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HOOFDSTUKK  \J 

VerbrokenVerbroken verbindingen 

Opp 13 november 1941 stuurde Gerard zijn broer in de Verenigde Staten 
eenn brief, die deze vanwege de omslachtige postverbindingen waar-
schijnlijkk pas medio december heeft ontvangen. Gerard was inmiddels 
drieëntachtig,, had last van slechte ogen'en dito geest' en voelde zich nu 
snell  verouderen: 'Het is heus niet alles plezier om door de poort van 
tachtigg heen gerold te zijn, en dan in zulke tijden.'1 Vanwege de censuur 
moestt hij zich beperken tot oppervlakkige verhaaltjes over familie en 
bekenden.. Dat hinderde hem: 'Men zou elkaar zo innig gaarne eens ont-
moetenn en zijn gemoed uitstorten!' Van mejuffrouw Van Breemen -
Antonss secretaresse en lasthebster - had hij vernomen 'dat alles in 
Eindhovenn nog goed marcheert en men het druk heeft'. Hij vond het na 
anderhalfjaarr bezetting moeilijk de moed erin te houden. 'Het is zo on-
aangenaamm niet te weten wat er thans verder gebeuren zal; vroeger had 
menn een zeker optimisme bewaard, maar dat is op den duur zo bene-
veldd geworden,' klaagde hij. Maandag 26 januari 1942 overleed hij. Het 
nieuwss bereikte de Verenigde Staten dezelfde dag, via het Nederlands-
Indischee persbureau Aneta. In een telegram aan Frans Otten, die sinds 
novemberr in Londen was, noemde Anton de dood van Gerard 'een gro-
tee klap' - de enige uiting van zijn gevoelens die bewaard is gebleven.2 

Hijj  vroeg Werner Brümmer vanuit Genève een condoleance te sturen 
naarr de familie en naar Gerards vrouw Jo.3 Pas drie weken later ontdekte 
Franss Otten dat zij vier dagen vóór haar echtgenoot was gestorven.4 Ge-
rardd had zijn eigen zieke conditie voor haar verborgen gehouden, en 
wass heengegaan zonder dat men hem van haar dood had verteld.5 

Misschienn heeft Antons oudste broer in zijn laatste sombere weken 
tochh een sprankje hoop gevoeld. Terwijl zijn brief van Den Haag onder-
wegg was naar de Verenigde Staten, raakte dat land bij de oorlog betrok-
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ken.. Op zondag 7 december 1941 voerden Japanse onderzeeërs en bom-
menwerperss onverhoeds een aanval uit op het Amerikaanse vlooteska-
derr in de marinehaven Pearl Harbor op een van de Hawaii-eilanden. Ze 
brachtenn twee Amerikaanse slagschepen en drie kruisers tot zinken en 
vernietigdenn op het bijbehorende vliegveld 188 van de 248 bommenwer-
perss en jachtvliegtuigen. Nog eens drie slagschepen liepen zware schade 
op,, en drie lichte. Er vielen drieëntwintighonderd doden (en een kleine 
honderdd aan Japanse zijde).6 De volgende dag sprak het Congres in 
Washingtonn op verzoek van president Roosevelt uit dat de Verenigde 
Statenn zich sinds die aanval in een toestand van oorlog met Japan be-
schouwden;; er was maar één tegenstem. Belangrijk voor Europa was: op 
donderdagg 11 december verklaarden Duitsland en Italië, sinds het Drie-
mogendhedenpactt van 27 september 1940 bondgenoten van Japan, de 
Verenigdee Staten de oorlog.7 De daaropvolgende maanden waren welis-
waarr vol slechte berichten over Japanse veroveringen op de Filipijnen, 
Hongkong,, Guam, de Gilbert-eilanden, Malakka, Borneo en Celebes. In 
hett hele gebied waren de Britten en Amerikanen, en in Indië ook het 
Koninklijkk Nederlands-Indisch Leger, in het defensief. Twee dagen voor 
Gerardd stierf, bereikten Japanse eenheden op Borneo de belangrijke raf-
finaderijj  van de Koninklijke/Shell te Balikpapan - die net op tijd door 
hett personeel was vernietigd.8 Vooralsnog leek de Japanse stoomwals 
niett tot stilstand te brengen, misschien zou hij wel doorschuiven naar 
Australiëë en Brits-Indië, werd gevreesd. Maar één ding was duidelijk: 
hett Amerikaanse volk en zijn politici hadden door de aanval op Pearl 
Harborr alle meningsverschillen over deelname aan de oorlog laten val-
len.. Nu zou de machtige Amerikaanse machinerie op toeren komen. 

Vanuitt het Roosevelt Hotel en Grand Central Station is Dobbs Ferry 
mett de trein in drie kwartier te bereiken. Het plaatsje ligt vrijwel even 
verr boven New York als Larchmont maar hemelsbreed een kilometer of 
twaalff  westelijker, aan de Hudson. Het fabrieksgebouw met nummer 
1455 Palisade Street ligt aan een zijweggetje, dat door een stukje bos zo'n 
tweehonderdd meter heuvelafwaarts loopt. Pal naast het gebouw is de 
spoorlijnn met daaroverheen een wegroestende ijzeren brug naar de rus-
tige,, brede rivier, waar nog de restanten van een aanlegsteiger zijn. Links 
vann de ingang is een laadperron voor vrachtwagens. Volgens een lijst in 
dee hal herbergt het pand nu veertig, vijfti g ambachtelijke bedrijfjes en 
watt kleine zelfstandigen: een pianorestaurateur, een advocaat, de Ame-
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ricann Bagpipe Makers, een yogacentrum, een producent van 'toys for 
specialspecial children', een architect. Het heeft een oppervlak van ongeveer 
honderdd bij honderdvijftig meter en telt drie verdiepingen. Over het 
ontwerpp is nagedacht: de muren worden geschraagd door steunberen, 
dee dakrand is voorzien van kantelen, er steken een paar torentjes van 
vierr verdiepingen boven het gebouw uit. Anno 2003 oogt het enigszins 
vervelooss en verwaarloosd, zo te zien is er sinds de Tweede Wereldoor-
logg aan de buitenkant niets meer veranderd, de gietijzeren ramen zijn 
onmiskenbaarr nog de originele. 

Antonn kocht het van het Methodist Book Concern. Blijkbaar kreeg de 
golff  van woede, wraakgevoelens en nationalisme in Amerika na Pearl 
Harborr ook hem in de greep. Zijn oude instinct ontwaakte, hier viel iets 
tee doen, iets te ondernemen. Na anderhalfjaar de rol van gepensioneer-
dee te hebben gespeeld, kwam hij opeens weer in actie. Op 9 januari 1942 
vondd de oprichting plaats van de North American Philips Company 
(NAPC)) - een holding die al langer in voorbereiding was als paraplu 
voorr eventuele nieuwe activiteiten.9 Nog geen week later meldde hij 
Franss Otten in Londen dat hij voor vierhonderdduizend dollar een 'fine 
threethree floor concrete building at once available in Dobbs Ferry' had gekocht 
'with'with water site and railway junction en sterk genoeg om er zo nodig 
tweee of drie verdiepingen bovenop te zetten.10 President Roosevelt kon-
digdee rond die tijd aan dat de Verenigde Staten binnen twee jaar 185.000 
vliegtuigen,, 120.000 tanks en schepen met een totaal volume van acht-
tienn miljoen ton zouden bouwen.11 Anton stond klaar om zijn steentje 
bijj  te dragen. Hij eindigde zijn telegram aan Otten met opgewekte toon: 
'we'we are all happy to do our bit in defense work!12 Hij liet het sombere mat-
glass in de ramen vervangen door heldere ruiten en binnen vier maan-
denn ging in Dobbs Ferry de productie van start van kwartskristallen 
enn elektronenbuizen voor militaire communicatieapparatuur, weer-
standsdraadd en zelfs goud- en zilverdraad voor uniformen.13 Tegelijker-
tijdd breidde Philips Metalix in Mount Vernon de productie van rönt-
genapparatenn uit met die van militaire elektronenbuizen.14 Deze fabriek 
-- die men kort voor de oorlog had willen sluiten, maar toch draaiend 
hadd gehouden - lag al even gunstig: tegen de noordrand van New York, 
ookk bij een spoorlijn naar Grand Central Station, en niet ver van zowel 
Dobbss Ferry als de Philips-villa's in Larchmont. 

Naa de aankoop brachten Anton en Anna in februari en maart een 
aantall  weken door in het golfhotel te Boca Raton, Florida. Ze waren 
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daarr nog toen de Japanners op 1 maart op de noordkust van Java land-
denn en op zondag 8 maart het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
moestt capituleren. Ze keerden snel terug naar Larchmont, zodat hij zich 
weerr op het werk kon storten.15 Hij vroeg Frans Otten zo snel mogelijk 
naarr New York terug te keren, en telegrafeerde hem begin april: 'Veel 
moeilijkheden,, vragen stapelen zich meer en meer op, onze verliezen in 
Nederlands-Indiëë [zijn] ongeveer anderhalf tot twee miljoen gulden, 
wanneerr kan ik je hier verwachten?'16 Eind april liet hij Otten - die er 
nogg altijd niet was - weten dat hij voor een half miljoen dollar een com-
pletee molybdeen- en wolframfabriek in Lewiston, Maine wilde kopen, 
goedd voorzien van personeel ('well staffed'), klanten en orders, die ook 
alss toeleverancier kon dienen voor Philips' eigenn fabrieken in Engeland 
enn Australië.17 Otten telegrafeerde dat hij het een goed plan vond, mits 
err genoeg afzet in de Verenigde Staten was - op permanente exporten 
naarr Engeland en Australië viel niet te rekenen. De aankoop vond plaats 
inn juni.18 Binnen de kortste keren waren in de drie fabrieken ruim dui-
zendd mensen aan het werk.19 

Enn dat was niet alles, want naast de NAPC-holding dreef men in New 
Yorkk ook twee handelsondernemingen - Intercontinental Industries 
enn Philips Export Corporation - die de levering van grondstoffen, on-
derdelenn en producten naar neutrale landen verzorgden, en de verlader 
Knickerbockerr Carriers.20 Tot die producten hoorden ook de gewone 
radio'ss en gloeilampen. Om de verkopen in Zuid-Amerika en landen als 
Zuid-Afrika,, Egypte, Nederlands-Indië (tot maart 1942), Australië en 
Nieuw-Zeelandd op gang te houden, liet Philips al vanaf eind 1940 radio's 
makenn door Amerikaanse fabrikanten. Antons kwartiermaker Arie Ver-
ness vertelde later in een interview dat de kastjes met het eigen logo wer-
denn nagemaakt, 'wat er in zat wisten we niet, want dat waren de gewone 
normalee Amerikaanse chassis'.21 Iets vergelijkbaars gebeurde met gloei-
lampen,, die men bij miljoenen inkocht bij General Electric en daar liet 
voorzienn van de naam Philips en Made in America. Volgens Vernes kre-
genn de vestigingen in neutrale landen in hoog tempo zoveel voorraden 
datt ze het daarmee een aantal jaren konden uitzingen,'met de instructie 
datt er niet meer van verkocht mocht worden dan een vijfde per jaar'.22 

