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HOOFDSTUKl8 8 

EenEen vertraagde terugkeer 

Antonn was nog geen enkele winter in Larchmont gebleven en bracht 
dee eerste maanden van 1944 door in Palm Springs, ten oosten van San 
Bernardino,, aan de rand van de Californische woestijn, en daarna in 
dee golfclub Delmonte Lodge bij Monterey aan de Pacifische kust. Op 
144 maart vierde hij daar zijn zeventigste verjaardag.1 Zijn hernieuwde 
activiteitt na de zeeslag om Midway was van korte duur geweest. In okto-
berr had hij nog een keer laten uitzoeken hoeveel verf- bij voorkeur 
groenee - nodig was om zevenduizend huizen in Eindhoven te schilde-
ren,, en die alvast bij de fabrikant laten reserveren.1 Weer een paar maan-
denn later had hij bedacht dat men in Nederland door voedselschaarste 
ookk te kampen kon krijgen met vitaminetekort. Terwijl hij in Palm 
Springss was, telegrafeerde het secretariaat hem dat op IJsland medicinal 
codcod liver oil (medicinale levertraan) beschikbaar was voor 820 a 870 
dollarr per duizend kilo, afhankelijk van het gehalte vitamine A.3 Bij dit 
soortt incidentele acties bleef het. 

Hett had ook nog niet veel zin serieuze voorbereidingen voor een te-
rugkeerr naar Nederland te starten. De geallieerden waren al een jaar aan 
dee winnende hand, maar aan alle drie de fronten bleef de strijd taai en 
moeizaamm en vorderden zij traag. In de Stille Oceaan trokken de Ameri-
kanenn door island hopping - het veroveren van eiland na eiland - via de 
Gilbert-eilandenn en de Marshall-eilanden (januari 1944) op naar Ne-
derlands-Nieuw-Guineaa (april), en zo steeds dichter naar de Filipijnen 
enn het verre Japan.4 In Oost-Europa hadden de Russen na het misluk-
kenn van een laatste Duitse tegenoffensief in de voorgaande zomer een 
halfjaarr nodig gehad voor ze (in februari 1944) de gebieden rond Lenin-
gradd konden zuiveren, en (in maart) Hitlers troepen terug konden 
dringenn tot Roemenië. In Zuid-Europa hadden de geallieerden na een 

437 7 



landingg bij Salerno eind september 1943 het nabijgelegen Napels kun-
nenn bevrijden. Maar daarna waren ze vastgelopen op de Duitse legers, 
diee Italië na de val van Mussolini hadden bezet.5 Het wachten was op 
dee grote invasie van West-Europa, die ooit moest komen. Maar wan-
neer? neer? 

Opp de zesde verdieping van het Roosevelt Hotel kregen Otten, Van Wal-
semm en Loupart intussen te kampen met een imagoprobleem. Begin 
februarii  1944 bracht een dagblad te New York een artikel met de kop 
'American'American and German branches of NV Philips Combine Continue Co-
operationoperation after Pearl Harbor\6 Het stuk was niet gebaseerd op een rod-
delcampagnee maar op een serieus rapport dat de voorzitter van de be-
leidsraadd van de Antitrust Division van het Amerikaanse ministerie van 
Justitie,, dr. Corwin Edwards, had gemaakt voor een subcommissie van 
dee Senaat.7 Edwards beschreef de methoden die internationale holdings 
toepastenn om zich juridisch los te koppelen van hun land van herkomst 
enn zo tijdens de oorlog aan beide zijden van de frontlijn zaken te kun-
nenn blijven doen. Volgens hem waren met name de Britse en Ameri-
kaansee trusts van Philips een interessant voorbeeld van zo'n ontkoppe-
lingsconstructie.. Formeel hadden de managing trustees de leiding over 
dee daarin ondergebrachte dochterbedrijven, maar feitelijk was de direc-
tiee aan het roer gebleven. Ook de verplaatsing van de statutaire zetel 
vann bezet naar neutraal gebied zag hij als slechts een juridische ontkop-
pelingstruc;; hij was ervan overtuigd dat de dochters in beide gebieden 
inn werkelijkheid nog altijd met elkaar samenwerkten. Edwards onder-
bouwdee deze stellingen met een reeks voorbeelden. Om te beginnen 
wass de leiding van de fabrieken in Eindhoven en bezet gebied in handen 
vann la relative of the chairman of the Philips board of directors', namelijk 
Antonss zoon Frits.8 Verder had de directie van de Zwitserse vestiging 
zowell  contact met bezet Eindhoven als met de directie in New York. 
Dergelijkk tweezijdig contact was geen uitzondering. Het moest ook ten 
grondslagg liggen aan een overdracht van Spaanse patenten van Philips 
Curacaoo naar Philips Iberica, onder druk van 'Eindhoven' (dus de facto 
dee Duitsers). Philips Portuguesa, wist Edwards bovendien, had infor-
matiee over een overeenkomst van 'Eindhoven' met Duitse bedrijven 
doorgegevenn naar New York; en Philips Argentinië beschikte over ko-
pieënn van patentaanvragen (dus over technische informatie) uit Neder-
land.. Al met al, concludeerde hij, 'communication among the Philips 
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companiescompanies on opposite sides of the battle front appears to be frequent and is 

oftenoften cryptic'.9 

Dr.. Edwards legde zijn vinger met dit alles uiteraard op gevoelige 
plekken.. Maar zijn analyse raakte alleen de grote lijnen, en was inmid-
delss in belangrijke mate achterhaald door het eerder beschreven proces 
vann verzelfstandiging van de uiteengevallen concerndelen en door de 
sterkk verslechterde verbindingen tussen bezet Europa en de Verenigde 
Staten.. Gelukkig voor Otten, Van Walsem en Loupart kende hij boven-
dienn te weinig details. Het viel hun dan ook niet moeilijk in het rapport 
feitelijkee onjuistheden en discutabele interpretaties aan te wijzen, zo 
blijk tt uit de eenentwintig pagina's tellende reactie die zij de Senaat de-
denn toekomen.10 Met hulp van de Nederlandse ambassade te Washing-
tonn lukte het hun senator Harley Kilgore, de voorzitter van de betref-
fendee subcommissie, ertoe te bewegen de verdere verspreiding van het 
rapportt van Edwards te stoppen." Tegelijkertijd stuurden ze zelf een 
brochuree rond over de activiteiten van het concern - 'Gloeilampen-
fabriekenfabrieken is pronounced something like Glooey-lahmpen-fabreeken -
waarinn ze ook de structuur uit de doeken deden en de maatregelen be-
schrevenn die waren genomen om uit de tentakels van 't he Nazi octopus' te 
blijven.122 Ze maakten met name veel werk van het relaas over de drama-
tischetische dagen van de Duitse inval en hun spannende evacuatie naar Den 
Haagg (toegelicht met een kaartje van de Waterlinie) en vervolgens naar 
Londen.133 De feiten over het achterblijven van Frits Philips en diens be-
sluitt onder de oude naam door te draaien - een stap die dus ook dr. Ed-
wardss in verwarring had gebracht - kleurden ze enigszins bij; beide wa-
renn volledig te wijten aan overmacht.14 Over hun contacten met bezet 
gebiedd hielden ze zich op de vlakte en beperkten ze zich tot de zuinige 
mededelingg 'little news has been received', hooguit af en toe 'through 
officialofficial channels' - ofwel via de Nederlandse regering te Londen.15 Al met 
all  was het een goed doordachte dosis publicitair tegengif, die op de 
doorsneee Amerikaanse journalist, politicus of overheidsdienaar onge-
twijfeldd een effectieve invloed zal hebben gehad.16 

