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De moderne levensbeschrijving heeft een wel heel ongelijke belang
stelling getoond voor de figuren, die op het wereldtoneel naar voren
zijn getreden. Overtalrijk zijn biografieën van kunstenaars en ge
leerden, talrijk van staatslieden, militairen of ontdekkingsreizigers,
schaars van grote ondernemers.
Spreekt de ondernemer minder tot onze fantasie dan anderen? Is
het mogelijk dat de organisatievorm in het bedrijfsleven de indruk
wekt een vlechtwerk te zijn, dat ons de toegang verspert tot de per
soonlijkheid die wij zouden willen benaderen? Of zijn er morele
remmingen in het spel, bijvoorbeeld wantrouwen jegens het winstbejag, dat in het oog van velen de krachtigste drijfveer schijnt te
zijn voor de ondememersactiviteit?
Hoe het ook zij, ondernemersbiografieën van enig formaat blij
ven uitzondering. Dit valt te betreuren, omdat de groei van het
moderne grootbedrijf een uitermate boeiend schouwspel is. In de
technisch-economische ontwikkeling blijft de scheppende kracht
van ideeën, de invloed van de creatieve mens, groter dan menigeen
vermoedt. Achter de rusteloze expansie der techniek staat de nog
veel rustelozer energie van een smalle leidinggevende bovenlaag,
waarin de ondernemer de meest representatieve figuur is. De per
manente industriële revolutie van de laatste tweehonderd jaar werd
in de geest geboren.
De groei van het bedrijfsleven, met de sterk persoonlijke inslag
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in het werk van de ondernemer, laat naast een bedrijfseconomische
ook een psychologische en zelfs een cultuurhistorische interpretatie
toe. Juist dit kan een ondememersbiografie haar bekoring geven.
Zij zal veel moeten bevatten, dat inzicht geeft in het leven en het
werk van de ondernemer, maar evenzo in de eigen aard van een
ondernemer.
Het blijft een vermetel streven een krachtige en originele per
soonlijkheid zowel in zijn werk als in zijn meer intieme levensom
standigheden uit te beelden, vooral bij een zo veelzijdige natuur als
Anton Philips. In tientallen vertrouwelijke gesprekken met velen,
die hem goed kenden of meenden te kennen, weerkaatste het licht
der herinnering in talloze facetten. Nu eens kwam zijn geniale
zakenblik naar voren, dan weer zijn technische intuïtie, maar telkens
ook zijn warme menselijkheid. Wie kan volledig peilen wat juist
deze spontane hartelijkheid, dit irrationele element van het mense
lijk contact betekend heeft voor de groei van het rationeel opge
bouwde reuzenbedrijf? Waarin schuilt het onherhaalbare van de
ondernemer als persoonlijkheid, waar toch voor zijn intellectuele
vaardigheid opvolgers kunnen worden gevonden?
Ik heb mij tot taak gesteld te schrijven over de ondernemer Anton
Philips als mens en over de mens Philips als ondernemer. Daarbij
was ik mij ervan bewust, dat de werkelijkheid zich in geen enkel
schema laat persen: zeker niet in generaliserende uitlatingen over
‘de ondernemer’, die dan op de hoofdpersoon van deze biografie
van toepassing zouden moeten zijn.
Het is duidelijk dat ik op de hulp van velen was aangewezen.
Bronvermelding van de gegevens meende ik achterwege te moeten
laten om het vertrouwelijk karakter van verstrekte inlichtingen te
respecteren. Een uitzondering zou ik echter willen maken voor
ontvangen steun, die onmisbaar bleek voor de arbeid waartoe ik mij
had gezet. In de eerste plaats mijn samenwerking met mevrouw
A. H. E. M. Philips-dejongh. Zij gaf mij zoveel meer dan ‘infor
matie’. Mijn even wijze als vriendelijke raadgeefster, oud in jaren
maar jong van hart, overhandigde mij sleutels tot het verleden, die
6

veel ontsloten wat voor archiefstudie verborgen zou zijn gebleven.
Grote dank ben ik ook verschuldigd aan de bekwame kenner van
de geschiedenis van het Phihps-concem: Prof. Dr. N. A. Halbertsma, die waardevolle aantekeningen ter beschikking stelde. Een
woord van erkentehjkheid tenslotte voor de heer W. P. van
Stratum, die het privé-archief van Dr. Philips ordende op een ma
nier, die het mij mogelijk maakte van vele brieven kennis te nemen.
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De Marktte Zaltbommel in het begin wan de ïgde eeuw
Het vierde huis van rechts is het geboortehuis van A. F. Philips

i

I

JEUGD

Nog vóór de 14de maart 1874 Anton Frederik Philips te Zaltbommel werd geboren, hadden Frederik Philips en zijn vrouw Maria
(Betsy) Heijligcrs zich nog eens ernstig op de naamgeving beraden.
Familienamen waren hun dierbaar, maar twee maal achtereen was
hun een zoon ontvallen, die de voornamen Frederik Anton had
gedragen. Het eerste kind dat zo heette, stierf binnen het jaar; het
tweede bereikte de leeftijd van ruim driejaar. Geen wonder dat zij
voor hun volgende kinderen andere namen kozen: Jacques en
Eduard Jozef.
Toen evenwel de kinderzegen aanhield en het gezin nogmaals
uitbreiding onderging, besloten vader en moeder Philips voor hun
negende kind, wéér een jongen, terug te keren tot de reeds eerder
gegeven namen. Ditmaal werd het echter Anton Frederik in plaats
van Frederik Anton. Merkwaardig dat bij de aangifte der geboorte
zelfs dezelfde getuigen werden gevraagd als tien jaar geleden toen
Frederik Anton, de jong-gestorvene, werd aangegeven: het waren de
medicus Dr. Anton van Anrooyen de apotheker Peter van Anrooy.
Zaltbommel was een stadje van traditie en van familiesaamhorigheid. Een enigszins geïsoleerde plaats: aan de Waal gelegen, maar
toch niet met de rivier vergroeid; niet ver van de spoorweg, maar
ver genoeg van het station om niet teveel invloed te ondergaan
van het moderne snelverkeer. Wèl werd het stadje, dat in 1874 on9

geveer 3900 inwoners telde, doorsneden door de ‘grote weg van
Napoleon*, van Utrecht naar Den Bosch.
Rondom de statige St.-Maarten lagen straten en straatjes met dik
wijls opvallend forse patriciërswoningen, meestin i8de-eeuwse stijl
gebouwd. Zij getuigden van de macht en de welvaart van een stede
lijke bovenlaag, die in dit bescheiden marktcentrum een bestaan
had gevonden. Ook Indische gepensioeneerden, - de familie Heijligers en anderen - zochten er hun toevlucht, voor zover zij niet naar
Nijmegen, Arnhem, het Gooi of Den Haag trokken. Zaltbommel
had de reputatie een goedkoop én gezellig stadje te zijn, met een
bloeiende Herensociëteit.
Onder de notabelen behoorden verschillende leden van de familie
Philips tot de meest geziene burgers van de stad. Zij waren door hu
welijk verwant met de niet minder respectabele familie der Van Anrooys. Wie zou echter van ons vergen een overzicht te geven van
het ingewikkeld netwerk der familierelaties in een stad, waarin vrij
wel de gehele bovenlaag door huwelijksbanden was verbonden?
Wij beperken ons liever tot enige aantekeningen over het geslacht
Philips.

I

i

Het is moeilijk te zeggen hoe ver men in het verleden dient terug te
gaan om een biografie voldoende historisch reliëf te geven. Wat kan
men ‘verklaren’ met gegevens over erfelijkheid en milieu, vooral
als men in aanmerking neemt hoe kinderen uit één gezin, in het
zelfde milieu geboren, uiteenlopen in aard en aanleg, levenshouding
en gedrag? Aan de andere kant is het opvallend hoeveel intellectuele
gaven en karaktertrekken in de geschiedenis van een familie duide
lijk naar voren komen.
In de 18de eeuw trok een zekere Philip Philips, koopman van
Joodse afkomst, gehuwd met Rebecca van Crefelt, naar Veenendaal. Daar werd in 1765 Benjamin Philips geboren, die later de za
ken van zijn vader overnam en als handelaar in tabak en textielwaren relaties onderhield met kooplieden in verschillende steden.
Te Zaltbommel, pleisterplaats bij het veerpont over de Waal, maak10

te Benjamin Philips kennis met Lea Hartog. De jongeman vestigde
zich spoedig - het zal omstreeks het jaar 1790 zijn geweest - in de
woonplaats van zijn vrouw. Daar werd althans in 1794 hun zoon
Lion geboren, bestemd om eens zijn vader in de zaken op te volgen.
Zaltbommel bood Benjamin het voordeel van gunstige verbin
dingen met ’s-Hertogenbosch en zuidehjker gelegen marktplaat
sen. hi de jaren van de Bataafse Republieken in het latere Napoleon
tische tijdperk - in de tijd waarin de import van tabak onmogehjk
was geworden - bleek de handel in binnenlandse tabak zeer winst
gevend te zijn. Benjamin kende van huis uit de kwaliteiten van de
tabakssoorten, die aan de Veluwezoom werden verbouwd. Ook de
handel in textielgoederen was hem vertrouwd. Terwijl de ‘zee
steden’ ten gevolge van de Engelse blokkade kwijnden, profiteerde
de binnenlandse handel van de afzetmogelijkheden voor inheemse
producten. De prijzen stegen, op voorraden werden flinke winsten
behaald. Dat het Benjamin voor de wind ging, bhjkt uit de aankoop
van de woning Markt nr. 9, in 1807, één der mooie huizen van Zalt
bommel. Benjamin en Lea hadden toen al zes kinderen. De volgen
de zes werden in het nieuw-gekochte huis geboren. Merkwaardig voor die tijd althans een grote uitzondering - dat de twaalfkinderen
allen in leven bleven. De tien zonen vonden hun weg in de tabaks
handel, grotendeels buiten Zaltbommel. De meesten vestigden zich
te Aken, Luik en Brussel.
In 1826 ging Benjamin met vrouw en kinderen over naar de
Nederduits Hervormde Kerk. Kort daarop traden Benjamin en zijn
oudste zoon Lion toe tot de ledenkring van de Sociëteit. Dit bete
kende dat zij voortaan tot de notabelen van de kleine deftige stad
werden gerekend.
Lion, te Bommel geboren en getogen, was in 1820 gehuwd met
een meisje uit Nijmegen, Sopliie Presburg. Of deze begaafde jonge
vrouw - zij kende Latijn, Grieks, en Hebreeuws - zich te Zaltbom
mel op haar plaats heeft gevoeld, is ons niet bekend. Voor een moe
der van twaalf kinderen - evenveel als in het gezin van haar schoon
ouders - bleef trouwens niet veel tijd voor bespiegelingen over
11