Mogelijkk was dit tempo er de oorzaak van dat de Amerikaanse trust, on-
derr de hoede waarvan dit allemaal geschiedde, in het boekjaar 1941-1942 
liefstt acht miljoen dollar uitgaf (nu rond 115 miljoen euro), waarvan een 
miljoenn voor de twee nieuwe fabrieken, en het saldo op bankrekeningen 
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enn in kas zag teruglopen naar iets minder dan vier miljoen dollar. De in-
ternee accountant werd er zenuwachtig van, maar dat zal niet lang heb-
benn geduurd, want eind april zat bij het opmaken van de balans alweer 
zevenn miljoen in de kas. Toen de aanloopverliezen van de fabrieken in 
Dobbss Ferry en Mount Vernon waren weggewerkt, kon de trust het 
daaropvolgendee boekjaar zelfs een redelijke winst van een kleine acht-
honderdduizendd dollar noteren (11,5 miljoen euro).2J 

Eenn neveneffect van zijn hernieuwde energie was dat Anton na Pearl 
Harborr ook actiever werd op het gebied van de hulpverlening. Sinds 
zijnn aankomst in de Verenigde Staten liet hij vanuit de vestiging in Por-
tugall  voedselpakketten sturen naar een steeds verder uitdijend aantal 
familieleden,, medewerkers en bekenden. Hij had inmiddels al drie lijs-
ten:: A met veertien adressen van de meest nauwe familieleden en goede 
vriendenn - onder wie ook Jan Feith - en B en c met samen ruim zestig 
adressenn van voornamelijk hogere stafleden in Eindhoven en ook nog 
watt familie en bekenden. Het verschil zat in de frequentie van de zen-
dingen.244 In het voorjaar van 1942 begon hij via het Internationale Rode 
Kruiss ook voedsel en kleding te sturen naar een aantal Nederlandse 
militairenn in Duitse krijgsgevangenschap, onder wie vier generaals: de 
opperbevelhebberr H.G. Winkelman, de chef-staf landmacht H.F.M, 
baronn van Voorst tot Voorst, zijn broer de oud-commandant veldleger 
J.. J. G. baron van Voorst tot Voorst, en de gouverneur van de Koninklijke 
Militair ee Academie H.C.G. baron van Lawick.25 Alle vier behoorden 
tott de kleine groep officieren die in juli 1940 hadden geweigerd op ere-
woordd te beloven dat zij niet in strijd met het Duitse belang zouden 
handelen,, en naar Duitsland waren afgevoerd.26 Later liet hij af en toe 
eenn pakket sturen naar Peter Meinhardt in Londen.27 Zijn ouders Wil-
liamm en Eva Meinhardt hadden de stad verlaten en waren ingetrokken 
bijj  zijn zus Lotte in Cobham, tussen Londen en Guildford.28 Of Anton 
hunn ook wat stuurde, is niet bekend. Verder hielp hij na de val van Indië 
eenn aantal Nederlanders die Australië hadden weten te bereiken en naar 
dee Verenigde Staten wilden.29 Een ervan was Isabelle Heyligers, een ver-
ree verwante van moeders zijde. Zij was de echtgenote van de schout-bij-
nachtt Karel Doorman, die eind februari bij de slag in de Javazee met zijn 
kruiserr ten onder was gegaan. Begin maart was ze met haar kinderen op 
hethet laatste moment toegevoegd aan een groep evacués die bij de Japanse 
invall  per vliegboot Java had kunnen verlaten en bevond ze zich in april 
inn Sydney.30 Hij liet haar ouders, die in Alexandrië woonden, weten dat 
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hunn dochter op zijn volledige steun kon rekenen. Hij vroeg het Ameri-
kaansee ministerie van Buitenlandse Zaken haar immigratiepapieren te 
verstrekken,, en hielp haar later, toen ze in de Verenigde Staten was aan-
gekomen,, ook financieel.31 

Err zat ook een nadeel aan de Amerikaanse entree in de Tweede Wereld-
oorlog:: de communicatie met Europa werd veel moeilijker. Direct na 
dee aanval op Pearl Harbor vaardigden de Duitsers een tijdelijk verbod 
uitt op contacten van stafleden uit Eindhoven met andere landen. Direc-
teurr Muri van Philips Zwitserland was onderweg naar Nederland maar 
moestt rechtsomkeer maken,32 Het hele voorjaar van 1942 waren de con-
tactenn zeer beperkt; pas in mei kwamen ze weer wat op gang. Technisch 
directeurr Hylkema van de fabriek in Norrköping, Zweden, berichtte 
'Neww York' toen dat hij twee brieven had ontvangen die in december en 
januarii  vanuit de Verenigde Staten waren verstuurd. Zelf had hij vanaf 
medioo januari niets meer daarheen kunnen sturen.33 Albert Ooiman 
melddee vanuit Buenos Aires dat ook hij al maanden niets meer uit Eu-
ropaa had gehoord. 'Correspondentie schijnt niet over te komen.'34 Even-
eenss in mei schreef Brümmer uit Genève dat een medewerker van Muri 
inn Eindhoven was geweest voor technische besprekingen, maar dat deze 
'well  de laatste Zwitserse bezoeker van Eindhoven [zal zijn geweest], die 
voorr een reis daarheen nog vergunning kreeg'.35 De betrokken persoon 
hadd een zeer sombere Frits aangetroffen, die zojuist te horen had gekre-
genn dat duizend van zijn werknemers in het kader van de intensivering 
vann de Arbeitseinsatz naar Duitsland moesten.36 

Daarnaa duurde het tot in juli voor Brümmer weer wat nieuws uit 
Eindhovenn naar New York kon doorgeven. De toestand daar was 'helaas 
vertwijfeldd en op den duur onhoudbaar', had hij gehoord, zeker drie-
kwartt van de hoger opgeleide stafleden sliep niet meer thuis maar op 
wisselendee adressen 'ten einde het gevaar van arrestatie tegen te gaan'.37 

Dee voorgaande maanden was het Duitse regime bij Philips een stuk 
harderr geworden. In februari 1942 waren de Verwalter Bormann en 
Merkell  zelf onder curatele gesteld. De Duitse autoriteiten vonden dat de 
leverantiess van Philips aan de Wehrmacht te veel achterbleven bij de 
planningg en meenden dat dit lag aan hun te soepele houding. De be-
heerderss hadden gezelschap gekregen van dr. ing. Ludwig Nolte, afkom-
stigg van de AEG-vestiging te Neurenberg.38 Die moest toezicht gaan 
houdenn op planning en productie, en kreeg daarvoor later ook assisten-
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tiee van een financieel en een commercieel specialist.39 De grotere Duitse 
invloedd en controle hadden dat voorjaar geleid tot arrestatie van twee 
stafledenn - een had schaarse metalen verborgen en zo voorkomen dat 
diee naar Duitse fabrieken zouden worden afgevoerd, de tweede had de 
uitvoeringg van legeropdrachten al te opzichtig vertraagd.40 

Eenn en ander paste in een brede toename van de repressie in heel Ne-
derland.. Vanaf januari 1942 had de jodenvervolging steeds openlijker 
vormenn aangenomen. Eerst waren de Duitsers begonnen met de ge-
dwongenn verhuizing van Nederlandse joden naar Westerbork en Am-
sterdam.411 In maart had rijkscommissaris Seyss-Inquart de Neuren-
bergsee rassenwetten, die onder meer huwelijken van joden en niet-
jodenn verboden, op Nederland van toepassing verklaard; eind april had 
hijj  het dragen van de jodenster verplicht gesteld.42 Bij wijze van intimi-
datiee waren op 4 mei rond vierhonderdzestig vooraanstaande Neder-
landers,, die als anti-Duits werden beschouwd, als gijzelaar opgepakt en 
naarr het Kleinseminarie 'Beekvliet' te Sint-Michielsgestel overgebracht. 
Opp 13 juli waren nog eens een kleine achthonderd prominente gijzelaars 
overgebrachtt naar het Grootseminarie te Haaren, niet ver van Sint-Mi-
chielsgestel.433 Dat laatste wist Brümmer bij het schrijven van zijn brief 
vermoedelijkk nog niet, maar hij wist wel dat men zo'n actie verwachtte, 
getuigee zijn opmerking dat Frits geen risico van arrestatie liep, omdat 
dee Duitsers 'te bevreesd' waren dat dit zou leiden tot 'opstootjes en on-
rust'444 Hij wist vrijwel zeker ook niet dat de Duitsers in de nacht van 
144 op 15 juli waren begonnen met de eerste deportaties van joden vanuit 
Amsterdamm naar Westerbork en van daaruit naar het oosten; dat drong 
ookk in Nederland zelf pas in de daaropvolgende weken en maanden ge-
leidelijkk door.45 Hij hoorde daar waarschijnlijk eind augustus wel over, 
toenn hij weer bezoek kreeg van mr. W. de Graaff, die uit Eindhoven een 
berichtt van Frits voor Anton had meegebracht. 

Willemm de Graaff was tijdens de Tweede Wereldoorlog een cruciale scha-
kell  in het contact tussen Anton Philips in de Verenigde Staten en zijn 
familiee in Nederland, tussen de directies in Eindhoven en New York, én 
tussenn Nederlandse spionagegroepen en de Nederlandse en Britse in-
lichtingendienstenn in Londen.46 Dat hij in die combinatie van rollen 
terechtkwam,, was niet helemaal toevallig. Vóór de oorlog had hij zich 
all  ontwikkeld tot Philips' eigen eenpersoonsinlichtingendienst. In 1924 
wass hij - twintig jaar oud en met alleen hbs - aangenomen op het di-
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rectiesecretariaat.. Na enige tijd was hij een rechtenstudie begonnen.47 

Nadatt hij die met succes had afgesloten, was hij door Anton geleidelijk 
ingezett voor allerlei vertrouwelijke klusjes zoals het afwikkelen van in-
ternee fraudegevallen.48 Hij was ook degene die in 1928 het nogal on-
doorzichtigee uitgavenpatroon van Antons zwager, de baggeraar 'Errie' 
vann den Bosch, onder de loep nam.49 Zijn belangrijkste taak betrof de 
buitenlandsee sollicitanten, die zich tijdens de snelle groei van de tweede 
helftt van de jaren twintig bij Philips meldden. Sommige van hen hadden 
radicalee politieke ideeën of waren uit op bedrijfsspionage, legde hij later 
inn een interview uit. Blijkbaar had dit tot problemen geleid, want op een 
gegevenn moment had Anton hem opdracht gegeven 'de zaak te saneren 
enn ervoor te zorgen, dat er geen criminelen meer zouden worden aange-
nomen'.500 Via politiemensen in de verschillende landen van herkomst, 
waaronderr Duitsland, was hij sollicitanten gaan natrekken die mogelijk 
eenn strafblad hadden of van extreem linkse of rechtse signatuur waren, 
omdatt die geacht werden 'geneigd te zijn tot sabotage'. 