Dee inschatting dat het rapport-Edwards een snelle reactie vereiste, 
wass overigens juist. Het Colombiaanse ministerie van Financiën blok-
keerdee meteen na de publicaties erover een overboeking naar Philips 
Curacaoo en vroeg nadere inlichtingen over het concern aan de Ameri-
kaansee ambassadeur in Bogota. Deze schoof de vraag door naar de 
Amerikaansee consul op Curacao, die uiteindelijk bij gouverneur dr. P. 
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Kasteell  terechtkwam.17 Vervolgens ontstonden vragen over de construc-
tiee met de NV Bezit en de prioriteitsaandelen: wie controleerde nu 
feitelijkk de NV Philips' Gloeilampenfabrieken en waar bevonden die 
personenn zich eigenlijk?18 Die kwestie was zo moeilijk uit te leggen dat 
dee directiesecretaris te Willemstad, mr. H. du Pré, de gouverneur sugge-
reerdee zich te beperken tot een simpele verklaring en Colombia te ver-
tellenn dat het door de zetelverplaatsing en door wetgeving van de Ne-
derlandsee regering in Londen onmogelijk was dat 'betalingen verricht 
aann de naamloze vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken buiten 
doorr de vijand bezet gebied op enigerlei wijze aan de vijand ten goede 
zoudenn komen'.19 Voor zover bekend is dat ook gebeurd en bleef Colom-
biaa het enige land dat na het rapport-Edwards problemen maakte. In de 
Verenigdee Staten zelf zag Otten cum suis na deze affaire veiligheidshalve 
aff  van het voornemen alvast via een emissie risicodragend kapitaal bin-
nenn te halen voor de naoorlogse expansie van de North American Phi-
lipss Corporation (NAPC). Daarvoor leek de tijd even niet zo gunstig. In 
plaatss daarvan sloot men een lening van tien miljoen dollar, waarvan 1,2 
miljoenn werd besteed aan de acquisitie van de fabrikant van elektronen-
buizenn Amperex - te duur, volgens Anton, maar Othon Loupart drong 
aann en kreeg zijn zin.20 

Inn mei 1944 doorbraken de geallieerden de Duitse linies in Italië en op 
44 juni bereikten ze Rome. En op dinsdag 6 juni ging dan eindelijk ope-
ratiee Overlord van start, de invasie in Normandië. In de zeven weken 
naa D-Day vorderden de Amerikaanse, Britse en Canadese troepen niet 
meerr dan enkele tientallen kilometers, maar op dinsdag 25 juli wisten de 
Amerikanenn een doorbraak te forceren naar het zuiden, richting Bre-
tagne.21 1 

Dee volgende ochtend vloog Frans Otten naar Engeland. Hij was op-
gewekt.. Aan boord van de clipper schreef hij zijn vrouw: 'Ik voel me on-
eindigg veel beter dan vorig jaar deze tijd...! En op het juiste moment.'22 

Hijj  arriveerde donderdag de 27ste in Bristol en nam daarna zijn intrek 
inn Snowdenham Hall bij Guildford, inmiddels het domicilie van Sierd 
Eriks,, directeur van de Britse Philips-organisatie.23 Zijn overtocht had 
tweee doelen. In de eerste plaats ging hij op bezoek bij de Nederlandse re-
gering.. Het najaar daarvóór had hij de ministerraad geschreven dat 
dee PTT de research voor de fabricage en installatie van communicatie-
apparatuurr altijd 'voornamelijk aan buitenlandse, grotendeels Duitse 
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fabrikanten'' had toevertrouwd, met name Siemens en Telefunken, en 
hadd hij voorgesteld die na de oorlog in te ruilen voor Nederlandse leve-
rancierss - waartoe uiteraard Philips zou behoren.24 In een wat trage re-
actiee had minister Van Kleffens van Buitenlandse Zaken hem nu, meer 
dann een halfjaar later, gevraagd naar Londen te komen voor nader over-
leg.255 Deze uitnodiging markeerde een duidelijke verbetering in Ottens 
relatiee met de regering. Misschien had hij toch wat geleerd van alle aan-
varingen.. Sinds de laatste confrontatie, van begin 1943, gedroeg hij zich 
inn ieder geval minder als opponent en meer als adviseur van de rege-
ring,, zowel in zijn functie van president-directeur van Philips als in zijn 
roll  van voorzitter van de Netherlands Study Group for Post War Recon-
structionstruction te New York, de Amerikaanse tak van de Studiegroep voor Re-
constructieproblemenn van Paul Rijkens. Wat ook kan hebben geholpen, 
iss dat hij het wel kon vinden met de energieke minister Kerstens van 
Economischee Zaken, die zich had ontwikkeld tot vertrouweling van 
premierr Gerbrandy.26 

Zijnn tweede en belangrijkste doel was: terugkeren naar Eindhoven, 
meteenn na de bevrijding van die stad. Het ging hem niet in de eerste 
plaatss om een hereniging met familie, vrienden en bekenden maar om 
zijnn hereniging met het bedrijf. Toen de geallieerden Parijs (25 augus-
tus)) en grote delen van Noord-Frankrijk hadden bevrijd en Brussel en 
Antwerpenn hadden bereikt (3 respectievelijk 4 september), schreef hij 
ministerVann Boeyen (Algemene en Binnenlandse Zaken). Zijn snelle 
overtochtt naar het vasteland was mede zo noodzakelijk, aldus deze 
brief,, omdat buitenlandse industriëlen en zakenlieden, als lid van mis-
siess van SHAEF (het geallieerde hoofdkwartier), en soms ook in uni-
form,, 'zogenaamdd voor militaire doeleinden' probeerden Vaste voet in 
Europaa te krijgen'.27 Hij had signalen dat dit in Frankrijk al gebeurde en 
waarschuwdee dat zich 'hetzelfde in Nederland [zou] kunnen voordoen 
enn dit wel reeds gedurende de eerste dagen' - een nogal cryptische for-
mulering,, die hij mondeling aan de minister wilde toelichten. 

Watt hij bedoelde, valt af te leiden uit een reeks memoranda die de Phi-
lips-directiee te New York een halfjaar eerder, eind november 1943, naar 
dee ministerraad had gestuurd, met daarin haar opvattingen over de po-
sitiee die de regering na de oorlog zou moeten innemen in vredesonder-
handelingenn en in de economische politiek.28 Het tijdstip was goed ge-
kozen.. Tussen 10 november en 1 december 1943 vond de startconferentie 
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plaatss van de nieuwe organisatie United Nations Relief and Rehabilita-
tiontion Administration (UNRRA). Vertegenwoordigers van vierenveertig 
landenn - onder wie minister Kerstens - maakten in de badplaats Atlan-
ticc City, tweehonderd kilometer ten zuiden van New York, afspraken 
overr de voedselvoorziening, de opvang van vluchtelingen en het eerste 
herstell  na het einde van de Tweede Wereldoorlog.29 Er was op dat mo-
mentt dus veel internationale aandacht voor naoorlogse vraagstukken. 

Uitt de memoranda blijkt een groot ontzag voor de economische 
machtt van de Verenigde Staten. Het was mooi dat zij bevriende landen 
inn de oorlogvoering hielpen op basis van leen- en pachtovereenkom-
sten,, in het kader van de zogenoemde Lend-Lease Act. Het risico be-
stondd echter dat zij achteraf als betaling grondstoffen en economische 
belangenn van de ondersteunde landen zouden opeisen, aldus een van de 
memoranda.. Er was in Amerikaanse regeringskring al gesuggereerd dat 
Engeland,, als het de olie uit de Verenigde Staten niet kon betalen, de 
Amerikanenn na de oorlog toegang moest verlenen tot Britse oliereser-
vess in Azië, Zuid-Amerika en Nederlands-Indiè.30 Zo zouden de Ameri-
kanenn van Nederland, in ruil voor hun hulp, belangen kunnen eisen in 
Nederlands-Indischee ondernemingen, of (en hier kwam Philips' belang 
omm de hoek) terugtrekking van Nederlandse bedrijven uit Zuid-Ameri-
ka.. De directie verwachtte namelijk dat de Verenigde Staten na de oor-
logg zouden proberen 'zich een zekere hegemonie en predominantie in 
dee Western Hemisphere te verwerven, met voorbijzien van de historische 
ontwikkelingg van de betrekkingen tussen Europa en die gebieden'.31 

Hetgeenn een terechte verwachting is gebleken, maar dit terzijde. 
Evenminn mochten de sluwheid en herstelcapaciteit der Duitsers 

wordenn onderschat. De Philips-top schreef aanwijzingen te hebben dat 
Duitsee ondernemingen op dat moment al via 'ondoorzichtige juri-
dischee constructies' bezig waren 'economische assets uit Duitsland in 
neutralee landen in veiligheid te brengen'.32 Door verplaatsing van het 
juridischh eigendom van dochterondernemingen naar elders - de verge-
lijkin gg met Philips' eigen trustconstructies dringt zich op - zouden de-
zee dochters buiten de boedel worden gehouden waaruit de oorlogsscha-
dee moest worden betaald.33 Tegenmaatregelen had men ook op het oog. 
Dee installaties van de Duitse oorlogsindustrie moesten na de oorlog 
wordenn afgebroken en overgebracht naar bedrijven met verwante acti-
viteitenn in de Europese landen die het slachtoffer waren geweest van de 
Duitsee agressie. Zelf had Philips wel belangstelling voor onderdelen van 
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AEG,, en ook van Lorenz, een producent van communicatieapparatuur 
waarinn zij eind jaren twintig kort een belang had gehad.34 Buitenlandse 
dochterss van ontmantelde Duitse concerns moest men overdragen aan 
bedrijvenn in de landen van vestiging. Dat gold ook voor in het buiten-
landd gedeponeerde handelsmerken en patenten. De directie verwachtte 
namelijkk - en bij dit punt kon men op de achtergrond Anton horen 
pratenn - dat de Duitse industrie 'zonder twijfel zo spoedig mogelijk 
[zal]]  trachten opnieuw haar octrooibezit binnen en buiten Duitsland 
opp te bouwen', en wilde voorkomen 'dat dit octrooibezit wederom 
wordtt gemaakt tot een machtig wapen voor het vestigen van een supre-
matiee van de Duitse industrie'.35 

