tijdens hun 
Amerikaansee jaren Anton en zijn vrouw nooit echt bang maakten over 

394 4 



hett lot van hun kinderen en familieleden in Nederland maar dat hun 
bezorgdheidd wel leidde tot 'een zekere strakheid'.85 Hij schrijft: 'Van ech-
tee vrolijkheid was zelden sprake.' Diek Otten, die dat najaar veertien 
werd,, herinnert zich dat brieven uit Europa Anton 'altijd weer een som-
beree bui gaven'.86 Die winter werd hij ziek. Wat hij had, is niet bekend, 
well  dat hij begin februari 1941 met Anna naar Mexico en Guatemala 
ging,, waar het klimaat die tijd van het jaar droog en aangenaam is. 
Franss Otten schreef naar Mexico-Stad: 'Doe de eerste tijd niet teveel, 
wantt wij willen u in het belang van allen en van de zaak heel fit  terug 
zien.'877 Na enkele weken reisden ze door naar Californië voor een ver-
blij ff  aan de kust bij La Jolla, even boven San Diego. In die stad bezocht 
Antonn enkele vliegtuigfabrieken, en zag dat de productie van militaire 
toestellenn in hoog tempo werd opgevoerd, hoewel de Amerikanen zelf 
nogg niet bij de oorlog betrokken waren. Otten stuurde hen af en toe een 
brieff  met een mix van familienieuwtjes, berichten over Indië of vesti-
gingenn in neutrale landen, zoals Australië, en een enkel bericht uit bezet 
Nederland.. Eind maart schreef hij zijn schoonouders dat een bom een 
gasreservoirr had doen uitbranden op een terrein van de gemeente Eind-
hoven,, op zo'n 350 meter afstand van De Laak, gelukkig te ver om daar 
schadee aan te richten.88 

Medioo april waren ze weer terug in Larchmont en New York en op 
233 mei stuurde Anton een telegram naar Jetty en Henk van Riemsdijk: 
'Zendd heden mooie bloemen aan Frits met omhelzing, vader.'89 Dat ge-
beurde,, en hij was niet de enige die bloemen stuurde, want die dag be-
stondd het bedrijf vijfti g jaar. In New York kwamen de directie, de staf en 
hunn gasten bijeen in Holland House aan nummer 10 Rockefeller Plaza, 
waarr het consulaat-generaal, andere Nederlandse organisaties en be-
drijven,, en ook de Netherland Club onderdak hadden. Herman van 
Walsemm sprak de aanwezigen toe. Om 21.15 uur Nederlandse tijd zond 
Radioo Boston een toespraak van Anton uit met een terugblik op die hal-
vee eeuw en enkele bemoedigende woorden. Het was geen heel bijzonde-
ree rede, maar wel wat emotioneler dan normaal, zo had hij het over 
'mijnn onvergetelijke vader' en de 'grote leegte' die Gerard in 1922 bij zijn 
pensioneringg had achtergelaten.90 

Vlakk voor het begin van de uitzending achtervolgden in Eindhoven 
tweee leden van de Grüne Polizei een jongeman die het uitgaansverbod 
overtrad.. Hij was een bekende van de Van Riemsdijks en glipte de ach-
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terdeurr van Parklaan 52 binnen, het huis van Van Walsem, dat Henk en 
Jettyy tijdelijk bewoonden. In Eindhoven was men het tijdstip van de uit-
zendingg tevoren aan de weet gekomen, en Frits was bij zijn zus en zwa-
gerr om te luisteren. Hoewel de Duitse politiemannen nog in de buurt 
rondhingen,, wilde Jetty de radio aan, schrijft Henk van Riemsdijk in 
zijnn oorlogsdagboek: 'Intussen piepte en kraste de radio. Ja... dat was de 
stem!!  Vader sprak; duidelijk konden wij hem verstaan, maar het was 
meerr de bekende stem, de klank, dan de woorden, die ons allen ontroer-
de.. Zó ver weg, al meer dan een jaar en nu... ineens bij ons... in de ka-
mer!'911 Het liep goed af, volgens Frits in zijn boek trouwens omdat hij de 
PolizistenPolizisten via een raam een grote mond had gegeven en ze al weg wa-
ren.92 2 