levensgeluk; evenmin was het haar gegeven haar dorst naar kennis
volledig te bevredigen. Des te groter moet voor Lion en Sophie de
voldoening zijn geweest in bijna al hun kinderen de voortrefFclijke
aanleg waar te nemen, die in het geslacht Philips erfelijk scheen te
zijn. Enigen van hen volbrachten met succes een academische studie
en traden in verschillende functies op de voorgrond. Hiermede is
niet gezegd, dat degenen die niet studeerden, bij de anderen ten
achter stonden.
Een te Zaltbommel bijzonder gerespecteerde jongeman was bij
voorbeeld Frcderik Philips, het zevende kind van Lion en Sophie.
Toen Sophie op zestigjarige leeftijd stierf - haar echtgenoot over
leefde haar twaalf jaren - was Frederik Philips (meestal Frits ge
noemd) vierentwintig jaar oud.
De vader van de hoofdpersoon van onze biografie beschikte over
alle eigenschappen om het oude familiebedrijf, de tabakshandel,
voort te zetten. Daarnaast beheerde hij met zijn medefirmant Gcrlachus Ribbius Peletier een tabakskerverij en exploiteerde hij voor
eigen rekening nog een koffiebranderij en een kleine .watten-

fabriek.
Men mag al deze activiteit niet te veel in moderne zin opvatten.
Frederik Philips groeide op in de tijd van de Camera Obscura. Het
boek van Hildebrand - Nicolaas Bects schetst ons typen uit een Ne
derlandse samenleving, die tot het midden van de 19de eeuw een
vroeg-kapitalistische structuur vertoonde. Meer dan de helft van
onze bevolking vond een bestaan in de landbouw; de nijverheid
bleef nog grotendeels in de sfeer van het ambacht. Slechts de grote
kooplieden in de zeesteden beschikten over een ruime internationale
ervaring, maar ook onder hen waren er velen, die handel combi
neerden met het beheer van veredelingsbedrijven of‘trafieken’, zo
als men deze destijds noemde. Het trafiekbedrijf kwam trouwens
ook in het binnenland voor. De tabakskerverij en de koffiebranderij
te Zaltbommel vormden er voorbeelden van.
Wij noemden de Camera Obscura als een boek waarin Beets de
burgerij uit zijn dagen een spiegel voorhield. De rentenier, de nota12

ris, de predikant, de burgemeester en de student konden in zijn be
schrijving een plaats vinden. Tevergeefs zal men echter zoeken naar
een technicus-fabrikant, die als onstuimig ondernemer nieuwe mo
gelijkheden tracht te verwezenlijken. Zo iemand was nog geen type,
geen kenmerkende figuur voor de kleine wereld, waarin de behaaglijk-burgcrlijke levensstijl de toon aangaf.
hi welke mate Frederik Philips, de vader van twee van Neder
lands grootste ondernemers, zelf ondernemerseigenschappen ver
toonde, valt moeilijk te beoordelen. Hij mocht dan opgegroeid zijn
in het tijdperk van de Camera Obscura, in latere jaren zien wij in
hem de tijdgenoot van Thorbecke. De energie, die zich omstreeks
1860 in het Nederlandse volk openbaarde, liet ook Zaltbommel niet
onberoerd. En als te Zaltbommel iets nieuws werd ondernomen,
kon men er zeker van zijn, dat Frederik Philips er bij betrokken was.
Hij kocht een plaatselijk kassiersbedrijf, dat op het punt stond te
worden gelikwideerd en nam de Bommelse gasfabriek over, die
voordien door Engelse concessionarissen was geëxploiteerd.
Het pleit voor het economisch inzicht van Frederik Philips, dat hij
de slecht-renderende gasfabriek op gang wist te brengen door een
verlaging van de gasprijs. Hierbij Het hij zich leiden door het begin
sel, dat zijn zonen later zo virtuoos in praktijk brachten: een zo
danige organisatie van de productiefactoren, dat door grotere om
zetten de consument mede profiteert van de voordelen, die een ver
betering van het productieproces biedt.
Dat Frederik Philips’ beheer van de Bommelse gasfabriek in rui
me kring de aandacht trok, blijkt uit de invitatie, die hij ontving het moet halverwege de jaren tachtig zijn geweest - om deel te ne
men in het werk van een studiecommissie voor de modernisering
van het gasbedrijf te Rotterdam. In deze commissie, die zelfs een
studiereis naar Londen ondernam, leerde Frederik Philips Ir. G. J. de
Jongh, directeur der gemeentewerken te Rotterdam, kennen.
Met welk een belangstelling Frederik Philips de ontplooiing van
het economisch leven in Nederland ook volgde: de vestiging van
nieuwe industrieën, de aanleg van spoorwegen, de overgang van
13

zeilvaart naar stoomvaart, enzovoorts, hij wist dat hij had te berusten
in de grenzen, die zijn werk in een kleine provincieplaats hem stelde.
Het komt dikwijls voor, dat ouders het voor hen onbereikbare
projecteren op hun kinderen en de hoop koesteren, dat hun nako
melingen zullen volbrengen wat zij zelfslechts in gedachten konden
nastreven. Ook in het gezin van Frederik Philips en Betsy Heijligers
kwam weer de uitzonderlijke begaafdheid voor, die in vorige gene
raties van het geslacht Philips kon worden waargenomen. Daarbij
was het wel opvallend, dat het talent bij enkele kinderen zoveel
meer wetenschappelijk was gericht dan in vroeger tijden. Hierbij
kan de ruimere gelegenheid tot mathematisch-fysische vorming
in de tweede helft van de eeuw in het spel zijn geweest.
De oudste zoon Gerard, geboren de 9de oktober 1858, studeerde
met veel succes aan de Polytechnische School te Delft en gaf na het
behalen van zijn ingenieurstitel te kennen, dat hij niets liever zou
willen dan een voortgezette studie op het gebied der experimentele
natuurkunde, vooral in de elektrotechniek. Zijn vader stelde hem in
staat zijn ambitieuze plannen te volvoeren.
Bijzondere aanleg vertoonde ook Gerards jongere broer Jacques,
een briljant chemicus. Deze fysiek zwakke jongeman overleed
echter op 28-jarige leeftijd te Zermatt. Het was voor de ouders een
zware slag hem te moeten missen. Het hardst waarschijnlijk voor
de moeder, die dit lichamelijk enigszins mismaakte kind] steeds
extra had vertroeteld.
Frederik Philips reageerde op de vreugden en de lasten van het
leven emotioneler en luidruchtiger dan zijn vrouw, die stil haar
eigen weg ging en met zachte stem het huishouden bestuurde. In de
zekerheid tot de eerste families van het stadje te behoren, kon zij zich
boven het oordeel van de buitenwereld plaatsen. Haar kinderen, die
vooral rekening hielden met het waakzaam oog van hun vader,
gunde ze een grote mate van vrijheid, welke zich zelfs tot een zekere
vrijgevochtenheid in hun kleding uitstrekte. Ogenschijnlijk geheel
verdiept in de verzorging van haar planten en bloemen, wist mevrouw Philips echter ook buitenshuis hulp te bieden waar deze no-

dig"was. Armen en zieken liet ze versterkende middelen bezorgen;
dikwijls ging ze er zelf op uit om hen te bezoeken. Ook in het gezelligheidsleven nam ze deel. Met haar man was ze bijvoorbeeld lid
van de plaatselijke zangvereniging, waarvan de activiteit een vorm
van kleinsteedse saamhorigheid kenmerkte, die later helaas steeds
meer verloren ging.
Voor zover thuis de tafelgesprekken over commerciële zaken lie
pen, vond Philips vooral een willig gehoor bij zijn zoon Hans, die
hij als zijn opvolger beschouwde. De iets jongere Eduard bewees
zijn begaafdheid door de wijze waarop hij in korte tijd zijn studie
n de rechtswetenschappen voltooide. Over de jongste in het gezin,
Anton, wiens geboortedatum, 14 maart 1874, bijna zestien jaar
later viel dan die van zijn broer Gerard, was nog weinig te zeggen.
Op het moment dat Gerard zijn ingenieurstitel behaalde, stond
Anton nog slechts aan het begin van zijn schoolloopbaan. En het zag
er niet naar uit, dat hij deze met de nodige ernst zou volbrengen.
Nog leven onder de oudste ingezetenen van Zaltbommel min of
meer legendarische verhalen voort over de jonge Anton Philips,
‘Tonnie’, zoals men hem noemde. Of het gedrag van de jonge Ton
nu zo bijzonder ondeugend was, durven wij niet beoordelen.
Familieleden en vrienden wisten later het nodige te vertellen, dat
door Ton werd beaamd, of zo nodig nog iets aangedikt. Op de
lagere school onderscheidde hij zich in geen enkel opzicht van zijn
medeleerlingen. Een foto van het elfjarige kereltje vertoont een
open jongensgezicht met een paar guitige ogen.
Wij moeten op grond van verkregen inlichtingen wel aannemen,
dat Ton in zijn h.b.s.-jaren tot de meest vindingrijke belhamels te
Zaltbommel behoorde. Hij was haantje de voorste onder zijn kor
nuiten. Steeds geneigd tot dolle streken, één van het groepje, dat
veel lering trok uit het destijds in vertaling verschenen boek van
Mark Twain, Tom Sawyer. In ieder geval probeerde Ton zijn Ame
rikaanse collega Tom nog te overtreffen in wonderlijke kunsten: er
werd op de rivier gezeild in een wrakke, zelf-gerepareerde roeiboot,
15

