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HOOFDSTUKK 19 

NogNog spreekt die geconcentreerde wil 
uituit de soms felle ogen1 

Beginn 1946 was het herstel van De Laak en de restauratie van beschadigd 
meubilairr afgerond en trokken Anton en Anna weer in hun eigen huis. 
Dee kisten met duizenden porseleinen en zilveren kostbaarheden had-
denn de gehele oorlog in de opslagruimten van het Museum voor Aziati-
schee Kunst te Amsterdam gestaan.2 De zestig schilderijen in de kluis van 
dee Nederlandsche Handel-Maatschappij in Den Haag, opgeborgen tus-
senn de rijkscollectie, waren aan de Duitse aandacht ontsnapt - de 
kunstrooff  tijdens de Tweede Wereldoorlog was met name gericht ge-
weestt op het bezit van joodse mensen, ook de meeste musea waren niet 
geplunderd.33 Alleen twee portretten door Lucas Cranach, die Anton in 
hett hoofdkantoor had laten hangen, waren verdwenen. Verwalter Mer-
kell  had ze in 1942 op verzoek van Hermann Göring mee naar Duitsland 
genomenn - een is na de oorlog weer teruggekomen.4 Op initiatief van 
Fritss waren tijdens de oorlog de tien kostbaarste doeken uit de kluis in 
Denn Haag weggehaald en overgebracht naar Zaltbommel. Neef Kees 
Philipss - die daar nog altijd de firma Fred. Philips dreef- had ze ver-
borgenn in een speciaal gemetselde ruimte in een theepakhuis. Kort 
daaropp had men exact gelijkende kisten, voorzien van dezelfde num-
mers,, naar de Nederlandsche Handel-Maatschappij teruggebracht, ge-
vuldd met tien minder kostbare schilderijen,'aldus de indruk wekkende, 
datt er niets veranderd was', schreef Antons secretaresse Will y van Bree-
menn in haar verslag over de bezettingsjaren.5 Achteraf had men deze 
wisseltrucc beter achterwege kunnen laten. Juist de in Zaltbommel ver-
borgenn schilderijen kwamen beschadigd terug. Ze bleken aangetast 
doorr vocht, en een restauratie in de ateliers van het Rijksmuseum 
konn daar maar betrekkelijk weinig aan goedmaken. De schade deed 
hunn waarde dalen naar maar vijftien procent van de vooroorlogse, 
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watt neerkwam op een verlies van een kleine zeven ton (rond 2,7 miljoen 
euro).6 6 

Inn haar verslag meldde Will y van Breemen ook wat er met de rest van 
Antonss vermogen, voor zover in Nederland, was gebeurd. Direct na het 
uitbrekenn van de oorlog had zij de schilderijen, kostbaarheden en grote 
pakkettenn aandelen via schenking op naam van Frits en Jetty gezet; de 
detailss zijn eerder beschreven.7 Vóór de oorlog had Anton elf diamanten 
gekochtt voor in totaal tachtigduizend gulden. In 1943 en 1944 waren vier 
daarvann - samen vierentwintig karaat — verkocht voor liefst driehon-
derdduizendd gulden, die Will y van Breemen had beheerd in twee zwarte 
kassen,, een ten behoeve van Frits en een voor Jetty. Ze meldde: 'Grote 
bedragenn werden hieruit betaald aan ondergrondse activiteit, extra le-
vensmiddelenn aan kampen, ondersteuningen gijzelaars en verder belas-
tingenn en huishoudelijke uitgaven.'8 De overige diamanten en andere 
kleineree kostbaarheden had zij op diverse adresjes verborgen: 'in een 
mijnerr safes in Eindhoven', 'onder de kassen van Niessink', 'bij mijn fa-
miliee ingemetseld'. Het verslag liet zien dat Van Breemen, Frits, neef 
Keess Philips van de familiebank in Zaltbommel en enkele ingewijden 
vann de financiële afdeling bij de bescherming en het beheer van Antons 
vermogenn met de nodige bluf hadden ingespeeld op de blindheid van de 
Duitsee bureaucratie. Zo had Frits nooit daadwerkelijk de grond- en bos-
percelenn betaald die op zijn naam waren gezet, aangezien dat geld met-
eenn in beslag zou zijn genomen, zodra het op Antons rekening stond. De 
Duitserss hadden deze simpele truc niet ontdekt. 'Transacties zo door-
zichtigg als deze, daar kwamen ze nooit achter,' schreef Van Breemen 
schamper.99 Toen de bezetter haar een opgave had gevraagd van Antons 
bezittingen,, had ze eenvoudigweg nagelaten daarin de huizen en grond 
tee vermelden die in een privé-vennootschap zaten (waaronder voor zo-
verr bekend De Laak en enkele huizen aan de nabijgelegen Parklaan).10 

Hett had vijf jaar lang geen problemen opgeleverd. En toen de Duitsers 
haddenn besloten dat de banksaldi van Nederlanders die in 'vijandig' ge-
biedd verbleven niet meer dan drieduizend gulden mochten belopen (het 
meerderee moest worden gestort op een Sammelkonto Feindvermögen), 
hadd zij voor Anton en zijn vrouw precies dat maximum op een rekening 
gezet.. Weer was er niet doorgevraagd. Van Breemen: 'Vanzelfsprekend 
namm ik later steeds die maatregelen, dat niets meer overgemaakt werd en 
inn deze heeft de heer C. Philips [- Kees, MM ] altijd reusachtig meege-
werkt.. We hebben aardig wat manipulaties samen verricht. Een echte 
sportt werd dat.'11 
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Welkee schade Anton persoonlijk door de Tweede Wereldoorlog heeft 
geleden,, valt niet precies te zeggen. Enkele jaren later heeft het concern 
hemm en de leden van de raad van bestuur een vergoeding gegeven voor 
oorlogsschadee aan hun huizen en inboedels.12 Voor het opknappen van 
zijnn leeggekapte bossen vol bomkraters in de buurt van het vliegveld 
wass rijkssubsidie beschikbaar.13 De grootste schadepost vormden ver-
moedelijkk de tien aangetaste schilderijen.14 Verder lijk t hij er door de 
oorlogg materieel weinig of niet op achteruit te zijn gegaan. Zelfs zijn 
wijnvoorraadd bleef gespaard, meldde zijn secretaresse. Een deel lag bij 
hett uitbreken van de oorlog opgeslagen bij wijnhandelaren in Tilburg 
enn Amsterdam. Toen het gerucht ging dat de Duitsers daar de hand op 
wildenn leggen, had men Antons flessen in de kelder van het Philips Ont-
spanningsgebouww gelegd. Daar lagen ze nog.15 

Watt de schade van het concern betreft: aanvankelijk schatte Frans 
Ottenn dat door bombardementen en oorlogsgeweld (behalve in Eind-
hovenn was er ook grote schade aan fabrieken in Polen, Duitsland, Oos-
tenrijkk en Italië) honderd miljoen gulden verloren was gegaan, inclusief 
dee verliezen aan weggeroofdee materialen en machines.16 Later wist men 
eenn deel van de machines uit Duitsland terug te halen en zakte de schat-
tingg terug naar zestig miljoen voor verwoestingen aan de bezittingen in 
heell  Europa.17 Men deponeerde bij de regering een claim wegens oor-
logsgeweldschadee (de bombardementen) en bezettingsschade van 
drieënnegentigg miljoen gulden, en daarnaast een claim van 283 miljoen 
guldenn tegen Duitse bedrijven, wegens sinds 1935 gemiste licentiever-
goedingen.18 8 

Terzijde:: vóór zijn terugkeer had Anton in de Verenigde Staten sa-
menn met Othon Loupart een plan voor de Duitse herstelbetalingen 
bedacht.199 Die moesten volgens hem niet in geld plaatsvinden maar in 
natura.. Daartoe zouden de Duitse bedrijven al hun exportgoederen 
moetenn overdragen aan een Allied Import & Export Corporation, onder 
auspiciënn van de Verenigde Naties. Landen met recht op schadevergoe-
dingg zouden deze goederen tegen kostprijs kunnen afnemen, met een 
zodanigee opslag dat de Corporation de Duitse bevolking net genoeg 
konn geven om van te leven. 'Onze bedoeling dus is, Duitsland te voor-
zienn van grondstoffen en van voedsel voor een minimum bestaan. 
Daartegenoverr ontvangen wij van hun overvloedige materialen en afge-
werktee producten, alles simple comme bonjour? zette hij uiteen in een 
brieff  aan de gezaghebbend bankier en econoom prof. dr. G. M. Verrijn 
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Stuart.200 Gaandeweg kon men de exportprijzen opschroeven en de 
Duitserss een wat hogere levensstandaard gunnen. Voor Philips zou zo'n 
wingewestt direct naast de deur zeer voordelig zijn: 'Onze N v zou een ge-
deeltee van haar behoefte aan grondstoffen en halffabrikaten voor min-
stenss vijf miljoen gulden per jaar kunnen dekken. Daarbij zouden de 
prijzenn oneindig veel lager zijn, dan die, waarvoor men op het ogenblik 
betrekkenn moet uit de us A, Canada, Engeland, Zweden en Zwitserland.' 