Ditt samenstel van ideeën was duidelijk niet alleen gericht op het 
voorkomenn van een wederopbouw van de Duitse oorlogsmachinerie.36 

Dee regering moest er bij de naoorlogse vredesbesprekingen ook na-
drukkelijkk voor waken dat de Amerikanen - per slot de grote overwin-
naarss - niet met in beslag genomen Duitse assets aan de haal gingen. 
Ookk moest ze zeker geen lend-lease overeenkomsten met de Verenigde 
Statenn sluiten met terugbetaling in Nederlandse aandelen of andere be-
langen,, aangezien dit zou neerkomen 'op het aantasten van de grond-
slagg zelf waarop de Nederlandse economie berust'.37 Slechts op één ter-
reinn mochten de Amerikanen wel vaste voet op Europese bodem krij -
gen.. Hun banken konden de plaats innemen van de Duitse banken (die 
vóórr de Tweede Wereldoorlog een prominente rol in Nederland hadden 
gespeeld),, 'temeer omdat Amerika veel geld beschikbaar zal hebben 
voorr investering in Europa'.38 

Dee memoranda ademden een verlangen terug te keren naar en voort 
tee bouwen op de internationale verhoudingen van de jaren twintig -
mett overslaan van de jaren dertig. Amerika moest voor de Amerikanen 
blijven,, Europa voor de Europeanen, de rest van de wereld een vrij 
speelveld,, zo klonk op de achtergrond. Dat uitgangspunt, dat ten grond-
slagg had gelegen aan alle overeenkomsten in de verlichtings- en radio-
industriee van het interbellum, moest liefst het leidende principe op alle 
economischh terrein worden. Ook de oude koloniale verhoudingen 
moestenn hersteld. De Philips-directie waarschuwde: in de Verenigde 
Statenn viel al de opvatting te horen dat Indië onder Nederlands bewind 
eenn 'backward country' was geworden en na de oorlog onder speciaal in-
ternationaall  bestuur moest worden gesteld.39 Nog wel interessant is ten 
slottee dat Herman van Walsem (een groot voorstander van de kartel-
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gedachte)) in een van de memoranda een uitgebreid pleidooi voerde 
voorr internationale handelsovereenkomsten tussen grote ondernemin-
genn in allerlei branches, als aanvulling op de al bestaande handelsover-
eenkomstenn tussen landen.40 Beide typen overeenkomsten zouden on-
derr toezicht moeten komen van een internationale organisatie (een 
publiek/privatee Wereldhandelsorganisatie dus), waarop bedrijfsleden 
énn lidstaten een beroep zouden kunnen doen bij meningsverschillen en 
conflicten. . 

All  met al was veel werk gestoken in dit dikke pakket analyses en 
ideeën,, dat nog eens illustreerde dat het topmanagement van het con-
cernn nu werd gedomineerd door hoog opgeleide academici, die ope-
reerdenn vanuit hetzelfde onverholen pragmatisch opportunisme als 
hunn oude patriarch, en tegelijkertijd ook in staat waren dit te verpakken 
inn visies op hogere abstractieniveaus. De memoranda gaven een goed 
beeldd van hun opvattingen. Of ze ook enige invloed op het beleid van de 
regeringg hadden, is vers twee; het antwoord zou een apart onderzoek 
vergenn en valt buiten het bestek van deze biografie. Volgens L. de Jong 
warenn premier Gerbrandy en minstens een aantal van zijn ministers 
overr het algemeen niet erg geporteerd van ongevraagde opinies.41 Wat 
inn ieder geval opvalt, is dat de regering na ontvangst van de memoranda 
Ottenn niet vroeg daarover te komen praten, maar uitsluitend over zijn 
brieff  over de naoorlogse telecommunicatie. Daar lag een concreet 
vraagstuk.. Als Telefunken en Siemens na de val van Duitsland niet meer 
alss leveranciers beschikbaar waren, al was het tijdelijk, kon Philips een 
alternatieff  bieden.41 

Dee memoranda maken ook duidelijk waarom Otten het in de zomer 
vann 1944 zo belangrijk vond vanuit Londen snel door te reizen naar 
Eindhoven.. Zodra hij had gehoord dat het geallieerde hoofdkwartier 
SHAEFF in het kielzog van invasietroepen economische en technologi-
schee missies uitzond voor het inventariseren van Duitse assets, moet hij 
hebbenn gevreesd dat de Philips-bedrijven in (voormalig) bezet gebied -
diee immers een onduidelijke juridische positie hadden en aan het eind 
vann de oorlog vrijwel volledig in de greep waren van de Duitse oorlogs-
machineriee - het risico liepen van inbeslagname, al dan niet gedeelte-
lijk . . 

Hijj  kon zijn ongeduld nauwelijks bedwingen. In brieven aan zijn 
vrouww klaagde hij steen en been over de traagheid waarmee het secreta-
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riaatt in New York hem bepaalde benodigde gegevens stuurde. Hij vroeg 
Annetjee de directiesecretaris J. Planje eens op te jutten. 'Is men "de bok 
opp de haverkist" daar nu al vergeten en viert werkelijk een zeker soort 
trekschuitmentaliteitt daar weer hoogtij?'43 Naarmate de geallieerden 
Nederlandd dichter naderden, werd hij ongeduldiger. Hij besteedde da-
gelijkss uren aan het bezoekenn van instanties om toestemming te krijgen 
voorr de overtocht naar het vasteland. Begin september, toen de Britten 
zichh nog maar op enkele tientallen kilometers van Eindhoven bevon-
den,, schreef hij op woedende toon: 'Ik zit gewoon te springen om de 
persoonlijkee gegevens van onze mensen in New York die ik... nodig heb 
voorr de terugkeer te zijner tijd en die Planje... beloofde mij direct na te 
sturen.. Ik ben hier nu al bijna zeven weken en ik heb ze nog niet... Sla-
penn ze daar bij julli e sinds ik weg ben?... Het is diep teleurstellend en 
ontmoedigend.'444 Het verbaasde hem zelf overigens enigszins dat zijn 
emotiess bij al deze opwinding niet uit de rails liepen: 'Ik voel me prima. 
Eenn wonder onder de omstandigheden! Maar maar!'45 Daaropvolgende 
brievenn bevestigen dat beeld. 

Zondagg 17 september voerden de geallieerden grootscheepse lucht-
landingenn uit in Brabant, bij Nijmegen en bij Arnhem, in een poging 
eenn snelle passage van de grote rivieren te forceren en daarna met een 
boogg vanuit het noorden naar het Ruhrgebied op te rukken, terwijl via 
Akenn en Keulen een tweede boog vanuit het zuiden de omsingeling van 
datt dichtbevolkte industriegebied moest completeren. In het kader van 
dezee operatie Market Garden bereikten zij maandag de 18de rond het 
middaguurr Eindhoven. Helaas verstoorde de Luftwaffe de volgende 
avondd de feestvreugde door een bombardement dat ruim tweehonderd 
burgerss het leven kostte.46 Antons huis, gedurende de hele oorlog be-
woondd door Frits en zijn gezin, raakte er behoorlijk door beschadigd. 
Fritss was op 20 juli ondergedoken om een op handen zijnde arrestatie 
doorr de SD te ontlopen, en hield zich nog steeds schuil. Zijn vrouw en 
zijnn drie oudste kinderen waren de fatale avond niet thuis. 'Op De Laak 
warenn gedurende dat bombardement onze drie jongste kinderen met 
dee kinderjuffrouw en het personeel in de kelder,' schreef hij later,'terwijl 
dee bommen in de tuin neervielen, sommige zó dichtbij, dat alle ramen 
werdenn weggeblazen, muren werden beschadigd, zware meubelen van 
hunn plaats dansten en in de kelder brokken pleisterwerk neerstortten. 
Gelukkigg niet op de plaats, waar zij schuilden.'47 