die Ton ook begeleidde toen hij als eerste van alle Bommelaars de
Waal overzwom; er werden halsbrekende toeren verricht op de
hoogste ommegang van de St.-Maartenstoren. Eens werd een
strijkplank gelegd op een raamkozijn op de eerste verdieping van
het huis aan de Markt: één jongen zat op de plank in de kamer, als
tegenwicht dienend voor Ton, die buiten het raam op de plank had
plaats genomen.
Eer volwassenen het hoofd schudden over zoveel overmoed, mo
gen zij bedenken hoeveel het spel, met name het ‘ondeugende spel’,
kan betekenen voor het opgroeiend kind. In de rebellie der kwajon
gensstreken vindt de jongen gelegenheid zijn kracht te meten, zijn
initiatief te beproeven, kameraden als partners op de proef te stellen
en in de omgang met anderen - onder zelf-opgerocpen criticke om
standigheden - ervaringen op te doen, die het zelfvertrouwen krui
nen aankweken, dat vele in beschutting opgegroeide kinderen vaak
ontberen.
Vader Frederik, soms kortaangebonden, hield zich niet met zulke
pedagogische overwegingen bezig. Hij kon streng straffen, maar
moest toegeven dat hij speciaal Ton niet veel gevoel voor discipline
kon bijbrengen. Het verdroot hem ook, dat de jongen een volslagen
minachting voor iedere schoolkennis aan de dag legde.
De vorderingen van de oudste zoon Gerard boden compensatie
voor de tekortkomingen van Ton. Terwijl Ton onder veel tegen
stribbelen de laagste klassen van de Hogere Burgerschool in zijn ge
boorteplaats doorliep, had Gerard zich reeds tot een voortreffelijk
technicus ontwikkeld.
Wij vermeldden reeds hoe Gerard Philips in 1883 de Polytech
nische School te Delft als werktuigkundig ingenieur had verlaten,
met de korte aanduiding dat hij belangstelling toonde voor de elek
trotechniek. Een kleine uitweiding is hier wel op haar plaats.
Gerard was reeds in zijn h.b.s.-jaren te Arnhem in contact geko
men met Lorentz, destijds een veelbelovend jong leraar, die in de
Gelderse hoofdstad menige voordracht hield voor het Natuurkun16
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dig Genootschap ‘Wessel Knoops’. Toen al, na een lezing met ex
perimenten van Lorentz, moet Gerard het voornemen hebben op
gevat om ingenieur te worden. De studie in de werktuigkunde te
Delft belette hem niet alles te lezen wat hem over de elektrotechniek
in handen viel: verhandelingen over de experimentele natuurkunde
in Engeland, krantenberichten en tijdschriftartikelen over de eerste
bruikbare gloeilamp, de 21ste oktober 1879 door de uitvinder daar
van, Thomas Edison, met succes beproefd; mededelingen over de
eerste elektriciteitstentoonstelling te Parijs in 1881, waar het publiek
in de rij stond om gloeilampen in- en uit te schakelen. In hetzelfde
jaar richtte Siemens und Halske een proeffabriekje op voor de ver
vaardiging van gloeilampen. Inmiddels verwierf Emil Rathenau het
Edisonpatent.De in 1883 opgerichte Deutsche Edisongesellschaft für
angewandte Elektrizitat (kapitaal vijf millioen Mark), die spoedig
met Siemens und Halske een belangengemeenschap aanging, werd
in 1887 gereorganiseerd tot de Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft
(in Italië werkten toen reeds twee kleine gloeilampenfabrieken, in
Oostenrijk één en in Hongarije ook één).
Tot de eerste verbruikers van kooldraadlampen in Nederland be
hoorden Café Krasnapolsky te Amsterdam (met een eigen dynamoinstallatie) en Hotel Coomans te Rotterdam. Verder toonden enige
rederijen grote belangstelling voor de nieuwe verhchtingstechniek.
Gerard Philips kreeg door toevallige omstandigheden de opdracht,
naar Glasgow te gaan om toezicht te houden op het aanleggen
van een verlichtingsinstallatie aan boord van de ‘Willem, Prins van
Oranje’ van de Maatschappij Zeeland.
In de Schotse havenplaats knoopte de jonge Hollandse ingenieur
relaties aan, die er toe leidden, dat hij zijn studie mocht voortzetten
in het laboratorium van de beroemde fysicus Thomson, de latere
Lord Kelvin. Vervolgens was hij werkzaam bij Prof. Jamieson van
het Glasgow College of Science and Arts, die hem in staat stelde
mede te dingen in het vergelijkend examen van de City and Guilds
of London in ‘electric lightning and transmission of power and
telegraphy’. Gerard Philips behaalde daarbij de eerste prijs.
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Gedurende enige jaren was Gerard Philips te Londen werkzaam
als vertegenwoordiger van Duitse fabrieken. In 1889 keerde hij naar
Nederland terug om te Amsterdam de belangen te gaan behartigen
van de A.E.G. Gerard voelde zich echter meer uitvinder dan koop
man of vertegenwoordiger. Hij experimenteerde voortdurend en
hield hardnekkig vol, dat het binnen zijn bereik lag een kooldraadlamp te vervaardigen, die beter en goedkoper was dan de lampen
welke Duitse en Engelse fabrieken aanboden.
Voor zijn levensonderhoud te Amsterdam nog grotendeels aan
gewezen op zijn vader, die ook zijn proefnemingen (in 1889 te Am
sterdam met zijn vriend J. J. Reese) financierde, leken de vooruit
zichten voor de jeugdige uitvinder niet bijzonder gunstig. Hij was
nu ruim dertig jaar, ongetwijfeld bekwaam, maar in feite zonder
middelen van bestaan, vooral nadat hij zijn vertegenwoordiging
voor de A.E.G. had neergelegd.
Met onwrikbaar vertrouwen in de bekwaamheid van Gerard
bleef Fredcrik Philips zijn zoon steunen. Hij hielp hem ook in het
ouderlijk huis te Zaltbommel een laboratorium in te richten in een
kamer, die daarvoor beter geschikt was dan het ‘washok’ achter het
huis, waarin Gerard zijn proefnemingen was begonnen. Het gebeur
de eens, dat Gerard zijn jongere broer Ton plaagde en toen diens
wraakneming te verduren kreeg: enige uit de tuin door het laboratoriumraam naar binnen geslingerde aardkluiten en andere projec
tielen, die enkele reageerbuizen in stukken sloegen. Ton kon slechts
met moeite ontsnappen aan de naar buiten rennende Gerard. Hij be
waarde nog lang herinneringen aan dit incident, aan zijn schrik voor
al voor de woedende grote broer.
Eindelijk, in 1890, meende Gerard zover te zijn, dat hij over een
voor massa-fabricage geschikt procédé beschikte. De 14de novem
ber 1890 schreef hij aan een Engelse relatie: ‘I am able to produce
extremely homogeneous and equal cellulose filaments on a business
scale’. Van zijn vader had hij toen al de toezegging voor bedrijfs
kapitaal om een kleine fabriek te openen.
Of vader en zoon alle consequenties van hun plannen overzagen,
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valt te betwijfelen. Frederik Philips mocht over commercieel inzicht
beschikken en Gerard over technische kennis, van de bedrijfsecono
mische problematiek van een moderne industriële onderneming
hadden zij weinig begrip. Zonder wat argeloosheid zou misschien
in de geschiedenis van de industrie menig initiatief achterwege zijn
gebleven. In ieder geval lag Gerards calculatie voor een produktie
van 500 lampen per dag veel te hoog en overschatte hij ook de prij
zen, die zijn lampen zouden kunnen opbrengen. Hij vermoedde niet
hoe scherp de internationale concurrentie zou worden. De kleine
beginnende producent hep kans in de verdrukking te komen als de
grote Duitse fabrieken zich tegen hem keerden. Toen Frederik Phi
lips en zijn zoon met de oprichting van hun fabriekje bezig waren,
had de Allgemeine Elektrizitats-GeseUschaft reeds een jaarproduktie
van meer dan een milhoen lampen bereikt.
De vestiging van het Phihps-bedrijfje vergde veel overleg en in
spanning. Zaltbommel kwam als vestigingsplaats niet in aanmer
king, omdat men in het stadje of in de omgeving ervan niet vol
doende werkvolk kon vinden met enige industriële ervaring. Frede
rik Philips en zijn zoon waren het er over eens, dat Noord-Brabant
uit een oogpunt van arbeidsvoorziening de meeste mogelijkheden
bood. Zij dachten aan Breda, waar zij in maart 1891 een terrein
kochten.
Plotseling deed zich echter een andere kans voor. Een te Eindho
ven wonende achterneef Redelé maakte de Philipsen attent op de in
zijn woonplaats stilgelegde bukskinfabriekvan de firma Schröder en
Wijers: een gebouw van 18 bij 20 meter, met een stoommachine
van ongeveer 60 pk. De koopsom was laag: ƒ 12.150.— voor een
terrein van 12 a 11 ca, met fabrieksgebouw en inventaris.
Inmiddels had Gerard al een Duitse ‘Werkmeister’ in dienst ge
nomen om hem bij de inrichting van de fabriek en bij het op gang
brengen van de fabricage behulpzaam te zijn: één van de vele bui
tenlandse technici, die door Nederlandse industrieën in hun eerste
ontwikkeling werden aangetrokken.
De dag vóór de aankoop van het fabrieksgebouw te Eindhoven,
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de 15de mei 1891, werd bij ondershandse akte tussen B. F. D. Phi
lips en Ir. G. L. F. Philips opgericht de firma Philips en Co., in feite
een commanditaire vennootschap met Frederik Philips, dieƒ75.000.—
bedrijfskapitaal fourneerde, als stille vennoot.
Ongetwijfeld heeft Ton Philips, voor zover hij daartoe de gelegen
heid kreeg, getracht zich een voorstelling te vormen van de plan
nen, die zijn vader en zijn oudste broer bezig hielden. Hij had van
nature een levendige belangstelling met een vroeg ontwakend be
grip voor zaken.
In de tijd waarin tot oprichting van de fabriek in Noord-Brabant
was besloten, ging Ton zijn zeventiende levensjaar in. De vlegelja
ren liepen ten einde, veel puberteitsonzekerheid bleef. Zijn karakter
vorming eiste nieuwe taken en verder-strekkende plannen. Maar in
welke richting? Ton sprak wel eens over het effectenvak zonder te
kunnen overzien welke opleiding daartoe de voorkeur verdiende.
Impulsief en gevoelig, met een sterk ontwikkeld gevoel voor hu
mor, muzikaal, maar ook ondernemend en sportief, verenigde hij
vele trekken in zich van zijn zo verschillend geaarde ouders.
Anders dan moeder Philips, zorgzame liefdevoor planten en bloe
men, leefde Anton zijn natuurgevoel uit in het vrije veld. Gezond
en sterk - hij was onder anderen een uitstekend schaatsenrijder - ge
noot hij van ieder spel en van iedere wedstrijd, waarin het op durf
en fantasie aankwam. Op een winterdag nam hij deel aan een hard
rijderij. Eén van de leraren van zijn school was hierin zijn sterkste
mededinger. Toen Anton er in slaagde de wedstrijd te winnen, hol
de één van zijn klasgenoten naar het huis aan de Markt om het
heuglijke feit aan vader Philips mee te delen. Deze keek zeer ont
hutst en antwoordde de renbode: ‘Zo’n kwajongen; hij mocht hele
maal niet meedoen!’ Ton had namelijk zoveel op zijn kerfstok, dat
zijn vader hem huisarrest had gegeven. Het overwinningsbericht
maakte de zaak niet beter, maar vader Philips kon niet lang boos
blijven op zijn ondernemende zoon.
Zelfs Tons afkeer van de school werd door Frederik Philips met
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een zekere clementie beoordeeld. Was het omdat de vader zelf maar
een matige waardering had voor schoolkennis? In ieder geval werd
overwogen Ton in een ander milieu te brengen, met de gelegenheid
een school te bezoeken, die hem misschien meer zou boeien dan de
Bommelse h.b.s. De keuze viel op de bekende Openbare Handels
school te Amsterdam, waarbij de instemming van Ton misschien
meer de hoofdstad van het land betrof dan de reputatie van de on
derwijsinstelling, die door verschillende raadgevers was aangeprezen.
Bij het begin van de nieuwe cursus, in september 1891, kwam Anton te Amsterdam te wonen in het gezin van de leraar De Roode.
Hij waardeerde de nieuwe omgeving, voelde sympathie voor de
heer de Roode en zijn vrouw en nog meer voor hun beide aardige
dochters.
De school aan het Raamplein was voortreffelijk, maar interesseer
de Anton minder dan de jongelui, die hij er ontmoette. Spoedig
werd hij het middelpunt van een vriendenkring, die een enigszins
studentikoos bestaan leidde. Met kameraden als Jan Feith was men al
tijd zeker van de nodige afwisseling: meteen ruimere keuze van mo
gelijkheden naarmate de jongelui Amsterdam beter leerden kennen.
Amsterdam gaf in de jaren negentig een grote bedrijvigheid te
zien, waarin de traditionele gemoedelijke sfeer zich handhaafde te
midden van een snel voortschrijdende modernisering. In dit even
wicht van oud en nieuw heerste, althans in de kringen van de intel
lectuele burgerij en van de handeldrijvende middenstand, een opge
wekt vertrouwen. Het waren de dagen waarin jong en oud zonder
een spoor van blasé-stemmingen volop konden genieten van Oran
jefeesten en optochten, van Artis en het Vondelpark, van Circus
Carré en van de wintertuin in café Krasnapolsky (verlicht met de
honderden gloeilampen waarover Anton Philips zijn broer Gerard
met geestdrift had horen vertellen).
Het Amsterdam, door het penseel van Breitner vereeuwigd. De
stad, door vele schrijvers beschreven, het geestigst misschien door de
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oudlcraar Dr. Aeg. W. Timmerman in zijn autobiografie ‘Tim’s her
inneringen', die ons het milieuvoor ogen roept, dat op Anton Philips
in 1891 en volgende jaren een grote indruk moet hebben gemaakt*
Slechts het schoolgaan bleef Anton matig bevallen. De Openbare
Handelsschool gafalles, behalve een stimulerend contact met de bui
tenwereld. Maar hoe zou men ooit de handel uit boeken leren ken
nen? De daad boven het woord plaatsend, verzuimde de jonge Phi
lips geen gelegenheid zijn commercieel talent te oefenen. Zo kocht
hij potten gember van de bemanning van binnengekomen schepen
om dit aantrekkelijk aardewerk, met zijn even aantrekkelijke inhoud, aan familieleden en kennissen te Zaltbommel - natuurlijk met
een kleine winst - te verkopen.
Vol ongeduld wachtte hij het moment af, dat hem de vrijheid zou
geven, die hij zocht: een vrijheid, die hem in de gelegenheid zou
stellen de vleugels wijd uit te slaan. Ton Philips haakte naar toepas
sing van kennis, naar mogelijkheden van geestelijke activiteit, die
voor hem alleen voldoende zin hadden indien zij hem volledig op
eisten en het spel ten volle ernst begon te worden. Dit alles kon de
school hem niet bieden.
Frederik Philips liet zich ervan overtuigen, dat het niet veel nut
had Anton te dwingen het eindexamen af te wachten. Hij beschikte
over voldoende relaties om een werkkring voor de jongen te vin
den, liefst in de effectenhandel, die Ton in het bijzonder scheen aan
te trekken. Zo nam Anton Philips in het begin van 1893 afscheid van
de Openbare Handelsschool (niet van zijn vrienden!) om als volon
tair in dienst te treden van de Amsterdamse firma Burdet enDruyvesteyn, commissionnairs in effecten. Groot was zijn enthousiasme
voor zijn eerste werkkring. Hij voldeed uitstekend en mocht tot zijn
grote voldoening reeds spoedig zelfstandig de effectenbeurs bezoe
ken. Zijn vrijmoedig optreden, zijn vindingrijkheid en slagvaardig* Ongetwijfeld zelfs een blijvende indruk! Eén van de aanwinsten voor zijn latere collectie
schilderijen was de aquarel van Breitner, ‘Drie waspitten’, d.w.z. drie fabrieksarbeidsters van
de kaarsenfabriek: figuren, zoals Anton Philips in zijn Amsterdamse tijd op zijn dagelijkse
wandelingen naar en van school tegenkwam. Deze aquarel hangt nu nog in Anton Philips’
oude fabriekskantoor.
22