Nadatt de nazi's in 1933 aan de macht waren gekomen, had hij zijn 
contactt met de Duitse politie stilgelegd. In oktober dat jaar was hij ech-
terr benaderd door een bekende uit Keulen, die inmiddels bij de Gestapo 
zat,, met het verzoek weer informatie uit te wisselen. Hij had dit gemeld 
aann de Nederlandse geheime dienst GS I I I , die hem had gevraagd hier-
opp in te gaan en regelmatig over zijn bevindingen te rapporteren.51 

Sindsdienn had hij zich toegelegd op het uithoren van zijn relaties bij de 
Gestapoo en de Sicherheitspolizei. Dat deed hij in overleg met Frans Ot-
ten.. 'Die lichtte dr. Anton Philips precies in over hetgeen ik deed. Otten 
enn ik trokken regelmatig in Den Haag aan de bel bij GS I I I . We voorspel-
denn al vroeg, dat de Duitsers Nederland zouden binnenvallen en legden 
uit,, dat het nationaal-socialisme iets verschrikkelijks was.'52 

Bijj  het uitbreken van de oorlog bleken zijn rapportages tijdig vernie-
tigd,, zodat de Duitsers niets van zijn vroegere inlichtingenwerk ontdek-
ten.. Hij besloot ermee door te gaan. Het eerste halfjaar van de bezetting 
bouwdee hij op het fundament van zijn bestaande relaties een netwerk 
vann reële en virtuele contacten. Bij de Sicherheitsdienst (SD) in Den 
Haagg wekte hij de indruk dat hij voor de s D Brussel actief was en daar 
weerr dat hij voor hun kantoor Düsseldorf werkte, en daar weer dat hij 
voorr Den Haag werkte. 'Alle drie hoofdkantoren van de SD moesten 
gaann denken, dat ik hoge steun uit Berlijn genoot.'53 Zijn methode was 
eigenlijkk heel eenvoudig. Hij trakteerde zijn contactpersonen op luxe 
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etentjess en gaf hun cadeautjes. Tijdens zo'n diner creëerde hij een ver-
trouwelijkee sfeer met 'achtergrondinformatie' uit zijn Nederlandse net-
werk,, die half verzonnen was en niemand in gevaar kon brengen.54 

Doorr voortdurend te zinspelen op zijn Berlijnse relaties, lokte hij de be-
trokkenenn dan uit hun tent. 

Beginn 1941 had hij voldoende vertrouwen opgebouwd - nogal wat 
Nederlanderss dachten zelfs dat hij een verrader was-en vroeg hij 
toestemmingg om naar Zwitserland te gaan, 'zogenaamd om mijn [twee] 
dochterss medisch te laten behandelen'.55 Die kreeg hij. De reis vond 
plaatss in maart 1941 en verliep zonder problemen. 'Wij werden wel 
strengg gecontroleerd, maar niet echt gefouilleerd. Mij n vrouw en kinde-
renn hielden zich uitstekend.' Het Zwitserse inreisvisum had hij geregeld 
viaa zijn vriend dr. Max Huber, officier van justitie te Bazel en kolonel in 
hethet Zwitserse leger. Na aankomst bezocht hij Werner Brümmer en belde 
hijj  Frans Otten in New York.56 Op vrijdag 14 maart belde Brümmer na-
menss hem naar de Nederlandse ambassade in Bern en vroeg een van de 
medewerkers,, mr. J. Luns (de latere minister van Buitenlandse Zaken) 
naarr Genève te komen. Luns zou kort daarop naar Lissabon worden 
overgeplaatstt en De Graaff wilde hem graag ontmoeten, aangezien hij 
dann 'straks in Lissabon, vanwaar de betreffende berichten moeten wor-
denn doorgegeven, volkomen op de hoogte is'.57 Waarschijnlijk vond deze 
ontmoetingg een week later plaats. 

Hett was de eerste van in totaal tweeëntwintig reizen, waarvan vijf 
mett zijn gezin en daarnaast nog zeventien alleen. L. de Jong schrijft: 
'Geenn Nederlander was er, aan wie zo vaak de particuliere gunst ver-
leendd werd, naar Zwitserland te mogen reizen, en die bijzondere facili-
teitenn verkreeg De Graaff niet omdat men hem voor deutschfreundlich 
aanzagg (dat was niet voldoende), maar omdat hij op slimme wijze liet 
doorschemerenn dat hij in Zwitserland de Sicherheitspolizei belangrijke 
dienstenn bewees.'58 Door zijn spel hoefde hij geen enkel SD-hoofdkan-
toorr te vertellen welke dat precies waren. 

Dee Jong heeft uitvoerig beschreven voor welke Nederlandse spiona-
gegroepenn De Graaff de daaropvolgende jaren opereerde. Hij was de fac-
too de eerste koerier op de zogenoemde Zwitserse Weg - waarop vanaf de 
zomerr van 1942 ook enkele andere mensen actief werden - en was voor-
all  in 1943 en 1944 'hoogst belangrijk'.59 Details vallen buiten het bestek 
vann deze biografie. Wel is vermeldenswaard dat hij nauw samenwerkte 
mett de al genoemde Philips-ingenieurs Theo Tromp en G. Thai Larsen. 
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Trompp opereerde in de Nederlandse illegaliteit onder de schuilnaam 
'Harry'.. Hij zorgde ervoor dat de civiele en militaire informatie, die spio-
nagegroepenn in steeds grotere hoeveelheden verzamelden, op microfilm 
werdd gezet. Thai Larsen was waarnemend commandant van de verzets-
organisatiee 'Ordedienst' in het gewest Eindhoven. Hij hield zich bezig 
mett informatieverzamelingen - met hulp van Tromp - met de opbouw 
vann een landelijk radionet, dat ingezet zou kunnen worden na de komst 
vann de geallieerden.60 Tromp gaf ook financiële steun aan enkele verzets-
groepen;; mogelijk was dit geld (deels) afkomstig uit de verkoop van en-
kelee diamanten die Anton in beheer van zijn secretaresse mejuffrouw 
Vann Breemen had achtergelaten, en waarvan zij later meldde dat uit de 
opbrengstt onder andere 'ondergrondse activiteiten'' waren betaald.61 

Fritss Philips kende een aantal van deze activiteiten, en zeker van die 
vann Willem de Graaff, zo vertelde deze later zelf:'... onze kaartclub in 
Eindhovenn - ik woonde daar aan de Parklaan - wist als enige heel pre-
ciess wat ik deed. De kaartclub bestond uit tien personen. De heer en 
mevrouww Philips, de heer en mevrouw Van Riemsdijk, de heer en me-
vrouww Linthorst Homan [secretaris van de Eindhovense directie, MM] , 
dee heer en mevrouw Laman Trip [bedrijfsleider apparatenfabriek, MM] , 
enn mijn vrouw en ik. Kaartend bracht ik hen immer van elke stap die ik 
zettee op de hoogte...'62 Toen Frits Philips later, in 1943, als gijzelaar werd 
geïnterneerdd op het Grootseminarie in Haaren en van een medegevan-
genee te horen kreeg over het verraad in het zogenoemde Englandspiel 
(waarbijj  een aantal vanuit Engeland gedropte geheim agenten door de 
Duitserss was opgepakt), wist hij dus wat te doen. Hij vertelde het aan De 
Graaff-- een van de weinigen die van de SD toestemming kreeg hem te 
bezoekenn - die dit bericht vervolgens naar Zwitserland overbracht.63 Of 
Dee Graaff zijn kaartclub werkelijk zoveel details vertelde, valt trouwens 
tee betwijfelen. Henk van Riemsdijk schrijft in zijn oorlogsdagboek: 
'Willemm de Graaff was voor een ieder een gesloten boek... Na de oorlog 
hopenn wij eens uitvoerig van hem te horen wat zijn werkzaamheden in-
hieldenn en wat al zijn geheimzinnige reizen naar Zwitserland ten doel 
hadden.'64 4 

Aangezienn het hier allereerstt om Anton Philips gaat, zal De Graaff in het 
navolgendee alleen nog als koerier voor Philips aan de orde komen. Zijn 
informatiee ging meestal via Werner Brümmer naar Frans Otten of Her-
mann van Walsem. Het valt aan te nemen dat Anton het belangrijkste te 
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horenn kreeg. Niet alles, want zoals we zagen bij de ruzie over de vestigin-
genn in de neutrale Europese landen in 1940-1941, had Frans Otten de 
neigingg conflictstof voor hem weg te houden. Zelf stuurde Anton alleen 
aff  en toe een bericht voor zijn familie via de Zwitserse Weg naar Eind-
hoven. . 

Vann De Graaffs reizen duiken er acht op in de correspondentie tus-
senn Brümmer en *New York'. Na de eerste reis van maart 1941 kwam De 
Graafff  in augustus opnieuw naar Genève. Hij had toen het eerder ge-
noemdee winstcijfer van 'Eindhoven' over 1940-1941 bij zich, plus allerlei 
detailss over omzet en verkoopaantallen. Anton heeft dus vernomen dat 
dee in 1939 geïntroduceerde Philishave een succes was. De verkoop daar-
vann was opgelopen van 35.000 naar 78.000. Intussen was het perso-
neelsbestandd in Nederland gegroeid van achttien- naar twintigduizend, 
waarvann zeventienduizend in Eindhoven.65 Een en ander spoorde ove-
rigenss met de algemene lij n in de Nederlandse economie, die in de eer-
stee anderhalfjaar van de bezetting flink groeide, met name door Duitse 
orderss aan de industrie en het uitdijen van het overheidsapparaat. De 
werkgelegenheidd in de Nederlandse industrie lag in 1941 een kleine ne-
genn procent boven die van 1939; die bij de overheid zelfs vijfenveertig 
procent.. In feite kwam in 1941 in Nederland een einde aan de vooroor-
logsee depressie.66 

Dee Graaff berichtte in augustus 1941 ook dat de Verwalter voor alle 
Philips-medewerkerss een reisverbod buiten Nederland hadden inge-
steld,, behalve voor hem, en dat Frits geliefd was bij het personeel, maar 
niett zo erg bij de Verwalter, die hem na de nationalistisch getinte uit-
barstingg van feestvreugde bij het vijftigjarig jubileum een waarschu-
wingg hadden gegeven.67 Tijdens zijn bezoek de daaropvolgende novem-
berr had De Graaff weinig nieuws. Frits liet weten dat de PTT 'achter on-
zee rug om een contract heeft gesloten met Siemens ter verkrijging van 
technischee hulp...'68 In maart 1942 had hij evenmin veel te melden. 
Brümmerr telegrafeerde dat hij in Zwitserland was en ook Luns zou ont-
moeten,, die blijkbaar uit Lissabon was gekomen. Als er in deze periode 
belangrijkee berichten uit Eindhoven waren, zijn daar geen sporen van 
overgebleven.69 9 

Dezee eerste reizen verliepen probleemloos, maar dat veranderde me-
dioo 1942, toen de oplopende repressie en spanning in Nederland ook 
Dee Graaff niet ongemoeid lieten. Ergens moet wantrouwen jegens hem 
zijnn gerezen, want op een gegeven moment werd hij door Frits gewaar-
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schuwdd dat de Abwehr (de Duitse militaire inlichtingendienst) hem mo-
gelijkk zou arresteren. Hij zette zijn gezin meteen in de auto en reed dwars 
doorr Duitsland, onderweg de politie bij controleposten overdonderend 
mett papieren van Berlijnse connecties. Op 8 juni 1942 verscheen hij in-
eenss met vrouw en kinderen bij Werner Brümmer.70 Hij bleef dit keer 
tweee maanden in Zwitserland. Op 12 augustus ging hij terug, eerst in zijn 
eentje,, omdat zijn kinderen ziek waren, zei hij. In Nederland wist Frits 
hemm te vertellen dat de kust weer veilig was en op 20 augustus kwam 
hijj  zijn vrouw en kinderen ophalen.71 Nu had hij zeer slecht nieuws. Vij f 
dagenn eerder hadden de Duitsers in de bossen bij Goirle vijf gijzelaars 
doodgeschoten,, als represaille na een goeddeels mislukte poging van een 
verzetsgroepp een spoorwegviaduct in Rotterdam op te blazen. Een van 
dee gijzelaars was Willem Ruys, directeur van de rederij Rotterdamse 
Lloyd,, die Anton persoonlijk kende; een tweede, Otto graaf van Limburg 
Stirum,, was een verwant van Henk van Riemsdijk.72 Verder waren bij 
Philipss Eindhoven de oude Verwalter Bormann en Merkel definitief ver-
vangenn door Ludwig Nolte, zo meldde De Graaff. Die had meteen de on-
derdirecteurr Guépin en de jurist Hamming ontslagen, met als gevolg dat 
zijj  waren ondergedoken. Ook Theo Tromp was ondergedoken (hij kon 
naa verloop van tijd weer boven water komen) 73 