Arnhemm bleek voor de geallieerden een brug te ver, de opmars bleef 
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bijj  de Rijn steken. Nijmegen en omgeving kon men vrij houden, hoewel 
datt nog twee weken van zware strijd kostte. In Eindhoven werd het na 
hett bombardement van dinsdagavond rustig. Wel lag de stad in een vrij 
smallee corridor van bevrijd gebied, zodat het front niet ver weg was en 
nogg van alles mis kon gaan. Frits had tijdig besloten zijn onderduik-
adress in de Betuwe te verlaten en weer de Waal en de Maas naar Brabant 
overr te steken; de laatste dagen had hij doorgebracht in het plaatsje 
Dinther,, ten noorden van Eindhoven. Hij kon met hulp van lokale men-
senn de bevrijde corridor bereiken en kwam op woensdag de 20ste sep-
temberr thuis.48 Frans Otten arriveerde twee dagen later.49 Met al zijn 
inspanningenn was het hem gelukt zelf toegevoegd te worden aan een 
SHAEF-missiee die direct achter de Britse en Amerikaanse troepen aan 
naarr Eindhoven ging om te bekijken welke research daar tijdens de oor-
logg was gedaan en mogelijk in Duitse handen was beland. Wat hem zal 
hebbenn geholpen, is dat de missie onder leiding stond van een bekende, 
namelijkk sir Robert Watson-Watt, dezelfde die vlak voor het uitbreken 
vann de Tweede Wereldoorlog had ontdekt dat Philips' televisiebuis EF-
500 zo geschikt was voor radar.50 

Mett Otten als kwartiermaker werd tevens de verbinding tussen 
Eindhovenn en New York/Larchmont hersteld. De daaropvolgende ne-
genn maanden stuurde hij elke maand twee tot drie brieven naar zijn 
echtgenote,, waarmee hij haar - en daarmee natuurlijk ook Anton en 
Annaa - uitvoerig op de hoogte hield van de situatie in Eindhoven en 
Nederland.. De brieven deden er nog altijd drie tot vier weken over om 
dee Verenigde Staten te bereiken maar de meeste kwamen aan. Een van 
dee eerste bracht Anton treurig nieuws. Op 2 september was zijn goede 
vriendd Jan Feith overleden, 'na lang ziek te zijn geweest, sedert verleden 
jaar,, vermoedelijk kanker', zo had Otten gehoord." Bovendien had hij 
eenn teleurstellend advies: De Laak was wel te repareren, 'maar 't zal lang 
duren,, want alles ontbreekt hier'.52 Eindhoven was 'een geteisterde stad 
[met]]  een somber aanzien'. Er was geen gas, na twaalf dagen voor het 
eerstt weer een beetje elektriciteit, weinig voeding. 'Fabriek kan voorlo-
pigg niet werken, tweehonderd wagons met materialen en machines zijn 
"gestolen".'All  met al: "t Is gelukkig dat julli e nog daar zijn, want er is hier 
nauwelijkss te wonen en de aanloop naar een enigszins normaal leven zal 
langg duren en langzaam gaan. Haast je maar niet!' 

Dee daaropvolgende maanden werd Ottens stemming er aanvanke-
lij kk niet beter op, zo laten zijn brieven zien. De geallieerden hadden de 
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nodigee moeite de rest van Brabant en Zeeland te bevrijden - de Duit-
serss gaven Den Bosch, Tilburg en Breda pas eind oktober prijs en Mid-
delburgg begin november. Intussen verbeterde de situatie op het gebied 
vann gas, kolen en elektriciteit niet, schreef hij naar Larchmont, en na-
menn de voedsel- en kledingtekorten zelfs toe; de meeste gewone mensen 
haddenn nauwelijks enig ondergoed meer. Het bedrijf gaf tweeënhalf 
miljoenn gulden per maand uit aan salarissen en kosten, maar er was 
geenn werk en er kwam vrijwel geen geld binnen.53 In december was hij 
dee wanhoop nabij. Geen enkel vraagstuk, binnen of buiten het bedrijf, 
leekk oplosbaar. 'Er is verwarring op bijna elk gebied. Van alle systeem en 
ordee en organisatie vrijwel niets over. En daar heb ik me nu twintig jaar 
doorr en rot voor gewerkt... Ik kan er soms bijna om huilen. Administra-
tiee ook tegen de vlakte en daar veel ruzie, ook dat nog! ...Wat een wereld, 
watt een denderende en infernale rotzooi!'54 Tot overmaat van ramp be-
gonnenn de Duitsers op 16 december onverwacht een nieuw offensief via 
dee Ardennen, in een kennelijke poging door te stoten naar Brussel en 
Antwerpen.. Ze werden betrekkelijk snel tot staan gebracht, maar al met 
all  bracht dit Zuid-Nederland toch weer een maand van grote onzeker-
heid. . 

Mett Kerstmis sloeg zijn stemming ineens om - precies tegelijk met 
hett weer. Het was 'bar koud,' schreef hij Annetje, 'maar zoals in de ber-
gen,, tintelend, zon, strakke lucht, wit bevroren dauw op de fairways 
[vann de golfbaan, MM] , schaatsenrijdende kinders op het ven, volko-
menn windstil'.55 Hij had genoten van een lange wandeling over de hei bij 
dee golfbaan - waar hun vill a Het Heihuis stond en waar ook letty en 
Henkk woonden in vill a De Gagelhof- en van het samenzijn met de fa-
miliee tijdens de kerstdagen. Inderdaad keerde vanaf dat moment in en 
rondd Philipstown alles ten goede, hoe langzaam soms ook. Honderd ki-
lometerr naar het zuiden bood het heldere weer de geallieerden de kans 
dee Duitsers in de Ardennen vanuit de lucht te bestoken en hen terug te 
dringen.. Geleidelijk begon de spanning in Zuid-Nederland weer af te 
nemen.566 Op oudejaarsdag keerde Frits terug van een reis van vijf weken 
naarr Zwitserland, waar hij voor drie tot vier miljoen francs machines 
hadd kunnen bestellen, waaronder een groot stroomaggregaat, en ook 
watt auto's.57 In Antwerpen arriveerde een eerste lading van het graan 
datt de Nederlandse regering tijdens de oorlog in de Verenigde Staten 
hadd gekocht, zodat de voedselsituatie in het bevrijde zuiden enigermate 
verbeterde.588 En in Londen was intussen Herman van Walsem aangeko-
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men,, zodat daar nu ook iemand de directiezaken en het contact met de 
regeringg behartigde.59 

Toenn Anton het nieuws van de bevrijding van Eindhoven hoorde, wilde 
hijj  meteen een radiotoespraak houden en via de zender Voice of America 
naarr Holland roepen: 'Ditmaal begint de victorie niet bij Alkmaar maar 
bijj  Eindhoven! Met brandende belangstelling volgden wij de veldtocht 
vann het tweede Britse leger onder generaal Dempsey en van onze Neder-
landsee troepen; eerst in de slag bij Bourg Leopold; toen bij Hechtel naar 
hett noorden zwaaiend, langs de weg, die wij zo op ons duimpje kennen 
enn die wij zo honderden malen hebben gereden. Wij leefden mee met el-
kee mijl , die zij voortrukten, in de hoop dat zij Eindhoven zouden be-
reiken,, alvorens de bezetters tijd hadden nog meer onheil aan te richten. 
Enn toen eensklaps de grootse landing van de parachutisten en van de 
gliderss [zweefvliegtuigen, MM ] onder commando van generaal Brere-
ton!!  ...Wat hadden wij gegeven, om op het ogenblik der bevrijding bij u 
tee kunnen zijn, om mee te juichen en te jubelen, rijkelij k getooid met 
Oranje,, de kleur van ons geliefd Vorstenhuis. Wat zal het voor ons allen 
eenn voldoening zijn, wanneer wij gezamenlijk weer de hand aan de 
ploegg kunnen slaan, opdat de Philips' vaan zich weer vrij over alle zeeën 
zall  kunnen ontplooien.'60 

Hett bombardement van de 19de september gooide helaas roet in het 
eten.. Op het laatste moment moest hij deze uitgelaten tekst terzijde leg-
gen.. 'Wij wensen u sterkte toe,' zei hij in de sobere versie die wel werd 
uitgezonden;; 'laten wij de blik op de toekomst gericht houden en kracht 
vindenn in de arbeid, die ons na de volledige bevrijding wacht, voor de 
wederopbouww van onze geteisterde stad en ons geliefd vaderland.'61 

Aanvankelijkk wilde hij zo snel mogelijk naar huis en vroeg hij uitreispa-
pierenn aan.62 De eerste berichten van Frans Otten en het (grotendeels) 
mislukkenn van operatie Market Garden deden hem van dit plan afzien. 
Datt was verstandig. Nederland was in tweeën gesplitst, de frontlinie was 
nogg instabiel, het was niet eens zeker dat hij verder zou komen dan En-
geland,, en dan nog bleef de vraag wat hij in Eindhoven zou kunnen 
doen. . 