if

!

i

'

heid trokken de aandacht. Soms verwekten zij ontstemming onder
enkele oudere beursbezoekers, die van zoveel initiatiefvan ‘zo’njon
gen’ niet gediend waren.
Na ruim een jaar kwam Anton met zijn vader overeen, dat hij zijn
leertijd in het buitenland zou voortzetten. In 1894 arriveerde hij te
Londen en meldde hij zich bij de eigenaren van het effectenkantoor
in de City, waar hij verder in de geheimen van het vak zou worden
ingewijd.
Er is geen brief uit Antons Londense tijd bewaard gebleven. Wij
weten slechts bij overlevering, dat Londen hem boeide, zoals Am
sterdam hem had bekoord. Hij vond er verschillende vrienden, jon
ge Nederlanders, die er evenals hij voor een stage in de buitenlandse
praktijk waren gekomen. Anton beschouwde het als een onderschei
ding, dat ook zijn Londense patroons hem in de gelegenheid stelden
de effectenbeurs te bezoeken (waar het opwindender toeging dan te
Amsterdam). Zijn kantoor zelf, in het hart van de City gelegen,
miste echter in zijn uiterlijk aspect alle fantasie. Het manifesteerde
in ieder opzicht de laat-Victoriaanse degelijkheid en de principes
van een koopmansmoraal, die een blijvende invloed uitoefenden
op het normbesef van de jonge Nederlandse volontair.
Over de zakenmoraal, culminerend in het beginsel van de goede
trouw en de daarop gebaseerde ‘eerlijk duurt het langst’-politiek,
heeft menigeen zich ironisch uitgelaten. Uitlatingen over het eigen
belang, dat in de koopmansmoraal meespeelt, kunnen ons licht op
een dwaalspoor brengen en de aandacht afleiden van de betekenis,
die de commerciële betrouwbaarheid heeft voor de gehele sociale
ethiek, welke de menselijke relaties in onze samenleving dient te be
heersen, wil zij aan anarchie ontkomen. Wie de realiteit van het
gentleman-ideaal uit de sfeer der abstractie naar de uitbeelding door
een groot schrijver overgebracht wil zien, leze of herleze Galsworthy’s Forsyte Saga, waarin de figuur van Soames in haar be
perktheid toch vele der beste Europese tradities belichaamt. Wij te
kenen hierbij aan, dat Philips op latere leeftijd juist dit boek met ze
kere voorliefde las.
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Wat gebeurde er intussen te Eindhoven? In een latere terugblik op
de eerste jaren van het bedrijf*, vertelde Anton Philips:
‘In mei 1891 begon de firma Philips en Co., waarvan mijn vader
en mijn broer de firmanten waren, de fabricage van gloeilampen
ter hand te nemen. Het eerste jaar ging heen met inrichten en met
het nemen van proeven en pas in 1892 was men in staat te gaan
fabriceren. Alle kinderziekten moesten worden doorgemaakt. Een
Duitse meesterknecht, die iets van gloeilampen afwist, werd ge
ëngageerd en verder een reiziger voor de verkoop. In 1893 werden
echter zulke verhezen geleden, dat men besloot de fabriek van de
hand te doen.’
Ook in 1894 hield de intering van het bedrijfskapitaal aan. Ten
slotte was de toestand van de onderneming zó ongunstig, dat Frederik en Gerard Philips besloten het bedrijf te verkopen. Een gegadig
de bood een veel te laag bedrag. Frederik wilde tenminsteƒ25.000.—
voor het fabrieksgebouw en de inventaris ontvangen. De koper
waarmee men onderhandelde, verklaarde datƒ24.000.— zijn maximumbod zou zijn. Op dit verschil van ƒ 1000.— stuitten de onderhandelingen af. Frederik wilde liever nog meer verlies riskeren dan
op een onredelijk voorstel ingaan.
Met het besluit het bedrijf voort te zetten, ging een reorganisatie
gepaard. De Duitse werkmeester, die weinig presteerde, werd ont
slagen. Ook de reiziger, die vrijwel geen orders inbracht, werd aan
de dijk gezet. In ieder geval moest echter iemand voor de beharti
ging van de commerciële belangen der firma worden gevonden.
Frederik vroeg zijn zoon te Londen of deze onder zijn vroegere
schoolkameraden iemand wist te noemen, die als vertegenwoordi
ger zou kunnen optreden. Anton gaf enige namen op, maar zijn
vroegere medescholieren hadden hun weg al gevonden ofschroom
den naar Eindhoven, ‘die uithoek’, te gaan. De enige oplossing was
toen dat Anton zelfzou komen. Frederik aarzelde zijn zoon dit offer
te vragen; het zou hem uit de gekozen koers slaan, met de kans dat
het bedrijf te Eindhoven toch niet zou zijn te redden. Bovendien
* Bij de opening van de fabriek te Roosendaal, Philipskoerier, 22 januari 1949.
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was het dubieus of het de jonge Anton gemakkelijk zou vallen de
leiding van zijn zestien jaar oudere broer te aanvaarden. Gerard was
driftig en dikwijls prikkelbaar; veel tact om de jongere te leiden,
mocht men niet van hem verwachten.
In de critieke situatie, na het afspringen van de verkoopsonderhandelingen ontstaan, meende de oude heer Philips echter zijn aar
zeling opzij te moeten zetten. Hij verzocht Anton naar Zaltbommel te komen om over de mogelijkheid van zijn medewerking over
leg te plegen. Toen Anton zijn chef te Londen meedeelde, dat hij
vermoedelijk naar Nederland zou teruggaan, smaakte hij de vol
doening dat hem een voorstel tot een goed salaris (hij was voordien
slechts volontair) werd gedaan voor het geval dat hij wilde blijven.
De besprekingen in het ouderlijk huis te Zaltbommel, in decem
ber 1894, leidden tot een compromis. Anton wilde zich voor een
halfjaar verbinden de firma bij te staan. Daarna zou men verder
zien. Het speet Ton aan één kant om zijn werk te Londen prijs te
geven en tevens afstand te doen van enige aantrekkelijke zomerplanncn, onder anderen een reis naar de Middellandse Zee met Jan
Feith en enige andere vrienden. Anderzijds lokte hem het avontuur,
het sportieve element om een zaak uit een benarde toestand te hel
pen opheffen en winstgevend te maken.
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DE EERSTE JAREN TE EINDHOVEN