Verrijnn Stuart - hij zou later voorzitter van de Sociaal Economische 
Raadd worden - vond het plan maar niks. Alleen de mogelijkheid winst 
tee maken zou de Duitsers prikkelen tot een voldoende hoge productie 
omm herstelbetalingen mogelijk te maken, zo redeneerde hij: 'Deze pro-
ductiee zal niet de gewenste omvang verkrijgen, wanneer de Duitsers met 
dee bajonet van de bezetter aan het werk gehouden zouden moeten wor-
den.. Zij moeten zelf enig belang bij de productie hebben. Wenst men 
hunn dit niet te geven, dan kan men iedere illusie omtrent belangrijke 
schadevergoedingg wel opgeven.'21 De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
Antonn ook niet veel van zijn idee verwachtte. Hij schreef zijn oude 
vriendd Piet van Tienhoven (van de Vereniging Natuurmonumenten) op 
berustendee toon: 'In Washington was men er zeer in geïnteresseerd, 
dochh vermoedelijk zal men het wel terzijde hebben gelegd, omdat men 
nuu eenmaal voor zulke vraagstukken geen directe oplossing weet... Wij 
hebbenn in alle geval onze plicht in deze gedaan en daarmee basta!'22 

Daarr komt bij: toen Verrijn Stuart het plan begin 1946 onder ogen kreeg, 
wass het de facto alweer achterhaald. De internationale conferentie over 
Duitsee herstelbetalingen van november 1945, te Parijs, had de hoop op 
substantiëlee schadevergoedingen flink getemperd. De geallieerden had-
denn een verdeelsleutel afgesproken, maar geen bedragen, en lieten de 
kwestiee verder over aan de opperbevelhebbers van de drie westelijke be-
zettingszoness in Duitsland (de Amerikaanse, Britse en Franse) en een 
internationaall  agentschap in Brussel. Uiteindelijk is van Duitse herstel-
betalingenn na de Tweede Wereldoorlog maar weinig terechtgekomen; 
Nederlandd zag vierenhalf procent van zijn nationale claim gehono-
reerd.23 3 

Terugg naar de schade van Philips. Schattingen zeggen weinig over 
feitelijkee hersteluitgaven, en claims zijn om tactische redenen meestal te 
hoog.. De beschikbare cijfers laten zien dat Philips de eerste twee oor-
logsjarenn in bezet Europees gebied goede resultaten heeft behaald. In 
meii  1940 had'Eindhoven' rond twintig miljoen gulden in kas, in januari 
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19433 was dat opgelopen naar vijfti g miljoen.24 Daarna ging het echter 
bergafwaarts,, door de bombardementen, maar ook door factoren als 
hogeree belastingen en sociale lasten, de trage Duitse betaling van mili -
tairee leveranties, de sterk teruglopende Europese economieën en de da-
lendee exporten vanuit Eindhoven naar andere landen in bezet gebied.25 

Philipss volgde hiermee het nationale patroon. De gehele Nederlandse 
industriee draaide in 1940 en 1941 uitstekend en zag daarna de rentabili-
teitt snel dalen.26 Normaal zou men personeel hebben ontslagen, nu 
hieldd Frits cum suis juist zoveel mogelijk mensen in dienst - een feno-
meenn dat ook bij andere bedrijven te constateren viel en dat men wel la-
bourbour hoarding noemt.27 Eind augustus 1944 was de bankschuld opgelo-
penn naar twintig miljoen gulden. In september vond de machine- en 
materiaalrooff  plaats en kwam de productie goeddeels tot stilstand. Na 
dee bevrijding van Eindhoven was die zeer moeilijk weer op gang te krij -
gen,, zo bleek al uit de brieven van Frans Otten, vooral doordat de oor-
logg nog ruim een halfjaar doorging, met Nederland in de frontlinie. In 
feitee is Philips 'Eindhoven' na september 1944 overeind gehouden door 
overheidskredieten,, die in juli 1945 waren opgelopen tot vijfendertig 
miljoenn gulden - zodat de totale schuld toen vijfenvijfti g miljoen was 
enn de kaspositie grofweg vijfenzeventig miljoen slechter dan in 1940.28 

Buitenn Europa was het beeld tegengesteld. De op Curacao gedepo-
neerdee jaarverslagen en een opgave van het Philips-archief leiden tot de 
schattingg dat de NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Willemstad en de 
Britsee en Amerikaanse trusts tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de 
achttienn en drieëntwintig miljoen gulden winst hebben gemaakt. De 
raadd van commissarissen kreeg een cijfer daartussenin te horen: eenen-
twintigg miljoen.29 Het vermogen van Philips Curacao lag tegen het eind 
vann de oorlog twee miljoen gulden lager dan aan het begin, vooral door 
afboekingenn op de verloren bezittingen in Indië en elders in Azië.30 Dat 
vann de beide trusts was echter - mede door ingehouden winsten, waar-
destijgingenn en koerswinsten - met vijfti g miljoen gulden opgelopen 
naarr een kleine honderd miljoen.31 Dat was zonder de stille reserves: 
blijkenss de jaarverslagen heeft de Britse trust (waaronder ook uitbrei-
dingenn in Argentinië, Australië, Canada en Egypte vielen) in 1941 
allee fabrieksgebouwen, machines en inventarissen geheel afgeschreven, 
enn Philips Curacao (met activiteiten in Zweden, Zwitserland en Turkije) 
inn 1941,1943 en 1944, terwijl hun bezittingen natuurlijk wel een waarde 
hadden.32 2 
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Grossoo modo is de schuldopbouw binnen Europa (exclusief de vesti-
gingenn in neutrale landen) tijdens de Tweede Wereldoorlog dus vijfen-
twintigg miljoen gulden groter geweest dan de vermogensopbouw bui-
tenn Europa (exclusief stille reserves). Bij die schuld moet nog een deel 
vann de naoorlogse leningen worden opgeteld. De Nederlandse regering 
gaff  het concern in het najaar van 1945 een lening van negentig miljoen 
guldenn om de ergste liquiditeitsproblemen op te vangen, salarissen en 
wachtgeldenn te betalen en investeringen te doen. Zo'n vijfendertig mil-
joenn daarvan werd besteed aan vervangende machines en herstelkosten, 
enn kan als 'schade won' gelden.33 Tegenover dit totaal 'verlies' van zestig 
miljoenn staat dat Philips van de Nederlandse staat tussen 1946 en 1952 in 
totaall  tachtig miljoen gulden aan schadevergoedingen heeft ontvan-
gen.344 Resteert een positief saldo van twintig miljoen. 

Dee conclusie dat het bedrijf tijdens de oorlog minstens honderd-
twintigg miljoen gulden heeft verdiend, zoals de kritisch financieel advi-
seurr P. Lakeman in zijn 'officieuze biografie' heeft geschreven na verge-
lijkin gg van de jaarverslagen 1938-1939 en 1946, lijk t in ieder geval schro-
melijkk overdreven.35 Het eigen vermogen in dat laatste jaar lag wel 125 
miljoenn gulden hoger dan voor het uitbreken van de oorlog, maar daar 
stondd een stijging van het vreemd vermogen van 108 miljoen gulden te-
genoverr - wat tot een positief saldo van zeventien miljoen leidt.36 Er 
blijvenn echter te veel onbekende factoren. Enerzijds zou het meetellen 
vann de stille reserves in de trusts het werkelijk opgebouwde vermogen 
hogerr kunnen doen uitvallen. Anderzijds zijn ook in andere landen 
lokaall  leningen voor de wederopbouw gesloten, tot een onbekend be-
drag.377 Wel rijst een totaalindruk dat het concern toch ook niet slechter 
uitt de oorlog is gekomen. 

