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Epiloog Epiloog 

Antonn Philips heeft geluk gehad. Vrijwel op de dag waarop hij in 1895 als 
twintigjarigee jongeman naar Eindhoven ging om zijn broer Gerard te 
helpen,, begon zowel de Tweede Industriële Revolutie als een nieuwe 
Kondratieffgolff  — een langetermijngolfbeweging in de economie, die 
geachtt wordt in totaal vijfti g jaar te beslaan.1 Niemand wist ervan, ner-
genss was een besluit genomen, en het startpunt kon pas achteraf door 
economenn en historici als zodanig worden gekarakteriseerd en geda-
teerd,, maar in de praktijk waren de gevolgen snel merkbaar. 

Zijnn vader en oudere broer zaten met hun nieuwe fabriekje voor 
gloeilampenn precies in de goede hoek: in de kern van de elektrotechni-
schee industrie, een van de belangrijkste aanjagers van de economische 
versnelling.. Ze wisten waar ze mee bezig waren; vader Frederik had erva-
ringg als ondernemer, broer Gerard had eerst jarenlang de technologie 
vann het elektrisch licht bestudeerd - die nog volop in beweging was - en 
rondgekekenn in andere gloeilampenfabrieken. En ze hadden geld, dat 
will  zeggen: vader, die het jonge bedrijf door een crisis in het derde le-
vensjaarr had geholpen, zodat het in 1895 nog bestond en volop kon mee-
profiterenn van de daaropvolgende twee decennia van economische 
bloei.. Overigens was de investering van de tabakshandelaar, kleinschalig 
fabrikantt en lokaal bankier Frederik Philips in een jonge, moderne elek-
trotechnischee industrie vooruitstrevend. Het begin van de Tweede In-
dustriëlee Revolutie rustte in belangrijke mate op familiekapitaal, ver-
gaardd in oudere branches als handel, scheepvaart en ambachtelijke in-
dustrie.22 In Duitsland investeerden ook de banken wel in nieuwe 
kapitaalintensievee industrieën; in Nederland gebeurde dat nauwelijks -
evenminn als in de v s, trouwens, waar naast families/eigenaars met name 
grotee particuliere investeerders als financiers optraden.3 
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Gelukk is niet eeuwigdurend. Na zijn 'klaargemaakt bed' en zijn 'pri-
maa startschot' heeft Anton moeten bewijzen wat hij waard was, eerst als 
handelsreizigerr en verkoper, en vanaf 1899 als (mede)directeur. Dat 
heeftt hij op overtuigende wijze gedaan, geholpen door een natuurlijke 
charmee en een talent voor (onder)handelen, maar toch vooral door een 
grotee doortastendheid, zelfverzekerdheid en snelheid. De reeks voor-
beeldenn is lang, ik breng slechts enkele in herinnering. Niet veel jonge 
twintigerss met een (nog) gebrekkige talenkennis zouden gewoon op de 
treinn naar Rusland stappen, zoals hij in 1898 deed, en terugkomen met 
omvangrijkee orders. Met zijn besluit een medewerker naar Sint-Peters-
burgg te sturen, krap zes weken na het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog,, onder het motto 'hier gaan wij eens flink van profiteren', heeft 
hijj  getoond een ondernemer van het zuiverste water te zijn. Geen won-
derr dat het management van het veel grotere concern General Electric 
dezee Hollander, die in 1912 vanuit het niets op de Amerikaanse markt 
verscheenn en in een paar jaar tijd meer dan tien procent van GE's ver-
koopaantallenn bereikte, zeer serieus nam - die zou daar in een decenni-
umm tijd ook vijfti g procent of meer van kunnen maken. Absoluut onna-
volgbaar,, mijns inziens, blijf t de wijze waarop hij na de Eerste Wereld-
oorlogg een snelle buitenlandse expansie in gang heeft gezet - op de dag 
waaropp de oorlog eindigde, zich een weg banend door de feestende 
Brusselsee massa's, en geen seconde later. 

EENN AGRESSIEVE UITDAGER (1891-1911) 

Snelheid,, doortastendheid, zelfverzekerdheid en timing - en zo hier en 
daarr nog wat extra geluk - zijn van grote betekenis geweest voor het op-
rukkenn van Philips tot in de wereldtop op haar gebied. Die opmars heeft 
vierr decennia in beslag genomen en was zeker niet vanzelfsprekend. De 
forsee groei van de eerste twee decennia, veel sneller dan de markt als 
geheel,, kon niet verhullen dat de kennisbasis van de Spezialfabrik in 
gloeilampenn te Eindhoven nogal zwak was. Rond 1910-1911 werd het 
voorr Gerard moeilijker de innovaties bij te benen. Dat was geen won-
der,, want de Amerikaanse en Duitse concurrenten (met een breed scala 
elektrotechnischee producten) waren veel groter en kapitaalkrachtiger 
enn hadden daarvoor laboratoria ter beschikking, terwijl hij het met twee 
assistentenn moest doen.4 De technologie achter de 'getrokken' wolfram-
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draadd markeerde de grens van zijn mogelijkheden. Die 'truc', waarvan 
Antonn eind 1911 een aantal gegevens aan GE ontfutselde, heeft hij met 
zijnn kennis en vaardigheden nog snel onder de knie kunnen krijgen. 
Maarr toen GE in 1913 haar technologische superioriteit bevestigde met 
dee gasgevulde 'halfwatt'-lamp, was het Nederlandse bedrijf vrijwel vol-
ledigg afhankelijk geworden van Amerikaanse know-how en licenties. 

Datt de gebroeders met zo'n beperkte kennisbasis toch goed presteer-
den,, hing enerzijds samen met Gerards vermogen elke innovatie - zelf 
ontwikkeld,, ontfutseld of in licentie verkregen - snel om te zetten in 
producten,, in casu verschillende typen lampen, en die vervolgens ook 
inn grote aantallen en tegen lage kosten te fabriceren. Hij was een uitste-
kendd developer, zowel in de product- als in de productietechnologie. 
Anderzijdss kwam het door Antons vermogen snel te reageren op veran-
derendee marktomstandigheden. Wat dat betreft is de legende volkomen 
juist:: de combinatie heeft het 'm gedaan. Het tempo waarin Gerard in 
1911-19122 de omschakeling van de 'gespoten' naar de 'getrokken' wol-
framdraadd heeft gerealiseerd, maakt achteraf nog steeds grote indruk. 
Hett staaltje commerciële tactiek dat Anton vervolgens ten beste gaf, 
eveneens.. Binnen de kortste keren begon hij de nieuwe lampen in Euro-
paa te verkopen én naar Noord-Amerika te verschepen. Daarmee speel-
dee hij in wezen va-banque. Het stond vast dat de 'bestolene', de grote 
concurrentt General Electric (eigenaar van de 'getrokken' wolframpa-
tenten),, zou reageren. Dat gold ook voor de machtige Duitse combina-
tiee der Patentgemeinschaft (AEG, Siemens en Auer), die de GE-octrooien 
voorr Europa in handen had. Maar hoe zouden die reacties eruit zien? 
Niett identiek, zo bleek tot Antons geluk. De Duitsers dwongen de ge-
broederss Philips onder druk van juridische procedures tot een licentie-
verdragg dat hun verkopen van 'getrokken' wolframlampen in Europa 
sterkk aan banden legde.5 In Noord-Amerika zag GE echter af van zo'n 
hardee aanpak, uit angst te worden beschuldigd van monopolistisch ge-
dragg en last te krijgen met de antitrustwetten. Toen Anton dat door 
kreeg,, voerde hij de export over de Atlantische Oceaan flink op, en wist 
hijj  op die manier de terugval in Europa te compenseren. Wedden op 
tweee paarden blijkt soms wel degelijk te lonen. 

Dee eerste twee decennia van Philips' bestaan illustreren zo nog eens 
nadrukkelijkk wat ook de Amerikaanse historicus Alfred D. Chandler 
heeftt geconstateerd, namelijk dat het strategisch voordeel van eerstelin-
genn in een nieuwe technologie - het first mover advantage - niet zozeer 
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inn de uitvinding zelf zit als wel in het vermogen snel tot goedkope, 
grootschaligee productie te komen.6 Welbeschouwd hebben 'uitdagers' 
(challengers),(challengers), waartoe ook Philips behoorde, iets van vampiers. Gerard 
enn Anton Philips lieten het uitvinden aan anderen over, concentreerden 
zichh op het snel toepasbaar en produceerbaar maken, spreidden een 
enormee commerciële agressie ten toon, en wisten zo - in weerwil van 
hett tekort aan eigen fundamentele research en hun toenemende ach-
terstandd in kennis - toch van de first mover- voordelen te profiteren. 