Inn New York was de middag pas halverwege, maar in Eindhoven had 
menn toen al een roerige dag achter de rug. In de ochtend was de hal van 
hett hoofdkantoor volgestroomd met bloemen van afzenders uit alle de-
lenn van het land, en tijdens de middagpauze om twaalf uur had zich 
daarbuitenn een groot aantal werknemers verzameld. Ze hadden Antons 
portrett meegedragen en Frits op de schouders genomen. Toen deze het 
personeell  al even spontaan een vrije middag had gegeven, was het hul-
deblijkk uitgelopen op een demonstratie van vaderlandsliefde. Frits 
schrijftt in zijn autobiografie: 'Overal zag ik mensen met alle nationale 
kleuren.... Legio feestpetten in rood-wit-blauw, in oranje, men toeterde 
opp gekke trompetjes, in oranje dansten sommigen rond...'93 In de loop 
vann die middag was een défilé op gang gekomen langs De Laak, waarbij 
Jettyy en Frits' echtgenote Sylvia namens de familie acte de presence had-
denn gegeven, terwijl Frits zelf bij het hoofdkantoor was gebleven om 
daarr naar de mensen te zwaaien. Uiteindelijk hadden de Duitsers er ge-
noegg van gekregen. Rond half vier was de Grüne Polizei al in aantocht, 
toenn een flinke regenbui een einde aan deze collectieve uitbarsting van 
emotiess had gemaakt. 

Antonn hoorde hier voor het eerst wat van door een telegram dat Jetty 
eenn week later via Barcelona liet versturen: '...hal van het hoofdkantoor 
voll  bloemen. Spontane demonstraties van allen van 's ochtends tot 
'ss avonds. Brachten onvoorwaardelijke trouw aan de familie en de on-
dernemingg tot uitdrukking.'94 Hij kreeg ook bericht dat Frits en enkele 
stafledenn op bezoek waren geweest bij zijn broer Gerard in Den Haag, 
omm de tweeëntachtigjarige oprichter zelf eer te bewijzen. En er was een 
kortt maar hartverwarmend verslag over het jubileumdiner op zaterdag 
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177 mei in hotel Royal in Eindhoven met de directie en de onderdirecteu-
ren:: 'Voortreffelijke stemming, grote eendracht, groot portret van dr. 
Philipss met tulpen versierd.'95 

Datt er intussen iets aan de hand was met Frans Otten, blijkt vooral uit 
zijnn brieven. In die van februari en maart 1941 aan zijn schoonouders in 
Mexicoo en Californië toonde hij zich opgewekt en rustig. Uit enkele an-
deree brieven van diezelfde periode rijst echter een totaal ander beeld. 
Beginn maart bracht hij enkele dagen door in de Boca Raton Club in Flo-
rida.. Van daaruit stuurde hij een cri du coeur aan E. C. Zimmerman, een 
vann de centrale figuren in de Netherlands Purchasing Commission in 
Neww York, door de regering ingesteld voor het aankopen van defensie-
materieell  in de Verenigde Staten.96 Blijkbaar had de commissie bij Ame-
rikaansee bedrijven offertes gevraagd voor de levering van zenders en 
communicatieapparatuurr naar Nederlands-Indië, terwijl daarover eer-
derr al met Philips was gesproken. Otten was ongelukkig over deze on-
verwachtee concurrentie en wilde de order alsnog binnenslepen door 
eenn nieuw aanbod te doen. 'Wij zijn bereid onze bestaande zender/ont-
vanger.... werkplaats in Nederlands-Indië geleidelijk uit te breiden tot 
eenn zo zelfstandig mogelijke fabriek.'97 In ruil daarvoor moest de Ne-
derlands-Indischee regering overgaan tot standaardisatie van de com-
municatieapparatuurr bij alle betreffende overheidsdiensten, zodat ser-
vicee en vervanging van onderdelen in één hand konden komen, uiter-
aardd die van Philips. 