Dee Graaff bracht die 20ste augustus 1942 ook het al aangestipte bericht 
vann Frits aan Anton mee dat via de legatie te Bern naar New York ging. 
Hett ging om een verzoek 'dat Amerika ten minste de tegenwaarde van 
tweee miljoen gulden beschikbaar stelt om joden van de onderneming... 
doorr het verkrijgen van een uitreisvisum uit de bezette gebieden - het-
geenn met geld soms nog mogelijk is — het leven te redden. Ik neem niet 
aan,, dat er met goede wil geen wegen zijn om hiervoor een oplossing te 
vinden.'744 Frits had besloten een poging te wagen zoveel mogelijk van 
zijnn rond honderd joodse werknemers het land uit te krijgen. In de ver-
wachtingg dat ook in Nederland bedrijven spoedig zouden worden ver-
plichtt hun joodse medewerkers te ontslaan, had hij hen eind 1941 eerst 
latenn onderbrengen in een Speciaal Ontwikkelingsbureau (Sobu), waar 
zee formeel waren belast met kriegswkhtig ontwikkelingswerk.75 Maar 
toenn de jodenvervolging in de loop van 1942 harder was geworden, had 
hijj  wel begrepen dat die bescherming op den duur onvoldoende zou 
zijn.. Op dat moment bestond inderdaad nog de mogelijkheid om tegen 
betalingg in buitenlandse deviezen - via tussenpersonen - naar Zwitser-
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landd te emigreren. Voor een bedrag van ongeveer 46.000 Zwitserse 
francss per persoon (twintigduizend gulden, een kleine 110.000 euro) is 
ditt in de periode april-november 1942 enkele tientallen joodse mensen 
ookk gelukt.76 Frits wist ongetwijfeld dat Philips in Zwitserland ruim 
zess miljoen francs had staan, die bestemd waren voor uit Eindhoven ge-
leverdee goederen, maar waarvan overboeking naar Nederland bij het 
uitbrekenn van de oorlog was geblokkeerd door de Verrechnungsstelle in 
Zurich,, het clearinginstituut voor de afwikkeling van internationale 
transacties.. Kort voordat De Graafifzijn verzoek overbracht, had Werner 
Brümmerr in juli 1942 een ongewenste overboeking van de helft van dat 
bedragg naar Berlijn op het nippertje weten te voorkomen, door inscha-
kelingg van zijn relaties in Zwitserse werkgeverskringen.77 Frits lijk t ove-
rigenss te hebben getwijfeld of men de zes miljoen francs wel voor het 
vrijkopenn zou kunnen gebruiken; hij suggereerde een betaling via Span-
je.78 8 

Hoewell  Frits zijn vraag aan zijn vader richtte, reageerde die niet zelf. 
Hett antwoord kwam van Frans Otten, die het begin oktober toestuurde 
aann Brümmer.79 Het was negatief: 'Er is hier geen sprake van al of niet 
goedee wil. Het behoud respectievelijk de redding van mensen zoals 
Goudekett [die door Frits met name was genoemd, MM] , ligt ons als 
menss en als medewerkers even na aan het hart als Frits en de zijnen. 
...dochh wij staan hier machteloos voor een "nonpossumus" [= wij kun-
nenn niet, MM] . Wij zijn in oorlog met de As-mogendheden en evenzeer 
hett land waarin wij leven. Het gaat dus zeer zeker niet allereerst over de 
groottee van het bedrag, dat beschikbaar zou moeten zijn, doch uitein-
delijkk in wiens zakken het terecht komt... Het is geenszins onduidelijk 
bijj  wie dat zal zijn en daarom zal het duidelijk zijn, dat wij daaraan niet 
kunnenn noch mogen meewerken.'80 Hij speelde de bal zelfs terug en ver-
weett 'Eindhoven' dat men te lang had gewacht. Met name voor de ac-
countantt Goudeket en de commercieel medewerker M. Leeuwin had-
denn een jaar eerder de Amerikaanse visa al klaargelegen, maar zij had-
denn geen uitreisvergunning kunnen of willen bemachtigen, terwijl toen 
'well  andere Nederlanders van soortgelijke categorie Nederland [heb-
ben]]  kunnen verlaten zonder dat daarvoor aanzienlijke bedragen in het 
buitenlandd behoefden te worden gestort'. Otten zag nu geen andere mo-
gelijkheidd meer dan 'dat men in Eindhoven zelf tracht met de daarvoor 
nodigee middelen de betrokkenen... uit het land te smokkelen, al besef-
fenn wij volkomen, dat dit geen sinecure is'. 
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Terr verklaring van dit standpunt wijst de bedrijfshistoricus Blan-
kenn erop dat ook de Nederlandse regering tegen het kopen van uitreis-
vergunningenn was en dit op 24 november 1942 via Radio Oranje vanuit 
Londenn openlijk kenbaar maakte, met als argument 'dat de Nederland-
see wet elke handeling verbiedt die de vijand direct en indirect tot voor-
deell  kan strekken'.81 Aangezien Otten zijn brief twee maanden eerder 
schreef,, rijst de vraag of zijn weigering (en daarmee impliciet de weige-
ringg van Anton, die immers door Frits rechtstreeks was aangesproken) 
ookk door de opvatting van de regering was beïnvloed. Hoewel daar geen 
hardd bewijs voor is, valt niet uit te sluiten dat Otten tevoren (dus in sep-
tember)) met Londen contact over deze kwestie heeft gezocht. De ver-
standhoudingg tussen Philips 'New York' en het kabinet-Gerbrandy was 
-- na de discussies over het decreet A6 in 1941 en na Ottens verblijf in 
Londenn eerder in 1942 (dat verderop aan de orde zal komen) - op een 
dieptepuntt aangeland. Het bedrijf had de regering echter hard nodig. In 
dee Verenigde Staten circuleerden binnen de organisatie van radiofabri-
kantenn {Radio Manufacturers Association) al geruime tijd verhalen over 
dee contacten tussen 'New York' en 'Eindhoven', over nazi-sympathieën 
bijj  sommige werknemers van het Nederlandse concern, en zelfs over 
exportenn naar Duitsland via neutrale landen. Deze mix van geruchten, 
halvee waarheden en kwaadaardige interpretaties leek wel wat op dee rod-
delpraatt die Otten het jaar daarvoor in regeringskringen in Engeland 
hadd opgepikt. In het Roosevelt Hotel raakte men er in de loop van 1942 
steedss meer van overtuigd dat hier de oorzaak lag van de moeilijkheden 
diee Philips sinds 'Pearl Harbor' ondervond bij het verkrijgen van Ame-
rikaansee exportvergunningen voor radiotoestellen en ontvangbuizen, 
mett name naar Zuid-Amerika. Frits' verzoek en de weigering van 'New 
York'' vielen precies in een periode waarin Herman van Walsem de Ne-
derlandsee handelsattaché in Washington, dr. B. Kleijn-Molekamp, pro-
beerdee te overtuigen van de ernst van dit probleem en hem vroeg zijn 
invloedd aan te wenden bij het Amerikaanse State Department om het 
opp te lossen.82 Tegen deze achtergrond kan men vermoeden dat Otten, 
Anton,, Van Walsem en Loupart de regering op geen enkele manier wil-
denn irriteren. 

Daarnaastt zaten nog andere complicaties aan het plan. Toen de Ne-
derlandsee regering op 24 november 1942 met haar 'verbod' kwam, en 
zelfss met strafvervolging dreigde, vertelde ze erbij dat ze had geweigerd 
meee te werken aan het vertrek van vijfhonderd joodse Nederlanders te-
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genn vijf miljoen Zwitserse francs, ofwel 2,2 miljoen gulden. Om wie het 
ging,, is niet bekend. Volgens L. de Jong is het onwaarschijnlijk dat de 
Duitserss in dat stadium zoveel mensen voor zo weinig geld (4400 gul-
denn per persoon) hadden laten gaan.83 De Sobu-groep van Philips be-
stondd inclusief gezinnen weliswaar uit veel minder personen (194), 
maarr Frits kwam met de gevraagde twee miljoen en tienduizend gulden 
perr persoon nog steeds niet verder dan de helft van het geldende 
'tarief'.844 Zelfs als de rest van het geld er kwam, bleef een bijzonder lastig 
probleemm dat zowel de Britse als de Amerikaanse regering dreigde - op 
diezelfdee 24 november, in overleg met de Nederlandse regering - ieder-
eenn die Duitsland via het vrijkopen van mensen aan deviezen hielp, op 
dee zwarte lijst te zetten.85 Of de directie 'New York' deze dreigementen in 
septemberr al voorzag, is overigens niet bekend. 

Hoee complex de omstandigheden ook waren, en hoe diabolisch de 
dilemma'ss die aan dit vraagstuk kleefden, het ging uiteindelijk om men-
senlevens.. In zijn afwijzende brief verwees Frans Otten niet naar gebrek 
aann geld of mogelijke zakelijke boycots, zijn argument was principieel 
enn luidde als dat van de regering: er mocht geen geld in de zakken van de 
vijandd belanden. Het is moeilijk hier meer dan een halve eeuw later een 
oordeell  over uit te spreken. We beschikken echter over de mening van 
tijdgenotenn die deze oorlog wel hebben meegemaakt: de leden van de 
Parlementairee Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Toen die 
commissiee na afloop van de Tweede Wereldoorlog het optreden van de 
Londensee kabinetten onder de loep nam, kwam zij onder meer tot de 
slotsomm 'dat de regering... beter had gedaan, toe te laten dat Nederlan-
derss die daartoe bereid waren, voortgingen met het betalen van een los-
prijss aan de Duitsers ten behoeve van benarde landgenoten'.86 L. de Jong 
voegtt daaraantoe: 'Voor "benarde" lezen wij overigens liever: "dodelijk 
bedreigde""  - want zo was de werkelijkheid.'87 

Hett geld kwam niet beschikbaar. 'Eindhoven' moest Plan A laten 
varenn en verder gaan met Plan B, waaraan 'NewYork'wel wilde meewer-
ken:: een poging de groep te laten emigreren via Spanje en Portugal, 
opp basis van een regeling voor vermogende joden (het zogenoemde 
120.000-stempel)) waarbij geen buitenlandse valuta hoefden worden in-
gezett maar Nederlands geld en vermogen.88 