Opnieuww achteroverleunen wilde hij ook weer niet. In november 
vroegg hij de minister van Oorlog te Londen wat hij de meevechtende 
Nederlandsee troepen het best bij wijze van kerstpakket kon geven. Siga-
retten,, antwoordde de minister, er waren vijfentwintighonderd solda-
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tenn van de Koninklijke Landmacht op het vasteland van Europa en vijf-
honderdd pond sterling was genoeg voor honderd stuks per persoon, en 
watt extra voor de gewonden.63 Na aankomst van Ottens brief over de 
verslechterdee voedsel- en kledingtoestand liet hij de bedrijfsjurist Dirk 
Sanness van Philips Engeland weten dat hij pakketten voedsel en kleren 
naarr Nederland wilde gaan versturen. Sannes moest met minister-pre-
sidentt Gerbrandy gaan praten over een procedure voor de distributie, 
zodatt de pakketten bij de meest behoeftigen terecht zouden komen. De 
brieff  aan de jurist, in januari 1945 verstuurd door het secretariaat in het 
Rooseveltt Hotel, bevatte de aantekening: 'P. S. Dr. Philips zag deze brief 
enn ik moet van hem toevoegen dat hij beslist wil dat u een oplossing 
vindtt en dat hij geen negatief antwoord verwacht.'64 

Nadatt de geallieerden het Ardennenoffensief hadden gekeerd en de te-
genaanvall  hadden ingezet, drongen ze in februari 1945 over een breed 
frontfront door in Duitsland en tot de Rijn. Nu was het Antons beurt steeds 
ongeduldigerr te worden. Op een gegeven moment hoorde hij dat de 
NetherlandsNetherlands Purchasing Commission, het regeringsbureau voor aanko-
penn in de Verenigde Staten, nog altijd geen bestellingen uit Eindhoven 
hadd ontvangen. Hij ontstak in woede en stuurde een telegram op poten 
naarr directeur Sierd Eriks van Philips Engeland: dit was Volkomen on-
begrijpelijk',, al in 1943 was de inventarisatie van benodigde machines en 
materialenn afgerond, het krediet daarvoor van de regering was al sinds 
dee zomer van 1944 beschikbaar, Frits en Eriks moesten direct actie on-
dernemen!65 5 

Beginn maart (als inmiddels gebruikelijk bracht hij in de winter een 
tijdjee in het zuiden van de Verenigde Staten door) ontving hij van Lou-
partt een rapport dat zijn emoties weer wat zal hebben getemperd, om-
datt daaruit bleek dat men in Eindhoven wel degelijk deed wat men 
kon.666 Het was afkomstig van Herman van Walsem in Engeland, die be-
zoekk had gehad van Frits. Antons zoon was op 31 januari naar Londen 
gereisdd als lid van een delegatie zuidelijke prominenten - door de ko-
ninginn uitgenodigd om haar te informeren over de situatie in Zuid-Ne-
derlandd - en vervolgens een kleine maand in Engeland gebleven.67 Op 
basiss van zijn inlichtingen en die van enkele andere bezoekers uit Eind-
hovenn gaf Van Walsem een uitvoerig overzicht van de toestand in de fa-
briekenn aldaar. Ondanks de keer ten goede moesten de problemen niet 
wordenn onderschat. Het tekort aan energie (kolen, gas, elektriciteit) en 
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aann transportmogelijkheden was nog steeds groot. Pas vierduizend 
mensenn waren feitelijk aan het werk - dat deels bestond uit het uitvoe-
renn van reparaties. De rest van het personeel had niets te doen. De lange 
bezettingg had het moreel van de mensen aangetast. 'Hun verlangen de 
belangenn van het concern te dienen is verzwakt en er heerst een algeme-
nee onrust van laag tot hoog, die resulteert in een algemeen verlangen 
naarr verandering - hoe of wat dan ook. Deze mentaliteit is niet speci-
fiekfiek voor Philips, maar is overal in het bevrijde deel van Holland waar te 
nemen.'688 In deze rusteloze, onzekere en chaotische sfeer werd een deel 
vann het personeel aangezogen door allerlei organisaties van leger, wel-
zijnn en de civiele autoriteiten. Niet zelden bleven ze formeel in dienst 
vann Philips, maar besteedden ze het grootste deel van hun tijd aan acti-
viteitenn voor die organisaties. Van Walsem schreef: 'Helaas geldt dit met 
namee voor onze beste mensen met het meeste initiatief.'69 Frits Philips 
schreeff  over dit fenomeen later in zijn autobiografie: 'De geallieerden 
haddenn veel burgerpersoneel nodig, vooral met talenkennis. Eindhoven 
wass al gauw gepromoveerd tot hoofdstad van bevrijd Nederland, met 
eenn menigte nieuwe bureaus... en bij de geallieerden viel er ook gemak-
kelijkk een extraatje afin de vorm van sigaretten, thee, koffie, nylon kou-
senn en zulke voor de Nederlandse bevolking hoogst zeldzame artikelen. 
InIn die dagen heeft Otten berekend, dat er niet minder dan zesenveertig 
verschillendee instanties probeerden Philips-personeel aan te trekken en 
wijj  hadden dan ook met een ware uittocht te kampen.'70 

Tegenoverr deze problemen, aldus Van Walsem, stond ook een en an-
derr aan positiefs. De PTT had telefoonapparatuur besteld, men had 
contactt met het Amerikaanse leger over het leveren van radiobuizen, er 
wass een tweede Brits/Amerikaanse missie op bezoek geweest om te be-
zienn op welke manier de Eindhovense laboratoria en fabrieken voor de 
warwar effort konden worden ingezet, en men verwachtte orders van het 
Britsee leger voor uiteenlopende artikelen als radiobuizen, gelijkrichter-
buizen,, autolampen, telefoonrelais, draagbare filmprojectoren.71 

Vann Walsem bevestigde in zijn rapport nog eens dat de voedselsituatie 
verbeterde,, maar dat de tekorten aan kleding schrikbarend waren.72 

Medioo maart, een weekje na lezing van dit alles, keerde Anton terug 
naarr New York om daar zijn aankopen van hulpgoederen te intensive-
ren.. Philips Canada kreeg het verzoek na te gaan of vanuit dat land blik-
boter,, pakjessoep, zeep, scheermesjes en dergelijke in bulk naar Neder-
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landd konden worden gestuurd, ten behoeve van daar samen te stellen 
voedselpakketten,, en moest ook alvast twintigduizend blikken vlees 
kopen.733 Schoenen bleken goedkoper in Argentinië, zodat de vestiging 
Buenoss Aires opdracht kreeg achtduizend paar te bestellen.74 Op advies 
vann Anna moesten er ook wat bij 'voor die arme mensen die nooit iets 
kunnenn krijgen omdat ze te kleine ofte grote voeten hebben', en verder 
wildee Anton 'geen chique schoenen, alleen goede, eenvoudige, stevige 
schoenen,, ook voor de dames'.75 Philips do Brasil werd ook ingescha-
keldd en meldde dat van daaruit binnen een paar maanden grote hoe-
veelhedenn flanellen en katoenen ondergoed, sportblouses, lichte pull-
overs,, peignoirs, kousen en dergelijke konden worden geleverd.76 