EENN VOORBEELDIGE STRATEGISCHE KOERS (19H- I931) 

Dee komst van de gasgevulde 'halfwatt'-lamp, die rustte op geavanceerde 
natuurkundigee kennis en de gloeilamp volwassen maakte, heeft de ge-
broederss doen beseffen dat de c/ia/Zenger-benadering hen weliswaar op 
dee tweede rang had gebracht, maar niet in de topliga zou brengen en 
misschienn op den duur wel uitgewerkt zou raken. Om die top in de 
daaropvolgendee twee decennia te halen, waren behalve gedurfde en 
snellee tactische zetten op de korte termijn ook fundamentele strategi-
schee beslissingen voor de lange termijn nodig. Die hebben ze genomen, 
enn het waren goede beslissingen. 

Nummerr één betreft de oprichting van een eigen Natuurkundig La-
boratoriumm in 1914 (naast het in 1910 gestarte en nog kleine chemische 
laboratorium).. Dit Natlab, onder verantwoordelijkheid van Gerard, 
kwamm niets te vroeg.7 Philips had op dat moment niet meer dan vier 
eigenn octrooien, alle op het gebied van het gloeilicht, en snel veroude-
rend.88 In Amerikaanse, Britse en Duitse laboratoria was men - voort-
bouwendd op de lichttechnologie - al druk doende met fundamenteel 
onderzoekk naar en ontwikkeling van radio- en versterkerlampen. 

Datzelfdee jaar brak de Eerste Wereldoorlog uit, die voor de gebroe-
derss Philips en hun bedrijf een 'blessing in disguise'is gebleken. De Duitse 
concurrentenn van de Patentgemeinschaft vielen op veel markten weg en 
hethet licentiedispuut met General Electric over de 'getrokken' wolfram-
octrooienn belandde nog dieper in de ijskast. Natlab-chef Gilles Holst en 
zijnn nog kleine researchteam gingen aan de slag, en concentreerden zich 
opp verbeteringen aan de gloeilamp, op gasontladingslampen (waarbij 
hett licht niet van een spiraal komt maar van oplichtend gas) en op rönt-
gentechnologie,, waar Philips later veel wetenschappelijke eer mee zou 
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inleggen.. In 1921 had het bedrijf al enkele tientallen octrooien.9 Boven-
dienn had men toen ook eigen radiobuizen ontwikkeld, juist op tijd voor 
dee geboorte van de radio-omroep. Terwijl deze technologische inhaal-
slagg op stoom kwam, profiteerde Anton tijdens de oorlog waar hij kon 
vann de verzwakking van de Duitse concurrentie. Dat was verstandig, 
wantt hij kon van GE alleen een wereldwijde licentie op de 'getrokken' 
wolframoctrooienn krijgen (het Principal Agreement van 1916-1919), door 
dee Noord-Amerikaanse gloeilampenmarkt - waar hij inmiddels al meer 
dann een kwart van zijn afzet realiseerde - weer te verlaten en zijn heil op-
nieuww in Europa en elders (onder meer Zuid-Amerika) te zoeken.10 

Beslissingg nummer twee, op het grensvlak van strategie en tactiek, 
betreftt de expansiepolitiek direct na de Eerste Wereldoorlog, terwijl de 
Duitserss nog op krachten moesten komen. Deze bliksemactie - met in-
zett van de grote, tijdens de oorlog behaalde winsten - valt geheel op 
contoo van Anton te schrijven. Gerard en de raad van commissarissen 
vondenn het allemaal wel erg snel gaan, maar hij ging gewoon door en 
kreegg in razend tempo binnen enkele jaren de helft van de Europese 
gloeilampenmarktt (exclusief Duitsland) in handen. Bij de oprichting 
vann het nieuwe, wereldwijde gloeilampenkartel Phoebus, in 1924, was 
zijnn onderhandelingspositie beter dan ooit. Het verkoopquotum dat hij 
toenn verwierf, was niet veel kleiner dan dat van AEG, Siemens en Auer 
bijeengeteldd (zij hadden hun lichtdivisies intussen gefuseerd in Os-
ram).. De NV Philips*  Gloeilampenfabrieken hoorde vanaf dat moment 
definitieff  tot de topdrie der hoofdrolspelers in het elektrisch licht en 
zouu dat daarna ook blijven. 

Intussenn had hij de jacht op een zelfde positie in de radio ook al inge-
zet.. De top van General Electric was zodanig onder de indruk van zijn 
marktkracht,, die men immers aan den lijve had ervaren, dat men hem 
ookk op radiogebied liefst van de Noord-Amerikaanse markt weghield. 
Hijj  deed die toezegging en kreeg in ruil daarvoor licenties op de belang-
rijkee radio-octrooien van GE-dochter RCA voor de rest van de wereld 
(exclusieff  Duitsland). Dat is een prima deal gebleken. Op basis van de 
RCA-licentiess en een aantal eigen octrooien kon Philips medio jaren 
twintigg inderdaad snel uitgroeien tot hoofdrolspeler in de radio-onder-
delenn en vanaf 1927 ook in de radiotoestellen. Dankzij het Natlab, dat 
meerr en meer eigen octrooien verwierf, werd bovendien de technologi-
schee concurrentiepositie van het concern steeds sterker. . 

Hett vierde decennium van Philips' bestaan eindigde kort na het uit-
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brekenn van een diepe recessie. Het concern kromp zijn personeelsbe-
standd fors in en er werd geen feest gevierd. Maar strategisch gezien was 
19311 het jaar waarin het bedrijf de topliga bereikte. Tijdens de onder-
handelingenn met General Electric over vernieuwing van het belangrijke 
Principall  Agreement kon Anton vrijstelling bedingen van licentiebe-
talingenn in ruil voor wederzijdse patentuitwisseling.11 Feitelijk erkende 
GEE hiermee dat Philips nu ook als uitvinder tot de rangen der wereld-
spelerss behoorde. Terecht. Zowel in de Verenigde Staten als Europa deed 
inn die tijd slechts een beperkt aantal grote ondernemingen aan fun-
damentelee research, waaronder GE zelf (getrokken wolfram en elek-
tronenbuizen),, Du Pont (nylon en neopreen), telefoonmaatschappij 
AT8CT,, de Britse en Duitse chemische concerns ICI en IG Farben en de 
Duitsee elektrotechnische ondernemingen.12 En Philips. 

Alless bijeen hebben de gebroeders tijdens het derde decennium van 
hett bestaan - tussen 1911 en 1921 - een voorbeeldige koers uitgezet; en 
eenn zelfde oordeel mag gelden voor Antons solokoers tussen 1921 en 
1931,, in het vierde decennium. 

EENN ONDERTOON VAN CYNISME (VANAF 1918) 

Dee stijl waarin Anton opereerde, heb ik omschreven als soeverein en 
oppermachtig,, en vanwege zijn overvaltactieken ook als guerrilla-ach-
tig.. Tot 1918 domineerde daarin nog een jeugdige speelsheid. Met groot 
enthousiasmee pikte hij tijdens de Eerste Wereldoorlog de wegvallende 
marktpositiess van de Duitsers in en hield hij met zijn minirederij de ex-
portenn naar Engeland, Frankrijk, Zuid-Europa en Scandinavië gaande. 
Alss een vrijbuiter liet hij zijn trawlers op de terugreis de meest uiteenlo-
pendee goederen voor anderen vervoeren, waarbij hij dankbaar gebruik 
maaktee van het gebrek aan scheepsruimte als gevolg van de duikboot-
oorlogg door hoge tarieven te rekenen. Een en ander leverde hem behal-
vee winst in sommige kringen trouwens ook een naam als blokkadebre-
kerr op.13 Ruim twee decennia later, aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog,, zou zijn schoonzoon Frans Otten, bij besprekingen over 
eenn mogelijke evacuatie naar Engeland en over de Britse trust, nog stui-
tenn op wantrouwen jegens Philips dat terugging tot de 'Grote Oorlog'. 