Doorr de oorlog gingen zes jaren van potentiële groei verloren, maar 
hett bedrijf wist de opwaartse lij n snel weer te vinden, net als het groot-
stee deel van de Nederlandse industrie.38 Er waren tegenvallers. Door de 
tweedelingg van Europa in een westers en communistisch blok kon Phi-
lipss de fabrieken en verkoopvestigingen in Polen, Tsjecho-Slowakije, 
Joegoslavië,, Roemenië en de Baltische landen niet meer op gang bren-
gen,, en gingen ook enkele fabrieken in het door de Sovjets bezette deel 
vann Duitsland (de machinefabriek Karger en de glasfabrieken te Weis-
wasser)) verloren.39 In Engeland en de Verenigde Staten kostte de om-
schakelingg van oorlogs- naar vredesproductie veel tijd en geld; in de 
Verenigdee Staten zou het nog jaren duren voor weer enige winst kon 
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wordenn gemaakt.40 Daar stonden meevallers tegenover. Philips Frank-
rijkk - men had er elf fabrieken, deels in joint venture - kwam snel weer 
goedd op gang.41 En in het westerse deel van Duitsland kreeg het concern 
allee fabrieken terug en ging het met name vanaf de invoering van de 
Duitsee mark in 1948 zowel met de West-Duitse economie als met de 
Philips-bedrijvenn daar sterk bergopwaarts.42 Al vanaf begin 1946 liepen 
dee verliezen van het concern als geheel terug; in november bereikte de 
productiee weer het niveau van 1939 - hoewel daar vijfti g procent meer 
personeell  voor nodig was - en eind dat jaar bleek een winst van twaalf 
miljoenn gulden te zijn gemaakt.43 In 1948 lag die winst alweer twee keer 
zoo hoog en kon Philips dankzij een geslaagde emissie van tweehonderd 
miljoenn (in aandelen en obligaties) al zijn kredieten bij banken en de 
overheidd aflossen.44 

Niett verwonderlijk liet de oorlog ook zijn sporen na in de persoonlijke 
verhoudingenn binnen de familie. 'Ik kan niet genoeg uitdrukking geven 
aann mijn vreugde u na vijfjaren terug te zien in onveranderde levens-
kracht,, gezondheid en energie,' schreef Piet van Tienhoven van de Ver-
enigingg Natuurmonumenten nadat hij Anton medio januari 1946 in 
Hotell  Victoria in Amsterdam had getroffen voor een lunch.45 Getuige 
zijnn autobiografie zag Frits een heel andere man, een die de Nederland-
see samenleving niet goed meer begreep en bovendien lauw en negatief 
reageerdee op sommige dingen die zijn zoon in die vijfjaar had gereali-
seerdd - zoals een groot veem voor de centrale opslag van goederen, dat 
inn 1941 op Frits' initiatief was gebouwd.46 Antons eerste biograaf Bou-
mann voegt daaraan toe dat Anton door zijn verblijf in het vrije en dyna-
mischee Amerika weinig begrip kon opbrengen voor de lage arbeidspro-
ductiviteitt in Nederland, en geen gevoel had voor de oorzaken daarvan, 
zoalss het algemene gebrek aan energie na vijfjaren oorlog, de zwakkere 
gezondheidd door gebrek aan (goede) voeding, en het aantreden van een 
generatiee jonge arbeiders die tijdens de bezetting had geleerd het rustig 
aann te doen - vooral bij het werk voor de Duitsers.47 

Ongetwijfeldd zal een kern van waarheid zitten in Frits' beleving en 
ookk in Boumans observaties, die per slot van rekening zijn gebaseerd op 
gesprekkenn met familieleden en medewerkers. Maar misschien zijn ze 
watt zwaar aangezet. In Antons brieven uit die tijd klinkt wel degelijk 
veell  optimisme. In februari 1946 verzekerde Frits hem en de commissa-
rissenn dat het ziekteverzuim weliswaar nog hoog was, maar 'dat gebrek 
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aann werklust praktisch geen rol speelt'48 Kort daarop schreef Anton in 
eenn brief aan een oud-medewerker: 'De werklust is nog wel niet zó, zo-
alss wij die voor de oorlog gewend waren, maar er komt toch schot in en 
wijj  zijn dan ook ten aanzien van de toekomst niet pessimistisch.'49 En 
aann de interne accountant Ammeraal, die zich in New York bevond, liet 
hijj  eind maart weten: 'De werklust wordt beter en de productie groter. 
Err zijn reeds enige afdelingen, zoals de glasfabriek en bakelietfabriek, 
diee weer op honderd procent van de vooroorlogse productie werken.'50 

Hijj  dacht ook wel degelijk na over de oorzaken van de lagere producti-
viteit,, blijkt uit deze brief. Hij legde de accountant uit dat nog maar 
drieduizendd van de zesduizend werkneemsters naar de fabrieken waren 
teruggekeerd,, omdat 'die voor hun moeders uren lang in de rij moeten 
staann om eten, schoenen en kleren op de bonnen te kunnen kopen'. Het 
gevolgg was 'dat wij op verschillende afdelingen een massa mannen heb-
benn moeten zetten, die het vak nog helemaal van den beginne af moeten 
leren'.. Overigens was een meerderheid van de bevolking het indertijd 
mett Anton eens dat er in Nederland minder hard werd gewerkt dan 
vóórr de oorlog.51 

Frits'' teleurstelling over Antons lauwe reacties had mede te maken 
mett een behoefte aan erkenning. Bij het vertrek van zijn vader in mei 
19400 was hij net vijfendertig jaar oud geweest en had hij nog weinig 
eigenn verantwoordelijkheid gedragen. Daarna had hij het familiebedrijf 
vij ff  jaar lang waargenomen, in zware omstandigheden, en hij wilde 
graagg van zijn vader horen dat hij het goed had gedaan. Hij schrijft: 'De 
meningg van je vader weegt altijd zwaar. Het maakt voor een jongen van 
veertienn veel uit, hoe zijn vader denkt over wat hij doet, en dat is nog net 
zoo als hij veertig is.'52 

Datt Anton positief was over Frits' prestaties in die fase van wederop-
bouw,, staat vast. Hij schreef William Meinhardt, met wie hij in maart 
19466 voor het eerst na zijn terugkeer weer contact had: 'Na vier maan-
denn is mijn zoon erin geslaagd veel in orde te brengen, zodat we snel op 
groteree schaal kunnen gaan werken.'53 Als hij bedenkingen had over de 
manierr waarop zoonlief tijdens de oorlog de winkel had beheerd - waar 
overigenss geen concrete aanwijzingen voor zijn - dan heeft hij onge-
twijfeldd snel gemerkt dat Frits in die vijfjaren een stevige eigen reputa-
tiee had opgebouwd. Nog geen week na zijn terugkeer ontving hij een 
brieff  van mr. L.A. Nypels, die tijdens de oorlog actief was gebleven als 
commissariss van Philips Eindhoven. Deze stak enorm de loftrompet 
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overr Frits. 'Voor alles moet op de voorgrond worden gesteld, dat uw 
zoonn Frits in al die bange jaren het hart van de zaak is geweest. Hij is 
zowell  voor de massa als voor de leiding het samenbindend element 
geweest;; hoewel daartoe van de aanvang aangewezen door traditie en 
naam,, zou hij niet vijfjaar lang deze rol hebben kunnen vervullen zon-
derr zijn zeer bijzondere daarvoor geëigende kwaliteiten.'54 Frits had 
diversee keren in gevaar verkeerd, aldus Nypels, en dat hij goed door de 
oorlogg was gekomen, dankte hij in de eerste plaats aan 'zijn grote popu-
lariteit,, waarvoor de Duitsers vreesden'. 