Hoewell  hij dit met gemak op één kantje uiteen had kunnen zetten, 
stuurdee hij Zimmerman een epistel van drie pagina's. Daarin wijdde 
hijj  eerst uit over de actie waarbij Anton indertijd met inschakeling van 
koninginn Wilhelmina een PTT-order voor kortegolfzenders (voor het 
radiotelefonischh verkeer met Indië) die aan Telefunken was gegund, 
naarr Philips had weten te halen.98 Sinds dezee succesvolle interventie van 
ruimm tien jaar eerder koesterde de PTT een 'dodelijke haat' jegens Phi-
lips,, aldus Otten.99 Volgens hem kon dat wel eens de reden zijn waarom 
dee Nederlandse genie bij de Duitse inval wel de betreffende telefoniezen-
derr had vernield, en ook de zender van Philips voor radio-uitzendingen 
naarr Indië (de beroemde PHOHI ), maar niet de langegolfzender van Te-
lefunkenn in Kootwijk op de Veluwe. Anton had Gerbrandy kort geleden 
nogg om opheldering van deze kwestie gevraagd, schreef hij. Sinds de 
Duitsee inval waren de PTT en Telefunken trouwens weer beste maatjes, 
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merktee hij fijntjes op. 'Wij kregen bericht, dat ook nu, tijdens de bezet-
ting,, de " H H " van de PTT hun ware aard en aanleg niet hebben verloo-
chend,, gezien de relaties met Siemens & Halske/Telefunken.' In contrast 
daarmeee presenteerde hij het eigen concern als een toonbeeld van pure 
vaderlandsliefde.. Sommigen zeggen wel 'dat wij , Philips, vóór alles 
koopliedenn zijn, die erop uit zijn om winst te maken'. Hoewel hij winst 
makenn op zich geen schande vond, was hij 'in deze kritieke tijden' bereid 
daarr 'vrijwilli g afstand [van] te doen', als de aankoopcommissie de Indi-
schee PTT kon overhalen Philips de order alsnog te gunnen. Want er is 
'éénn ding, hoogste waarde zeker nu voor individu en gemeenschap, 
waaropp wij oprecht menen aanspraak te mogen maken: en dat is voor 
goedee vaderlanders te worden aangezien en als zodanig te worden ver-
trouwd...' ' 

Diezelfdee dagen - een week eerder om precies te zijn - stuurde hij 
eenn nog veel langere brief, van tien pagina's, naar prof. Gerbrandy en in 
kopiee ook naar prins Bernhard.100 Hij begon de minister-president mee 
tee delen dat hij bemoedigende berichten uit Nederland kreeg, 'al heb-
benn wij uit Amsterdam ook gehoord, dat wat onze zaak betreft, Frits het 
steedss moeilijker krijgt en langzaam maar zeker door de indringer opzij 
wordtt geschoven. Dit was natuurlijk wel te verwachten, en eigenlijk ver-
wonderr ik mij erover, dat hij het nog zo lang heeft volgehouden, maar 
daarvoorr heeft hij ook de allerbeste eigenschappen van rust, tact, wijs-
heidd en zedelijke moed gebaseerd op een hecht geloof.''01 Daarna stapte 
hijj  over op de kwestie A 6 en suggereerde hij dat het regeringsbesluit van 
decemberr de regeling van de Corvo Curacao in te trekken, was beïn-
vloedd door allerlei geruchten over Philips. 'Hier in Amerika is er bij-
voorbeeldd een gedienstige, maar ook kwade geest geweest, die de legatie 
inn Washington heeft ingefluisterd, dat wij min of meer geregeld met 
Eindhovenn zouden telefoneren. Dit is natuurlijk absurd en in flagrante 
tegenstellingg met wat wij hier doen.' Dergelijke geruchten circuleerden 
volgenss Otten niet alleen op de ambassade in Washington maar ook bij 
dee regering zelf, en al veel langer. 'Reeds tijdens mijn aanwezigheid in 
Londenn in mei/juni van het vorig jaar heb ik gevoeld..., dat er in zekere 
kringenn van Stratton House... een wantrouwen bestond tegenover Phi-
lipss en ook tegenover mij.' Recenter had hij van Britse bronnen gehoord 
datt men in Nederlandse regeringskring zou denken 'dat Philips de 
trustss gemaakt heeft om zich daardoor te onttrekken aan de Nederland-
see belastingen of aan oorlogsheffingen'. Er gingen ook verhalen dat 'de 
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Nederlandsee regering in Hoek van Holland op de avond van 13 mei op 
Philipss heeft moeten wachten alvorens de destroyer kon vertrekken'; 
datt Otten zelf 'uit Nederland zou zijn weggegaan, omdat ik zó pro-
Duitss was, dat ik... door het Nederlandse volk zou zijn doodgeslagen' en 
'datt ik met mijn collega's naar Amerika ben gegaan om van hieruit nota 
benee de Duitse zaak te dienen'. Ten slotte was er het gerucht 'dat ik als re-
serveofficierr min of meer uit Nederland gevlucht was en dat ik daar be-
hoordee te blijven'. Dit had hem bijzonder geraakt, want hij legde Ger-
brandyy omstandig uit dat hij in januari 1939 de minister van Defensie 
hadd aangeboden opnieuw reserveofficier te worden, op voorwaarde dat 
hijj  zo nodig naar het buitenland kon gaan om Philips van daaruit te lei-
den.. Hij had die voorwaarde móeten stellen, 'omdat ik wist, dat mijn 
schoonvaderr het zeer terecht anders niet zou hebben geaccepteerd, om-
datt zoals hij zelf zei, het uitgesloten was dat hij dat met de anderen al-
leenn zou kunnen doen'. 