Naa de Eerste Wereldoorlog heeft zijn stijl ook een ondertoon van 
cynismee gekregen, die zich uitte in ondergrondse methoden, dubbele 
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agenda'ss en de bereidheid voor het realiseren van zijn doelstellingen 
zelfss persoonlijke relaties op het spel te zetten. Wederom slechts enkele 
voorbeeldenn uit vele: het powerplay waarmee hij toeleverancier (lamp-
voetjes)) Vitrit e dwong een participatie van vijfti g procent te aanvaar-
den,, was bepaald onzachtzinnig; de manier waarop hij zijn voormalig 
studiegenoott Petrus Cochius van Glasfabriek 'Leerdam' maandenlang 
aann het lijntj e hield over een joint venture, terwijl hij allang met alterna-
tievenn bezig was, was niet erg gentlemanlike. Hij overtrad zonder scru-
puless de verdragen van het Phoebus-kartel door geheime overnames te 
plegen;; hij eiste van de Nederlandse regering op hoge toon retorsie-
heffingenn tegen protectionistische landen, onder dreiging van verplaat-
singg van de productie, en voerde - ongezien - dat dreigement intussen 
gewoonn alvast uit. 

Voorr een deel zal deze Rücksichtslosigkeit zijn voortgekomen uit zijn 
ongeduldigg karakter, zijn doortastendheid en zijn haast bij de strate-
gischee expansie van die jaren, die inderdaad een race tegen de klok 
was.. Deels is die ook een reactie geweest op de veranderingen der tijden, 
vermoedd ik. Vóór de Eerste Wereldoorlog had de strijd om het interna-
tionalee industriële ondernemersbestaan zich afgespeeld met één type 
tegenstander,, de concurrent, en op drie gebieden: de technologie (on-
derzoekk en ontwikkeling), de fabriek (productiekosten) en de markt 
(marketingg en verkoop). Tijdens die oorlog is een heel ander soort te-
genstanderr opgedoken, de politicus, die een totaal nieuw wapen droeg, 
exclusieff  aan hem voorbehouden: de landsgrens. Achteraf gezien is de 
treinn vol glasballons, begin 1915 door de Duitsers maandenlang vastge-
houdenn bij Kaldenkirchen, op een steenworp van Venlo, van symboli-
schee en voorspellende betekenis geweest. Ineens toonde de grens zich 
eenn barrière, die alleen politici konden openen, een die niet meer ver-
dweenn en die na de oorlog een permanent en steeds grimmiger karakter 
kreeg,, met het argument dat de nationale onafhankelijkheid en autarkie 
hiermeee het best waren gediend. 

Antonn Philips heeft snel begrepen dat hier sprake was van een fun-
damentelee trendbreuk en dat hij zich als internationaal opererende 
industriëlee ondernemer met een kleine thuisbasis moest aanpassen. 
Streefdenn de politici naar zelfvoorziening voor hun land? Dan deed hij 
datt voor zijn bedrijf ook. Bemoeilijkten zij het internationaal, grens-
overschrijdendd zakendoen? Dan maakte hij het concern mu/tinatio-
naal.. De verticale integratie (eigen glasfabrieken, eigen argonproductie, 
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eenn eigen fabriek voor verpakkingsmateriaal) en de spreiding van de 
productiee naar de landen van afzet - en deels gold dit ook voor de eigen 
verkoopvestigingenn in het buitenland - hadden alle ten doel het bedrijf 
minderr kwetsbaar te maken voor protectionisme, oorlogsgevaar en als 
hett ware boven de landsgrenzen uit te tillen. 

Doorr dit alles kwam echter ook een einde aan de decennia van grote 
ondernemersvrijheidd waarin hij was opgegroeid en volwassen was ge-
worden.. Na 1918 bleef het bevechten van concurrenten leuk. De grote 
expansiee van de jaren twintig en zeker de radiohausse in de tweede helft 
vann dat decennium waren uiterst opwindend. Maar het plezier werd nu 
voorr een deel bedorven door politici en hun ambtenarenlegers die met 
eenn kafkaëske creativiteit steeds weer nieuwe protectionistische barriè-
ress wisten te bedenken, en daar het hele interbellum mee door zouden 
gaan.. Ook in het (internationale) ondernemersklimaat was een onder-
toonn van cynisme geslopen. 

Hett lijk t er overigens op - met zekerheid is het niet te zeggen - dat de 
veranderendee politiek-economische tijdgeest ook invloed heeft gehad 
opp Antons houding tegenover politici. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
associeerdee hij zich nog kortstondig met de partij van 'Man van de 
Daad'' Wim Treub. Nadien is zijn omgang met de politiek steeds puur 
pragmatischh geweest. Hij probeerde politici waar nodig te bespelen, 
maarr uit zijn lobby tegen de Franse invoerrechten van 1927 en zijn ge-
dragg in de kwestie van de Gouden Standaard (jaren dertig) blijkt dat hij 
uiteindelijkk alleen op eigen kracht vertrouwde. 

ENKELEE THEMA'S UIT DE BEDRIJFS-

ENN ONDERNEMERSGESCHIEDENIS'4 

FamiliekapitaalFamiliekapitaal versus bedrijfskapitaal 

Volgenss P. Bouman heeft Anton in 1911-1912 ter motivering van de 
beursgangg en de vorming van de naamloze vennootschap tegen zijn 
echtgenotee gezegd: 'Indien de zaken ooit slecht zouden gaan, wil ik 
naastt de zorgen voor de fabriek geen zorgen voor het behoud van het 
eigenn kapitaal hebben.'15 Het is goed mogelijk dat het besluit tot beurs-
gangg - en daarmee tot omzetting van een deel van het bedrijfsvermo-
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genn in privé-vermogen — is ingegeven of beïnvloed door de ontwikke-
lingenn rond de 'getrokken' wolframlamp.16 De komst daarvan plaatste 
immerss precies in die periode de risico's van de onderneming (een tech-
nologischee achterstand, potentiële afzetproblemen door juridische 
procedures)) weer eens ongemeen krachtig boven aan de agenda. Op dat 
momentt bestonden geen andere dringende redenen voor het binnen-
halenn van extra geld - overnames, uitbreidingsplannen noch andere 
grotee investeringsplannen. De firma beschikte over voldoende bedrijfs-
kapitaall  en was schuldenvrij; 1911 was een topjaar geweest in zowel om-
zett als winst, en ook in de eerste helft van 1912 vertoonde de omzet nog 
altijdd een stijgende lijn.17 Bovendien, nog het beste bewijs dat het ging 
omm het veiligstellen van het privé-vermogen: de opbrengst van de 
beursgangg ging (vrijwel) geheel naar Anton en Gerard, het bedrijf werd 
err beter noch slechter van. 

Doordatt het familiebedrijf aan de wieg van de Tweede Industriële 
Revolutiee heeft gestaan, hebben historici nogal wat aandacht besteed 
aann de wijze waarop families/eigenaren van industriële bedrijven in die 
tijdd omgingen met de verhouding bedrijfsvermogen/privé-vermogen 
enn daarin hun prioriteiten stelden. Daarover eerst wat algemene opmer-
kingen.. De discussie over dit onderwerp is sterk aangejaagd door de in-
vloedrijkee studie Scale and Scope (1990) van de al genoemde Alfred 
D.. Chandler. Deze constateerde dat Groot-Brittannië begin twintigste 
eeuww naar verhouding (nog) meer familiebedrijven telde dan de Ver-
enigdee Staten, en dat de betrokken families/eigenaren ertoe neigden 
hunn jaarlijkse dividenduitkeringen belangrijker te vinden dan investe-
ringenn in innovatie en groei op de langere termijn.18 Die houding zou de 
uitgroeii  van hun bedrijven tot professioneel geleide, moderne indu-
striëlee ondernemingen hebben vertraagd en zelfs belemmerd, en Groot-
Brittanniëë tijdens de Tweede Industriële Revolutie op achterstand heb-
benn gezet. 