Hett jaar 1942 eindigde met een schok, letterlijk. Op zondag 6 december 
voerdenn acht squadrons van de Britse Royal Air Force met negenentach-
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tigg vliegtuigen in drie golven een aanval uit op het fabriekscomplex van 
Philipss aan de Emmasingel, aan de rand van het centrum van Eindho-
ven,, en op de radiofabrieken in Strijp, even buiten de stad. Het was een 
precisiebombardement,, de toestellen vlogen zeer laag, zo valt nog te 
zienn in filmbeelden die vanuit een ervan gemaakt zijn. Het hoofdkan-
toorr werd bijna volledig verwoest, de bakelietfabriek brandde helemaal 
uit,, veel kleine gebouwen werden vernietigd. Ondanks de precisie was 
dee actie - die om 12.35 uur begon en een kwartier duurde - geen volle-
digg succes. De grote fabrieken voor gloeilampen en elektronenbuizen 
liepenn slechts beperkte schade op, en een aantal missers kwam terecht 
opp de winkelstraat Demer, met als gevolg rond honderdvijftig doden en 
evenn zoveel gewonden.89 Het herstel verliep redelijk snel en de productie 
stondd niet meer dan zes maanden op een lager pitje.90 Om de risico's bij 
eenn eventueel volgend bombardement te verminderen, gaven de Duitse 
autoriteitenn Verwalter Nolte opdracht de productie in Eindhoven te ver-
spreidenn naar scholen en leegstaande fabrieksgebouwen elders in de 
stadd en omgeving, en ook te verplaatsen naar Duitsland, Polen en Hon-
garije.91 1 

InIn de Verenigde Staten drong het bericht de daaropvolgende maan-
dagg door. Via Zwitserland wist Anton al betrekkelijk snel dat zijn kin-
derenn en familie ongedeerd waren.91 In de dagen na het bombardement 
stroomdenn in het Roosevelt Hotel telegrammen en brieven binnen uit 
dee vestigingen in de neutrale landen. Anton reageerde op een daarvan: 
'UU begrijpt hoe wij hier allen van woede overkookten.'93 Hij was diep en 
diepp verontwaardigd. Zonder nog details over de werkelijke schade te 
kennen,, stuurde hij op dinsdag 8 december een telegram op hoge toon 
naarr de regering in Londen: hij wilde weten of zij tevoren door de Brit-
tenn was geraadpleegd, en zo ja, 'waarom geen overleg met hem [was] ge-
pleegdd om [het]zelfde doel te bereiken zonder zulke radicale vernieti-
ging'.944 Gezien Philips' loyale houding voor en tijdenss de oorlog had de 
regeringg hem in vertrouwen moeten nemen, vond hij. Hij klaagde dat 
menn zijn advies had genegeerd om eventueel het dochterbedrijf NSF te 
Hilversumm te bombarderen, dat vanwege de productie van communica-
tieapparatuurr veel belangrijker voor de Duitsers was. Hij wees erop dat 
hett vernielen van de Eindhovense fabrieken mensen werkloos en bro-
delooss zou maken en het gevaar van deportatie van personeel en staf 
voorr dwangarbeid in Duitsland vergrootte. Voormalig president Her-
bertt Hoover had het onlangs nog gezegd:' [De] United Nations moeten 
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oppassenn straks niet nog uitsluitend voor de bevrijding van kerkhoven 
tee vechten.'95 

Hett kabinet keek heel anders tegen de zaak aan. Tijdens de minister-
raadd van 11 december kwam Antons telegram ter sprake. De notulen 
meldenn dat 'algemeen de onhoudbaarheid [werd] erkend van het 
standpuntt van dr. Philips'.96 Op zijn verzoek het telegram voor te leggen 
aann de koningin ging het kabinet 'uiteraard' niet in. Net voor de jaarwis-
selingg 1942-1943 stuurde de legatie te Washington hem het koele ant-
woordd van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens. Die 
liett weten 'dat de Nederlandse regering er principieel mee akkoord gaat 
datt Nederlandse industrieën, die voor de vijand werkzaam zijn, worden 
vernietigd'.977 Philips hoorde daartoe, de regering wist 'uit velerlei bron-
nen'' dat de fabrieken te Eindhoven 'op volle kracht voor de Duitse weer-
machtt moesten werken'. De regering had 'begrip voor de ontsteltenis 
welkee het bombardement bij u heeft teweeggebracht doch zij moet er 
tevenstevens op wijzen dat zij veel groter offers vergt van diegenen onzer land-
genotenn die Hare Majesteit en het land in militairen dienst dan wel bij 
dee koopvaardij dienen'. 

Dee regering snapte er niets van, vond Anton. Hij stuurde Van Klef-
fenss in reactie een telegram dat hij niet tegen het bombarderen op zich 
was.. Het punt was: als de regering hem tevoren advies had gevraagd, 
dann had hij vitale onderdelen kunnen aanwijzen en had het bombar-
dementt hetzelfde resultaat gehad zonder een 'complete ruïne' achter te 
laten.988 Hij kende de plaatselijke situatie nu eenmaal beter dan 'welke 
anderee informatiebronnen ook', en het gebruik van die kennis had het 
aantall  doden en gewonden kunnen beperken. Intussen had Frans Otten 
viaa de ambassade in Washington al een zelfde reactie aan de minister 
doorgegeven.999 Van Kleffens was wederom niet onder de indruk. De 
stellingg van Anton en Otten was volgens hem 'niet in overeenstemming' 
mett hetgeen Otten op 7 december tegen de pers had gezegd, namelijk: 
'Natuurlijkk weten we niet precies wat de Duitsers de laatste tijd in de fa-
briekenn in Eindhoven produceren of in welke mate ze die hebben be-
roofdd van machines en materialen.'100 

Dee beschikbare gegevens wijzen achteraf uit dat de genoemde bron-
nenn de regering niet helemaal goed geïnformeerd hadden. De fabrieken 
tee Eindhoven werkten nog niet 'op volle kracht' voor de Duitse oorlogs-
machine.. Maar het ging wel die kant op. In het boekjaar 1941-1942 was 
hett aandeel in de omzet van leveranties aan de Wehrmacht en voor Ver-
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lagerunglagerung (de eerder beschreven vervangende leveranties aan Duitse in-
dustrieënn die zelf hun capaciteit voor het leger inzetten) opgelopen 
naarr een derde, en sinds de komst van de Verwalter Nolte steeg dat hard 
doorr naar de helft.101 Aan de andere kant had Anton gelijk met zijn angst 
voorr dwangarbeid. Medio januari waren ruim zestien- van de twintig-
duizendd personeelsleden weer aan het werk, dat toen vooral bestond uit 
opruimenn en herstellen. Toen waren al duizend personeelsleden opge-
roepenn voor de Arbeitseinsatz; begin februari kwamen daar nog eens 
duizendd bij, volgens de beheerder Nolte vooral omdat ze nog werkloos 
waren.102 2 

Antonn trok zich niet lang na het bombardement terug in de woes-
tijn.. Hij was 1942 energiek begonnen, maar had in de loop van dat jaar 
lastt gekregen van toenemende vermoeidheid. Hij was natuurlijk ook al-
weerr bijna negenenzestig en de emoties over het bombardement zullen 
hemm geen goed hebben gedaan. Zijn arts dacht dat de oude nierkwaal 
misschienn een rol speelde, en hij ging daarom langs bij de Nederlandse 
internistt Isidoor Snapper, die hem ook vóór de wereldreis van 1938 had 
onderzochtt en inmiddels in de Verenigde Staten was als medisch advi-
seurr van het Amerikaanse leger.103 Snapper kon vermoedelijk niet meer 
doenn dan het advies 'rust' geven en dus reisde Anton met Anna af naar 
hett warme en droge Arizona, waar ze begin 1943 enkele maanden door-
brachten,, zodat hij weer op krachten kon komen.104 

Dee discussies rond het bombardement bevestigden nog eens dat de 
relatiee tussen de twee belangrijkste personen in de top van het Philips-
concernn - Anton en Frans Otten - en de Nederlandse regering eind 
19422 niet uitblonk door wederzijds begrip en vertrouwen. Mede om die 
tee verbeteren was Frans Otten op dringend verzoek van de Corvo-Lon-
denn medio november 1941 naar Engeland gegaan en daar tot begin mei 
19422 gebleven. Blijkbaar had dit verblijf geen resultaat gehad. Laten we 
dee klok dus maar eens een jaar terugzetten en in een zevental pagina's 
nagaann wat in die periode is gebeurd. 

Toenn Otten op woensdag 19 november 1941 in Londen aankwam en 
zijnn intrek nam in het Ritz Hotel aan Piccadilly, moet hij al snel hebben 
gemerktt dat hij niet zoveel te managen had.105 De discussies met de 
Commissiee rechtsverkeer in oorlogstijd over het Besluit A 6 waren af-
gerondd en de nieuwe regeling voor het contact met Eindhoven ging op 
100 december in. De uitvoering leverde geen grote problemen meer op. 
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Dee Balkan was inmiddels door de Duitsers bezet en de vestigingen daar 
vielenn niet langer onder de controle van 'New York' maar van 'Eindho-
ven';; dat dispuut was dus beslecht. De vestiging in Zweden had deels al-
ternatievee leveranciers gevonden en was een stuk minder afhankelijk 
vann Eindhoven. Zwitserland dreef nog wél sterk op aanvoer vanuit Ne-
derland,, en er zijnn aanwijzingen dat men via dit land ook onderdelen en 
materialenn naar Spanje en Portugal verstuurde, waarbij de betaling -
heell  creatief- in sinaasappelen geschiedde.106 Buiten Europa dreven de 
activiteitenn in de Amerikaanse trust nu vrijwel volledig op Amerikaanse 
leverancierss en op de eigen productie in Argentinië; in de Verenigde Sta-
tenn produceerde men uitsluitend voor het leger. De activiteiten van de 
NVV Philips' Gloeilampenfabrieken te Curasao hadden kort daarop, na 
dee bezetting van Indië, weinig meer om het lijf . Grosso modo had zich 
inn anderhalf jaar tijd na de juridische scheiding ook een operationele 
scheidingg voltrokken. Er waren twee clusters ontstaan: enerzijds het 
trioo Philips Curasao-Amerikaanse trust-Britse trust, onder leiding van 
'Neww York', en anderzijds 'Eindhoven'. Die clusters hadden elkaar niet 
meerr nodig en opereerden goeddeels zelfstandig. Voor zover nog be-
hoeftee was aan communicatie, hadden 'New York' en 'Eindhoven' via de 
Zwitsersee en af en toe de Zweedse route hun eigen kanalen ter beschik-
king,, hoe moeizaam soms ook. 