Ookk buiten het concern bleek zijn zoon inmiddels gezag te genieten. 
Fritss had direct na de bevrijding van Eindhoven het initiatief genomen 
tott oprichting van een Eindhovense Fabrikantenkring, met als doel 
eenn gezamenlijke aanpak van de directe naoorlogse problemen als de 
schaarstee aan energie, grondstoffen en transport, en het wegzuigen van 
personeell  door geallieerde instanties en het Militai r Gezag. Men had 
hemm voorzitter gemaakt, en toen later elders in het bevrijde zuiden 
soortgelijkee kringen ontstonden, was hij ook gekozen tot voorzitter van 
dee overkoepelende Samenwerkende Fabrikantenkringen van Bevrijd 
Nederland.555 Een lang leven was deze organisatie overigens niet bescho-
ren.. Frits voelde wel sympathie voor stromingen die de vooroorlogse 
verzuilingg wilden verbreken - bekend als de 'doorbraakgedachte' - en 
hooptee de fabrikantenkringen een neutraal karakter te geven. Maar na 
dee bevrijding van de rest van Nederland bleek het door tegenstand van 
dee oude Verzuilde' werkgeversorganisaties niet mogelijk een landelijke 
koepelkoepel van fabrikantenkringen te vormen. In oktober 1945 kwam het 
samenwerkingsverbandd ten einde. Een aantal plaatselijke kringen bleef 
well  bestaan, waaronder die in Eindhoven.56 

Datt zijn zoon tijdens de oorlog niet alleen meer gezag maar ook meer 
zelfvertrouwenn had gekregen, behalve misschien ten opzichte van zijn 
vader,, kan Anton hebben opgemaakt uit diens optreden in de naoorlog-
see 'zuivering', waarbij overheid, maatschappelijke organisaties en be-
drijvenn zich ontdeden van collaborateurs. 

Fritss behoorde als bekend tot degenen die lijdelijke samenwerking 
mett de Duitsers acceptabel en noodzakelijk hadden geacht, om erger za-
kenn - zoals complete ontmanteling van bedrijven en deportaties van 
personeell  - te voorkomen. Hij had hierbij krachtige steun genoten van 
dee commissarissen Nypels en H. L. Woltersom, die dezelfde gedachte 
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aanhingen.. Beiden hebben na de oorlog overigens aan kritiek blootge-
staan.. Nypels was niet alleen bij Philips maar ook als lid van de Hoge 
Raadd op zijn post gebleven. Na de oorlog sprak de regering openlijk uit 
datt de Raad zich tijdens de oorlog krachtiger tegen de bezetter had moe-
tenn opstellen. De helft van de raadsheren, onder wie Nypels, werd echter 
well  in functie hersteld.57 De bankier Woltersom was in de oorlog voor-
zitterr geworden van de door de Duitsers ingestelde Raad voor het Be-
drijfsleven.. In die functie had hij geprobeerd'de economische belangen 
vann het Nederlandse volk zo goed mogelijk tegen de aanslagen van de 
bezetterr te verdedigen', vond de zuiveringscommissie die zijn gedrag on-
derzocht.588 Maar hij had zich daarbij toch niet helemaal vaderlandslie-
vendd genoeg gedragen, stelde de commissie ook. Hij moest zich medio 
19466 uit zijn publieke functies terugtrekken. Philips handhaafde hem als 
commissaris.59 9 

Opp Frits' houding tijdens de oorlog heeft daarna voor zover na te 
gaann slechts een enkeling kritiek gehad.60 Hoe sterk zijn positie in het 
bevrijdee zuiden was, bleek al meteen in de eerste maanden na operatie 
Markett Garden. Terwijl de bevrijding van Noord-Brabant, Limburg en 
Zeelandd nog gaande was, probeerde het Nederlandse Militai r Gezag het 
gezagsvacuümm in dit gebied op te vullen en zocht daarbij samenwerking 
mett de voormalige illegaliteit.61 In Eindhoven speelde een aantal Phi-
lips-ingenieurss uit het verzet, onder wie G. Thai Larsen, AJ. Gelder-
blomm en J. Hoekstra, daarbij een belangrijke rol. Zij domineerden de 
nieuwee koepelorganisatie van verzetsgroepen Bond Nederland, die in 
oktoberr 1944 werd opgericht (tijdens een vergadering in het Philips-
complexx aan de Emmasingel) en die in november samen met andere 
groepenn een voortzetting kreeg in de 'Gemeenschap Oud-Illegale Wer-
kerss Nederland'.62 Deze GOIWN kreeg van het Militai r Gezag en de Bin-
nenlandsee Strijdkrachten (onder opperbevel van prins Bernhard) een 
leidendee rol bij de zuivering van het ambtelijk apparaat en de politie in 
hett zuiden, en zelfs arrestatiebevoegdheid.63 De organisatie had met ze-
venn leden een zwaar aandeel in de delegatie van zeventien zuidelijke 
prominentenn die begin februari 1945 koningin Wilhelmina in Londen 
bezocht,, en die op haar verzoek door enkele oud-illegalen was samen-
gesteld.644 Dat Frits - zelf geen lid van het verzet, maar wel ex-gijzelaar 
enn ex-onderduiker - tot de overige tien leden behoorde, betekent dat 
hijhij  in deze kringen onomstreden was. 

Vanuitt deze positie kon en durfde hij voluit in de bres te springen 
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voorr ondernemers die zijn inziens ten onrechte van collaboratie werden 
beschuldigd.. Toen dat najaar 1944 gebeurde met de gebroeders Hub en 
Wimm van Doorne van de vrachtwagenfabriek DAF, gaf hij een openbare 
verklaringg uit: 'Mij is geen enkel feit bekend en ook nooit een gerucht 
terr ore gekomen, dat zij zich in welk opzicht dan ook ooit onvader-
landslievendd zouden hebben gedragen, zowel wat hun privé-gestes als 
diee van de firma betreft.'65 De schrijver Anton Coolen, die zich publie-
kelijkk tegen de gebroeders Van Doorne keerde, kreeg meteen met een 
tegenactiee te maken. Frits protesteerde in een interview krachtig tegen 
Coolenss 'verdachtmakingen' en noemde diens campagne Vooral zo af-
keurenswaardig...,, omdat hier een schrijver, die zonder enige verant-
woordelijkheidd voor het wel en wee van vele mensen door de oorlog 
ging,, een industrieel zwart maakt, die uit de aard van zijn functie deze 
verantwoordelijkheidd dagelijks te dragen had'.66 De kwestie sleepte nog 
ruimm twee jaar verder. Het eind van het liedje was dat Coolen wegens 
beledigingg tot duizend gulden boete werd veroordeeld, terwijl de Van 
Doorness en DAF - dat tijdens de Tweede Wereldoorlog voor tien mil-
joenn gulden oorlogsmaterieel had gemaakt - ongeschonden uit de zui-
veringg kwamen.67 

Fritss steunde later ook ir. F.Q. den Hollander. Deze was bij het uit-
brekenn van de oorlog directeur geweest van de wapenfabriek Artillerie-
Inrichtingenn aan de Hembrug, en tegen zijn zin, maar op aandrang van 
zijnn personeel, en met nadrukkelijke steun van de ambtelijke top in Den 
Haagg (het college van secretarissen-generaal), tijdens de oorlog in func-
tiee gebleven. Na de bevrijding was hij benoemd tot secretaris-generaal 
vann Handel en Nijverheid (als tijdelijk vervanger van de op non-actief 
gesteldee Hans Hirschfeld). In het najaar van 1945 kwam hij onder vuur 
tee liggen en werd hij voorwerp van een onderzoek, uitgevoerd door 
mr.dr.. J. Donner, lid van de Hoge Raad (en later voorzitter).68 Frits ken-
dee Den Hollander, omdat de Artillerie-Inrichtingen na de capitulatie de 
machiness hadden overgenomen van de 'kernfabriek' Johan de Witt te 
Dordrecht.. Als gevolg daarvan was deze Philips-dochter - die vóór de 
oorlogg kleine kanonnen maakte - buiten de Duitse wapenproductie 
gebleven.699 Hij stuurde de belaagde secretaris-generaal een brief, waar-
inn hij herinnerde: 'Zoals gij nog wel zult weten, hebben wij de gehele 
oorlogg geregeld contact gehad over het saboteren van de Duitse druk... 
enn het was mij altijd een bijzondere voldoening te constateren, dat wij 
overr een en ander dezelfde opvatting hadden.'70 Het is niet zeker dat 
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Denn Hollander de brief heeft doorgeleid aan Donner, noch of dat dan 
enigg effect heeft gehad. Donner kwam kort daarna wel tot de slotsom 
datt Den Hollander niets te verwijten viel. De zaak werd geseponeerd en 
inn maart 1946 kon hij aan de slag in zijn nieuwe functie: directeur-gene-
raall  der Nederlandsche Spoorwegen.71 