Dee brieven aan Zimmerman en Gerbrandy stonden niet op zich. Te be-
ginnenn met zijn telegrammen aan Frits over het hoog houden van de 
eerr en de smetteloze reputatie van de natie en het bedrijf, in november 
1940,, verschenen tijdens de oorlogsjaren in zijn correspondentie met 
enigee regelmaat uitvoerige brieven, die op betrekkelijk rustige toon be-
gonnen,, maar op een gegeven moment weggleden naar opgewonden en 
emotioneell  taalgebruik, uitingen van wantrouwen en geëxalteerd patri-
ottisme,, in lange en ingewikkelde zinnen, voorzien van talloze onrusti-
gee onderstrepingen. 

Beginn december had hij Gerbrandy ook al eens geschreven, ook met 
verzendingg van een identiek exemplaar naar prins Bernhard. Deze brief 
wass bedoeld als eindejaarsbeschouwing, en bevatte passages als: 'Van al-
le,, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk overweldigde volkeren, staat Neder-
landd geestelijk, moreel en economisch het Britse wereldrijk het sterkst 
terr zijde,' en: 'Geen vorstin of vorst staat zo diep gegrift in de harten van 
haarr of zijn volk en staat zo verheven boven hen, die deze wereld onge-
lukkigg willen maken, als onze vredeskoningin.'102 

Inn de brief had hij zijn vreugde uitgesproken over de herverkiezing 
vann Franklin Delano Roosevelt. Medio januari 1941 had hij zich tot de 
Amerikaansee president zelf gewend en hem opgeroepen niet afzijdig te 
blijvenn in de strijd tegen Hitler. Ook deze brief was hij op weloverwogen 
toonn begonnen. Hij had de argumenten verworpen van hen die dachten 
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datt de Verenigde Staten geen agressie te vrezen hadden en neutraal kon-
denn blijven, en daarbij verwezen naar Hitlers Mein Kampfen 'het histo-
rischee feit' dat Hitler zich niets aan neutraliteit gelegen liet liggen.103 

Maarr hij was geëindigd met een zin als een noodkreet - 'De hoop van 
miljoenenn mensen, ooit vrij en nu in de ketenen der slavernij en zelfs ge-
deeltelijkk in de ban van dit roofdier, is nu uitsluitend gericht op dit de-
mocratischee land...' - en had daar nog achteraan getelegrafeerd: 'On-
dankss het democratische principe dat iedereen zijn mening moet kun-
nenn geven, zou het wel eens waar kunnen zijn dat de geschiedenis zich 
herhaaltt in "senatum deliberandum Saguntum periit"... Elke dag die het 
congress langer doorgaat met zijn overwegingen, afwegingen en discus-
sies,, zullen de (levens) van duizenden mannen, vrouwen en kinderen 
wordenn toegevoegd aan hen die hun levens al hebben gegeven voor het 
behoudd van vrijheid en democratie.''04 

Ottenn besefte dat zijn emoties en gedachten af en toe met hem op de 
loopp gingen, hoewel hij nog niet wist wat de oorzaak was en zeker niet 
doorhadd welk effect dit gedrag op anderen had. Tussen de 'geruchten-
brief'' aan Gerbrandy en die over de PTT-haat aan Zimmerman van de 
aankoopcommissiee schreef hij - allemaal in enkele dagen tijd - ook een 
brieff  aan Philips' commissaris Wim Beyen, die inmiddels als directeur 
vann Unilever in Londen zat en die daar tevens actief was als financieel 
adviseurr van de regering.105 Blijkbaar had Beyen ooit met hem gespro-
kenn over het risico dat hij zijn greep op zichzelf zou verliezen. Otten 
wildee hem nu laten weten 'datje gerust kunt zijn en dat ik mijzelf ook in 
dee werveling van de vele problemen en telkens opnieuw opdoemende 
vraagstukken,, in de geest zoals ji j het destijds bedoelde, niet verloren 
hebb en ook niet verliezen zal. Wanneer ik daartoe een ogenblik niet in 
staatt zou zijn, dan heb ik aan mijn zijde, behalve mijn medewerkers, al-
tijdd een levensgezellin, die in constructieve geest en psychologische ken-
niss van mensen en de hoogste waarde van het leven, moeilijk... een bete-
ree had kunnen zijn...'106 