Welbeschouwdd waren er zelfs drie clusters. De fabrieken in Engeland 
stondenn onder bestuur van de Britse trust en onder dagelijks manage-
mentt van de Britse Philips-organisatie, met de al genoemde directeur 
Eriks.. Ze hadden 'New York' evenmin echt nodig. Ze draaiden op volle 
toeren.. Er werkten in totaal zo'n twaalfduizend mensen.107 Het dochter-
bedrijff  Mullard produceerde tijdens de oorlog veertig procent van alle 
Britsee radio- en radarbuizen, en ook de fabrieken in Blackburn en Ha-
miltonn stonden volledig in dienst van defensie.108 Er werd uitstekend 
verdiend.. In het boekjaar 1941-1942 boekte de Britse trust een winst na 
belastingg van bijna 1,8 miljoen dollar (ruim zesentwintig miljoen euro). 
Daarvann kwam tachtig procent uit de bedrijven in Engeland. Daarnaast 
rundee men nog fabrieken in (voormalige) Britse koloniën en domi-
nionss als India, Australië, Nieuw-Zeeland en Egypte, die deels draaiden 
opp Britse legeropdrachten. Gezien de zeer hoge winstbelasting moet het 
brutoresultaatt zelfs tussen de negen en tien miljoen dollar hebben gele-
gen.109 9 

Misschienn had Otten te weinig te doen. In ieder geval stak hij tijdens 
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zijnn verblijf in Londen al snel aanzienlijke delen van zijn tijd in contacten 
mett Nederlandse militairen - deels uit Nederland ontsnapte Engeland-
vaarderss - en begon hij zich ook te bemoeien met de verwikkelingen in 
enn rond de Nederlandse regering. Omdat hij kopieën van een aantal 
brievenn bewaarde, met name van degene die hij aan prins Bernhard 
stuurde,, is daarvan een beeld te schetsen.110 Otten had de prins vóór de 
oorlogg al diverse keren ontmoet, onder meer bij diens bezoeken aan 
Eindhoven.. In de kleine Nederlandse gemeenschap te Londen kwamen 
zee elkaar nu regelmatig tegen. De brieven wekken de indruk dat ze elkaar 
ookk privé ontmoetten en over talloze, vertrouwelijke onderwerpen met 
elkaarr spraken. Prins Bernhard herinnert zich Frans Otten ook anno 
20044 nog zeer goed; hij liet deze auteur via zijn particulier secretaris 
weten:: 'Hij was een goede vriend... [die] zich bemoeide met alles en al-
len.... [hij ] wist alles beter en meestal wilde hij dat, wat hij vroeg, gisteren 
gedaann werd.'111 De prins stond tijdens de Tweede Wereldoorlog in nauwe 
verbindingg met koningin Wilhelmina.112 Of de inhoud van de gesprek-
kenn met Otten en van diens brieven daarbij ook ter sprake kwam, is niet 
bekend.. Otten ontmoette Wilhelmina zelf vermoedelijk niet in privé-
audiëntie.. Een afscheidsaudiëntie bij zijn vertrek naar de Verenigde Sta-
ten,, begin mei 1942, kon niet doorgaan omdat zij niet in orde was.113 

Enkelee dagen voordat Otten in november 1941 in Londen arriveerde, 
warenn twee ministers uit het kabinet-Gerbrandy opgestapt, mr. M. 
Steenberghee van Economische Zaken en van Financiën, en Ch. Welter 
vann Koloniën. Hun vervanging en ook enige kabinetsuitbreiding vond 
plaatss in de daaropvolgende maanden.114 Op dinsdagavond 27 januari 
19422 schreef Otten vanuit het Ritz Hotel een lange brief aan de prins, 
waarinn hij zijn oordeel gaf over vier van de resterende negen ministers. 
Datt was niet mals. Minister-president Gerbrandy was volgens hem 
'overwerkt,, zonder de fut die nodig is doordat hij te veel hooi op zijn 
vorkk nam en neemt'.115 Minister H. van Boeijen, verantwoordelijk voor 
Algemenee Zaken, Binnenlandse Zaken (inclusief de inlichtingendienst) 
énn Oorlog, was ziek, maar zou 'zelfs gezond niet in staat [zijn] twee por-
tefeuilless waar te nemen en nimmer ook in zijn beste jaren in staat -
doorr gebrek aan internationale ervaring en mensenkennis - enige in-
lichtingendienstt te begrijpen en te leiden'.116 De minister van Marine, 
J.Th.. Furstner, was tegelijkertijd admiraal van de vloot, en dit 'ondanks 
hett feit dat het allerbelangrijkste van een werkelijk leider hem finaal 
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ontbreektt en dat is: zijn medewerkers en adviseurs om zich heen op de 
Headquarterss te kennen, en goed en kwaad, bekwaam en onbekwaam, 
alss karakter te onderscheiden'117 Wat de minister van Financiën betreft: 
'Niemandd weet meer wie dat ad interim is, sinds Steenberghe ten on-
rechtee meende heen te moeten gaan' (feitelijk was de waarnemer ir. J.W. 
Albarda,, de ministervan Sociale Zaken).118 De minister van Buitenland-
see Zaken Van Kleffens was op dat moment op weg naar de Verenigde 
Statenn om met president Roosevelt over de situatie in Indië te spreken. 
Hijj  werd begeleid door het hoofd van de diplomatieke dienst jhr. H. van 
Vredenburch,, volgens Otten 'een zeer gevaarlijk mens, die de beste be-
trekkingg heeft met de chef van de inlichtingendienst [de reservekapitein 
mr.. R. Derksema, MM ] en met een zekere [Charles] van Houten héél 
dichtt in de omgeving van de minister van Marine en de slechtst denk-
baree adviseur. Van Vr - D - Van Houten, een gevaarlijk en slecht óf be-
krompenn trio!'"9 Dit alles overziend vond Otten het dringend noodza-
kelijkk dat er een 'inner war cabinet' kwam, 'waarvan de leden talenken-
nis,, karakter én kennis van onze geallieerden... hebben'.120 De leden 
zoudenn moeten zijn: 'mannen van de daad, onafhankelijk van hun por-
tefeuille,, plus de admiraal van de vloot, en plus uzelf'. 

Hett contact met de prins was informeel en had geen enkele officiële 
status.. Blijkbaar was het van dien aard dat Otten gewoon zijn hart kon 
luchten.. Hij leek niet te beseffen dat dit voor zijn contacten met de rege-
ringg anders lag. Op de avond van vrijdag 6 maart had hij een ontmoe-
tingg met Gerbandy, wat toch neerkwam op een ontmoeting van de pre-
sident-directeurr van Philips en de minister-president van de Neder-
landsee regering in ballingschap. Uit een latere brief aan de prins blijkt 
datt Otten onderwerpen heeft aangesneden als de kwaliteit van het over-
heidsapparaatt te Londen, 'de plaats van Nederland in de wereld na de 
oorlog',, de samenstelling van de delegatie bij een dan te houden vredes-
conferentiee en de organisatie van het naoorlogse landsbestuur.121 Een 
slechterr moment was niet denkbaar. Precies die week waren de Japan-
nerss in hoog tempo Java aan het bezetten, en Gerbrandy's aandacht was 
uiteraardd helemaal op Nederlands-Indië gericht. De premier raakte zeer 
geïrriteerd,, zo valt op te maken uit wat Otten nadien de prins berichtte: 
'Thanss heerst bij de minister-president - ik heb dat waargenomen -
eenn mentaliteit van "ce ne sont que des gueux" [het zijn maar schooiers, 
MM] ,, indien Nederlanders hem, met de beste bedoelingen, daarop wil-
lenn wijzen [Otten doelde op de door hem aangesneden thema's, MM] . 
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"Bemoeizucht",, "mee willen regeren" "destructieve politiek", "onvader-
landslievendheid""  zo worden de pogingen in hoge regeringskringen... 
gekwalificeerd!'112 2 

Watt wel opvalt, is dat Otten betrekkelijk goed wist wat er in het hart 
vann de regering speelde. Misschien ontleende hij die kennis - behalve 
aann prins Bernhard - deels aan contact met Piet Kerstens, de leider van 
dee Indische Katholieke Partij, die begin januari 1942 in Londen was ge-
arriveerdd om minister van Economische Zaken Steenberghe op te vol-
gen.. Kerstens was met zijn vijfenveertig jaren een leeftijdgenoot (Otten 
wass net zesenveertig geworden) en woonde een tijdje in hetzelfde Hotel 
Ritz.. Hij had een overrompelende, daadkrachtige persoonlijkheid en 
sprakk Engels, Frans en Duits.123 Otten had hem hoog, Kersten paste ook 
preciess in het profiel van zijn gewenste war cabinet.*2*  Hoe goed Otten 
opp de hoogte was van de interne discussies in de regering, blijkt bijvoor-
beeldd uit een brief van 12 maart 1942. Hij schreef prins Bernhard dat Ne-
derlandd nu eindelijk een diplomatiek vertegenwoordiger naar de Sov-
jet-Uniee moest sturen, sinds de Duitse inval toch een bondgenoot.125 In-
derdaadd hing een besluit daarover in de lucht. Na lang aarzelen was het 
grootstee deel van de ministerraad het in de loop van februari over zo'n 
stapp in principe eens geworden, maar men moest wachten tot de terug-
keerr van Van Kleffens uit de Verenigde Staten. Op 17 maart viel het be-
sluitt ook - hoewel het nog tot juni zou duren voordat Wilhelmina, die 
altijdd tegen diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie was geweest, 
overstagg ging.116 

Tijdenss zijn verblijf van eind 1941-begin 1942 ontmoette Otten, waar-
schijnlijkk via prins Bernhard, ook de Engelandvaarder en reserve twee-
dee luitenant Erik HazelhoffRoelfzema - die later over zijn belevenissen 
alss geheim agent het boek Soldaat van Oranje schreef- en diens helper 
dee soldaat Chris Krediet.127 Deze twee waren beschermelingen van 
Francoiss van 't Sant, de vertrouwensman en particulier secretaris van 
dee koningin, die tot augustus 1941 hoofd van de inlichtingendienst was 
geweest.. Het duo mocht zelfs wonen in het koetshuis achter het pand 
aann Chester Square waar koningin Wilhelmina, prins Bernhard en Van 
'tt Sant hun werkvertrekken hadden. In februari 1942 kregen zij van de 
nieuwee chef inlichtingendienst De Bruyne opdracht naar een andere 
plekk te verhuizen, op kosten van zijn dienst. De Bruyne zag namelijk 
mett lede ogen hoe zij - tegen zijn zin, maar met steun van Van 't Sant 
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(enn op de achtergrond Wilhelmina) en van diens contactpersoon bij de 
Britsee militaire geheime dienst MI-6, luitenant-kolonel C. Rabagliatti -
gewoonn doorgingen met het voorbereiden van een nieuwe nachtelijke 
landingg op het strand bij Scheveningen.128 Frans Otten kende dit hele 
clubje,, ook Van 't Sant en Rabagliatti, die hij op familiaire toon aan-
duiddee met diens koosnaam 'de Rabby'.129 

Hijj  leerde ook andere jonge militairen kennen. Dat voorjaar van 
19422 spande hij zich in het bijzonder in voor de vlieger August van Ros-
sum.. Die was lid geweest van het 320 (Dutch) Squadron van de Marine-
luchtvaartdienst,, dat opereerde vanaf een vliegbasis bij Leuchars in het 
oostenn van Schotland.130 Van Rossum was na een krijgsraadzaak ge-
dwongenn overgeplaatst naar het kamp van de Nederlandse landmacht 
tee Wolverhampton, zodat hij niet meer kon vliegen. Otten raakte over-
tuigdd van een onbillijke behandeling, deed uitvoerig onderzoek, verza-
meldee verklaringen van andere piloten en kwam tot de ontdekking dat 
eenn aantal Nederlandse vliegeniers uit onvrede over de gang van zaken 
tee Leuchars was overgestapt naar de RAF. Hij schreef prinss Bernhard op 
verontwaardigdee toon: 'Men heeft het daarginds wél verstaan om con-
sequentt de besten weg te werken of uit ontmoediging weg te laten gaan. 
Ontstellendd feit in oorlogstijd!"31 Hij sprak met Van Rossums directe 
superieuren,, met de legerpredikant dominee J. van Dorp, met Van 't 
Sant,, met de schout-bij-nacht J.W. Termijtelen (een naaste medewerker 
vann minister Furstner) en met minister Van Boeijen.132 Al met al moet 
hijj  er dagen in hebben gestoken. Toen hij in mei uit Engeland vertrok, 
hadd hij goede moed dat de zaak gunstig zou aflopen, liet hij de prins we-
ten,, Van Rossum was inmiddels gedetacheerd bij de RAF en kon weer 
vliegen,, en een collega-vlieger had hem voorgedragen voor een onder-
scheiding.133 3 