Toen Anton Philips de derde januari 1895 te Eindhoven aankwam,
werd hij terstond geboeid door de sfeer van activiteit in het kleine
familiebedrijf, waarin hij nu was opgenomen: een sfeer van tech
nische activiteit weliswaar, die duidelijk contrasteerde met de povere
resultaten van het commercieel beleid.
Eindhoven maakte een welvarende indruk, was bedrijviger dan
Bommel. In de straten in de buurt van de neo-gothische St.-Catharien stond menig ruim woonhuis. De vele winkels profiteerden
vooral van de dinsdagse markt, die boeren en anderen naar de
stad dreef. Op verschillende punten, het meest langs de rand van
de stad bij het riviertje de Dommel en het zijstroompje daarvan,
de Gender, stonden werkplaatsen en fabrieken. Oorspronkelijk was
de textielindustrie het belangrijkst geweest. Later kwamen de
tabaks- en sigarenindustrie tot ontwikkeling; voorts een fabriek
van sigarenkisten, een lucifersfabriek en een leerlooierij.
Men had in deze streek steeds de beschikking over voldoende
werkvolk. De kinderrijke bevolking, vrijwel geheel rooms-katholiek, was arm, betrouwbaar, werkzaam en, ofschoon van agrarische
herkomst, niet afkerig van fabrieksarbeid. De lonen waren in het
algemeen heel laag: een voordeel voor een beginnende tak van
nijverheid als de gloeilampenindustrie in een tijd waarin de fa
bricage van lampen bijzonder veel handenarbeid vergde.
Van begin af toonde Anton Philips belangstelling voor het werk26
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volk. Zijn warm sociaal gevoel en natuurlijke jovialiteit pasten bij
de gemoedelijke Brabantse volksaard. Ton hechtte aan mensen.
De eerste medewerkers bleven een grote plaats in zijn hart innemen,
ook later, toen het bedrijf groeide en de organisatie geleidelijk
ingewikkelder begon te worden. Misschien moet men zeggen:
vooral later, want bij de onvermijdelijkheid der verzakelijking van
de arbeidsverhoudingen in de snelle uitbreiding van het bedrijf,
groeide voor Anton de behoefte het rechtstreeks menselijk con
tact met de kerngroep van zijn eerste medewerkers, van hoog tot
laag, te onderhouden.
De fabriek aan de Emmasingel met ingang aan de Vrijstraat het gebouw van de in 1890 opgeheven bukskinfabriek - behoorde
tot het type van de stijlloze fabrieksruimten, die men in eindeloze
variatie bouwde voordat in de twintigste eeuw de industriële vorm
geving ook tot functioneel zuiverder constructies kwam. Ze be
vatte naast de werkplaatsen een klein kantoortje - 3,5 meter in het
vierkant - waarin Anton een lessenaar kreeg tegenover die van zijn
broer. In een aangrenzend vertrekje kwam een boekhouder (voor
lopig slechts voor halve dagen) te zitten. Er werd - het was een tijd
van zuinigheid - een gat in de muur geslagen om met één kachel
twee vertrekken te kunnen verwarmen.
Anton vond aanvankelijk woongelegenheid in hetzelfde pen
sion waar zijn broer verblijf hield. Veel gezelligheid hoefde hij er
niet te zoeken: een uur middagrust na de koffiemaaltijd, een enkele
vrije avond. De gemeenschappelijke zitkamer van Gerard en Anton
was spaarzaam gemeubileerd. De vloer helde, waarin de opti
mistische Anton alweer een voordeel zag: als er iets viel, een pot
lood of een muntstuk, rolde het altijd naar de lage kant waar men
het dadelijk kon vinden.
De meest geanimeerde dagelijkse verpozing was de maaltijd, om
zeven uur in de vooravond, in ‘Het Posthuis*, waar Anton aan de
‘Herentafel’ aanzat in gezelschap van zijn broer Gerard, de dokter,
de ontvanger, de griffier van het kantongerecht en de inspecteur
van het kadaster, allen zonder uitzondering veel ouder dan de
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nieuw-aangekomene. Veel vertier was er verder niet, zodat Anton
in de weekeinden naar het noorden toog om zijn vrienden te ont
moeten. Soms ook naar Zaltbommel om daar met zijn vader en
Gerard ‘krijgsraad’ te houden, dat wil zeggen de stand van zaken
te bespreken - een bezigheid, die zich door een opgewekte toon
kenmerkte toen de fabriek in de loop van 1895 begon te renderen.
Gedurende de week werd er hard gewerkt. De Vrijetijdsbeste
ding’ vormde in die jaren nog geen probleem. In de gloeilampen
fabriek begon men ’s ochtends om zeven uur, maar Gerard en
Anton kwamen doorgaans al vroeger in actie. Ook na de avond
maaltijd keerden zij meestal naar de fabriek terug. Gerard hield dan
toezicht op het schoonmaken van de luchtpompen. Soms werd het
zo laat, dat de arbeiders die met het onderhoud van de pompen
belast waren, op de pakzolder bleven slapen.
Anton bleef dikwijls tot diep in de avond bezig met het afdoen
van correspondentie, vooral wanneer hij door zijn reizen veel post
had laten liggen. Hij getroostte zich moeite, om inzicht te ver
krijgen in de fabricagemethoden, die hem, hoewel hij over weinig
technische voorkennis beschikte, steeds meer begonnen te interes
seren. In korte tijd maakte hij zich een kennis eigen, die Gerard
menigmaal verbaasde. Hij kwam goed op de hoogte van de manier
waarop Edison kooldraden had gefabriceerd door verkoling van
cellulose; het was hem bekend hoe de verbranding daarvan werd
tegengegaan door de kooldraden in glazen ballonnetjes te plaatsen,
die luchtledig werden gepompt en die daarna werden dichtgesmolten. In de glazen wand bevestigde men eindjes platina, waarvan de
uitzettingscoëfficient geheel met die van glas overeenstemt. De
kunstmatig bereide gloeidraad werd door middel vanelektrolytisch
neergeslagen koolstof met de beide platinadraden verbonden. Na
verdere bewerking volgde een onderzoek van het lampje op span
ning en lichtsterkte.
Anton Philips kende spoedig de gehele inventaris van de fabriek:'
de drie bij Mijnssen en Co. (vertegenwoordigers van de A.E.G.) ge
kochte dynamo’s, de veertien door Hartmann und Braun te Frank28
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furt geleverde elektrische meetinstrumenten, de stoomketel, die in
het ketellokaal stond opgesteld, de automatische luchtpompen, de
fotometrische installatie, enz.
Het begon tot Anton door te dringen welk een waagstuk het van
Gerard en van zijn vader - maar in de eerste plaats van Gerard, die
de verantwoordelijkheid droeg - was geweest om met een zó be
scheiden installatie de concurrentie van de grote buitenlandse be
drijven te gaan trotseren.
Ook binnenslands had Gerard rekening te houden met de con
currentie van enige fabrieken, maar, in tegenstelling met de Duitse,
waren deze van bescheiden omvang. Het waren de bedrijven van
Boudewijnse, Roothaan en Alewijnse, Goossens en Pope. De fabriek
van Boudewijnse te Middelburg zou na reorganisatie onder de
naam van ‘The Vitrite Works’ voortaan alleen hulzen gaan produ
ceren. De beide andere fabrieken bleven aan de markt, er toe bij
dragend dat de prijzen van gloeilampen ver beneden het niveau
zakten waarop Gerard zijn berekeningen had gebaseerd: ƒ 0,65 per
lamp in plaats van de verwachte opbrengst van ƒ1,50.
In de eerste jaren van de firma Philips en Co. bleef ook het aantal
afgeleverde lampen beneden de raming, hetgeen een ongunstige
invloed uitoefende op de produktiekosten. De produktie bedroeg
in 1892 11000 lampen, in 1893 45000. Eerst in 1895 werden de 500
lampen per dag gefabriceerd, die Gerard in zijn calculatieschema
voor 1892 had opgenomen. Toen maakte men dan ook voor het
eerst enige winst.
Systematisch bezocht Anton alle cliënten, die na 1891 lampen
van Philips en Co. hadden afgenomen. De eerste order was in
april 1892 geboekt: een bestelling van vijftig lampen door de
Goudsche Stearine Kaarsenfabriek (!). Toen hij vele jaren later
terugzag op de eerste moeilijke jaren*, legde Anton Philips nadruk
op de vroeger zo beperkte afzetmogelijkheden: ‘De elektrische cen
trales in Nederland waren zeer dun gezaaid. Eén te Amsterdam met
7500 lichtpunten en wanneer men dat vergelijkt met onze tegen* Philipskoerier, 22 jan. 1949.
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woordige fabrieken in Eindhoven, die 50000 lichtpunten hebben,
dan begrijpt men dat er in Nederland niet veel ruimte was om
orders te plaatsen. Rotterdam had een kleine centrale met ongeveer
3000 lichtpunten, Den Haag en de andere grote plaatsen hadden
nog niets. Eigen kleine elektrische centrales hadden de brouwerijen,
de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, de Goudsche Kaarsen
fabriek en enige scheepvaartmaatschappijen en daarmede was dan
de behoefte zowat gedekt.
Verder was er een afzetgebied te vinden in Brussel, in enige grote
steden in Engeland, Parijs en enige grote stoomvaartmaatschappijen
in Antwerpen/
De beste kansen voor de verwerving van grote orders lagen in
het naburige Duitse industriegebied. De ligging van de fabriek te
Eindhoven, waarvan de vestigingsplaats van enige toevalsfactoren
afhankelijk was geweest, bleek achteraf - afgezien van de voor
delen, die de Brabantse arbeidsmarkt bood - zeer gunstig. Men kon
van Eindhoven uit gemakkelijk Noord-Bclgië, Westfalen en het
Roergebied bereizen.
Er moesten klanten worden geworven en zij werden ook gevon
den. Regehnatig trok Anton er met zijn koffer, gevuld met ver
schillende typen lampen op uit, eerst naar de weinige Nederlandse
steden waar hij orders kon plaatsen, spoedig ook naar het buiten
land. Hij leerde zijn kracht als verkoper kennen; zijn gemakkelijke
omgang met mensen gaf hem toegang tot velen, die aanvankelijk
afwijzend stonden tegenover het nieuwe produkt. Teleurstellingen
bleven niet uit, doch Anton’s opgewekte aard behield steeds de
overhand. Het werk boeide hem, het bevredigde zijn sportiviteit.
‘Sportief’, het woord dat Anton graag gebruikte, vooral later, als
hij wilde uitleggen, waarin de charme van ingespannen arbeid kon
schuilen, is de moderne variant van dienstvaardigheid en ridder
lijkheid, vermengd met een ethiek van de arbeid, met een inslag
tevens van de lust tot avontuur en het overwinnen van obstakels in
een zelftucht, die een gevoel van vrijheid kan geven.
Toen een Gronings fabrikant schreef dat hij ontevreden was over
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een zending lampen waarvan er enkele zwart waren geworden,
bood Anton aan hem ter vergoeding van de schade nieuwe lampen
te zenden. De fabrikant gaf te kennen, dat hij de relatie liever wilde
verbreken; hij was teleurgesteld over de leverantie en gevoelde zich
niet langer gebonden aan Philips en Co. Anton vroeg om een
onderhoud. De Groningse fabrikant noemde een tijd, maandag
ochtend 9 uur, bedoeld om Anton af te schrikken en van een reis
naar Groningen terug te houden. Er werd op zaterdagen immers
tot vijf uur gewerkt, zodat het de zondag zou kosten en een nacht
in een hotel te Groningen, om op de opgegeven tijd aanwezig te
zijn. Anton verscheen echter stipt op het genoemde uur en slaagde
er in, de ontevreden cliënt tot andere gedachten te brengen.
Geregeld bereisde Anton het Bcneden-Rijnse industriegebied. Hij
vertrok dan ’s maandagsmorgens met de eerste trein, die langs
Venlo naar een aantal Duitse fabriekssteden reed en keerde zater
dagavond laat terug naar Eindhoven of Zaltbommel (nu en dan
moest verslag worden uitgebracht aan vader Philips). Spoedig be
greep hij welke afzetmogelijkheden in de door hem bereisde in
dustriegebieden lagen. De Duitse gloeilampenfabrieken leverden
doorgaans rechtstreeks aan bedrijven en instellingen, die voor het
elektrisch licht waren gewonnen. Tal van installateurs gevoelden
zich hierdoor uitgeschakeld en bleken gaarne bereid de faciliteiten
te aanvaarden, die de jonge vertegenwoordiger van Philips en Co.
hun bood. De concurrentiestrijd werd heviger, de winst per lamp
daalde aanvankelijk, maar alle orders die in staat stelden de produktie te vergroten, droegen bij tot kostprijsverlaging.
De reizen in Duitsland vergden veel van Anton’s krachten, maar
schenen hem nooit te vermoeien. Om de installateurs te treffen
voordat zij op karwei gingen, moest men hen vroeg in de ochtend
bezoeken. Anton stond dan ook meestal om vijf uur op. De instal
lateurs, die hij niet thuis vond, probeerde hij ’s avonds te benaderen.
Bij al deze reizen werd de uiterste zuinigheid in acht genomen:
derde klas trein en sobere maaltijden om beneden de limiet van
9 a io Mark kosten per dag te blijven.
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Bij ieder verblijf in Duitsland deed Anton vele indrukken op.
Hij zag er industrieën, waarvan men in Nederland nog niet droom
de: de triomf van het moderne grootbedrijf, de industriële sfeer
van een onvermoeid streven naar technische perfectie in enorme
installaties, waarbij het fabriekje te Eindhoven in het niet verzonk.
Noemden wij het begrip ‘sportiviteit’ ter verduidelijking van Antons levenshouding, dan behoort daarnaast zijn fantasie te worden
vermeld: fantasie in de zin van het zien van combinaties en nieuwe
mogelijkheden. Een intuïtieve inval nam daardoor vorm aan, breid
de zich uit tot een complex van bijna tastbare werkelijkheid, tot
een steeds kleuriger beeld. Zo heeft de kennismaking met het
Duitse bedrijfsleven er toe bijgedragen in Anton Philips een toe
komstvisioen wakker te roepen. Duidelijk stond hem voor ogen
wat Philips en Co. eens zou kunnen worden. Aan een wereld
concern dacht hij toen nog niet, maar wel aan een uitstekend ge
outilleerd grootbedrijf, dat een vooraanstaande plaats zou innemen
in Europa’s industriële ontwikkeling.
Antons vele reizen boden gelegenheid de fantasie aan de wer
kelijkheid te toetsen. Dit had tot menige ontmoedigende ervaring
kunnen leiden, indien het optimisme van de jonge Nederlandse
ondernemer hem niet had gesteund in de overtuging, dat de af
stand tussen het beginnende Eindhovense bedrijfen de grote buiten
landse fabrieken steeds kleiner zou worden. De lage produktiekosten
in het Brabantse milieu, de technische kennis van Gerard Philips en
Antons eigen succes als verkoper zouden de Philipsfabriekcn spoe
dig tot een geduchte mededinger op de Europese markt maken.
Uit deze mogelijkheid, concurrerend op te treden putte Anton
kracht: een in vrijheid van handelen voortgezette krachtmeting,
als een sportieve prestatie gezien, bevredigde zijn strijdlust en gaf
hem bij ieder succes het gevoel weer een stap verder te zijn geko
men op weg naar het grote doel.
Onbeperkt was het vertrouwen, dat Anton in de technische vin
dingrijkheid van zijn broer stelde. Indien er wel eens momenten
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van wrijving voorkwamen, lag daaraan vooral een verschil in
temperament ten grondslag, bijvoorbeeld bij het taxeren van de
meest gewenste voorraadsvorming. Reeds na Nieuwjaar begonnen
de bestellingen te luwen; het voorjaar was een stil seizoen en de
zomer zou een nog stillere tijd zijn geweest, indien men dan niet
maatregelen had moeten treffen voor de najaarsdrukte. Bij de vraag
hoe groot de in de zomermaanden te vormen magazijnvoorraden
dienden te zijn, schatte Anton, vol vertrouwen, deze altijd hoger
dan zijn broer. Hij kon zich er op beroepen, dat de afzet vrijwel
steeds zijn zo optimistische schattingen had overtroffen.
Intussen werkte Gerard onvermoeid verder aan de verbetering