Hett schrijven moet voor Beyen eerder een bevestiging van zijn zor-
genn zijn geweest dan een geruststelling; als bijlage stuurde Otten name-
lij kk een kopie van de 'geruchtenbrief' aan Gerbrandy mee. Hij reageerde 
tweee maanden later, niet direct maar indirect, en wel door zijn hand-
tekeningg te zetten onder een brief van D. J. Sannes en directeur S. Eriks 
vann de Britse Philips-organisatie en daarbij te schrijven dat hij zich he-
lemaall  met de inhoud kon verenigen. Het ging om een opmerkelijke ac-
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tie.. Sinds de intrekking van de regeling met de Corvo Curasao over de-
creett A6 was de jurist Sannes met de regering in Londen in gesprek over 
eenn nieuwe regeling. Erg snel ging dat niet en vanuit New York had zo-
well  Herman van Walsem als Otten hem een paar keer onder druk gezet. 
Nadatt Otten hem begin april een klaagzang van drie kantjes had ge-
stuurdd met het verzoek die klachten 'op gepaste wijze' door te geven aan 
dee minister-president, was voor Sannes blijkbaar de maat vol.107 Na 
overlegg met Beyen formuleerde hij samen met Eriks een antwoord en 
verstuurdee dat begin mei via een route waarmee hij de Britse censuur 
konn ontlopen. Ze wilden namelijk'zéér openhartig zijn, omdat wij sterk 
hett gevoelen hebben, dat opheldering hard nodig is?08 Sommige dingen 
zoudenn 'wat cru klinken', kondigden ze in de eerste alinea's aan, maar 
omm Otten te overtuigen hadden ze Beyen - 'wie wij al uw correspon-
dentiee dienaangaande ter lezing gaven' - gevraagd hun schrijven te on-
dersteunen.. 'Hij kent toch beter dan één van ons allen de hier heersende 
atmosfeer.' ' 

Volgenss Sannes en Eriks had Otten - evenals de rest van de directie 
inn New York, en dus impliciet ook Anton - een volkomen verkeerde 
voorstellingg van de sfeer in Londen. Zij hadden de geruchten die Otten 
beschreeff  in de brief aan Gerbrandy zelf nooit gehoord en vonden die 
'tee idioot om er veel tijd aan te verspillen'.109 Het klopte dat de stemming 
tenn opzichte van Philips bij de regering in Stratton House niet erg gun-
stigg was. 'Dit spruit echter niet primair uit wantrouwen voort..., doch 
vóórr alles uit geprikkeldheid en geïrriteerdheid over wat men de "typi-
schee Philips-stijl" noemt...', met als kenmerken 'op-het-hoge-paard-zit-
ten,, eigengereidheid, gemis aan bescheidenheid en de algehele neiging 
omm het particuliere Philipsbelang met het landsbelang te vereenzelvi-
gen'.. In dat verband waren met name 'zekere telegrammen en brieven 
vann de heer Otten aan sommige regeringspersonen wel eens in minder 
goedee aarde gevallen' en brachten die reacties teweeg in de geest van: 
'Daarr heb je die typische Philips-bemoeizucht weer! Laat die heren hun 
eigenn zaken doen en het regeren maar aan ons overlaten.' Voor zover 
Sannes/Erikss al wantrouwen hadden waargenomen, was dat eerder een 
kwestiee van schuwheid. 'Philips heeft nu een keer de reputatie van ultra-
listigheid,, en als wij met algemene vragen komen, waarvan de heren de 
porteee niet goed kunnen overzien, komt er al gauw een stemming van: 
watt zijn ze nu weer van plan?' 