Augustt van Rossem was de eerste van in totaal vijf jonge oorlogshel-
den,, die Otten tijdens de Tweede Wereldoorlog materieel en immate-
rieell  begon te ondersteunen, en die hij zijn 'oorlogszonen' noemde.134 

Daarnaastt riep hij zichzelf uit tot 'patron' (beschermheer) van twee Ne-
derlandsee luchtmachtsquadrons in Canada en de Verenigde Staten, 
waarr militairen werden opgeleid als vlieger. Hij probeerde mede-'pa-
trons'' te werven en schreef een 'charter' (handvest), waarin de onderte-
kenaars)) verklaarde(n) de leden van de squadrons 'in ieder opzicht te 
steunen,, zowel tijdens als na de oorlog'.135 Mocht hun iets overkomen, 
dann konden nabestaanden rekenen op steun. Mochten zij de strijd over-
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leven,, dan zouden ze worden geholpen bij hun pogingen'de weg op-
nieuww te vinden in de civiele maatschappij'. Ook vroeg hij Koninklijke/ 
Shell,, Unilever,, en Zwanenberg (Organon) hun handtekening te zetten 
onderr een verklaring dat zij jongelieden die zich tijdens de oorlog voor 
dee nationale zaak verdienstelijk hadden gemaakt, daarna voorrang zou-
denn geven 'om eventuele vacante plaatsen in hun bedrijven in te nemen' 
enn stuurde deze naar minister Furstner.136 Zelf maakte hij alvast een eer-
stee lijstje met zes kandidaten voor eventuele plaatsing bij Philips, en 
stuurdee kort na zijn terugkeer in de Verenigde Staten een brief naar Wer-
nerr Brümmer in Genève: wilde die tegen 'Eindhoven' zeggen daar niet 
zoveell  jonge krachten op te leiden dat hij zijn toezeggingen niet gestand 
zouu kunnen doen.137 Dat verzoek moet in Eindhoven nogal bizar zijn 
overgekomen,, want daar werd men juist in die periode geconfronteerd 
mett oproepen voor deArbeitseinsatz.1^ 

Zelfss zijn jonge helden in Londen vonden Frans Otten tijdens zijn vijf 
maandenn te Londen, eind 1941, begin 1942, een drukke man. Chris Kre-
diett maakte later in een brief de opmerking dat hij in hun 'filosofische' 
gesprekkenn 'af en toe ook wel eens aan het woord wou komen'.139 Er is 
veell  reden om aan te nemen dat Otten dat voorjaar weer in een meer 
manischee periode raakte. Het gesprek met Gerbrandy tijdens de val van 
Javaa toont aan dat hij vooral met zijn eigen ideeën bezig was en geen ge-
voell  voor timing en tact (meer) had. Zijn enorme inzet in de zaak rond 
dee vlieger August van Rossum getuigt van betrokkenheid maar ook van 
eenn zekere obsessie. De frequentie en lengte van zijn brieven namen toe, 
somss stuurde hij prins Bernhard er twee op één dag, er doken weer de 
emotionelee onderstrepingen in op. Ter voorbereiding van gesprekken 
mett de prins en Van 't Sant maakte hij lijstjes met wel twintig tot dertig 
onderwerpen,, eigenlijk met alles wat in zijn hoofd zat.140 Uit zijn op-
merkingenn over de chef diplomatieke dienst Van Vredenburch bleek 
weerr dezelfde neiging tot wantrouwen die hij een jaar eerder ook had 
vertoond.. De twee kwamen trouwens dat voorjaar een keer in aanva-
ring,, waarna Van Vredenburch aan het gezantschap in Washington over 
Ottenn schreef:'Onze vriend Beyen vergelijkt hem gaarne met een jonge 
hondd die in de tuin wordt gelaten en dan met grote vaart afstormt op 
imaginairee vijanden, maar als hij merkt dat hij op een schaduw is inge-
stormd,, onversaagd in een nieuwe richting doorholt.'141 

Hett valt kortom in te zien dat Frans Otten er niet in slaagde goede re-
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latiess met de Nederlandse regering te ontwikkelen. Men vond hem in 
diee kring nog altijd, net als in het voorjaar van 1941, bemoeizuchtig en 
betweterig,, en ging welwillend met hem om, maar niet iedereen nam 
hemm helemaal serieus. Omgekeerd nam hij zelfde Nederlandse regering 
enn overheid in Londen niet voldoende serieus. Hij zette zich in zijn brie-
venn aan Bernhard enorm af tegen de oude garde, die hij steevast slap, 
zwakk en ongeïnspireerd noemde. Hij klaagde voortdurend dat zowel 
hett leger als het regeringsapparaat te weinig kansen bood aan jongeren 
-- die hij per definitie aanduidde als fris, sterk en initiatiefrijk - en voel-
dee zich duidelijk veel meer verwant met eigenzinnige en roekeloze 
liedenn als Hazelhoff en ook prins Bernhard (toen pas eenendertig jaar 
oud),, en met 'mannen van de daad' als Kerstens dan met 'mannen van 
dee macht' als de laat-vijftiger Gerbrandy of de midden-vijftiger Furst-
ner.. Gezien zijn temperament zal hij dit niet alleen schriftelijk aan prins 
Bernhardd maar ongetwijfeld ook in allerlei gesprekken aan anderen 
hebbenn geventileerd. 

Waarschijnlijkk om dezelfde redenen nam hij in de kring van Neder-
landsee topmanagers en zakenlieden in Londen geen erg centrale plaats 
in.. Dat bleek bij de oprichting van de Buitengewone Raad van Advies 
tenn behoeve van de regering. Het initiatief kwam van Paul Rijkens, de 
voorzitterr van de raad van beheer van Unilever - overigens bepaald een 
daadkrachtigee man.142 Die had ook kritiek op de regering, evenals veel 
anderee Nederlandse ondernemers en topmanagers, maar hij koos een 
heell  andere weg om die kenbaar te maken. In het najaar van 1941 vroeg 
Rijkenss een collega in de raad van beheer van Unilever, mr. J. L. Polak 
(diee lid was van de Corvo Londen), een nota over die kritiek op te stel-
len.. Rijkens verkreeg hieronder de handtekeningen van J.M. de Booy 
enn J.B.A. Kessler (directeuren van Koninklijke/Shell), ir. P.J. Vos (een 
hogee functionaris van Fokker), en Saai van Zwanenberg, de oprichter 
vann Organon. In het stuk constateerden zij dat tussen de regering en de 
Nederlanderss in Engeland verwijdering was ontstaan, verweten zij de 
regeringg dat die zich'in de afzondering van haar bureaus [had] terugge-
trokken',, en dat zij zich kenmerkte door 'aarzeling, gebrek aan durf en 
gemiss aan inspiratie'.143 Het waren exact dezelfde verwijten die Otten 
had.. Deze groep bepleitte echter niet meteen een inner war cabinet, 
maarr de vorming van een bescheiden college waarin de kritiek en denk-
beeldenn van de Nederlandse gemeenschap tot uiting konden komen, en 
datt de regering van advies kon dienen. Zij trof wel de juiste snaar. De re-
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geringg had al eens over een Buitengewone Raad van State nagedacht en 
vondd dit een goed idee. Het besluit de Buitengewone Raad van Advies 
inn te stellen viel op 21 maart 1942. Toen de leden werden benoemd, be-
hoordenn daar Rijkens toe, De Booy van de Koninklijke, en ook de tech-
nischh directeur van de Britse Enka (later onderdeel van Akzo), maar 
niemandd van Philips. Pas enige tijd later werd de fysicus dr. J. H. de Boer, 
diee bij de Duitse inval als reservemajoor naar Engeland was overgesto-
ken,, namens het concern lid van de raad.144 

Otten,, die natuurlijk als handicap had dat hij niet permanent in 
Londenn verbleef, stond ook weer niet helemaal buiten het Nederlandse 
establishmentt in de Britse hoofdstad. Hij was wel betrokken bij de Stu-
diegroepp voor Reconstructieproblemen, die Paul Rijkens in de zomer 
vann 1941 na overleg met de regering had opgericht. Deze groep dijde uit 
tott rond tweehonderd leden in vierentwintig subcommissies, die tussen 
eindd 1942 en begin 1944 een groot aantal rapporten schreven over vraag-
stukkenn rond de terugkeer naar Nederland, na afloop van de oorlog.145 

Ottenn werd voorzitter van de Amerikaanse afdeling van de studiegroep 
enn leverde - samen met Herman van Walsem - de nodige bijdragen 
aann de discussies over terugkeerthema's, waarover later meer.146 

Tott zover de flashback naar Frans Ottens verblijf in Londen van voor-
jaarr 1942. Terug naar het eind van dat jaar, en het bombardement van 
66 december. Het kan op grond van het voorgaande nauwelijks verbazen 
datt het woedende telegram dat Anton daarna aan de regering zond, 
geenn erg vriendelijk onthaal kreeg. Zo schoonzoon zo schoonvader, zal 
menn hebben gedacht. Minister van Oorlog jhr. ir. O.C.A. van Lidth de 
Jeudee noteerde na lezing van het telegram zelfs 'die vent is gek!' in zijn 
dagboek.'477 Volgens Van Lidth deed Anton zich wel voor als een goede 
vaderlander,, maar was hij in wezen de koopman 'die voor alles voor zijn 
eigenn belangen opkwam'. 