Juristt Dirk Sannes in Londen was niet met premier Gerbrandy gaan 
praten,, maar dat hoefde ook niet. In december had de regering de reser-
vemajoorr dr. A.M. Meerloo benoemd tot Regeringscommissaris voor 
dee Bijzondere Hulpverlening, met het doel particuliere hulpacties te 
coördineren.777 Meerloo beloofde Sannes meteen medewerking bij de 
verzendingg van Antons pakketten met hulpgoederen naar Nederland -
watt alleen kon met medewerking van de geallieerden en in Zuid-Neder-
landd met het inmiddels daar gevestigde Militai r Gezag. Er was wel een 
voorwaarde:: de hulpgoederen mochten niet alleen naar personeel van 
Philipss maar moesten deels ter beschikking komen van de regering voor 
distributiee onder andere hulpbehoevenden. Anton - de onderhande-
laarr in hem werd wakker - wilde dan wel een gunst terug. Hij stuurde 
Meerlooo een brief met een uitvoerig overzicht van de algemene hulp die 
hijj  en het concern al hadden gegeven: geld voor het sturen van zeep naar 
Holland;; geld voor zevenhonderd hulppakketten van de Netherlands 
AidAid Society voor Eindhoven en voor dekens en ondergoed; vierhon-
derdvijftigg pakjes met drop, zeep, scheermesjes, een wollen das voor mi-
litairenn van de Prinses Irenebrigade (waarvan de inhoud deels ook bij 
dee burgerbevolking terecht was gekomen, vermoedde hij); terwijl de 
firmaa tienduizend dollar had betaald voor nog eens vijftienhonderd 
vann die pakjes en voor de aankoop van penicilline. Na deze opsomming 
kwamm hij met zijn o zo bescheiden vraag: 'Zou u zo vriendelijk willen 
zijn,, wanneer ik nu de wens mocht hebben, om enkele kisten te zenden, 
mett bijvoorbeeld wollen stoffen en stoffen voor overhemden voor vol-
wassenenn en kinderondergoed voor mijn familie en kennissen te Eind-
hoven,, om deze voor mij te doen doorzenden?'78 Meerloo kon met goed 
fatsoenn geen 'nee' zeggen, gaf hem zijn zin en sprak zelfs zijn 'apprecia-

451 1 



tie'' uit over Antons initiatief 'om de soldaten op weg naar Nederland 
pakkettenn voor de Nederlandse bevolking mee te geven'.79 

Inn maart 1945 staken de geallieerden in Duitsland de Rijn over en aan het 
eindd van die maand bogen ze af naar het noordwesten, richting Oost- en 
Noord-Nederland.. Het geïsoleerde westen van het land, sinds eind 1944 
tenn prooi aan een hongersnood die enkele tienduizenden levens eiste, 
moestt nog ruim een maand wachten op de bevrijding.80 Vrijdag 4 mei 
capituleerdee de Duitse Wehrmacht in Noordwest-Europa. Anton stuur-
dee vanuit New York meteen gelukstelegrammen naar koningin Wilhel-
minaa en minister-president Gerbrandy in Londen, met de belofte dat 
zijnn concern zich met alle kracht zou inspannen voor de wederop-
bouw.811 Eigenlijk was hij twee dagen te vroeg. De Duitse bevelhebber in 
Nederlandd ondertekende het capitulatiebevel pas zondag 6 mei en het 
duurdee tot dinsdag 8 mei voordat Canadese troepen Amsterdam, Den 
Haagg en Rotterdam binnentrokken.82 

InIn Eindhoven begon men ook op vrijdag met feesten. Frans Otten 
schreeff  later in telegramstijl: 'grote feestvreugde, hossen en dansen en 
zingen'.833 Maandag de 7de kwam het grootste deel van het personeel bij-
eenn op het sportterrein van PSV. Frits sprak, evenals Otten, Herman van 
Walsemm (die uit Londen was gekomen) en nog enkele anderen. De 
Philips-harmoniee speelde, men verzond een collectief telegram aan An-
ton.. 'Vele vlaggen, prachtweer, goede stemming, zéér geslaagd,' schreef 
Otten,, 'plusminus vijftienduizend mensen. Even na het begin kwam het 
berichtt van Duitslands surrender [de algemene Duitse overgave te 
Reims,, M M ] .'84 Zijn brief was opgewonden, chaotisch en druk, maar hij 
steldee Annetje en nadrukkelijk ook Anton gerust: 'Ik maak het overi-
genss goed en blijf onder alles rustig en goed gehumeurd, dus het tegen-
deell  van opstandig (voor vader!).'85 

Dee geschiedschrijver van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, dr. L. 
dee Jong, heeft aan het verloop van de gebeurtenissen in deze maanden 
enkelee honderden pagina's gewijd. Aan het eind daarvan inventariseert 
hijj  de toestand waarin de Duitsers dit land en zijn bevolking achterlie-
ten.866 Later is zijn beeld op enkele punten te somber gebleken, met na-
mee op economisch terrein, maar in veel opzichten is het nog altijd cor-
rectt en deprimerend. Hier de belangrijkste feiten. Door overstromingen 
diee (voornamelijk) de Wehrmacht de laatste maanden en weken had 
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veroorzaaktt - de Waterlinie tegen Holland zelf gebruikend - stonden 
grotee delen van het land onder water en kon ruim tien procent van de 
cultuurgrondd niet worden gebruikt, in Zeeland zelfs dertig procent.87 

Alss gevolg van bombardementen (Duitse en geallieerde), sloop ten be-
hoevee van Duitse verdedigingswerken (vooral in de kuststreek) en het 
geweldd van de bevrijdingsstrijd waren meer dan een half miljoen van de 
negenn miljoen Nederlanders (ruim vijf procent) hun woningen kwijt-
geraakt;; van nog eens anderhalf miljoen (bijna zeventien procent) wa-
renn de huizen beschadigd. Daarnaast waren duizenden boerderijen en 
bedrijven,, en vele honderden scholen, kerken en ziekenhuizen zwaar 
beschadigdd of vernietigd - waarbij Noord-Brabant tot de meest ge-
troffenn provincies hoorde. 'Bij al die verwoestingen en beschadigingen 
nuu moet bedacht worden dat materialen voor herstel voorlopig ontbra-
ken,'alduss De Jong.88 

Aanvankelijkk schatte het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de 
oorlogg Nederland een derde van het nationaal vermogen had gekost; 
datt is later bijgesteld naar ongeveer een kwart.89 Een recente studie van 
H.. Klemann wijst uit dat de Duitsers in de jaren 1940-1945 bijna tien 
miljardd gulden (zevenenzeventig miljard euro) aan geld, goederen en 
dienstenn aan de Nederlandse economie hebben onttrokken, wat neer-
komtt op 1,74 keer het bruto binnenlands product van 1938. Dat gebeur-
dee vooral in de vorm van verplichte kredieten aan de Wehrmacht voor 
bezettingskosten,, verplichte bijdragen (eerst in goud en later in goede-
renn en diensten) aan de Duitse veldtocht tegen de Sovjet-Unie, en leve-
rantiess die niet betaald werden. Per huishoudens kwam dat neer op 
ruimm vierduizend gulden (ruim dertigduizend euro), meer dan twee-
maall  het toenmalig doorsnee jaarinkomen.90 Vooral als gevolg van deze 
exploitatiee lag het reëel nationaal inkomen aan het eind van de oorlog 
opp minder dan de helft van dat van 1939.91 

Vann de verschillende economische sectoren was de transportsector 
duidelijkk het zwaarst getroffen. Vernieling door oorlogsgeweld en dief-
stall  door de Duitsers hadden enorme gaten geslagen in de infrastruc-
tuur,, in het openbaar vervoer en in het bestand aan personenauto's. 
Meerr dan negenhonderd verkeersbruggen waren vernield, van de vijfti g 
belangrijkstee waren er maar negen over, en van de belangrijkste spoor-
bruggenn maar drie. In de havens waren zware verwoestingen aange-
richt.. Het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg waren geblokkeerd 
doorr afgezonken zeeschepen, talloze andere vaarwegen door binnen-
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vaartschepen.922 Van de Ns-locomotieven was (ten opzichte van 1938) 
bijnaa de helft verdwenen, van de wagons tachtig tot negentig procent, 
vann de autobussen veertig procent, van de personenauto's de helft.93 

Inn een aantal opzichten viel de schade toch ook weer mee, blijkt uit 
dee studie van Klemann. Het aantal vrachtauto's was na afloop van de 
Tweedee Wereldoorlog 'maar' ruim tien procent kleiner dan daarvóór en 
hett aantal binnenvaartschepen niet meer dan twintig procent.94 In de 
agrarischee sector was het productieapparaat in de niet-geïnundeerde 
gebiedenn goeddeels intact, ondanks de roof van meer dan honderddui-
zendd paarden en een half miljoen koeien en varkens gedurende de oor-
log.955 Het bank- en verzekeringswezen stond nog stevig overeind.96 Wat 
dee industrie betreft: daar hadden de Duitsers vijftigduizend machines 
gestolen,, met name uit de metaalindustrie. Daartoe hoorden echter ook 
allerleii  kleine apparaten als industriële naaimachines, typemachines en 
elektromotorenn van allerlei formaat. Alles bijeen waren maar enkele 
procentenn van het machinepark verdwenen. Tijdens de oorlog was bo-
vendienn zoveel in de industrie geïnvesteerd, dat het primaire machine-
vermogenn ook na de vernielingen en inbeslagnames nog altijd hoger lag 
dann in 1939. Weliswaar was de industrie in Nederland tegen mei 1945 
praktischh tot stilstand gekomen; het probleem bij het reactiveren van de 
productiee was echter vooral het gebrek aan grondstoffen, kolen en elek-
triciteit,, en niet zozeer het gebrek aan capaciteit.97 