Ottenn moest maar eens begrijpen, vervolgden ze, dat niemand op 
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decreett A 6 een algemene ontheffing kreeg, zoals die eigenlijk besloten 
hadd gelegen in de afspraken met Corvo Curacao en zoals de directie in 
Neww York ook voor de nieuwe regeling nastreefde. De regering be-
schouwdee het echter als haar eigen bevoegdheid te beoordelen welke 
contactenn met bezet en vijandelijk gebied goed of fout waren, en wilde 
dezee bevoegdheid niet via een algemene ontheffing delegeren aan Phi-
lips,, of aan wie dan ook. 'New York' moest accepteren dat het alleen in 
specifiekee gevallen contacten met vijandelijk gebied kon onderhouden 
enn daarvoor gedetailleerd beargumenteerde aanvragen moest doen, die 
menn eventueel via de legatie in Washington - dus buiten de censuur om 
-- naar Londen kon sturen. Bij de toetsing van die aanvragen hoefde 
menn niet bang te zijn voor 'een kleingeestige of onpraktische mentali-
teit'.1100 Andere bedrijven begrepen dit regeringsstandpunt wel en han-
deldenn er ook naar. Wim Beyen had Sannes en Eriks verteld dat geen en-
kelee van de grote Nederlandse bedrijven in Londen 'ooit zulke vergaan-
dee dingen als Philips [had] verlangd' en 'dat Unilever er ook niet over 
dachtt om zoiets te doen'. Het resultaat was dan ook, 'dat volgens de heer 
Beyenn lichamen als de Koninklijke [Olie] en Unilever een betere pers op 
Strattonn House hebben dan wij'. 

Hett was een glasheldere en keiharde brief, waarop Otten voor zover be-
kendd niet reageerde. Al direct na zijn mislukte poging Beyen gerust te 
stellen,, waren de brieven en telegrammen van zijn hand sterk in lengte 
enn aantal afgenomen, zo sterk dat hij vrijwel tot stilzwijgen leek te zijn 
gekomen.. Het is niet waarschijnlijk dat de brief van Sannes/Eriks al was 
gearriveerdd ten tijde van het jubileum van 23 mei, wel valt op dat niet hij 
alss president van het concern die dag Anton in Holland House toesprak, 
maarr Van Walsem. 

Dee kwestie A6 liet hij nu ook over aan Van Walsem, en aan Sannes. 
Dee oplossing daarvan werd iets eenvoudiger doordat Hitler dat voor-
jaarr een opmars door de Balkan begon. Onderweg bezette de Führer 
Hongarije,, Joegoslavië, Bulgarije en Roemenië, en op 22 juni was hij zo 
verr gevorderd dat hij de Sovjet-Unie kon aanvallen - waarbij hij in het 
noordenn de steun kreeg van Finland. Het lijstje neutrale Europese lan-
denn werd door dit alles meer dan de helft korter, zodat ook het aantal 
'neutrale'' Philipsvestigingen flink afnam. Net vóór de Duitse aanval op 
Rusland,, besloot de Corvo Londen op 18 juni toch tot een algemene 
ontheffingsregelingg voor Philips, hoewel een veel minder liberale dan 
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dee Curacaose. De nieuwe regeling hield in dat Philips-Curasao en haar 
dochterondernemingenn in (neutraal) Spanje, Portugal, Turkije, Zwit-
serlandd en Zweden goederen mochten betrekken uit de fabrieken in 
Eindhovenn die ze niet in geallieerd of neutraal gebied konden kopen. Ze 
mochtenn ook informeel contact opnemen met de directie en employees 
vann Philips-Eindhoven, van dochters in Frankrijk en België en van de 
Nederlandschee Seintoestellen Fabriek te Hilversum. Die contacten 
mochtt alleen gaan over productieprocédés, octrooigegevens, en finan-
ciëlee vorderingen van die bedrijven buiten bezet gebied.111 De commis-
siee wilde van elke levering en elk contact op de hoogte worden gesteld -
waarbijj  aangetekend moet worden dat de regering vrijwel geen midde-
lenn had om de naleving hiervan te controleren, en dat A 6 geen formele 
sanctiess op overtreding bevatte.112 Voor een vlotte uitvoering van de re-
gelingg en ter voorkoming van misverstanden tussen de Corvo Londen 
enn Philips vond de commissie het gewenst dat 'althans een van de leden 
vann uw hoofddirectie zich hier te lande zou vestigen'"3 

Opp enkele juridische problemen na was het meningsverschil met de 
regeringg over A 6 hiermee uit de wereld.114 In de praktijk van alledag was 
dee kwestie trouwens toch al minder belangrijk geworden. Niet alleen 
warenn de Balkanlanden in de invloedssfeer van 'Eindhoven' gekomen, 
intussenn waren de vestigingsmanagers in de nog wel neutrale Europese 
landenn er al aardig in geslaagd deels alternatieve leveranciers te vinden 
voorr hun onderdelen en materialen. Zo meldde Zweden in het voorjaar 
vann 1941 dat de fabriek in Norrköping 'zeer tevredenstellend' draaide, 
datt het personeelsbestand van driehonderd zou oplopen naar vijfhon-
derdd aan het eind van het jaar en dat men bijna 'zonder enige hulp van 
Frits'' kon produceren, behalve waar het ging om elektronenbuizen.115 

Zoo zal het ook zijn gegaan in Spanje en Portugal, en in Zwitserland -
waarr men trouwens kon inkopen bij de eigen vestigingen in Italië, waar-
meee Nederland pas in december 1941 officieel in oorlog raakte. 