Chandlerr was de eerste om toe te geven dat er ook uitzonderingen 
waren.199 Maar hij had een provocerend beeld neergezet en heeft daar-
meee behoorlijk wat reacties uitgelokt van collega's in Engeland en ook 
inn Nederland, waar het familiebedrijf in de grote industrie begin twin-
tigstee eeuw eveneens nog domineerde. In een analyse van de tophon-
derdd Nederlandse industriële bedrijven van 1930, bijvoorbeeld, kwa-
menn K. Sluyterman en H. Winkelman enige tijd geleden tot de slotsom 
datt het beeld voor dit land eerder tegengesteld aan dat van Chandler is 
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geweest.. Volgens hen hebben de families/eigenaren van bedrijven op de 
betreffendee lijst juist een grote investeringsbereidheid getoond en zijn 
zijj  in slechte tijden vaak langer bereid geweest verliezen te accepteren 
dann economisch gerechtvaardigd was, met het doel hun ondernemin-
genn voor toekomstige generaties draaiend te houden.20 Een recente ver-
gelijkendee studie van D. Arnoldus over zes Nederlandse familiebedrij-
venn in de voedingsmiddelenindustrie in de periode 1880-1970 bevestigt 
diee grote investeringsbereidheid.21 

Dee kwestie ligt uiteindelijk genuanceerd, blijkt uit twee studies over 
Nederlandsee textielbedrijven, opgericht in de negentiende eeuw. De be-
treffendee families/eigenaren investeerden decennia lang en soms ook 
fors.. Maar toen de neergang van deze bedrijfstak in de jaren 1950-1970 
zichh steeds duidelijker aftekende en onontkoombaar leek, gaven zij de 
voorkeurr aan andere beleggingen boven vernieuwing van het eigen be-
drijf .. In zijn studie over Van Heek en Co. te Enschede noemde de auteur 
Vann Schelven dit een uiting van 'familisme', wat hij omschrijft als een 
bedrijfsvoeringg 'waarbij het kapitalistisch winststreven ondergeschikt 
gemaaktt wordt aan de bloei, het aanzien en de continuïteit van de socia-
lee positie van de familie der kapitaalbezitters'.22 Zijn collega Van Munt-
jewerfff  constateerde een zelfde gedrag bij de familie/eigenaar van de 
wolspinnerijj  'Pieter van Dooren' in Tilburg, die haar kapitaal eind jaren 
zestigg terugtrok en het bedrijf staakte. Hij was alleen nuchterder in zijn 
oordeell  en noemde dit een kwestie van 'goed begrepen eigenbelang'.23 

Wanneerr het gaat om het zeer expansieve en risicozoekende familiebe-
drijff  Philips - overduidelijk een van Chandlers uitzonderingen - blijkt 
dezee discussie bij nadere beschouwing goeddeels academisch. Bedrijfs-
vermogenn en privé-vermogen hebben hier nooit serieus in de weg geze-
ten;; evenmin als investeringen en privé-inkomen. De enige die persoon-
lij kk financieel risico heeft genomen, is vader Frederik Philips geweest: 
hijj  fourneerde in 1891 het beginkapitaal en redde het bedrijfje in 1893 
vann de ondergang - overigens beliep zijn risico nooit meer dan naar 
schattingg een derde van zijn persoonlijk vermogen. Zijn twee zoons 
hebbenn wel een theoretisch maar geen feitelijk risico gelopen. Na de red-
dingg door pa zette de groei in, en konden zij zich zowel oplopende sala-
rissenn en dividenden verschaffen als investeren. Hun marges waren 
enorm;; in 1911 beliep de winst een derde van de omzet, vergelijkbaar met 
dee percentages die Bill Gates en Microsoft in een recenter verleden wis-
tenn te realiseren. 
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Dee beursgang van 1912 mag (mede) zijn ingegeven door de wens van 
mett name Anton zijn privé-vermogen veilig te stellen, wat men een 'fa-
milistisch'' motief kan noemen. Een concrete, directe bedreiging van dat 
vermogenn was echter niet aan de orde, hooguit een toekomstige. Het 
belangrijkstee gevolg van de beginemissie is geweest dat bedrijf en fami-
liee financieel onafhankelijk van elkaar werden. Het minderheidspakket 
datt Gerard en Anton verkochten, was zoveel waard (voor ieder een klei-
nee vijftien miljoen euro) dat zij het bedrijf niet meer nodig hadden om 
vann te leven. Zelfs de achtendertigjarige Anton had de rest van zijn leven 
kunnenn rentenieren. Het bedrijf had hen financieel ook niet meer no-
dig.. Formeel bleven zij (en in veel mindere mate hun broers en zussen) 
grootaandeelhouderss en kapitaalverschaffers. Na de vorming van de N v 
heeftt de familie het bedrijf echter nooit financiële injecties hoeven toe-
dienenn en kon alle expansie worden betaald uit de ingehouden winst, de 
daaruitt opgebouwde reserves, en in de jaren twintig uit een reeks open-
baree aandelenemissies. 

DeDe 'managerial revolution 

Dee beursgang was onderdeel van het proces waarbij het familiebedrijf 
Philipss opschoof in de richting van wat Chandler definieert als een ma-
nagerialnagerial enterprise, een onderneming waarin de leiding in handen is van 
gesalarieerdee managers, en waarin eigendom en management dus van 
elkaarr gescheiden zijn. In 1912 is die scheiding bij Philips maar gedeelte-
lij kk voltrokken; een meerderheid van de aandelen bleef immers bij de 
familie.. Ook toen ze die meerderheid in 1920 verloor, bleef de cruciale 
beslissingsmachtt nog decennialang in haar handen, als gevolg van de 
constructiee met de prioriteitsaandelen. In de terminologie van Chand-
lerr bleef het concern daarom steken in de tussenfase van de entrepre-
neurialneurial enterprise ̂waarin de ondernemer zich wel met ingehuurde ma-
nagerss omringt, maar de controle over het eigendom van de onderne-
mingg behoudt.24 Een ander voorbeeld van zo'n onderneming in die tijd 
wass het Britse zeepconcern Lever Brothers - een van de voorlopers van 
Unileverr - waar William Hesketh Lever zijn board of directors gestaag 
uitbreidde,, tot die naast hemzelf, zijn zoon en een neef een vijftiental 
betaaldee managers telde.25 

Datt families als Lever en Philips het management van hun bedrijven 
niett geheel uit eigen gelederen konden blijven verzorgen, was een lo-
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gischh gevolg van hun expansie, die zelf weer het resultaat was van wat 
Chandlerr kenmerkend noemt voor moderne industriële ondernemin-
gen:: omvangrijke investeringen in grootschalige productie (manufactu-
ring),ring), marketing en management. Deze investeringen behelsden niet al-
leenn de aanschaf van machines en het inhuren van arbeiders, maar in 
belangrijkee mate ook het aantrekken van professionals. K. Sluyterman 
beschrijftt in haar boek Kerende kansen over het Nederlandse bedrijfs-
levenn in de twintigste eeuw hoe de witteboordensector zich in de jaren 
1899-19099 verdubbelde.26 Die revolutie speelde zich ook bij Philips af, 
enn uitte zich in liefst een vertienvoudiging van het aantal 'beambten' in 
drie,, vier jaar tijd.27 Gerard en Anton haalden in dat eerste decennium 
professionalss van allerlei slag binnen: verkopers/handelscorresponden-
ten,, medewerkers voor reclame en marketing, een eerste ingenieur voor 
dee productontwikkeling, een eerste interne accountant (bij de beurs-
gang).. Later volgden wetenschappelijk onderzoekers, juristen, com-
mercieell  geschoolden en personeelschefs. 

Dezee laag professionals vormde een reservoir voor de volgende fase 
inn de managerial revolution. Aanvankelijk bleven hun management-
takenn beperkt tot het leiden van de eigen afdelingen, maar in 1922 heeft 
Antonn de pensionering van Gerard aangegrepen voor het aanstellen 
vann een drietal algemene managers (onderdirecteuren). Dit clubje 
groeidee daarna door geleidelijke uitbreiding uit tot een 'college van on-
derdirecteuren'' - een voorloper van de hedendaagse groepsraad of 
raadd van bestuur. Tijdens deze fase haalde hij met name jonge, hoog op-
geleidee mensen in het bedrijf (Herman van Walsem, Othon Loupart, 
Franss Otten, Jan Willem Beyen, Jan Goudriaan), die snel konden stijgen 
enn van wie sommigen de drie eerste onderdirecteuren uiteindelijk zelfs 
zoudenn overvleugelen. Toen het college van onderdirecteuren er in 1928 
eenmaall  was, begon het direct te werken aan standaardisatie van allerlei 
internee bedrijfsprocessen en -systemen, met als doel de interne samen-
hangg te versterken en grotere efficiency te bereiken - een proces dat 
doorr het uitbreken van de economische crisis in 1930-1931 verder is ge-
stimuleerd. . 