Dee toestand waarin de bevolking achterbleef, vormt natuurlijk een 
anderr verhaal. Tijdens de meidagen van 1940 zijn bijna 2200 Nederland-
see militairen omgekomen en ruim 2500 burgers.98 De schattingen lopen 
uiteen,, maar in grote lijnen hebben de daaropvolgende oorlogsjaren 
rondd de tweehonderdduizend Nederlanders het leven gekost, van wie 
ongeveerr de helft bestond uit joodse gedeporteerden en de overigen 
slachtofferss waren van het oorlogsgeweld, bombardementen, concen-
tratiekampenn en honger.99 Daarnaast waren er enorme aantallen ont-
heemden:: onderduikers, evacués, hongervluchtelingen, dwangarbei-
derss in de Arbeitseinsatz, gevangenen in concentratiekampen, gedepor-
teerdee joden die de holocaust hadden overleefd, krijgsgevangenen, 
mensenn die naar het buitenland waren uitgeweken. In totaal ging het 
omm bijna twee miljoen personen, ofwel meer dan een vijfde van de be-
volking.. Van nog eens meer dan tweehonderdduizend mensen was ten 
tijdee van de bevrijding de verblijfplaats onbekend.'00 Vrijwel alle overle-
venden,, ontheemd of niet, waren tijdens de oorlog verarmd. Eenmaal 
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bevrijdd had een op de tien Nederlanders niet meer kleren dan die welke 
zee droegen. De Jong: 'Goede schoenen waren schaars geworden - velen 
liepenn op geïmproviseerd schoeisel, in arme wijken liep wel de helft van 
dee kinderen blootsvoets.'101 In het hongergebied had drieënveertig pro-
centt van de gezinnen niet meer dan één enkel laken per persoon en de 
helftt niet meer dan één handdoek.102 

Eenn van de betere beslissingen van de Nederlandse regering in Lon-
denn dateert van najaar 1940, toen zij de Rotterdamse graanhandelaar 
C.. van Stolk aanstelde als regeringscommissaris in buitengewone 
dienst,, met de taak in de Verenigde Staten grote voorraden voedings-
middelenn en kledingmaterialen te kopen voor de eerste maanden na de 
bevrijding.. Van Stolk deed dit met grote inzet, en wist zijn voorraden 
ookk te beschermen tegen het begerig oog van de Amerikaanse en Britse 
autoriteiten.. Aan het eind van de oorlog bevonden zich meer dan drie-
honderdduizendd ton graan, en aanzienlijke hoeveelheden sojabonen, 
rijst,, katoen, wol, leer en andere goederen in meer dan zestig opslag-
ruimtenn in zes landen: Canada, de Verenigde Staten, Brazilië, Uruguay, 
Argentiniëë en de Dominicaanse Republiek. De verscheping naar Neder-
landd begon als gezegd eind 1944.103 Desondanks beseft men, de inventa-
risatiee van De Jong en de studie van Klemann lezende: de schaarste, ook 
aann andere materialen en goederen, was zo groot dat particuliere hulp-
actiess zeer welkom bleven. 

Dee maanden na de bevrijding ging Anton verder met het inkopen van 
dee meest uiteenlopende spullen: fietsbanden, rubberringen voor weck-
flessen,, nog meer kleding (waarvoor de Amerikaanse trust geld be-
schikbaarr stelde), werkkleding voor het personeel, verf en glas voor de 
fabrieken.1044 De verzending was door het gebrek aan scheepsruimte niet 
gemakkelijk.. In juni kocht hij tienduizend rubberregenjassen van het 
Amerikaansee leger - è raison van vijfenzeventig dollarcent per stuk -
enn probeerde hij die als extra zending te versturen, en toch weer uitslui-
tendd te bestemmen voor zijn personeel in Eindhoven. Hij stuitte echter 
opp een oude bekende, de voormalig minister van Economische Zaken 
M.. R L. Steenberghe, die na zijn vertrek uit het kabinet (in 1941) voorzit-
terr was geworden van de Nederlandse Missie voor economische, finan-
ciëlee en scheepvaartaangelegenheden. Deze organisatie was begin 1942 
inn Washington opgericht als koepel voor onder meer de Netherlands 
PurchasingPurchasing Commission en het kantoor van de buitengewoon regerings-
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commissariss en graaninkoper Van Stolk.105 Steenberghe liet Anton we-
tenn dat Nederland nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid scheepsruimte 
vanuitt de Verenigde Staten toebedeeld kreeg, zodat verzending van de 
regenjassenn ten koste zou gaan van iets anders, en verwees hem nog eens 
opp vermanende toon naar eerdere brieven over de bevoordeling van het 
Philips-personeel:: 'Ik heb hier destijds ook bij genoemd de noodzake-
lijkheidd van een bevredigende en rechtvaardige distributie in Neder-
land.'106 6 

Antonn en Anna waren op zomervakantie in New Hampshire toen op 
66 en 9 augustus atoombommen op Hiroshima en Nagasaki vielen.107 

Meteenn na de capitulatie van Japan, door keizer Hirohito bekendge-
maaktt op woensdag 15 augustus, liet hij felicitaties sturen naar alle vesti-
gingenn in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika en visa aanvra-
genn voor de uitreis.108 Daarna startte hij de voorbereiding van zijn te-
rugkeer.. Maar waar te beginnen? Om een of andere reden dacht hij het 
eerstee aan zijn auto. Nog vanaf zijn vakantieadres liet hij een telegram 
sturenn naar J. M. de Booy, de voormalig directeur van Koninklijke/Shell 
diee sinds mei 1944 minister van Scheepvaart en Visserij was, met een 
verzoekk om transportruimte voor zijn Lincoln Zephyr.109 Tegelijkertijd 
vroegg hij voorzitter P. J. Aalberse van de Mijnraad te Den Haag dit ver-
zoekk te ondersteunen, omdat hij wegens de nog gebrekkige spoorver-
bindingenn zonder auto geen vergaderingen van dit adviescollege zou 
kunnenn bijwonen.110 Het is niet bekend of Aalberse dit argument sterk 
genoegg heeft gevonden om actie te nemen. 

Rondd 1 september keerde hij terug naar New York, waar inmiddels 
ookk Franss Otten weer was gearriveerd.111 Hij schreef Frits: 'De dames lo-
penn rond als razenden om te shoppen en bij elkaar te graaien wat moge-
lij kk is voor de terugreis naar huis, die wij vermoedelijk wel half oktober 
zullenn kunnen starten. Ik ben nog druk bezig met minister De Booy die 
mijj  heeft verwezen naar dee ambassade te Washington om mijn inboedel 
meee te nemen, zodat wanneer wij terug zijn er algemene bedeling plaats 
kann vinden.'112 Aangezien half oktober maar anderhalve maand verder 
was,, begon hij ook zelf als een razende alles door elkaar te kopen - nu 
voorall  voor eigen behoeften - en te regelen. Schoondochter Sylvia 
moestt opgeven wat de maat van de traproeden in De Laak was, hij liet in 
Engelandd fietsen aanschaffen voor zichzelf, Anna en een aantal familie-
leden,, en hij bestelde alvast twee nieuwe kostuums bij een kleermaker in 
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Londen.1133 Hij meldde directeur W. Muri van Philips Zwitserland dat hij 
dee daaropvolgende winter zeker weer in dat land zou willen doorbren-
gen,, om te ontsnappen aan de Hollandse winter, 'die zeer slecht zou 
zijnn voor mijn gezondheid'114 Wilde Muri alvast inreisvisa regelen? Hij 
betaaldee zijn Amerikaanse inkomstenbelasting, bestelde tien kistjes ha-
vana'ss op Cuba (met het verzoek ze rechtstreeks naar Nederland te stu-
ren),, schakelde makelaars in om het huis in Larchmont te verkopen 
(watt niet lukte) en zegde het lidmaatschap van de plaatselijke Bonny 
Briarr golfclub op."5 Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten had hij 
ookk nogal wat kunst gekocht, zijn huis hing er uiteindelijk net zo vol als 
Dee Laak; nu verkocht hij een deel aan een kunsthandel.116 