Philipss had toen de eigen zuivering al goeddeels achter de rug. Even-
alss een aantal andere bedrijven had het bedrijf daartoe - met goedvin-
denn van de regering - meteen na de bevrijding van het zuiden een eigen 
commissiee ingesteld.72 Deze interne zuivering was in oktober 1944 van 
startt gegaan en had geleid tot een kleine achthonderd ontslagen, ruim 
vijfhonderdd schorsingen en een honderdtal berispingen.73 Het gedrag 
vann de directie was beoordeeld door Frans Otten, met steun van Frits -
watt wederom als een bewijs van diens onomstredenheid kan gelden. 
Vann het Eindhovense management had alleen Charley Spaens, com-
mercieell  directeur en baas van Philips Frankrijk, een verwijt gekregen, 
datt overigens niet zijn gedrag tegenover de bezetter betrof, maar zijn te 
luxueuzee levensstijl tijdens de oorlog.74 

Toenn de Nederlandse regering in september 1945 alsnog een Besluit 
Zuiveringg Bedrijfsleven (BZB) afkondigde, zag justitie af van nadere 
zuiveringsproceduress tegen de directies van concerns als Philips, Hoog-
ovenss en Werkspoor. De belangrijkste overweging was dat deze tijdens 
dee bezetting onder Duits beheer hadden gestaan en dat dus geen sprake 
wass geweest van vrijwillig e collaboratie. Bovendien vond justitie dat 
proceduress tegen hen in strijd zouden zijn met het Nederlandse econo-
mischh belang.75 Frits werd in 1946 benoemd tot ridder in de Orde van 
dee Nederlandse Leeuw. Voor zover zijn vader hem nog niet helemaal se-
rieuss nam, was dat toen wel voorbij. Anton was onder de indruk en 
schreeff  toenmalig minister-president dr. L. J. M. Beel: 'Ik ben er als vader 
trotss op, dat de regering aldus de verdiensten van mijn zoon voor de na-
tionalee zaak heeft willen erkennen.'76 

Err zijn geen tekenen dat Anton zich op enigerlei wijze met de zuive-
ringg heeft bemoeid, binnen noch buiten het bedrijf. Wel heeft hij zich 
vermoedelijkk na zijn terugkeer verre gehouden van bekenden aan wier 
gedragg tijdens de oorlog twijfel was gerezen, zo blijkt althans uit zijn 
houdingg in de zaak-Mengelberg. De beroemde dirigent van het Con-
certgebouworkestt had in 1932 een concert geleid in het Philips' Ont-
spanningsgebouw.. Later in de jaren dertig hadden Anton en hij met eni-
gee regelmaat contact gehad. Ze soupeerden wel eens, en Anton gaf hem 
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aff  en toe een nieuwe radiogrammofoon cadeau, waarop Willem Men-
gelbergg als tegenprestatie een paar volzinnen stuurde, die Philips voor 
reclamedoeleindenn mocht gebruiken, zoals: 'Uw nieuwste radiogram-
mofoonn "Fantasia" is voor mij een wonder van klank en natuurge-
trouwee weergave... Ik kan u slechts van harte gelukwensen en danken 
voorr zulk een meesterwerk.'77 Wegens een pro-Duitse houding en col-
laboratiee tijdens de oorlog had Mengelberg in juli 1945 een verbod ge-
kregenn om in Nederland te dirigeren - aanvankelijk voor onbepaalde 
duur,, later teruggebracht naar zes jaar.78 Toen een lid van het Concertge-
bouworkestt Anton enkele jaren later vroeg een poging tot snellere reha-
bilitatiee van de dirigent te ondersteunen, antwoordde hij dat hij tijdens 
dee oorlog niet in Nederland was geweest en verder geen oordeel kon vel-
lenn over Mengelbergs gedrag - hij wilde duidelijk buiten de kwestie blij -
ven.799 Mengelberg zou in maart 1951 overlijden, bijna tachtig jaar oud en 
vierr maanden voor het aflopen van het dirigeerverbod.80 

Dee oorlog had ook de relatie tussen zoon Frits en schoonzoon Frans Ot-
tenn niet onberoerd gelaten. De competentiestrijd van het begin van de 
oorlogg was later weggeëbd en zij hadden beiden als president-directeur 
hunn deel van het concern geleid - hoewel in Frits' geval zonder juridi-
schee dekking en onder Duitse curatele. Na de bevrijding moesten de 
officiëlee Philips' Gloeilampenfabrieken te Curacao en de officieuze Phi-
lips'' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven echter weer in elkaar worden 
geschoven.. Formeel had Otten na terugkeer gewoon het roer in handen 
kunnenn nemen, maar in de praktijk lag dat minder eenvoudig, althans 
volgenss Frits, die in zijn autobiografie schrijft dat men in Eindhoven 
'zeerr bezwaarlijk voetstoots Otten weer als de topleider zou hebben ge-
accepteerd.. Voor velen was hij een nieuwkomer en bij de ouderen was 
dee herinnering aan de impopulaire maatregelen, die hij in de crisisjaren 
terr will e van de sanering had moeten nemen, nog niet vervaagd.'81 Ge-
lukkigg was het overleg tussen hen beiden nu gemakkelijker dan tijdens 
dee oorlog. Om de overgang te versoepelen besloten ze eerst een tijdlang 
samenn de directie te voeren, en steeds beider handtekeningen onder 
overeenkomstenn en directiemededelingen te zetten. Voorjaar 1946 los-
tenn ze de kwestie definitief op door de beide directies samen te voegen. 
Err kwam een nieuwe raad van bestuur, waarvan het presidium bestond 
uitt de directie'New York'/curacao (Otten, Van Walsem en Loupart) plus 
Frits.. Binnen dit viertal bleef Otten president en werd Frits vice-presi-
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dent.. Anton bleef als gedelegeerd commissaris lid van de raad van be-
stuur,, die daarnaast vijf gewone leden telde: De Vries (financiën), Dijk-
sterhuiss (ontwikkeling), Tromp (technische leiding), Guépin (juridi-
schee zaken) en Van den Berg (commerciële zaken). Tegelijkertijd onder-
gingg het concern een reorganisatie. Men groepeerde de 
productiebedrijvenn in acht divisies (Hoofd-Industriegroepen ge-
naamd)) met elk een tweehoofdige leiding, bestaande uit een commer-
cieell  en een technisch directeur. Voor de coördinatie tussen vestigingen 
vann verschillende divisies in een en hetzelfde land kwamen er landen-
bureaus.. Zo kreeg de organisatiestructuur de vorm van een matrix met 
zowell  horizontale als verticale verbindingen.82 

Hett ligt voor de hand te vermoeden dat Frits - vijfjaar ouder gewor-
den,, vele managementervaringen rijker, en met een sterk imago in het 
bedrijff  en in het naoorlogse zuiden — zich ten opzichte van zijn zwager 
eenn stuk gelijkwaardiger heeft gevoeld dan vóór de Tweede Wereldoor-
log.. Frits lag ook een stuk beter in 'Den Haag' dan Otten, dacht Othon 
Loupart,, die Anton kort voor diens terugkeer schreef: 'Er is hier in den 
landee een grote goodwill voor de zaak, al blijkt uit de bejegening in Den 
Haagg niet altijd hetzelfde, doch bij het jongste bezoek van minister Vos 
[sindss juni 1945 minister van Handel en Nijverheid, MM ] hier... is dit 
weerr opnieuw onder woorden gebracht. Het is een zeer gelukkige zaak 
datt ir. Philips door zijn fijne houding de NV en daarmee onze doelstel-
lingenn in den lande en in de wereld zo uitmuntend heeft bevorderd, 
waardoorr bepaalde andere niet altijd en niet overal geapprecieerde uit-
latingenn voordelig gecompenseerd zijn.'83 Frits zelf schrijft in zijn 
autobiografiee dat hij de daaropvolgende jaren regelmatig meningsver-
schillenn met Otten had en soms scherpe kritiek van zijn zwager kreeg. 
Maar,, voegt hij er meteen aan toe, de verhouding bleef goed: 'De grond-
slagg van een hechte vriendschap werd er niet door beroerd en wij kon-
denn ook na een harde uiteenzetting weer samen optrekken.'84 

Dee werkelijkheid zal toch niet zo gemakkelijk zijn geweest. Ottens 
manisch-depressievee stoornis maakte hem bij tijd en wijle zeer onrede-
lij kk en wantrouwend. Bovendien was hij soms met zoveel dingen tege-
lij kk bezig dat hij afspraken vergat, was hij zo nu en dan zelfs korte tijd 
onvindbaarr en kwam er in andere perioden weinig uit zijn vingers.85 

Hett is niet bekend of hij al in de Verenigde Staten behandeling heeft ge-
zocht.. Terug in Eindhoven deed hij dat wel, maar zonder resultaat. Na 
enigee tijd kwam hij terecht bij een psychiater in Bern die hem volgens 
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zijnn zoon Diek (voor die tijd nieuwe) medicijnen voorschreef voor het 
afvlakkenn van zowel zijn manische als zijn depressieve fasen - naar het 
schijntt ook met enig succes.86 Frits was als vice-president de aange-
wezenn man om Otten tijdens diens behandelingen in Zwitserland te 
vervangen.. Aangezien die dan telkens een aantal weken afwezig was, 
ontstondd in de praktijk een wisselend presidentschap. 'Dat is steeds ge-
ruislooss in zijn werk gegaan,' schrijft Frits (die Ottens ziekte in zijn 
autobiografiee niet bij naam noemt).87 'Voor zover mij heugt is er, wan-
neerr hij uit Zwitserland terug was, slechts een enkele keer verschil van 
meningg geweest over een beslissing die ik had genomen.'Welke dat was, 
laatt hij onvermeld. 