Datt de gebroeders Philips bij deze drie decennia durende ontwikke-
lingg een open oog hebben gehad voor invloeden en ideeën uit de Ver-
enigdee Staten, was op zichzelf niet uniek. De organisatieadviseur Wil-
lemm Berenschot, bijvoorbeeld, zelf gehuwd met een Amerikaanse en een 
regelmatigg bezoeker van het land, was in de jaren twintig een actief pro-
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motorr van Amerikaanse managementideeën.28 Deze oriëntatie was een 
logischh gevolg van de technologische en productietechnische superiori-
teitt van de industrie aldaar. In de Verenigde Staten was zowel de Tweede 
Industriëlee Revolutie als de managerial revolution een decennium of 
tweee eerder van start gegaan dan in Europa, zodat het land in die tijd 
voorr de meer ondernemende Europese industriëlen een lichtend voor-
beeldd was. Met name Gerard Philips is in dit opzicht duidelijk zeer alert 
geweest.. Zijn invalshoek was die van de productiviteit. Zodra in het be-
ginn van de eeuw Amerikaanse machines op de markt verschenen die het 
mogelijkk maakten veel handelingen te automatiseren, schafte hij ze aan. 
Hijj  maakte al ruim vóór de verschijning van Frederic Taylor's beroemde 
boekk Principles of scientific management in Nederland-en mogelijk 
zelfss nog zonder diens ideeën in detail te kennen - zelf analyses van de 
stappenn in het productieproces en realiseerde mede daardoor belangrij-
kee productiviteitsstijgingen.29 Gerard was ook degene die zich direct na 
dee Eerste Wereldoorlog verdiepte in de - tijdens de oorlog in het Ame-
rikaansee leger ontwikkelde - psychotechniek als methode voor de se-
lectiee van personeel. 

Vanaff  rond 1910 reisden de broers regelmatig zelf naar de Verenigde 
Statenn en later zonden ze ook medewerkers op studiereizen, met name 
naarr General Electric, waarmee vanaf rond 1913-1914 immers een open 
enn vriendschappelijke relatie bestond. Na Gerards pensionering toonde 
voorall  Antons snel stijgende schoonzoon Otten een grote belangstel-
lingg voor de wijze waarop de Amerikanen omgingen met vraagstukken 
vann organisatie en management, zoals blijkt uit de brochure die hij 
schreeff  na een grote studiereis naar de Verenigde Staten in 1928, waarin 
hijj  trouwens ook veel aandacht besteedde aan de nieuwste marketing-
methoden.. In 1931 leidde de participatie van General Electric zelfs tot 
eenn letterlijke Amerikaanse beïnvloeding, toen Jesse Woodward, na-
menss GE commissaris bij Philips, zich nadrukkelijk bemoeide met de 
(inderdaadd noodzakelijke) professionalisering van de interne financiële 
rapportagesystemenn en de aanstelling bepleitte van een financieel ma-
nagerr - met een directe verwijzing naar GE's eigen bestuursmodel. De-
zee interventie had tot direct gevolg dat een GE-accountant de rapporta-
gesystemenn kwam analyseren en dat Anton Frans Otten als tweede man 
naastt zich benoemde. 

Dee managerial revolution bij Philips was niet van tevoren gepland. 
Dee drijvende kracht was de wil om te groeien en een wereldspeler te 
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worden;; alle stappen kwamen daar als vanzelf uit voort. De bereidheid 
professionalss binnen te halen, die ook (mede)verantwoordelijkheid te 
gevenn en op het hogere managementniveau in te zetten, is zeker een van 
dee bepalende factoren achter het succes van de eerste vier decennia ge-
weest.. Zonder die bereidheid zouden de broers tijdens hun gezamenlij-
kee bewind niet in staat zijn geweest een steeds hogere productiviteit te 
bereiken,, voortdurende prijzenoorlogen te overwinnen en hun techno-
logischee achterstand in te lopen. Ook zou Anton als solodirecteur niet 
inn staat zijn geweest de omvangrijke organisatie op te bouwen die nodig 
wass om een wereldspeler te worden en op dat niveau mee te blijven spe-
len. . 

DeDe opvolging 

Dee wederzijdse financiële onafhankelijkheid van de familie Philips en 
hett bedrijf was ook een voordeel bij de opvolging, een thema dat een 
vastt onderdeel vormt in de historische literatuur over de familieonder-
neming.. Uit de genoemde studies van D. Arnoldus en H. Muntjewerff 
blijk tt dat de directeuren/eigenaren van de door hen onderzochte be-
drijvenn soms grote bedragen aan het bedrijfsvermogen onttrokken, 
wanneerr zij aan rentenieren toe waren.30 Dat geld werd vaak wel weer 
(grotendeels)) als werkkapitaal aan het bedrijf ter beschikking gesteld, 
maarr dan in de vorm van een rentedragende lening, die de wederzijdse 
afhankelijkheidd en daarmee ook de directe betrokkenheid van de ge-
pensioneerdee bij belangrijke investeringsbeslissingen liet voortbestaan. 

Inn de familie Philips speelde iets vergelijkbaars alleen in de begin-
fase.. Vader Frederik droeg het familiebedrijf te Zaltbommel over aan 
zijnn een na oudste zoon Hans. Een deel van zijn geld stak hij in het nieu-
wee bedrijf van zijn oudste zoon Gerard, waar ook zijn jongstee zoon An-
tonn emplooi vond. De vierde (overlevende) zoon Eduard werd advo-
caat.. Met welke financiële regelingen de overdracht aan Hans gepaard is 
gegaan,, heb ik niet nader uitgezocht. Gerard en Anton hebben de oor-
spronkelijkee kapitaalsinvestering van hun vader nog vóór zijn overlij-
denn ruimschoots terugverdiend. Bij Frederiks dood vertegenwoordigde 
zijnn belang als medefirmant een waarde van een kleine honderdvijftig-
duizendd gulden (1,6 miljoen euro), althans dat is het bedrag dat werd 
omgezett in een vordering van zijn erfgenamen op het bedrijf, en dat ge-
zienn het winstniveau (rond honderdduizend gulden in 1900) geen pro-
bleemm vormde.31 
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Formeell  was op dat moment bij de firma Philips & Co. geen sprake 
vann een opvolging, maar van het wegvallen van een van de drie firman-
ten.. Ook toen Gerard zich in 1922 terugtrok, was geen opvolging aan de 
orde.. Anton ging gewoon alleen door. Pas toen hij in 1939 met pensioen 
ging,, vond de eerste generatiewisseling in het bedrijf plaats, bijna een 
halvee eeuw na de oprichting. Financieel gezien was dat een simpele 
zaak.. Om te kunnen rentenieren (wat hij niet eens echt van plan was), 
hoefdee hij geen privé-vermogen uit het bedrijf los te maken; dat was 
mett de beursgang al gebeurd. Hij kreeg een salaris als (gedelegeerd) pre-
sident-commissaris,, had als grootaandeelhouder recht op een divi-
denduitkeringg en genoot daarnaast inkomsten uit zijn persoonlijke be-
leggingen. . 

Antonn is regelmatig geprezen voor de wijze waarop hij zijn opvol-
gingg heeft geregeld, en inderdaad heeft hij in 1939 met Otten (wiens 
ziektee zich nog niet had geopenbaard), Loupart en Van Walsem een 
stevigg trio directeuren achtergelaten; hoe Frits, de vierde man, zich zou 
ontwikkelen,, was nog onduidelijk. De keuze van Otten tot voorzitter 
vann dit team - bij Philips 'president' geheten - is welbeschouwd echter 
hett resultaat geweest van een reeks faits accomplis. Uit niets blijkt dat 
Antonn ooit een opvolger van buiten zijn directe familiekring heeft over-
wogen,, en daarbinnen was de keuze beperkt. Zelf had hij één zoon, die 
geenn natuurtalent was, pas tegen zijn dertigste volwassen begon te wor-
denn en nogal wat tijd nodig had om het vak te leren. Gerard was kinder-
looss en er waren geen neven of kandidaten vanuit de familie van zijn 
vrouww in het hogere management doorgedrongen. Twee schoonzoons 
kwamenn tragisch om het leven. Lange tijd lijk t hij te hebben gehoopt 
datt Frits hem toch zou kunnen opvolgen. Maar toen hij als gevolg van 
zijnn ernstige ziekte in het voorjaar van 1936 de beslissing niet langer 
kon/wildee uitstellen, was die nog niet rijp. De opvolger die hij aanwees, 
wass dus meteen de enig mogelijke kandidaat: de echtgenoot van zijn 
dochterr Annetje, die gelukkig de benodigde capaciteiten had en dankzij 
dee bemoeienis van GE-commissaris Woodward al sinds 1931 naar de 
topfunctiee toe aan het groeien was. Voor zover na te gaan heeft Frits de-
zee beslissing zonder meer geaccepteerd; waarschijnlijk vond hij zich op 
datt moment ook zelf te jong - tien jaar jonger dan Frans Otten - en 
nogg niet geschikt voor de opvolging. 