der fabricagemethoden. Hij besloot voor het spuiten van de draden
een ander procédé te gaan toepassen: dat van in ijsazijn opgeloste
collodium. Voortdurend had hij ermee te kampen gehad, dat bij
alle pogingen om draden van uniforme dikte te spuiten en deze ge
lijkmatig te gloeien, de kooldraad toch op enkele plekken te dun
uitviel. Volgens het nieuwe procédé bracht men de draden in gla
zen prepareerklokken stuk voor stuk in een atmosfeer van koolwaterstofgas tot gloeien, er voor zorgend dat een laagje koolstof
op de draden werd neergeslagen tot de juiste stroomsterkte was be
reikt. Dan onderbrak een automatische schakelaar de stroom. Daar
juist op de dunste en daardoor sterkst gloeiende plaatsen de meeste
koolstof op de draad was neergeslagen, leidde dit proces tot het
egaliseren van de draad en bijgevolg tot verbetering van de kwali
teit der lampen.
De eerste winst, ƒ 14.460,— over het boekjaar 1895/96, stelde
de firmanten in staat de uitrusting van het bedrijf te moderniseren.
De productie steeg van 109.000 lampen in 1895 tot 280.000 in
1896. Anton vertelde later dat het een wedloop werd tussen hem
en zijn broer: hij trachtte meer te verkopen dan het bedrijf kon
produceren en in de fabriek probeerde men meer te fabriceren dan
de orders die Anton kon plaatsen. In ieder geval zullen er nog wel
meer factoren dan deze wedijver in het spel zijn geweest ter ver
klaring van het feit dat de produktie met een sprong omhoog ging
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van 280.000 lampen in 1896 tot 630.000 in 1897. Het aantal arbeiders was intussen toegenomen van 60 tot 170.
Antons commerciële activiteit deed geen afbreuk aan zijn sterk
op de mens gerichte belangstelling. Hij stelde er prijs op, het nieuw
aangenomen personeel te leren kennen, allen die zich in de dage
lijkse klompenparade naar ‘de lamp’ spoedden (zo noemden de
meisjes de gloeilampenfabriek, op dezelfde manier waarop in de
volksmond de lucifersfabriek *’t lucifer’ heette en de sigarenkisten
fabriek ‘de kist’). Hij kende de voor- en nadelen van ieders taak,
het werk van de arbeiders bij de luchtpompen, de controlerende
taak van de man die de fotometer bediende. Het ging toen nog zo
gemoedelijk toe. De meisjes, die de lampen insmolten, kwamen
op zolder, waar de ballonnen opgeslagen lagen, telkens nieuwe
voorraad halen. Zij hielden hun blauwe voorschoten op, waarin
ieder honderd ballonnen geteld kreeg. Met hun schorten vol daalden
ze dan voorzichtig de trap af. Bijna allen droegen nog de Brabantse
muts, zwarte omslagdoek, wollen kousen.
Bij ziekten en ongevallen werd in die dagen vóór de verzekerings
wetten zoveel mogelijk steun gegeven indien daartoe aanleiding be
stond. In de kersentijd stuurde de oude heer Philips uit Zaltbommel
een grote partij Betuwse kersen naar Eindhoven, die onder het
personeel werd verdeeld. Met St.-Nicolaas kreeg ieder een specu
laaspop. Het patriarchale stelsel? Het is naderhand gewoonte ge
worden zich hierover geringschattend uit te laten. Uit het stand
punt van latere rechten gezien en de voortgeschreden democratise
ring van het leven in aanmerking genomen, is het begrijpelijk dat
er bezwaren zijn geopperd tegen sommige vriendelijke gestes van ondememerszijde. Maar was er vóór het stelsel van sociale wetgeving
een andere mogelijkheid tot leniging van nood of van vriendelijkheidsbetuiging dan de vrijwillige gaven waarin zich onder anderen
de zorg van de werkgever voor zijn personeel manifesteerde? En
zullen de rechtstreekse hulpverlening of de directe behartiging van
arbeidersbelangen niet steeds hun betekenis behouden, ook in het
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meest efficiënte apparaat van administratief-gereglementeerde so
ciale voorzorg ?
Na Gerards huwelijk met mejuffrouw Jo van der Willigen uit
Rotterdam had Anton Philips in 1896 een kamer gehuurd bij de
familie Kluytmans in de Rechtestraat. Hij bleef de ‘Herentafel’
trouw. Een nieuwe vorm van ontspanning: een wekelijkse fietsavond in de zaal van café ‘Apollo’s Lust’. Naar de gewoonte van
die tijd werd het fietsen zó serieus als sport beoefend, dat men zich
toelegde op het figuurrijden in een zaal. Te Eindhoven gebeurde
dit onder leiding van een oud-kapitein van het Indische leger, het
geen niet zeggen wilde, dat het figuurrijden onder militaire tucht
geschiedde. De jongelui waren niet afkerig van allerlei grappen.
Eens werd een afspraak gemaakt, dat Anton in volle vaart zou aan
rijden op een viertal oudere heren, die aan de rand van de zaal aan
een tafeltje zaten te kaarten. Zijn vrienden, die beloofd hadden
hem op het laatste moment tegen te zullen houden, sprongen opzij,
zodat Anton in volle vaart het tafeltje van de kaartspelers omver
reed en een ware ravage veroorzaakte.
In 1897, hetjaar waarin Ton zijn 23 ste verjaardagvierde, verscheen
in ‘Het Posthuis’ een nieuwe tafelgenoot: Ir. Marcel dejongh, tijde
lijk te Eindhoven gevestigd voor de technische leiding bij de aanleg
van een stoomtram. Hij was een zoon van de vermaarde Ir. G. J. de
Jongh, directeur van gemeentewerken te Rotterdam, de man aan
wiens brede visie de Maasstad haar ontwikkeling tot wereldhaven
heeft te danken *.
De jongelui konden het goed met elkaar vinden. Het bleek
trouwens, dat Marcels vader de oude heer Philips uit Zaltbommel
* Ir. G. J. dejongh, in 1845 te Willemstad geboren, begon zijn carrière als gcnie-offiricr. In
1879, op zijn 34ste jaar, trad hij te Rotterdam in functie als directeur van gemeentewerken.
Na de liquidatie van de Rotterdamsche Handclsvereniging, die de Spoorweg- en de Entrcpöthavcn had doen graven, was de stemming te Rotterdam nogal gedrukt. Het was aan
het inzicht en de stuwkracht van dejongh te danken, dat de matte stemming na de ‘PincofFscrisis’ van 1879 werd doorbroken. Hij was het, die voor Rotterdam een oplossing zag in
het graven van grote bassinhavens, geschikt voor de overlading van goederen uit zeeschepen
in rivierschepen. Het eerste grote project was de Rijnhaven, die in 1894 werd voltooid.
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kende uit een studiecommissie voor de uitbreiding van het Rot
terdamse gasbedrijf. Het duurde niet lang of Ton ontving een
invitatie voor een bezoek aan de familie de Jongh. Men was in
huize-de Jongh - de ambtswoning stond aan de Oosterkade tegen
over het Maasstation * - wel gewend, dat Marcel voor een week
einde één of meer vrienden uitnodigde. Zijn jongere zuster Annetje wist deze gezelligheid óók te waarderen.
Het moet de jeugdige Eindhovense fabrikant bijzonder hebben
geboeid in aanraking te komen met de energieke directeur van ge
meentewerken. De sfeer van plannen maken en doortastend han
delen, die het Rotterdam van die jaren te zien gaf, was Anton uit
Eindhoven bekend. Maar Rotterdam vertoonde expansie in bijzon
dere proporties.
Toen Anton Philips in 1897 voor het eerst bij de familie de Jongh
kwam, kreeg hij uit de gesprekken een indruk van de hooggespan
nen verwachtingen, die de Rotterdammers van hun stad koester
den. In het decennium na 1890 nam de bevolking met 84.000 in
woners toe. De aanleg van nieuwe havens was in volle gang (na
de voltooiing van de Rijnhaven had de Jongh aan de gemeenteraad
het plan voor de Maashaven voorgelegd). Ook de industriële ont
wikkeling was merkwaardig: in 1890 reeds had Van denBergh zijn
margarinefabriek van Oss naar de Maasstad overgebracht, in 1892
werd de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij opgericht. De
havenbeweging steeg van jaar tot jaar.
Het was voor een zakenman, die over durf en fantasie beschikte,
een vreugde in dit milieu te leven. Eigenlijk werd de levenstoon
van vrijwel ons gehele volk tegen de eeuwwisseling, zeker van de
leidinggevende groepen, gekenmerkt door een drang naar daden,
die aan de hoogspanning uit het begin van de 17de eeuw deed den
ken toen Jan Pieterszoon Coen schreef: ‘De wasdom barst te allen
kanten uit’.
Anton Philips was een zoon van zijn tijd. Als jonge man werd hij
* Een afbeelding van het huis in J. Nieuwenhuis, Mensen maken een stad. Rotterdam, 1955,
blz. 93.
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in de stroom van onze nationale activiteit geworpen. Hij had het
voorrecht de vestiging van een onderneming mee te maken, die een
nieuw produkt begon te fabriceren. Zijn commerciële aanleg stelde
. hem in staat als baanbreker op te treden voor de verbreiding van een
massa-artikel, waarvoor steeds groter mogelijkheden konden wor
den ontsloten. En tenslotte had hij het geluk een levensgezellin te
vinden, die een belichaming vormde van Rotterdams geestkracht.
Gelukkig dat in de ontmoeting der sexen historische motiveringen
ontbreken en dat de toenadering niet wordt verstoord door bespie
gelingen, die de ontmoeting van mens tot mens in de weg zouden
kunnen staan. Anton en Annetje voelden zich direct tot elkaar aan
getrokken.
Zij was een bijzonder intelligent meisje, een van de weinigen die
het eindexamen van de meisjes-h.b.s. ‘met lof* aflegden. Het was in
die tijd nog geen regel dat jonge vrouwen met studie-aanleg een
universiteit bezochten. Annetje volgde dus de in de kringen der wel
gestelde burgerij gebruikelijke weg van een verblijf in Zwitserland
en Engeland ‘om de talen te leren’. Daarna keerde zij in het ouder
lijk huis terug. Een uitstekend tennisspeelster en elegant schaatsenrijdster - alles wat zij aanvatte, deed zij serieus en goed -, even spor
tiefals aantrekkelijk, ontbrak het haar niet aan vriendinnen en vrien
den, waarvan speciaal de vrienden weinig neiging tot een zuiver pla
tonische vriendschap toonden.
Met voorbijgaan van de bloem der Rotterdamse jeugd toonde
Annetje spoedig een opvallende voorkeur voor de Eindhovense
tafelgenoot van haar broer Marcel. Anton Philips, van zijn kant,
verzuimde geen gelegenheid om haar zijn genegenheid te doen be
speuren. Hij kwam meer en meer te Rotterdam en logeerde dan
meestal, in eén plotselinge opleving van familie-aanhankelijkheid,
bij zijn oudste zuster, die met de te Rotterdam gevestigde Dr. van
Anrooy was gehuwd. Het was een goed teken, dat Annetje, met
haar iets oudere zuster, een invitatie aannam voor een diner te Eind
hoven, op initiatief van Anton door de ‘HerentafeT georganiseerd.
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Daags na deze feestelijke maaltijd werd door een gedeelte van het
gezelschap een uitstapje naar Geldrop gedaan. Enkelen gingen op de
fiets, anderen met een dogkar. Annetje, die nog geen fiets bezat - de
damesfiets had nog maar pas haar intrede gedaan - nam op de dog
kar plaats. Anton fietste er naast, belovend dat hij zijn gast in de rijwielsport zou inwijden.
De volgende dag kwam Anton deze belofte na. Annetje leende
niet alleen de fiets van haar zuster maar ook het bijbehorende fiets
pak (een noodzakelijkheid in die tijd van lange damesrokken). Toen
de geleende rok wat te wijd bleek, werd Antons gouden dasspeld
gebruikt om dit euvel te verhelpen. Na afloop van een prettig oefen
tochtje naar buiten, vroeg Anton of zijn leerlinge het sieraad zou
willen behouden als aandenken aan de dagen te Eindhoven. Groot
was zijn vreugde toen hij haar bij zijn eerstvolgend bezoek te Rot
terdam de speld zag dragen.
De ouders van Annetje beschikten over voldoende mensenkennis
om, steunend op wat hun zoon Marcel wist te vertellen, in Anton
een aanvaardbare huwelijkspartner voor hun dochter te zien. Toen
het jonge paar het eens bleek te zijn, werd in het begin gedacht aan
een verloving die tenminste twee jaar zou moeten duren. Annetje
was immers nog slechts negentien!
Zoals het in zulke gevallen meer gaat, deden zich al gauw de be
zwaren gelden van een vrij lange verlovingstijd. De afstand Eindhoven-Rotterdam bleek een onaangenaam obstakel* voor het ver
langen dikwijls en zo lang mogelijk bij elkaar te zijn. De vrije zater
dagmiddag bestond in die tijd nog niet, zodat Anton meestal pas
halfacht ’s avonds te Rotterdam arriveerde. Werd het zondagavond
laat, bijvoorbeeld door een of ander familiefeestje, dan Het de jonge
fabrikant er zich nooit van weerhouden maandagochtend voor dag
en dauw terug te reizen om toch weer om acht uur op kantoor pre
sent te zijn.
* Het reizen was in die tijd extra tijdrovend, omdat men door de gebrekkige samenwerking
tussen de Staatsspoorwegen, de Noord-Brabant-Duitse Spoorwegmaatschappij en de Hollandsche Spoorwegmaatschappij meer moest overstappen (o.a. te Boxtel) dan strikt nodig
was geweest.
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Nu en dan kwam Annetje te Eindhoven, soms in gezelschap van
haar ouders. Bij een van die bezoeken bood Anton zijn schoon
ouders een lunch aan in zijn kamer in de Rechtestraat. Wetend hoe
veel zijn aanstaande schoonvader van oesters hield, had hij zijn hos
pita verzocht deze lekkernij in te kopen. De goede vrouw, in haar
onkunde, haalde de oesters uit de schelpen en diste ze tot afgrijzen
van Anton in een schaaltje op.
Menige fietstocht - ook Annetje bezat nu een fiets - werd onder
nomen om Annetje vertrouwd te maken met de omgeving van haar
toekomstige woonplaats. Het verheugde Ton, dat ze zo enthousiast
was over het Brabantse land.
Inconveniënten van het industriestadje zelf, het ontbreken van wa
terleiding (desgewenst was water voor een cent per emmer te koop),
telefoon en ander modem comfort werden niet zwaar opgevat. Men
was in die tijd nog niet ‘verwend’ op de manier, die later jongere
generaties kenmerkte.
In de zomervakantie - wij schrijven over het jaar 1897 - vond
Annetje ruimschoots gelegenheid de familie van haar aanstaande
man te leren kennen. De oude heer en mevrouw Philips uit Zaltbommel hadden namelijk voor de zomermaanden te Baam de kost
school gehuurd waar hun oudste dochter schoolging. Daar werden
de getrouwde kinderen met hun kroost en de ongetrouwden met
vrienden en vriendinnen te logeren gevraagd. Het was een vrolijke,
geslaagde réunie.
Te Eindhoven logeerde Annetje steeds bij haar toekomstige zwa
ger en diens vrouw. Maar al dit heen en weer trekken begon het
jonge stel danig te vervelen. Anton sprak van ‘tijds- en energiever
lies’ en bepleitte, op onweerstaanbare manier gesteund door Annet
je, de wenselijkheid om de verlovingstijd belangrijk in te korten.
Toen het echtpaar de Jongh zich hiertegen niet verzette, viel het be
sluit om in de voorzomer van 1898 te trouwen. Met verdubbelde
ijver werd de inrichting van de woning voorbereid. Dat Anton hier
bij toen al was vervuld van belangstelling voor antiek, blijkt uit een
van de weinige brieven, die uit de verlovingstijd bewaard zijn ge39
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bleven. Hij schreef, dat hij bij boeren mooie koperen kannen had
gekocht, ‘die allerleukst op de antieke kast zullen staan’.
De 9de juni 1898 werd het huwelijk, kort nadat Annetje, in haar
bruidsdagen, twintig jaar was geworden, te Rotterdam voltrokken.
Anton Philips was toen pas vierentwintig jaar oud. Vol vertrouwen
gingen hij en zijn jonge vrouw de nieuwe levensfase in.
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GEVESTIGDE POSITIE