Inn hoeverre Anton zich met het ineenschuiven van de twee directies, 
dee reorganisatie, de verhouding Frits-Frans bemoeide, is niet bekend. 
Hett staat vast dat hij zich permanent over alle belangrijke zaken liet in-
formeren.888 Maar hij heeft over deze onderwerpen geen brieven nage-
latenn en er zijn evenmin getuigenissen van anderen die licht op zijn 
opvattingenn en eventuele interventies kunnen werpen. Gesprekken 
hieroverr en over het probleem van Otten moeten in de beslotenheid van 
dee directieburelen en De Laak hebben plaatsgevonden.89 Ottens regel-
matigee afwezigheid en zijn minder actieve perioden hebben overigens 
niett verhinderd dat het concern in de naoorlogse jaren een enorme 
groeii  doormaakte. In 1950 was de omzet al bijna een miljard gulden; in 
i960,, Ottens laatste jaar als president-directeur, tegen de vijf miljard. De 
winstt in die periode steeg van een kleine vijfti g miljoen naar vierhon-
derdd miljoen gulden.90 

Inn de overgang van oorlog naar vrede had Anton, de pater familias, toch 
well  enige tijd nodig om ook psychisch terug te keren. Hij hield zich in 
19466 nog wat bezig met de aanvoer van hulpgoederen. Sommige daar-
vann lieten wel erg lang op aflevering wachten: in juni was nog niet de 
helftt van de twaalfduizend fietsbanden naar Nederland verscheept die 
hijj  meer dan een halfjaar eerder in Brazilië had besteld. De Braziliaanse 
regeringg zette de fabrikant Pirelli onder druk om de banden niet naar 
Nederland,, maar naar Argentinië te sturen, in ruil voor graan.91 Hij 
hielpp daarnaast oude bekenden die door de oorlog in problemen waren 
geraakt.. Daartoe hoorde ook Marie Lehmann, de weduwe van zijn 
voormaligee zakenrelatie Lev Ivanovitsj Lehmann uit Sint-Petersburg, 
diee in Letland woonde en die hij sinds 1934 tot het uitbreken van de oor-
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logg regelmatig geld en giften in natura had gestuurd.92 Kort na zijn te-
rugkeerr in Nederland vernam hij dat zij Letland was ontvlucht, de oor-
logg had overleefd en zich in een geallieerd opvangkamp in Esbjerg (De-
nemarken)) bevond. Hij stuurde meteen een vertegenwoordiger van 
Philipss in dat land op pad om haar voedingsmiddelen, kleding en medi-
cijnenn te bezorgen.93 

Inn de zomer van 1946 nam hij twee maanden zijn intrek in zijn gelief-
dee golfhotel in Crans-Montana in het Zwitserse Rhónedal, waar hij vrij -
well  alle zomers van de jaren dertig zijn vakantie had doorgebracht.94 

Zelff  speelde hij geen golf meer, Anna wel.95 Het najaar was weer be-
stemdd voor een paar hulpzaken. Een enkeling kreeg trouwens nul op het 
rekest.. A.H. Slack had behoord tot de bemanning van 'HMS Mohawk', 
dee torpedobootjager waarmee Anton en zijn familie op 13 mei 1940 naar 
Engelandd waren gevaren. Hij was inmiddels medewerker van de Britse 
ambassadee en schreef: 'Als u de heer bent, die ik nu voor de geest heb, 
zultt u zich ongetwijfeld herinneren dat u mij vroeg uw twee kleinkinde-
renn mee te laten delen uit mijn trommeltje sandwiches... Een verzoek 
waaraann ik zeer bereidwillig voldeed.'96 Nu had hij een vraag: kon Anton 
hemm een radio bezorgen, tegen betaling uiteraard. Anton reageerde ui-
termatee koel. De meeste radio's die Philips produceerde, gingen naar 
hett buitenland, schreef hij. De weinige die in Nederland bleven, waren 
bestemdd voor blinden en invaliden, wier verzoeken het eerst gehono-
reerdd werden. En hij besloot: 'I may add that I don't remember having 
metmet you on my trip to England in May 1940!97 

Beginn januari 1947 voer hij met Anna op de 'Noordam' van de Hol-
land-Amerikaa Lijn weer naar de Verenigde Staten. Daar verbleven ze 
eerstt twee wekenn in New York en reisden vervolgens door naar hun ver-
trouwdee Amerikaanse vakantieadressen in Phoenix, Arizona, en Mon-
terey,, Californië, waar hij zijn drieënzeventigste verjaardag vierde. Eind 
maartt voeren ze met de snelle 'Queen Elizabeth' in vier dagen terug van-
uitt New York naar Southampton, vanwaar ze via Londen naar Neder-
landd terugkeerden.98 

Intussenn had Marie Lehmann bericht gestuurd dat zij nog altijd in 
hett Deense vluchtelingenkamp zat en doodsbang was teruggezonden te 
wordenn naar het door de Russen bezette Letland. Ze vroeg hem een le-
ningg om naar haar dochter in Brazilië te reizen: 'Ik geloof dat u wel weet 
watt een terugkeer naar Rusland voor mij zou betekenen.'99 Het duurde 
tott laat in het voorjaar van 1947 voor ze over de noodzakelijke papieren 
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beschikte;; Anton regelde vervolgens haar overtocht per vliegtuig.100 In 
novemberr dat jaar kreeg hij een brief van haar dochter Vera in Sao Pau-
lo:: haar moeder was kort na aankomst in Brazilië ziek geworden en na 
eenn sterfbed van vijf maanden in haar armen overleden. 'Het was een 
oudee en ernstige nierkwaal (naast aderverkalking). Een maand lang 
leekk het beter te gaan, toen kwam weer de hoge koorts.'101 Haar moeder 
hadd een 'heel bijzonder' beeld van Anton, schreef Vera, 'als van een tove-
naarr die in elke situatie helpen kan', en kort voor haar dood had ze nog 
gezegd:: 'Schrijf hem dat ik zo'n pijn heb, en hij zal me helpen.'102 

Hoewell  hij zich als gezegd voortdurend op de hoogte liet houden, duur-
dee het tot medio 1947 voor hij zich weer actief met de business begon te 
bemoeienn en zijn leven de vorm hervond die het in de jaren 1934-1939 
hadd gehad: een afwisseling van reizen, lobbyen en overal in het bedrijf 
zijnn wensen en kritische kanttekeningen rondstrooien. In de zomer 
vann 1947 bezocht hij, op doorreis naar Crans-Montana, de fabriek bij 
Bern.1033 In september hervatte hij zijn commissariaat bij het dochter-
bedrijff  Pope (lampen) te Venlo.104 Eind oktober ging hij naar Brussel 
voorr een bezoek aan de lampenfabriek Mazda (ook een dochter) en het 
kantoorr van Philips België, waar hij zeven jaar niet geweest was.105 Hij 
schreeff  zijn broer Ed energiek: 'Ik breng mijn tijd door met diverse bui-
tenfabriekenn te inspecteren, bottlenecks op te sporen, waar dingen ha-
perenn en mijn werk uitkomst brengt. Je ziet dus dat ik nog niet aan het 
rentenierenn ben, wat mij ook niet zou bevallen.'106 

Inn de eerste maanden van 1948 raakte Europa opnieuw in de greep 
vann de angst. Al een halfjaar eerder waren bij de inlichtingendiensten 
berichtenn binnengekomen over Russische troepenverplaatsingen in de 
oostelijkee zone van Duitsland en in Hongarije, in de richting van Oos-
tenrijk.1077 In het najaar van 1947 hadden de Russen geweigerd hun troe-
penn terug te trekken uit Hongarije, zulks in strijd met het vredesverdrag 
vann Parijs. In februari 1948 namen communisten, gesteund door de 
Sovjet-Unie,, in Tsjecho-Slowakije de macht over. In dezelfde periode 
slotenn de Russen - die nog altijd het oostelijk deel van Duitsland bezet-
tenn - de toevoerwegen naar West-Berlijn af, waarop de westerse geal-
lieerdenn een luchtbrug instelden om de stad te bevoorraden.. De twee-
delingg van Europa kreeg een steeds grimmiger karakter. 