Nadatt Otten in 1939 het vaandel had overgenomen, is de tweede ge-
neratiee op haar beurt bijna vier decennia aan het bewind gebleven. In 
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19611 kwam Frits alsnog aan de beurt, en in 1971 kreeg Jetty's (derde) 
echtgenoott Henk van Riemsdijk de topbaan. Tot een volgende genera-
tiewisselingg is het niet meer gekomen. In 1977 werd een buitenstaander 
presidentt van het concern, de ingenieur Nico Rodenburg. Van Antons 
kleinkinderenn heeft alleen Frans Otten jr. nog de raad van bestuur be-
reikt,, maar het presidentschap heeft hij niet gehaald. 

Ditt alles overziend, is de opvolgingsstrategie bij Philips simpelweg 
geweest:: houd de leiding, als het enigszins kan, in de familie. Andere 
Nederlandsee concerns, in handen van een omvangrijker familie of van 
meerderee families, konden zich veroorloven aan interne selectie te 
doen,, het beste familielid te kiezen - wel aangeduid als 'familiale meri-
tocratie'' - en zelfs disfunctionerende familieleden uit de directie te ont-
slaan.322 Anton Philips en nazaten hebben de luxe van een keuze niet ge-
hadd (Frits was in 1936 geen reële optie) en hebben qua opvolgers zo on-
geveerr alles uit zichzelf gehaald wat erin zat. 

RelaRela tienetwerken 

Zoalss beschreven, was Anton Philips in bepaalde opzichten wel te ver-
gelijkenn met 'Mannen van de Daad' als Henri Deterding, de bankier 
Karell  van Aalst, de politicus Wim Treub en de ondernemer/politicus 
Hendrikk Colijn, die tijdens en na de Eerste Wereldoorlog hun stempel 
druktenn op het Nederlandse zakenleven en de buitenlandse economi-
schee politiek, maar hoorde hij niet tot deze groep. Hun al te grote zicht-
baarheidd en het nouveau riche-gedrag van sommigen van hen heeft 
hemm vermoedelijk tegengestaan; zelf hield hij liever een wat minder 
highhigh profile. Anderzijds had hij ook weer behoefte aan publieke erken-
ning,, en was hij niet tevreden over de toenmalige status van grote in-
dustriëlenn in Nederland - een ondernemerstype dat ik heb beschreven 
alss opwaarts bewegend, maar nog niet gevestigd in de top van de natio-
nalee elite. Toen hij als eerste Nederlandse industrieel tot commandeur 
inn de Orde van de Nederlandse Leeuw werd benoemd, ervoer hij dat bij-
naa als een genoegdoening. 

Onderzoekk van H. Schijf naar de netwerken van de financieel-eco-
nomischee elite van eind negentiende, begin twintigste eeuw levert wel 
ondersteuningg voor Antons statusbeleving. Schijf analyseerde de her-
komstt van de belangrijkste Tijnendragers' in beursgenoteerde vennoot-
schappen,, de spinnen in het web, die via dubbelfuncties (in directies en 
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radenn van commissarissen) personele verbindingen vormen tussen 
meerderee ondernemingen. In 1902 bestond in Nederland bijna de helft 
vann deze lijnendragers uit handelaren en bankiers, terwijl ook transpor-
teurss (reders), verzekeraars, en de groep ambtenaren/politici/rechters 
sterkk vertegenwoordigd waren. De industriëlen waren met zes procent 
dee kleinste groep, zo vond de onderzoeker, terwijl zij in Duitsland (ge-
metenn in 1905) met de bankiers juist de spil van de nationale economi-
schee elite vormden.33 De Nederlandse netwerkelite was (ook toen) ge-
concentreerdd in de grote steden in het westen van het land. Dat indu-
striëlenn er zo'n ondergeschikte positie in hadden, betekent niet dat zij 
vann de overige zakenelite geïsoleerd waren, stelt Schijf, maar alleen dat 
zee als lijnendragers nog nauwelijks een rol speelden. Op enkele uitzon-
deringenn na, zoals de Delftse industrieel ]. C. van Marken en de Twentse 
textielbaronnenn D. en diens zoon H. P. Gelderman (die we tegenkwa-
menn in het verhaal over de handelsmissie naar Zuid-Amerika, in hoofd-
stukk 12), waren zij indertijd dus allen 'zwervers in de nationale elite'.34 

Overr Antons relatienetwerk verder nog dit. Sommige andere grote 
familiebedrijven,, zoals Zwanenberg (waaruit onder meer Organon 
voortkwam)) en Van den Bergh (met Jurgens en Lever Brothers grond-
leggerr van Unilever), hebben bij hun expansie gebruik kunnen maken 
vann hun familienetwerken, die in Engeland in dezelfde branches actief 
waren.355 Voor Gerard en Anton Philips, die zich in een heel nieuwe be-
drijfstakk bewogen, heeft het netwerk van broers, ooms en neven geen 
belangrijkee commerciële rol gespeeld, wel een adviserende en facilite-
rendee rol. Hun broers Hans en Ed zaten in de raad van commissarissen 
enn neef August was daar een tijd voorzitter van. August gaf juridisch ad-
viess bij de oprichting van de naamloze vennootschap, Ed deed dat als 
commissariss over allerlei kwesties. Hans fungeerde als familiebankier. 
Verderr lagen in de familie nuttige relaties met de financiële wereld; die 
mett de tabakshandel (van oudsher een 'kernactiviteit') en een inciden-
telee andere industrie (de verwante familie Rédelé, in zeep en koekjes) 
warenn daarentegen nauwelijks relevant. 

INN ONMIN MET DE TIJD (VANA F 193l) 

Antonn Philips kon slecht omgaan met tegenspoed. Hij was opgegroeid 
alss zondagskind in een gegoede familie, in een superoptimistische en 
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zeerr dynamische tijd, doordrenkt van het geloof in de vooruitgang. In 
dee eerste vier decennia van zijn leven heerste in Europa onafgebroken 
vredee en nam de welvaart gestaag toe. Al die tijd was zijn energie tome-
looss en toen hij eenmaal zijn richting had gevonden, boekte hij succes 
opp succes. De Eerste Wereldoorlog trof hem niet direct, en was vooral 
spannend.. Zijn eerste serieuze recessie (1921-1922) vond pas plaats toen 
hijhij  zevenenveertig was. Die is hem zwaar op het lij f gevallen. Voor het 
eerstt openbaarden zich ook zwakke kanten: besluiteloosheid, neer-
slachtigheidd en zelfs ziekteverschijnselen. Maar zowel de conjunctuur 
alss hij herstelde (zich), en in de rest van de jaren twintig bestreed hij de 
nieuwee hindernissen van het opkomend protectionisme als een straat-
vechter,, en genoot hij van de uiterst opgewekte economische klanken 
diee de meer cynische ondertonen van de tijden vooralsnog luidruchtig 
overstemden. . 

Toenn de economie in 1930-1931 opnieuw inzakte, en wel zeer drama-
tisch,, had hij het liefst zijn ogen gesloten, vermoed ik. Het bittere ont-
slagwerkk liet hij over aan zijn schoonzoon Frans Otten, toen vijfender-
tigjaar.. Tegenover verzoeken om hulp ontwikkelde hij een pantser - be-
halvee als ze uit de meest nabije familiekring kwamen. Hij riep zijn 
personeell  op tot bezuinigingen en ging kort daarna zelf op wintersport. 
Toenn de inkrimping het dieptepunt was gepasseerd en er ook weer 
winstt werd gemaakt, maar de prijsdalingen en de recessie voortduur-
den,, kwam hij tot de conclusie 'dat de crisis eigenlijk geen crisis meer is, 
maarr dat het eigenlijk een normale tijd is geworden' en vertrok hij naar 
Noord-Afrikaa voor een droomreis, van welke hij vol beladen met antie-
kee voorwerpen terugkeerde.36 Al met al vertoonde hij nogal wat escapis-
tischee trekjes. 