Bovendien:: de Corvo kon de directie 'New York' wel verbieden con-
tactt op te nemen met 'Eindhoven', maar niet verhinderen dat het omge-
keerdee gebeurde. En dus drongen in de loop van juni 1941 via Spanje, 
Portugall  en Zwitserland verschillende berichten tot 'New York' door 
overr de Eindhovense plannen en resultaten. De vestiging in Lissabon 
briefdee door dat een groep Duitse bedrijven (met onder andere Telefun-
ken,, Braun, Saba en Blaupunkt) Philips' radiotoestellen zou afnemen, 
omm die vervolgens onder eigen naam naar andere landen te exporteren 
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-- waaronder Portugal.116 Het ging hier om zogenoemde Verlagerungs-
opdrachtenn - ook Verleggingsopdrachten' of stock orders genoemd. De 
Duitsee radio-industrie was overgeschakeld naar militaire productie en 
wildee via Philips Eindhoven het tekort aan civiele productiecapaciteit 
aanvullen.. Dezelfde maand reisde medewerker ir. H. Hesselink vanuit 
Eindhovenn naar Madrid en stuurde Anton van daaruit nieuws over de 
productiee in Italië en Spanje, bij Vitrit e in Middelburg, Pope in Venlo, en 
inn Eindhoven {'algemene bezetting tot heden goed'), over de grond-
stofïenvoorraadd en over de research ('de wetenschappelijke ontwikke-
lingg op alle gebied wordt ten sterkste doorgezet, zonder van de resulta-
tenn meer dan beslist nodig prijs te geven').117 En eind juni stuurde Wer-
nerr Brümmer gegevens over uitstaande orders voor radiotoestellen 
(130.0000 in het kader van de Verlagerungs-opdrachten, onderhandelin-
genn over nog eens drie- tot vierhonderdduizend), gloeilampen (onder-
handelingenn over dertig tot veertig miljoen stuks, en Pope draait op vol-
lee toeren), radio-ontvangbuizen (orders van tien miljoen exemplaren 
onderr meer bij de Duitse dochter), communicatieapparatuur uit de fa-
briekk in Hilversum {orders voor bijna twee jaar), röntgenapparaten 
(looptt goed), enzovoort"8 

Uitt dit alles rijst het beeld dat het behoorlijk goed ging met de bedrij-
venn onder Eindhovens gezag - dus in Nederland, Duitsland en andere 
bezettee landen. En inderdaad, in het boekjaar van mei 1940 tot en met 
aprill  1941 behaalden zij een omzet van ruim zeventig miljoen gulden 
(ruimm vierhonderd miljoen euro), niet veel minder dan het hele concern 
inn het laatste vooroorlogse boekjaar. De exporten waren door de oorlog 
gehalveerd,, maar de verkopen in Nederland waren flink opgelopen. 
Daarnaastt had 'Eindhoven' voor een kleine tien miljoen gulden (een 
kleinee zestig miljoen euro) geleverd aan de Duitse Wehrmacht. De in-
komstenn uit Verlagerungs-opdrachten bleven dat jaar nog beperkt. Be-
drijfshistoricuss Blanken schrijft dat Frits Philips en het directorium in 
diee fase nogal terughoudend waren met het aannemen daarvan, omdat 
zee daarmee de eigen concurrentiepositie zouden ondergraven. De om-
zett hieruit kwam neer op 3,6 miljoen gulden (eenentwintig miljoen eu-
ro).. In later jaren zou dit aandeel sterk oplopen, evenals de leveranties 
aann de Wehrmacht.119 