Voorr zover Anton dit alles volgde, was het van grote afstand. Voor 
hemm was 1948 een goed en gelukkig jaar. Hij begon met een safari in Afri -
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ka,, een wens die hij al sinds 1938 koesterde maar door de oorlog niet had 
kunnenn realiseren. Half januari arriveerden Anna en hij met de'Bloem-
fontein'' in Kaapstad.108 Ze vlogen naar Johannesburg, reden naar het 
Kruger-wildpark,, reisden een maand door Zuid-Rhodesië (het huidige 
Zimbabwe),, vlogen door naar Nairobi, en verbleven daarna een maand 
inn Kenia, vanwaar ze eind maart naar Nederland terugvlogen.109 Het kli-
maatt in die maanden was heel prettig en hij genoot met volle teugen, zo 
bleekk uit de opgewekte, bijna baldadige brief die hij een familielid na te-
rugkeerr stuurde. Hij beschreef hoe zij tijdens een safari in het Kruger-
parkk drie leeuwinnen en twee leeuwen ontmoetten. Een van de leeuwen 
gingg midden op de weg liggen en toeteren hielp niet. 'Toen besloten wij 
langss hem heen te rijden..., waarop meneer kwaad werd, opsprong, de 
anderee leeuw dito, en beide naast onze portieren als lakeien naast een 
koninklijkee koets liepen, en de drie leeuwinnen achter ons aan in galop. 
Wijj  gaven echter zo veel gas, dat zij ons niet bij konden houden en het op 
moestenn geven. Het was een enig gezicht... Op weg naar huis, een halve 
kilometerr verder, stonden een paar negers, die zich verlaat hadden en 
diee ons smeekten hen mede te nemen, omdat zij bang waren opgepeu-
zeldd te worden, daar het er vol zat met leeuwen. Na de zwarte broeders 
opp de radiator te hebben geplakt konden ze meerijden, waarvoor zij ons 
zeerr dankbaar waren.'110 

Naa terugkeer vierden Anna en hij hun vijftigjarig huwelijk; het per-
soneell  kreeg op woensdag 9 juni een vrije middag en bij het défilé kwa-
menn liefst achttienduizend werknemers opdraven - van de twintigdui-
zendd die de fabrieken in Eindhoven toen telden."1 

Laterr die maand besteedde hij wat tijd aan een lobby voor betere FM-
zenders,, die nodig waren om een goede zendkwaliteit van televisie-
signalenn te realiseren. In Europa was juist een discussie gaande over de 
tv-standaard,, en Philips propageerde een systeem met 625 beeldlijnen, 
vijfti gg beelden per seconde en F M -geluid.112 Hij schreef oud-premier 
prof.. Gerbrandy, die inmiddels voorzitter was van de raad van beheer 
vann de NV Nozema (de eigenaar van het zenderpark van de publieke 
omroep),, op enthousiaste toon: 'Zo even sprak ik juist één onzer leiden-
dee mensen uit de u s A met bericht, dat de grote filmondernemingen be-
zigg zijn goede films te maken, speciaal voor televisie, die over de televi-
siestationss zullen worden uitgezonden; de toekomst voor de televisie!'113 

Hijj  vond het een lumineus idee. Film op tv, dat was voor het arme Ne-
derlandd dé manier om een zender met tv-programmering van anderhalf 
aa twee uur perr dag te realiseren. 
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Hijj  bleef zo actief en energiek tot de zomer van 1949. Ai sinds zijn terug-
keerr woonde hij vrijwel steeds de vergaderingen bij van de raad van 
commissarissen,, die gemiddeld vier keer per jaar plaatsvonden.114 Be-
halvee hijzelf als president-commissaris zaten nog altijd H. L.Woltersom 
enn mr. L. A. Nypels in dit college (beiden sinds 1939), en ook Jan Willem 
Beyenn (al sinds 1933) en Clark Minor (ook sinds 1933, namens General 
Electric).. Na de oorlog waren daar prof. G. Holst van het Natlab bij ge-
komen,, die in 1946 was gepensioneerd, en de bankier Tj. Greidanus, als 
vertrouwensmann van de regering (zijn benoeming was een voorwaarde 
voorr de lening die Philips najaar 1945 had gekregen). Blijkens de notu-
lenn mengde Anton zich zelden in de discussies van de raad. Misschien 
beviell  de rol van toezichthouder hem niet zo, want in zijn functie van 
gedelegeerdd commissaris woonde hij ook regelmatig vergaderingen bij 
vann de raad van bestuur en daar bemoeide hij zich wel tot in detail met 
allerleii  onderwerpen. In oktober 1948 deed hij er bijvoorbeeld verslag 
vann zijn inspectiereis naar de Italiaanse bedrijven. Hij vertelde dat di-
recteurr Ch. Nossent van Philips Italië na invoering van de matrixstruc-
tuurr en de landenbureaus te veel overleg met Eindhoven moest voeren 
enn pleitte ervoor hem meer vrijheid van handelen te geven.115 Tijdens 
eenn vergadering in december dat jaar besprak de raad van bestuur een 
plann een samenwerking op het gebied van plastics te beginnen met De 
Staatsmijnenn (het latere DSM). Holst, als adviseur aanwezig, was voor-
standerr van een diversificatie van Philips in die richting en ook naar het 
gebiedd van de farmacie. Maar Anton vond: 'De hier opgezette fabricage 
ligtt niet op onze weg,' en de raad van bestuur sloot zich vooralsnog bij 
diee opvatting aan.116 

InIn januari 1949 maakte hij met Frans Otten een inspectiereis naar de 
fabriekenn in Aken, Keulen en Hamburg. De enorme verwoestingen in 
diee steden, waarvan de sporen nog lang niet waren verdwenen, deden 
hemm voor het eerst beseffen hoeveel werk er in Eindhoven na de bom-
bardementenn was verzet. In een radiotoespraak - die lokaal ook als 
experimentelee tv-uitzending de lucht in ging - getuigde hij van zijn 
'ontzaggelijkk respect voor onze staf en medewerkers, die hier na de bom-
bardementenn en roof van de Duitsers gezwoegd hebben'."7 Hij veront-
schuldigdee zich voor zijn gewoonte voortdurend kritiek rond te strooi-
en:: 'Wanneer ik aanmerkingen maakte, was dit nooit uit vitterij, maar 
omm mee te helpen de zaak zo goed mogelijk te laten marcheren.' Toch 
kwamm hij meteen met een nieuwe kanttekening, er was iets wat hij nog 

479 9 



mistee 'en dat is de snelheid, de "speed", die nog niet overal aanwezig is...' 
Hijj  herinnerde aan 1911, toen hij medio november uit Amerika was te-
ruggekomenn met de geheimen van de getrokken wolframdraad en de 
bijbehorendee machines, en zijn broer Gerard 'mij [al] op 5 december, 
terwijll  ik in Moskou was, een telegram stuurde, dat de eerste getrokken 
draadlampp brandde'. Speed had ook ten grondslag gelegen aan het suc-
cess van de 'halfwatt'-lampen in 1913, die Philips als eerste in Europa op 
dee markt had gebracht. 'Wij waren de eerste en de snelste en deden daar-
doorr grote business.' Zo moest het ook nu weer worden. 'Als in het labo-
ratoriumm mooie dingen gevonden zijn, dan moeten wij die snel in de 
praktijkk brengen vóór de anderen, want als men eerder is, dan heeft men 
hett veld reeds voor een groot gedeelte gewonnen. Zo ook de televisie!' 