Ookk de rest van dit decennium was in veel opzichten deprimerend 
enn in sommige zelfs pijnlij k voor hem. In zijn persoonlijk leven sloegen 
dood,, verdriet en ziekte toe. Hij verloor zijn favoriete broer Hans (1935)» 
moestt meemaken hoe zijn nog jonge dochter Jetty tweemaal achtereen 
binnenn korte tijd weduwe werd (1932 en 1935), en werd zelf wederom 
ziekk (1936), ditmaal ernstig en maandenlang. Intussen werd het interna-
tionaall  zakendoen steeds moeilijker, het protectionisme almaar ernsti-
ger,, de politieke situatie riskanter. Hij was geen man om erg lang in 
somberheidd te blijven hangen. Redenen voor optimisme en enthousias-
mee waren echter moeilijk te vinden, en ontbreken ook in zijn corres-
pondentiee van die jaren. Zodra weer eens een mooi nieuw product was 
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ontwikkeldd (de natriumlamp voor wegverlichting), brak zijn oude 
commerciëlee energie wel even door. Maar veel van dergelijke aanleidin-
genn waren er niet. Opzienbarende strategische koersen vielen niet uit te 
zetten.. De ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het filmgeluid en de 
televisiee verliep moeizaam. Er was groei in het bedrijf, het personeels-
bestandd steeg zelfs over de magische piek van 1929 heen, maar de tijden 
vann de grote winsten waren (met 1937 als uitzondering) voorbij en de 
dynamiekk van de jaren twintig keerde niet terug. De enige jacht waarin 
hijj  met zijn karakteristieke hardnekkigheid nog eer kon behalen, was 
diee op lintjes, zo leek. 

Dee politieke ontwikkelingen van die jaren dertig heeft hij, als talloze 
anderen,, met gelatenheid over zich heen laten komen. Hij had de poli-
tiekk altijd zoveel mogelijk uit het bedrijf geweerd en probeerde dat vol 
tee houden, ook nu het niet meer kon. Dat heeft geleid tot een tweeslach-
tigee houding tegenover de nazi's, waarmee zijn Duitse dochterbedrijven 
directt in 1933 te maken kregen. Hij accepteerde de Arièrparagraaf zon-
derr morren. Anderzijds hielp hij zijn joodse Osram-collega William 
Meinhardtt met het wegsluizen van privé-kapitaal, en kregen later jood-
see stafleden, die Duitsland, Oostenrijk of Tsjecho-Slowakije wilden ver-
laten,, de gelegenheid naar Nederland te komen en neer te strijken bij 
Philips-vestigingenn buiten Europa. 

Dee Tweede Wereldoorlog heeft zelfs een tamelijk verlammend effect op 
hemm gehad. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten heeft hij geen 
roll  gespeeld bij het oplossen van de spanningen tussen Frans Otten en 
Frits,, die in Eindhoven de zaak waarnam - daar heb ik althans geen 
schriftelijkee bewijzen van aangetroffen. Toen Frits hem in 1942 via een 
Zwitsersee omweg geld vroeg voor het kopen van uitreisvisa voor joodse 
werknemers,, liet hij het antwoord over aan Otten. Evenmin ben ik be-
wijzenn tegengekomen dat hij actie heeft ondernomen ter verbetering 
vann de slechte relatie met de Nederlandse regering in Londen; eerder 
bevorderdee hij het tegendeel met zijn verontwaardigde telegrammen na 
hett bombardement op zijn fabrieken van eind 1942. 

Mett name op dit punt lijk t mij sprake van een gemiste kans. Toen de 
regeringg in 1941 aandrong op regelmatig contact met een directielid, 
hadd hij zelf periodiek naar Engeland kunnen reizen, in plaats van die 
taakk over te laten aan Frans Otten. Hij was nog altijd formeel directielid, 
zatt ruim in zijn tijd, en bovendien ligt zo'n apaiserende rol meer op de 
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wegg van een eminence grise van rond de zeventig dan van een opge-
wondenn jonge hond zoals Otten kon zijn. Een goede verstandhouding 
vann het Nederlandse bedrijfsleven met de kabinetten-Gerbrandy was 
well  degelijk mogelijk, bewezen Unilever-topman Paul Rijkens, die veel 
diplomatiekerr opereerde en daardoor serieus werd genomen, en ook di-
recteurr James Marnix de Booy van Koninklijke/Shell, die in mei 1944 
zelfss tot de regering toetrad en minister van Scheepvaart en Visserij 
werd.. In principe was er geen enkele reden waarom de relatie van deze 
concernss met de regering beter of slechter zou zijn dan die van Philips. 
All ee drie waren nauw bij de oorlogvoering betrokken. Unilever was een 
grotee producent van glycerine, dat bij het maken van zeep ontstaat, en 
eenn grondstof is voor het explosief nitroglycerine.37 Koninklijke/Shell 
leverdee natuurlijk olie en vliegtuigbenzine en had een omvangrijke tan-
kervloot.. Philips produceerde in Engeland (onderdelen voor) radar- en 
communicatieapparatuur.. Uiteraard ging een en ander gepaard met 
tallozee 'ambtelijke' contacten met zowel de Britse als Nederlandse auto-
riteiten,, en ook met overleg op hogere niveaus, zoals - voor Unilever en 
Koninklijke/Shelll  - in de Nederlandse Scheepvaart- en Handelscom-
missiee te Londen. Ik ben geen signalen tegengekomen dat Philips' con-
tactenn op dergelijke niveaus moeilijk verliepen; het probleem zat uit-
sluitendd op het topniveau. Maar Anton, hoe bemoeizuchtig hij van na-
turee was, bemoeide zich er niet mee. 

Waarschijnlijkk was dit ook een kans die hij niet kón grijpen. In de 
strijdd met de concurrent beheerste hij de aanval en de schijnbeweging 
alss geen ander, maar hij beschikte niet over veel tact en was geen diplo-
maat.. In Londen had hij het er vermoedelijk niet beter of slechter afge-
brachtt dan Otten. Hij was veeleer iemand die een concreet doel moest 
hebben.. Als er geen doel was, zat hij stil. Dus ging hij niet naar Londen 
maarr trok hij zich in die oorlogsjaren (overigens mede om gezond-
heidsredenen)) met grote regelmaat terug in de Californische woestijn, 
opp de golfbaan, aan de Pacifische kust of in Florida, en kwam hij alleen 
inn actie na de Japanse aanval op Pearl Harbor (die de Amerikanen in de 
oorlogg trok), na de zeeslag bij Midway (het keerpunt in de Pacifische 
oorlog)) en natuurlijk na de invasie in Normandië - als er iets te onder-
nemenn viel, want dat kon hij. 
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OPP HET SCHILD 

Antonn Philips was een veeleisend man. De woorden van zijn zoon bij 
zijnn begrafenis - Gij vergde veel van ons, maar gij verlangde steeds nog 
meerr van u zelf' - bevatten ongetwijfeld veel waarheid. Hij testte zijn 
jongee talenten het liefst door ze in het diepe te gooien. 'De heer Philips 
wass een rechtvaardig man, maar met een harde hand,' zei Herman van 
Walsemm tien jaar na zijn dood in een interview.38 'Er moest gewerkt wor-
den.. Dag en nacht als het nodig was.' Toen hij nog Antons secretaris was, 
zoo vertelde de jurist, zouden ze op een dag samen naar Engeland gaan. 
Hijj  was ziek, had koorts en ging liever niet mee, waarop Anton zei:' [dan] 
kann ik mij beter een andere secretaris aanschaffen'. Hij was gegaan. 