Antonn accepteerde minister Van Kleffens' koele reactie en zocht rust 
inn de woestijn van Arizona. Otten kon de kwestie moeilijker verkrop-
pen.. Hij trok zich begin 1943 even terug op een eiland voor de kust van 
Georgiaa en schreef daar de begeleidende tekst voor het jaarverslag. Hij 
konn het niet laten daarin toch weer enkele passages aan het bombar-
dementt te wijden. Toen Herman van Walsem in New York het concept 
onderr ogen kreeg, trok hij meteen aan de bel. Hij schreef Otten dat hij 
onoverkomelijkee bezwaren had. In de eerste plaats hoorden dergelijke 
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opmerkingenn niet thuis in een jaarverslag, en in de tweede plaats vond 
hijj  Ottens toon nog scherper dan in de eerdere telegrammen en brieven 
overr dit onderwerp aan de regering. 'Oorspronkelijk... is er vooral op 
gewezen,, dat het bombardement op een minder schadelijke wijze had 
kunnenn worden uitgevoerd om toch hetzelfde resultaat te bereiken; nu 
wordtt eigenlijk de gehele strategie van het bombarderen van de bezette 
gebiedenn aangevallen.'148 Van Walsem stelde dat mededirecteur Othon 
Loupartt en de commissarissen Beyen en Crena de Iongh te Londen 
zekerr onaangenaam verrast zouden zijn door de passages - van Anton 
verwachttee hij dat blijkbaar niet - en eiste dat ze werden geschrapt.149 

Ottenn antwoordde met een brief vol onderstrepingen (hier gecursi-
veerd)) en verwijten: 'Blijkens je brief vind;'y het blijkbaar niet nodig om 
voorr dit allerbelangrijkste probleem voor ons volk nu te vechten en er 
mett alle middelen en overal op te wijzen. Je hebt ongelijk, dat zal je later 
(te(te laat, naar ik vrees) wel merken en daar zal niemand je erkentelijk 
voorr zijn.'150 Toch had Van Walsems ingreep effect. Otten schrapte de 
passagess wel en toen de RAF op 30 maart 1943 opnieuw een - veel klei-
nerr - bombardement op de radiobuizenfabriek in het complex aan de 
Emmasingell  uitvoerde, stuurde hij geen protesttelegrammen meer naar 
Londen.. Via een omweg kreeg hij bericht uit Eindhoven dat men daar 
begripp voor de aanval had, en hij liet dat Anton bij wijze van geruststel-
lingg weten.151 Een week nadien telegrafeerde Brümmer Anton dat de fa-
miliee in Eindhoven gezond en wel was.152 

Fritss was trouwens helemaal niet in gevaar geweest. Die was kort 
daarvoorr teruggekomen uit Zwitserland, zijn eerste bezoek aan neutraal 
gebiedd sinds het najaar van 1940. Het was tot stand gekomen op instiga-
tiee van Verwalter Nolte, die hoopte dat het zou leiden tot meer Eindho-
vensee invloed op de Zwitserse Philips-organisatie. Op zaterdag de 20ste 
maartt was Frits in Zurich gearriveerd, waar hij directeur Muri en ook 
Wernerr Brümmer had ontmoet. Daarna was iets onverwachts gebeurd. 
Opp zondag had hij een dagje willen skiën, maar zijn twee Duitse begelei-
derss hadden hem daarvoor de toestemming geweigerd. Hij was volko-
menn over zijn toeren geraakt. Later schreef hij: 'Zelfs heb ik een halve 
dagg in mijn hotelkamer te Zurich op bed gelegen', en vermoedde hij dat 
dezee reactie kwam doordat hij even de vrijheid had gevoeld, en het ver-
schill  in sfeer tussen Zwitserland en Nederland.153 Na terugkeer had zijn 
artss hem een paar weken rust voorgeschreven. Daarop was hij met Syl-
viaa naar een hotel in Maarn gegaan - waar hij per telefoon van het bom-
bardementt had gehoord. 
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Inn de oorlog was de balans intussen in omgekeerde richting aan het be-
wegen.. Op 2 november 1942 had een legermacht onder leiding van de 
Britsee veldmaarschalk Montgomery de tankdivisie van de Duitse gene-
raall  Rommel bij el-Alamein (Egypte) verslagen - strategisch én psycho-
logischh een grote overwinning. Op 6 november waren de Amerikanen 
gelandd in Marokko en Algerije, tot verrassing van Hitler, die zijn leger 
uitt angst voor een geallieerde landing het nog onbezette zuiden van 
Frankrijkk liet binnentrekken.154 Korte tijd later was een ommekeer ge-
volgdd aan de oostkant van Europa. Op 23 november hadden de Russen 
hett Duitse Zesde Leger bij Stalingrad weten te omsingelen. Twee maan-
denn later, begin februari 1943, was de slag om Stalingrad ten einde en wa-
renn de Duitsers in de Sovjet-Unie op de terugtocht. Vier maanden later 
volgdee de ommekeer in Azië, waar de Amerikaanse vloot - qua omvang 
inn de minderheid - tijdens een zeeslag van 3 tot 6 juni een grote over-
winningg op de Japanners behaalde bij het eiland Midway, inderdaad 
middenn in de Pacific. Nu waren de verliezen aan Japanse zijde enorm: 
35000 doden (tegen driehonderd Amerikaanse), driehonderd vliegtuigen 
(tegenn honderdvijftig Amerikaanse), vier vliegkampschepen (tegen één 
Amerikaans).155 5 

Nett als na Pearl Harbor kwam Anton ook na Midway weer in bewe-
ging.. Hij had het voorjaar doorgebracht in Arizona en Georgia.156 In 
zijnn hoofd verschoof nu een knop in de richting van 'terugkeer', en die-
zelfdee maand juni vroeg hij een medewerker een lijst samen te stellen 
mett machines en gereedschappen, die na de oorlog in Eindhoven nodig 
zoudenn zijn, en met mogelijke leveranciers.157 Uit het tweeluik dat de 
KnickerbockerKnickerbocker Weekly aan hem wijdde, waaruit in dit boek herhaaldelijk 
iss geciteerd en waarvoor de interviews eveneens in mei-juni 1943 plaats-
vonden,, blijkt een groot ongeduld. Hoofdredacteur Albert Balink trof 
eenn 'grijsharige, imposante man' met een 'magnetische persoonlijkheid', 
doordringendee ogen, een wat 'ijdel geknipt snorretje' en zelfs op zijn ne-
genenzestigstee vol ideeën.158 Anton straalde energie uit, praatte 'met de 
krachtt van een geladen revolver' en moest volgens Balink 'op iedereen 
diee hem voor het eerst ontmoet, overkomen als een man van krachtda-
digee actie, voor wie weinig belemmeringen bestaan...'159 

Maarr de vrede was nog ver weg en de afstand tussen 'New York' en 
'Eindhoven'' leek groter dan ooit. Terwijl Anton de ogen op de toekomst 
begonn te richten, werd de sfeer in Nederland in 1943 almaar grimmiger. 
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Eindd april-begin mei braken landelijke stakingen uit, in een reactie op 
hett Duitse voornemen alle driehonderdduizend voormalige Neder-
landsee militairen alsnog in krijgsgevangenschap naar Duitsland af te 
voerenn (wat uiteindelijk overigens met 'slechts' elfduizend gebeurde). 
Dee Duitsers fusilleerden in het hele land tachtig stakers.160 Zeven van 
henn waren Eindhovenaren, vier werknemers van Philips. Kort voordat 
zijj  op het fabrieksterrein in Eindhoven werden doodgeschoten, bracht 
menn Frits en de rest van de directie - voor zover aanwezig - naar de SD-
gevangenisgevangenis in het Grootseminarie te Haaren.161 Half augustus werd hij 
overgebrachtt naar het gijzelaarsoord Sint-Michielsgestel, waaruit men 
hemm op 20 september vrijliet.162 Tijdens zijn internering werd de Ver-
waltungwaltung in Eindhoven aangevuld met nog een AEG-directeur die de 
productiee ten behoeve van de Wehrmacht moest opvoeren van vijfti g 
naarr vijfenzeventig procent.163 De facto was Frits het laatste restje con-
trolee over het bedrijf nu wel kwijt. 

Inn diezelfde periode kregen de joodse werknemers van de Sobu-
groepp in Eindhoven te horen dat ook het plan om op basis van het 
120.ooo-stempell  te emigreren niet doorging. Alle voorbereidingen wa-
renn getroffen,'New York' zou de kosten van doorreizen naar Curacao of 
Surinamee en vestiging aldaar betalen, maar op ï juli zaaiden de Duitse 
autoriteitenn twijfel. Een aantal betrokkenen dook onder en om hen weer 
bovengrondss te krijgen, beloofden de Duitsers dat de emigratie toch zou 
plaatsvinden.. De groep moest zich verzamelen in het concentratiekamp 
Vught,, waar Philips op verzoek van de s s in februari een werkplaats had 
gevestigd.. De meesten lieten zich overtuigen en gingen.164 

Dee geschiedenis van de werkplaats van Philips in kamp Vught is el-
derss uitvoerig beschreven.165 Hier alleen een kort overzicht. Frits ging op 
hett verzoek van de ss in, omdat hij hoopte dat de werkplaats de situatie 
vann de gevangenen kon verbeteren. Deze zouden wat loon krijgen en 
ookk voedsel uit de gaarkeukens van Philips te Eindhoven. In mei 1943 
werktenn al bijna vierhonderd (niet-joodse) gevangenen in het zoge-
noemdd Philips-Kommando. Zij assembleerden handdynamo's (knijp-
katten),, scheerapparaten, radiotoestellen en elektronenbuizen.166 De 
Sobugroepp van (nu nog) vierendertig mannen, eenenveertig vrouwen 
enn zeventien kinderen werd hier in augustus 1943 aan toegevoegd.167 

Philipss probeerde vervolgens zoveel mogelijk joodse gevangenen in het 
KommandoKommando onder te brengen en hen zo tegen deportatie te beschermen. 
Dee Sobugroep, die al snel de hoop op emigratie moest opgeven, groeide 
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daardoorr aan met meer dan vierhonderd personen-die dus geen 
werknemerss van het concern waren maar van elders kwamen. In juni 
19444 zijn de bijna vijfhonderd joden (391 vrouwen, negentig mannen en 
veertienn kinderen) van het Philips-Kommando alsnog gedeporteerd 
naarr de vernietigingskampen Auschwitz en Birkenau.168 Zij kwamen 
echterr niet in de gaskamers terecht. Kort na aankomst werden de vrou-
wenn (behalve die met kinderen) overgebracht naar een fabriek van Tele-
funken,, terwijl de mannen naar een werkkamp gingen. Vermoedelijk 
heeftt een belangrijke rol gespeeld dat de groep bekendstond als ge-
schooldd in de productie van elektronenbuizen. Uiteindelijk hebben 382 
vann hen de oorlog overleefd.169 

Tott Anton en de anderen in de Verenigde Staten drongen slechts frag-
mentenn van dit alles door.170 Eind maart en begin april 1943 kon Werner 
Brümmerr de berichten sturen over Frits' bezoek aan Zwitserland en over 
hett tweede bombardement. Daarna zijn er geen brieven of telegrammen 
diee wijzen op direct contact tussen hem en Anton of Otten tot eind juli . 
Ookk contacten over zakelijke onderwerpen waren 'uiterst sporadisch', 
meldtt het jaarverslag van Philips Willemstad over 1943-1944.171 In de eer-
stee helft van 1943 waren de postverbindingen met Zwitserland enige tijd 
verbroken,, misschien in verband met de geallieerde operaties in het 
Middellandse-Zeegebiedd en (vanaf maart) de toenemende onrust in 
Italiëë die eind juli , enkele weken na de geallieerde landing op Sicilië, leid-
dee tot de afzetting van Mussolini. Het versturen van ongecensureerde 
brievenn via diplomatieke post was waarschijnlijk evenmin mogelijk. 
Ookk de tweede helft van 1943 kwam alleen druppelsgewijs nieuws over 
dee Atlantische Oceaan. In augustus ging Willem de Graaffweer op be-
zoekk bij Brümmer in Geneve, die zijn aankomst doorseinde naar New 
Yorkk en hoewel details ontbreken, valt aan te nemen dat Anton aanslui-
tendd in elk geval weer een beetje nieuws over zijn familie heeft gekre-
gen.1722 Eind september ontving ir. Hylkema van de gloeilampenfabriek 
tee Norrköping, Zweden, een brief van Sylvia en stuurde die meteen 
door.1733 Op 30 oktober hoorde Hylkema dat Frits op 20 september was 
vrijgelaten.. Dat nieuws, dat er bijna zes weken over had gedaan om Zwe-
denn te bereiken, vond hij wel een telegram naar New York waard.174 
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