Eindd september boekte hij passage voor hemzelf, Anna, Annetje en 
Franss Otten, en zijn nu bijna tienjarige kleinzoon Fransje op de 'ss 
Delftdijk',, een vrachtschip met passagiersaccommodatie van de Hol-
land-Amerikaa Lijn; de andere kleinzoon Diek van bijna negentien was 
inn Engeland voor een vliegopleiding bij de RA F.117 Er braken echter sta-
kingenn uit in de New Yorkse haven, zodat het vertrek tot twee keer toe 
moestt worden uitgesteld.118 Hij stuurde een telegram naar Othon Lou-
part,, die sinds begin september in Nederland was: het zou mogelijk wel 
decemberr worden voor ze arriveerden. Loupart reageerde teleurgesteld, 
medee vanwege Ottens voornemen na terugkeer in Europa eerst de vesti-
gingenn in Spanje en Italië te bezoeken. Hij schreef waarschuwend dat 
hett onbegrip tussen 'New York' en 'Eindhoven' en tussen 'New York' en 
dee Nederlandse regering, zoals dat tijdens de oorlog was gegroeid, nog 
altijdd parten speelde. Zowel in Eindhoven als in Den Haag - waarmee 
opp dat moment gesprekken over uiterst belangrijke kredieten gaande 
warenn - bestond 'een bijna niet uitroeibaar scepticisme' over de denk-
beeldenn 'van de verantwoordelijke heren' (dus Anton en Otten) betref-
fendee het herstel van het bedrijf en eventuele uitbreidingen.119 Die scep-
siss had ernstige vormen aangenomen en werd 'telkens door ongelukki-
gee gossips, particuliere correspondenties, persuitlatingen en hier bij 
velenn onbegrijpelijke telegrammen weer leven ingeblazen'. 

Watt Loupart hiermee precies bedoelde, is niet bekend, maar men 
kann zich er - Anton en Otten kennende - een en ander bij voorstellen. 
Mett de 'onbegrijpelijke telegrammen' kan hij hebben gedoeld opp een te-
legrafischee discussie in september en begin oktober over een plan van 
Fritss en het management in Eindhoven tot opsplitsing van de machine-
fabrieken,, waar Anton, Otten en Van Walsem - die ook weer in New 
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Yorkk was - mordicus tegen waren en dat zij vanuit het Roosevelt Hotel 
'absolutely'absolutely impossible and seriously detrimental to concern interests' had-
denn genoemd.110 Loupart zag maar één manier om aan de voortwoeke-
rendee irritaties een einde te maken, en schreef 'dat mijns inziens de 
plaatss van ons allen weer thuis is, zeker voor een onbepaalde tijd, aange-
zienn de mensen alleen door persoonlijk voorbeeld zien en geloven'.121 

Zowell  Anton als Otten moest maar zo snel mogelijk komen en Otten 
moestt zijn reisnaar Spanje en Italiëë maar uitstellen. 

Decemberr was gelukkig wat al te pessimistisch ingeschat. Begin novem-
berr was het zo ver. Het was Anton inderdaad gelukt toestemming te 
krijgenn voor het vervoer van twee auto's; die vertrokken zelfs twee da-
genn eerder dan hij zelf. Vrijdag 2 november verliet de 'ss Delftdijk' de 
havenn van New York.122 Woensdag 14 november arriveerden ze bij Hoek 
vann Holland, vanwaar ze vrijwel exact vijfenhalfjaar eerder waren ver-
trokken.. Wegens mist moest het schip een tijd buitengaats wachten. 
Toenn het eindelijk de Nieuwe Waterweg binnenvoer, werd het begroet 
doorr een motorbootje met Frits, Henk van Riemsdijk en enkele klein-
kinderenn aan boord, die breed zwaaiend een paar keer om de 'ss Delft-
dijk'' cirkelden en toen terugkeerden naar Rotterdam voor het echte 
welkom.1233 De kranten hadden Antons aankomst aangekondigd, en het 
wass druk op de kade van de Merwehaven aan de noordelijke Maasoever, 
waarr de boot aanmeerde.124 'Een optimistische dr. Philips in Nederland 
terug,'' schreef het Algemeen Handelsblady na een paar seconden met 
hemm te hebben gesproken.125 Maar de stemming was bepaald niet uitge-
laten.. Het weer was koud en somber, het was zwaarbewolkt en maar een 
graadd of vier.126 Het weerzien met de kinderen en de - flink gegroeide -
kleinkinderenn was natuurlijk hartverwarmend en geruststellend. Het 
hadd hun niet aan veel ontbroken en zij oogden gezond. Maar op de kade 
stondenn ook verwanten en bekenden die de hongerwinter in het westen 
haddenn meegemaakt en die nog altijd sterk vermagerd waren.127 

Rotterdamm was zwaar gehavend, het centrum door het bombarde-
mentt van 14 mei 1940 goeddeels verdwenen, de havens - waar de Duit-
serss najaar 1944 grondige vernielingen hadden aangericht - nog lang 
niett hersteld. Onderweg naar huis was het beeld al even deprimerend. 
Misschienn het meest confronterend was de aankomst in Eindhoven, 
waarr hij nu met eigen ogen zag welke schade de bombardementen aan 
zijnn fabrieken en de omliggende woningen hadden aangericht, en hoe-
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veell  werk nog met het herstel gemoeid zou zijn. Ook zijn grote bosge-
biedd aan de rand van de stad verkeerde in desolate toestand. Het lag niet 
verr van het vliegveld en er waren tijdens de oorlog zo'n twaalfhonderd 
groteree en kleinere bommen terechtgekomen; bovendien was in de 
winterr van 1944-1945 een derde van de bomen weggekapt om te dienen 
alss brandstof.128 De in dit bos gelegen vill a De Wielewaal van Frits was al 
diee jaren gebruikt door het Duitse leger en bij het bombardement direct 
naa de bevrijding van Eindhoven zwaar beschadigd.129 Antons eigen huis 
wass nog steeds niet klaar voor bewoning, zodat Anna en hij tijdelijk in-
trokkenn bij Frans Otten in diens vill a Het Heihuis bij de golfbaan.130 

Alless was veranderd. Of toch niet? De volgende dag rond twee uur 
'ss middags loeiden de fabriekssirenes. Via het nieuws en de geruchten-
machinee wist heel het personeel inmiddels dat Anton er weer was. Het 
verliett in optocht het werk en trok naar vill a De Laak. Anton wist dat ze 
kwamenn en reed daar ook heen. 'Vergezeld van mevrouw Philips en om-
ringdd door zijn naaste familieleden nam dr. Philips vanaf het bordes 
vann huize "De Laak" de luide toejuichingen in ontvangst, die ononder-
brokenn opstegen uit de stoet, die enkele uren defileerde op de tonen van 
dee Philips-harmonie,' schreef het Eindhovensch Dagblad in een ver-
slag.1311 De stoet telde wel vijftienduizend mensen met 'kleurige mutsen, 
vlaggetjess en andere feesttooi', volgens de NRC, 'naar Brabantse trant 
werdd het een geïmproviseerde carnavalsbetoging' en ondanks het nog 
altijdd sombere en vochtige weer raakte heel Eindhoven in feeststem-
ming.1322 'Overweldigend,' noteerde de pers uit Antons mond, 'het geeft 
mee moed voor de toekomst.'133 

Hett défilé was'als vroeger', schreef Frits later in zijn autobiografie, en 
'veell  van de ouderen waren er rotsvast van overtuigd, dat alles nu gauw 
weerr in orde zou zijn'.134 Op een spandoek stond: 'Er komt schot in, 
Toonn is er weer!'135 Als bij toverslag begon het de volgende dag - vrijdag 
166 november - vanuit het zuidoosten op te klaren, tot de zon in het 
weekendd zelfs tamelijk uitbundig scheen en de temperatuur opliep naar 
bijnaa lenteachtige waarden.136 En jawel, er kwam schot in. De weken 
daaropp arriveerden de eerste zendingen met kleding, waaronder acht 
kistenn textiel uit Brazilië (duizend truien, duizend onderbroeken, dui-
zendd shirts, vierhonderd broeken en vierhonderd combinaties), 7700 
paarr schoenen uit Argentinië en nog eens tweeduizend uit Venezuela en 
Curacao.137 7 
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Sommigee dingen waren echt hetzelfde gebleven. Twee weken na zijn 
terugkeerr kreeg Anton een brief van Hotel Wittebrug te Den Haag. De 
directeurr heette hem welkom in het land. Het hotel had schade opgelo-
penn en was nog door militairen bezet, maar over enige tijd hoopte hij 
Antonn weer te mogen ontvangen. En o ja: 'vóór uw vertrek [op 13 mei 
1940]]  nam ik van u een tasje in bewaring, inhoudend een collectie Ha-
vana-sigaren.. Dit valies is ongedeerd uit de strijd gekomen en houd ik 
gaarnee te uwer beschikking.'138 
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