De huwelijksreis voerde de jonggehuwden door België en Duitsland
naar Zwitserland en Noord-Italië. Het waren mooie vakantiedagen,'
een enkele keer onderbroken door een zakelijke bespreking met
een of andere buitenlandse afnemer - waarbij de jonge vrouw zich
van begin af op het standpunt stelde, dat zij haar man nimmer zou
willen dwarsbomen in zijn ondememersactiviteit. Zij wist trouwens
wel, dat Anton Philips daar nooit het gezinsgeluk aan zoü opofferen.
Na terugkeer werd de vooraf ingerichte woning aan de Vestdijk
betrokken. Er prijkte een boeket korenbloemen op de schoorsteen
mantel, symbool van de zomer en van het landelijk milieu, dat voor
de in de stad opgegroeide jonge vrouw een grote bekoring bezat.
Het huis lag aan een schaduwrijke laan, die door een smalle over
brugging van de Vest kon worden betreden. Aan de overkant hoge
bomen van een niet meer in gebruik zijnde begraafplaats.
De woning zelf, met haar traditionele indeling van de onvermij
delijke suite, de slaapkamers boven, het zijkamertje en de gang tus
sen voordeur en keuken, op zichzelf weinig aantrekkelijk, droeg
voor de jonggehuwden de nimbus van het eigen domein. Hier werd
het gezin gesticht; vier kinderen kwamen ter wereld. In dit huis ook
werden de aanwinsten van de nog zo bescheiden kunstcollectie on
dergebracht: Delfts blauw, geschikt om op de reeds vroeger ge
kochte antieke kast te worden geplaatst, enige schilderijen, onder
anderen een doek ‘Eendjes’ van Willem Maris, ‘Cavalerie’ van
4Ï
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Breitner en een ‘Vampir’ van Van Gogh, (bij een Rotterdamse
kunsthandelaar verworven voorƒ 375.—!).
Het bedrijf bleef zich naar wens ontwikkelen. Kort na tcrugkeer
van hun huwelijksreis woonden Anton en zijn vrouw de feestelijke
opening bij van een aantal ‘shed’-gebouwen aan de overzijde van de
fabriek. Het groeiend aantal arbeiders had deze uitbreiding nood
zakelijk gemaakt.
De export naar Duitsland bleefzich in stijgende lijn bewegen. Dit
behoefde Philips en Co. er echter niet van te weerhouden nieuwe
markten te zoeken, bijvoorbeeld Rusland, waar men de fase van het
gaslicht scheen over te slaan door van de kaars en de petroleumver
lichting op de gloeilamp over te gaan. Het was Gerard en Anton be
kend, dat Duitse reizigers in Russische steden belangrijke orders
hadden geboekt. Hoewel Gerard zich weinig tot dergelijke wer
vingsactiviteit aangetrokken gevoelde, besloot hij in dit geval, om
dat hij de jeugdige Anton een zo belangrijke reis nog niet ten volle
toevertrouwde, zelf naar Rusland te vertrekken. Reeds in het voor
jaar van 1898 was hij met de voorbereiding begonnen. Anton, met
zijn huwelijk in het vooruitzicht, maakte er geen bezwaar tegen, dat
Gerard de expeditie zou ondernemen, hoewel deze een in hoofdzaak
commercieel karakter droeg.
Moeilijkheden, die zich bij de montage van de nieuwe stoomma
chine voordeden, brachten Gerard tot andere gedachten. Eerst stelde
hij zijn vertrek een maand uit, daarna, in juli, verklaarde hij, tot te
leurstelling van zijn echtgenote die hem zou vergezellen, van het
plan af te zien en verzocht hij Anton om in zijn plaats te gaan.
Met gemengde gevoelens, protesterend tegen de storing van zijn
eerste huwelijksgeluk, aanvaardde Anton de opdracht. Voor het
jonge vrouwtje was het een troost een uitnodiging te ontvangen om
met haar schoonouders enkele vakantieweken in België door te
brengen. Intussen had Anton zijn maatregelen getroffen om zijn reis
zo goed mogelijk te doen slagen. Hij had reeds eerder, toen hij nog
in de veronderstelling verkeerde, dat Gerard zou gaan, overvloedig
reclamemateriaal laten sturen naar alle Russische wederverkopers en
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grossiers, waarvan hij de namen uit adresboeken had kunnen opdie
pen. Begin augustus 1898 verbet hij Eindhoven om over Libau, Ri
ga en Reval naar St.-Petersburg te reizen.
Meer gerijpt dan men van een vierentwintigjarige zou verwach
ten, rustig en zelfverzekerd, trok hij het vreemde land binnen: zon
der introducties, zonder enige kennis van de Russische taal, maar ze
ker van zijn zaak, ook toen hij bespeurde, dat Duitse vertegenwoor
digers hem reeds vroeg in het seizoen vóór waren geweest.
Zelden demonstreerde zich Antons verkooptalent zo duidebjk als
in de maanden, die nu volgden. Geen beter bewijs voor zijn onstui
mige energie dan het feit, dat hij bijna overal zijn Duitse concurren
ten de loef wist af te steken. Hij liet zich door zijn geduchte mede
dingers, Duitse reizigers, die met hun traditionele ijver en ‘GründHchkcit* de Russische markt ‘bewerkten’, geen ogenblik intimide
ren. Het is tot de Russische afnemers die Anton bezocht, misschien
nooit geheel doorgedrongen, dat zij in de jonge Nederlander een
vertegenwoordiger moesten zien van een kleine, beginnende fa
briek. De Duitsers daarentegen werkten met de ruggesteun van een
veel machtiger, kapitaalkrachtige industrie. Hoofdzaak was, dat de
Russische zakenbeden, onder de indruk van het vele reclamemate
riaal, dat zij uit Eindhoven hadden ontvangen, Pliüips vriendehjk
tegemoet traden. Hoe dan ook, Anton wist overal vertrouwen te
winnen. Hij had iets in zijn doen en laten, dat de Russen aansprak.
Iets dat zeker niet mag worden gezien als een masker van vriendehjkheid, gebruikt om klanten te winnen. Antons persoonhjkheid
werd gekenmerkt door een impulsiviteit en emotionele bewogen
heid, die hem een ontwapende directheid gaven in het contact met
anderen. Het werd hem zelf ook duidebjk hoeveel gemakkekjker
hij de Russische volksaard kon begrijpen dan de Britse gereserveerd
heid waarover hij zich in zijn Londense tijd meermalen had ver
baasd. De spontaan-mensekjke toon in vele gesprekken met Russen
maakte een diepe indruk op hem.
Tot in lengte van dagen heeft Anton Phibps herinneringen aan
zijn eerste Russische reis opgehaald. In de verhalen, die hij medewer43