Dee jaarstukken die de Verwalter hebben laten opmaken voor de be-
drijvenn onder Eindhovens gezag, melden voor dit eerste oorlogsjaar 
1940-19411 een nettowinst van 9,4 miljoen gulden (vijfenvijfti g miljoen 
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euro),, wat beter was dan die van het hele concern gedurende de laatste 
driee vooroorlogse jaren. Mogelijk was het meer: Werner Brümmer gaf 
'Neww York' in augustus een cijfer door van vijftien miljoen gulden (ze-
venentachtigg miljoen euro), en na de oorlog is de fiscale winst - dus 
vóórr belasting - vastgesteld op eenentwintig miljoen gulden (ruim 
honderdtwintigg miljoen euro).120 De rest van het concern onder 'New 
York'' en in de beide trusts boekte dat jaar een nettowinst van ongeveer 
tweee miljoen gulden (een kleine twaalf miljoen euro).121 Deze cijfers 
moetenn voorzichtig worden geïnterpreteerd. Philips Eindhoven en de 
doorr haar gecontroleerde dochters waren alleen de eerste twee oorlogs-
jarenn winstgevend en de daaropvolgende drie verlieslatend; de hoogte 
vann de investeringen in die eerste twee jaren is echter onbekend. De cij-
ferss van de bedrijven in de trusts zijn beïnvloed door grote afschrijvin-
gen.. Het financiële totaalbeeld van de vijf oorlogsjaren komt later aan 
dee orde. 

Kerenn we nog een keer terug naar Frans Otten en de vraag wat er nu 
eigenlijkk met hem aan de hand was. Er is niet veel bekend over zijn acti-
viteitenn in de periode april-oktober 1941. Zijn correspondentie wekt als 
gezegdd de indruk dat hij in april-mei - na de 'geruchtenbrief' aan Ger-
brandyy en ten tijde van de scherpe reactie van Beyen - gas terugnam. 
Wernerr Brümmer en anderen stuurden rapportages en berichten, maar 
hijj  reageerde weinig. In de zomer ging hij voor een vakantie naar La Jol-
laa bij San Diego, waar Anton eerder ook was geweest, en naar de Grand 
Canyonn - naar aan te nemen samen met zijn gezin. Hij bezocht tijdens 
dezee tocht de Los Alamos Ranch School in New Mexico, waar zijn zoon-
tjee Diek deelnam (of zou gaan deelnemen) aan een zomerkamp en ver-
volgenss anderhalfjaar lang naar school zou gaan - tot de Amerikaanse 
regeringg er het laboratorium voor de ontwikkeling van een atoombom 
vestigde.1222 Anton en Anna waren niet mee, zij brachten in augustus een 
tijdjee door in Bretton Woods, New Hampshire, de plaats waar in 1944 
tijdenss een grote conferentie van vierenveertig landen het naoorlogse 
internationalee monetaire stelsel tot stand zou komen, en het Internatio-
naall  Monetair Fonds en de Wereldbank zouden worden opgericht.123 

Ottenn besteedde die zomer van 1941 ook wat tijd aan de voorberei-
dingg van een reis naar Engeland, om gevolg te geven aann de wens van de 
Corvoo dat iemand van de hoofddirectie zich in Londen zou vestigen. In 
hett najaar werd hij - nog steeds zijn correspondentie volgend - weer 

405 5 



actiever.. In oktober schreef hij een lange notitie over de plannen van het 
Philips-concernn in Nederlands-Indië, bestemd voor de Indische autori-
teitenn en de regering in Londen.124 Medio november vloog hij naar En-
gelandd om daar vervolgens een maand of vijf te blijven. 

Inn de daaropvolgende jaren bleken zijn periodes van enerzijds hy-
peractiviteitt en grote emoties en anderzijds betrekkelijke passiviteit en 
teruggetrokkenheidd elkaar af te wisselen. Na de Tweede Wereldoorlog is 
ditt gediagnosticeerd als een manisch-depressieve stoornis, die tegen-
woordigg ook bipolaire stoornis wordt genoemd, zo heeft zijn zoon Diek 
Ottenn deze auteur verteld en diverse keren herbevestigd.125 Het contrast 
tussenn zijn brieven aan Anton en Anna enerzijds en Gerbrandy en ande-
renn anderzijds, in het voorjaar van 1941, toen hij in een manische fase 
verkeerde,, doet vermoeden dat hij zijn probleem - nogmaals: zonder 
hett nog precies te kennen - voor zijn schoonouders verborgen heeft 
willenn houden. Dat is op den duur niet gelukt maar Anton heeft ook 
hemm beschermd en hier zelfs in privé-correspondentie, voor zover be-
kend,, nooit met een woord over gerept. 
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