Diezelfdee maand kwam Elsevier's Weekblad hem interviewen - het 
zouu zijn laatste interview zijn. De verslaggever was diep onder de in-
druk.1188 Hij trof'de keizer van een lichtrijk ' aan zijn bureau achter een 
stapell  papieren en schreef: 'Hij weigert de rust die zijn leeftijd rechtvaar-
digt'' en 'nog spreekt die geconcentreerde wil uit de soms felle ogen, in 
welkerr hoeken steeds een glimlach gereed ligt, uit de donkere, dwingen-
dee stem...'119 

Februarii  1949 bracht hij door in Hotel Hermitage in Monte Carlo.120 

Bijj  terugkeer in maart was het weer tijd voor uitvoerige huldigingen, dit 
keerr ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag. Hij had eerder 
inn zijn leven alle mogelijke onderscheidingen gekregen, maar de ge-
meentee Eindhoven wist toch een nieuwe te bedenken: er zou een stand-
beeldd van hem komen, kondigde burgemeester Kolfschoten aan. Anton 
-- de burgemeester was tevoren zijn toestemming komen vragen - vond 
hett eigenlijk wat raar, een beeld van een nog levende mens. Maar nadat 
Annaa had ingebracht dat een beeldhouwer meer inspiratie zou ontlenen 
aann een levend model dan achteraf aan foto's, was hij akkoord gegaan.121 

Zelff  was hij nog lang niet met de dood bezig. Kort na zijn verjaardag 
sprakk hij de leerlingen van de Nijverheidsschool in Eindhoven toe. Niet 
iedereenn hoeft professor te worden, zei hij, hijzelf was op de middelbare 
schooll  ook niet een van de besten geweest.'Of iemand slaagt in het leven, 
iss nog van heel andere dingen afhankelijk dan van kennis', zoals daar 
zijn:: plichtsbetrachting, karakter en fantasie.122 'Men moet dingen zien 
inn de toekomst. Mogelijkheden, die er nu nog niet zijn, maar misschien 
overr vijf jaar. Men kan dat ook visie noemen. Het komt er op aan zich 
vrijj  te houden van de sleur, en steeds te denken: Kan dat niet ook anders? 
Kann dat niet beter?' 

480 0 



Naa de zomervakantie van 1949 - wederom in Crans-Montana - begon 
zijnn gezondheid in een op- en neergaand patroon te verslechteren.123 Hij 
woondee in september en december de vergaderingen van de commissa-
rissenn bij en bracht, daartussenin, met Anna enkele weken door in Zwit-
serlandd en Italië.124 Maar gaandeweg kreeg hij last van buien van ver-
moeidheid,, begon hij aan één oog blind te worden (waardoor hij niet 
meerr zelf mocht autorijden) en zwollen zijn benen wat op door de oude 
nieraandoeningg (nefrose). Hij raadpleegde twee specialisten, die niets 
voorr hem konden doen.125 Februari en maart 1950 bracht hij door in 
Mentonn aan de Cóte d'Azur.126 In mei en begin juni had hij een inzin-
king,, maar eind die maand kon hij toch de jaarvergadering van aandeel-
houderss en een bijeenkomst van de commissarissen meemaken. Daarna 
volgdee in de zomer een tweede inzinking, die hij ook te boven kwam.127 

Inn september 1950 vergaderde hij weer mee en had hij, kritisch als 
vanouds,, kanttekeningen bij plannen voor uitbreiding van de fabrieken 
inn Hasselt en het concentreren van de productie van scheerapparaten 
inn Drachten.128 Tijdens deze vergadering informeerden Frans Otten en 
Hermann van Walsem de commissarissen voor het eerst over de voorbe-
reidingenn die zij troffen voor een eventuele Russische inval in West-
Europa,, waarvoor toen in brede kring veel angst bestond.129 De notulen 
zijnn niet concreet, maar uit andere bron is bekend dat Philips met in-
stemmingg van de regering twee omgebouwde landingsvaartuigen - de 
'Willemm 1' en 'Willem 11' - klaar had liggen bij Numansdorp, die ge-
schiktt waren voor het vervoer van enkele honderden personeelsleden 
pluss familie naar Engeland.130 In een latere vergadering van commissa-
rissen,, waar Anton niet bij was, zouden zij nadere details geven over 
plannenn voor een nieuwe zetelverplaatsing naar Curacao, verplaatsing 
vann belangen in de Britse trust naar een Canadese trust, en oprichting 
vann vennootschappen op Sint-Maarten voor de Zuid-Amerikaanse be-
langen.131 1 

Opp 22 september vloog hij met Anna naar Milaan, om van daaruit 
naarr Lugano te rijden, op de zuidelijke hellingen van de Alpen, waar ze 
enkelee weken bleven.132 Zelf schreef hij over zijn conditie eind december 
aann William Meinhardt in Londen: 'Hoewel mijn bloeddruk normaal is, 
moett ik mij rustig houden en heb ik een zwaar dieet: dertig gram vlees 
off  zestig gram vis per dag. Dat betekent: zeer voorzichtig leven. Ik ga al-
leenn bij vergaderingen naar ons kantoor en vraag de heren regelmatig 
bijj  me te komen om over diverse problemen te overleggen.'133 
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Beginn 1951 vroeg een uitgever hem mee te werken aan een boek waarin 
eenn aantal bekende Nederlanders zou vertellen wat het leven hun ge-
leerdd had. Hij antwoordde niet aan het verzoek te kunnen voldoen, 
'daarr mijn leertijd mij in deze helaas achterhaald heeft'.134 Kort daarop 
volgdee een derde inzinking, weer ernstiger dan de vorige.135 Desondanks 
verloorr hij zijn goede humeur niet. In maart, kort na zijn zevenenzeven-
tigstee verjaardag, stuurde hij een briefje aan William Meinhardt, waarin 
hijj  op luchtige toon roddelde over Werner Brümmer: 'Zoals u mis-
schienn weet, is hij van zijn vroegere vrouw gescheiden. Hij heeft in 
Genèvee een platinablonde uitgezocht, die alleen maar Frans spreekt, en 
omdatt hij Duits, Hollands en Frans door elkaar mengt, is de conversatie 
voorr zijn jonge vrouw vaak niet zo gemakkelijk. Werner gaat nog elke 
dagg twee keer naar de kapper, hij leidt onze zaak in Wenen, wat hij wer-
kelijkk voortreffelijk doet.'136 

Dee viering van het zestigjarig jubileum van het concern op dinsdag 
155 mei 1951 kon hij niet meer persoonlijk bijwonen. Via een televisie-
toestell  volgde hij de officiële gebeurtenissen - waaronder de onthulling 
vann zijn standbeeld door zijn kleinkinderen Frits jr. en Anneke van 
Riemsdijkk op het 18 Septemberplein, vlak bij de Emmasingel.137 De 
daaropvolgendee maanden verliet hij De Laak alleen nog voor een paar 
autoritten:: langs het standbeeld, dat hij toch met eigen ogen wilde zien, 
langss de fabriekscomplexen en een aantal woningen in aanbouw in 
Strijp,, en naar de golfbaan.138 Tot laat in juli vroeg hij directeuren van 
buitenlandsee vestigingen tijdens hun bezoeken aan Eindhoven bij hem 
langss te komen om te vertellen hoe de zaken ervoor stonden.139 Hij 
schreeff  een bekende in New York: '...it is a rather difficult thing not to put 
mymy nose in the business anymore... '14° Hij bleef vrijwel tot het laatst aan-
spreekbaar.. Op dinsdag 2 oktober was hij nog in staat de eerste nationa-
lee televisie-uitzending vanuit Bussum te bekijken. Meteen daarna ver-
slechterdee zijn toestand en raakte hij langzaam in een coma. In de vroe-
gee ochtend van zondag 7 oktober 1951 gleed hij de dood in.141 Het 
berichtt ging snel door Eindhoven. Niet lang na zonsopgang lagen de 
eerstee bloemen al bij zijn standbeeld.142 

Woensdagg 10 oktober, een mooie en zonnige herfstdag, werd hij begra-
ven.. Er was geen dienst. Om half twaalf ging de rouwstoet - vergezeld 
vann drie grote wagens vol bloemen en condoleances vanuit de hele we-
reldd - vanaf De Laak langzaam op weg naar de Algemene Begraafplaats 
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inn de wijk Woensel, een rit van enkele kilometers. Langs de route ston-
denn wel tachtigduizend mensen. Op de begraafplaats speelde de Phi-
lipsharmoniee het koraal 'Wenn ich einmal soil scheiden' uit de Matthaus 
Passion.Passion. Alleen Frits sprak. 'Gij vergde veel van ons, maar gij verlangde 
steedss nog meer van u zelf.'143 
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