Doorr Antons veeleisendheid had zijn optreden als topmanager ook 
ietss grilligs. Zijn medewerkers mochten fouten maken en falen, maar 
wanneerr geen verbetering zichtbaar werd, liet hij ze onverbiddelijk val-
len,, zo toonde zijn optreden tegen zijn vertegenwoordiger Van Eyk in 
Italië,, in 1922. Naast inzet eiste hij loyaliteit. Als hij daaraan twijfelde, 
konn hij genadeloos zijn, zoals in het geval van de Franse verkoopagent 
Lorantyy in 1915. Wie wel loyaal was, kon daarentegen op zijn ruime 
steunn rekenen. De dossiers van het bedrijfsarchief bevatten verschillen-
dee briefjes waarin hij zieke medewerkers aanraadde nog wat langer 
thuiss te blijven of in hun kuuroord. Toen eens een medewerker van het 
Natlabb in overspannen toestand verdween, liet hij hem opsporen - men 
vondd hem in een gesticht ergens in Afrika - en in een sanatorium te 
Zeistt onderbrengen voor herstel, geheel op kosten van de zaak.39 

Alss een van de belangrijkste eigenschappen van de ondernemer zag 
hijj  het vermogen tot dromen, dingen in de toekomst te zien. Bij hemzelf 
wass dat ruim ontwikkeld, iets te ruim misschien, want het vertoonde 
somss de neiging op hol te slaan. Blijkbaar was vooral zijn echtgenote in 
staatt hem dan met beide voeten op de grond te houden - een situatie 
diee zich overigens min of meer herhaalde bij zijn schoonzoon en zijn 
dochterr Annetje. Persoonlijk geloof ik dat juist bij dit laatste zijn cen-
tralee kwaliteit lag. Hij was een dromer met een voortdurende neiging 
(zijn)) grenzen te verkennen, in aanleg inderdaad een ongeleid projec-
tiel.. Maar hij heeft tijdig begrepen - eerder intuïtief dan door zelfreflec-
tiee - dat hij tegenwicht nodig had om overschrijding te voorkomen en 
zijnn dromen tot hanteerbare proporties terug te brengen. Hij had van 
zichzelff  wel een bepaalde ingebouwde voorzichtigheid, deze man, die 
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alss jongen stoer over de trans van de kerktoren liep, maar wel lichtelijk 
naarr binnen leunde. Zijn belangrijkste methode om in evenwicht en op 
koerss te blijven, bestond echter - zoals hij in 1943 in een interview heeft 
gezegdd - uit het verzamelen van de juiste mensen om zich heen. Ook 
daarbijj  is een aardig jeugdbeeld, namelijk dat hij als eerste Zaltbomme-
laarr over de Waal zwom, maar wel onder begeleiding van vriendjes in 
eenn roeiboot. 

Zoalss alle menselijke kwaliteiten waren deze intuïtieve zelfkennis en 
zijnn methode van zelfsturing een resultante van karakter én opvoeding. 
Zijnn vader, ook luidruchtig en emotioneel, en ook een dromer (hoewel 
tamelijkk bescheiden), leerde hem een bedachtzame echtgenote te kiezen 
enn zijn ondernemersrisico's te beperken. Dankzij Frederik en de ook al 
bedachtzamee Gerard wist hij zich bij zijn eerste stappen in onderne-
merslandd omringd met de nodige familiebescherming. Deze twee leer-
denn hem trouwens ook het in het diepe gooien van jonge talenten, na-
melijkk door dat met hem te doen, een jongen die in het leven nog niet 
veell  had gepresteerd maar die zij toch het vertrouwen schonken. 

Hijj  heeft niet alleen zijn behoefte aan tegenwicht begrepen, maar 
ookk de lessen van zijn familie. Eerst heeft hij zijn bedachtzame echt-
genotee gevonden. Vervolgens heeft hij zich na de pensionering van Ge-
rard,, toen hij alleen verder moest, omringd met een team van naaste 
medewerkerss met precies de combinatie van eigenschappen die hij no-
digg had om te gedijen: één man met net zo'n bluf, grootse visies en gel-
dingsdrangg als hij zelf (Othon Loupart), één man voor het verkennen 
enn bepalen van de juridische grenzen (Van Walsem), en één man (Frans 
Otten)) met het vermogen de organisatorische kaders te scheppen waar-
inn dromen ook werkelijkheid kunnen worden. 

Hijj  had dit trio tijdig in stelling voor de opvolging. Zijn laatste be-
langrijkee strategische daden dateren van 1931 en betreffen de vernieu-
wingg en aanvulling van de cruciale octrooi- en marktverdelingsover-
eenkomstenn met General Electric, RC A en Osram, en de aanstelling van 
Ottenn als tweede man en steun en toeverlaat. Toen zat zijn ondernemer-
staakk erop, zakte hij terug, namen de Grote Depressie en de politici het 
heftt in handen op het wereldtoneel en op de wereldmarkt, en schoof 
zijnn team naar voren om het concern door de somberheid van de jaren 
dertigg en de ramp van de Tweede Wereldoorlog te loodsen. 

Hijj  was echter niet uitgespeeld. Hij bleef de man aan de top, soms es-
capistischh en geresigneerd, soms weer een moment enthousiast en fana-

505 5 



tiek;; soms passief en verlamd, en dan weer even ondernemend als van-
ouds.. Tot richting geven was hij niet meer in staat; maar dat was eigen-
lij kk niemand. In de dagelijkse leiding werd hij steeds minder zichtbaar -
doorr verre reizen, ziekte, een lange tocht rond de wereld, en uiteindelijk 
doorr de wereldoorlog. Misschien juist daarom hees men hem op het 
schildd en groeide hij in het bedrijf uit tot een symbool van verloren, ho-
pelijkk ooit terugkerende, betere tijden. 

Inn die rol beleefde hij tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog 
zijnn hoogtepunt: als een foto in de menigte tijdens een spontane uit-
barstingg van vaderlandsliefde, als een verre stem via de Voice of America, 
alss een stille tafelgenoot tijdens een jubileumdiner van de verweesde 
staff  in bezet gebied ('voortreffelijke stemming, grote eendracht, groot 
portrett van dr. Philips met tulpen versierd'), en natuurlijk als 'onze 
Toon',, die na de Tweede Wereldoorlog in Eindhoven terugkeerde, dit 
keerr beladen met kisten vol kleren en schoenen voor zijn arbeiders, en 
diee zou zorgen dat alles goed kwam. In zekere zin heeft hij die verwach-
tingg nog waargemaakt ook. Het concern wist zich onder leiding van het 
doorr hem samengestelde team na de Tweede Wereldoorlog razendsnel 
tee herstellen, en begon, nog vóór hij stierf, aan een groeispurt die herin-
neringenn opriep aan de jaren twintig. Hijzelf smaakte daarbij het ge-
noegenn dat hij nog net de eerste tekenen van de televisiedoorbraak mee-
maaktee - eindelijk weer een droom die werkelijkheid begon te worden. 

EENN HERDENKING 

Voorr het station van Eindhoven staat nog altijd zijn standbeeld, met de 
rugg naar het spoor en het gezicht naar de stad. Het lijk t in werkelijkheid 
kleinerr dan op foto's, waarschijnlijk ook omdat in het decor in de loop 
derr decennia steeds meer hoge gebouwen zijn verschenen. Nog elk jaar 
vindtt hier op 14 maart, zijn verjaardag, een korte ceremonie plaats. Zelf 
maaktee ik die twee jaar geleden mee, in 2002. Om half negen 's morgens 
verschenenn een paar auto's op het stationsplein, waaruit Frits, Jetty, en 
Henkk van Riemsdijk stapten, op dat moment zesennegentig, vijfenne-
gentigg en eenennegentig jaar oud. Ook de secretaris van de raad van be-
stuurr van Philips Electronics, zoals het concern tegenwoordig heet, was 
er,, evenals vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en het pen-
sioenfonds.. Een achterachterkleinzoon maakte foto's. 
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Terwijll  Antons twee kinderen en schoonzoon kransen legden en een 
momentt stilte betrachtten, raasde het verkeer van de ochtendspits ge-
woonn door, en snelden voetgangers en fietsers naar hun werk, zoals op 
elkee willekeurige werkdag. Het perkje met het beeld, de kransen en die 
driee kwetsbare oude mensen leek een andere, onzichtbare wereld. Geen 
menss had aandacht voor wat daar gebeurde, wat de herdenking en ook 
Antonss standbeeld iets eenzaams gaf. 

Toenn verliet het gezelschap het perkje om nog een kopje koffie te 
drinken.. Aan de overkant van de straat, voor het etablissement van be-
stemming,, werd Frits aangesproken door een opgewekte passant, die 
hemm herkende en vroeg: 'Meneer Philips, mag ik u de hand drukken, ik 
benn vandaag namelijk jarig.' Frits glimlachte breed en feliciteerde de 
mann van harte. 
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