kers later hierover deed, kwam vooral het sportieve element naar
voren, dat in deze reis door onbekend gebied school. De vermoeie
nissen en andere onaangename kanten van het geforceerde reistempo schijnen hem weinig te hebben gedeerd. Binnen één maand
bracht hij 21 maal de nacht in een slaapwagen door. Zijn ijzersterk
gestel scheen tegen alle ontberingen bestand. In een brief aan zijn
vrouw schreef hij, dat hij zó door vlooien en luizen was gebeten,
dat hij met gezwollen armen rondliep. Maar hij werkte met succes!
In enkele weken had Anton 50% van de toenmalige jaarproduktie
van Philips en Co. verkocht. Het meeste succes had hij met de aan
bieding van een kleine kooldraadlamp, de ‘kaarslamp’, die bijzonder
goed paste in kristallen luchters. De directeur van de centrale in St.Petersburg bezorgde hem een introductie voor de hofmaarschalk
en het gesprek met deze hoogwaardigheidsbekleder leidde tot een
bestelling van 50.000 stuks. Toen hij deze order telegrafisch aan Gerard doorgaf, informeerde deze of Anton niet een nul teveel had ge
schreven. Hierop volgde een antwoordtelegram met de woorden:
‘fifty thousand, fünfzig Tausend, dnquante mine’.
Kort daarop kreeg Anton te Helsingfors een order van 15.000
stuks en bij een hernieuwd bezoek aan St. Petersburg nog enige be
stellingen van 30.000 a 50.000 stuks. Dit betekende dat uitbreiding
van de fabriek noodzakelijk werd. Het begon er naar uit te zien, dat
de Russische markt voor de firma Philips een nog grotere betekenis
zou kunnen krijgen dan de Duitse. Maar dan moest consequent op
de ingeslagen weg worden voortgegaan, in scherpe concurrentie
met wereldfirma’s als Siemens und Halske, Bergmann en de A.E.G.,
die in Rusland reeds een verkooporganisatie hadden opgebouwd.
In december 1898 - dus nog in hetzelfde jaar waarin de eerste reis
werd ondernomen - vertrok Anton voor de tweede maal naar
Oost-Europa, het klimaat trotserend, dat zijn Duitse mededingers
van winterreizen had doen afzien. Zakelijk had deze reis minder re
sultaat dan de vorige, maar zij bood wel gelegenheid voor het ver
stevigen van velerlei relaties. Anton leerde de weg kennen om een
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voorsprong te verkrijgen op Duitse, Franse, Oostenrijkse en Hon
gaarse vertegenwoordigers. Hij besloot hen vóór te zijn en in 1899
vroeg in het seizoen te verschijnen. Vele Russische afnemers kregen
hem op deze wijze drie maal binnen één jaar te zien. Hij werd hier
en daar verwelkomd als een oude kennis, hetgeen het duidelijkst
bleek waar men hem als ‘Anton Fredewitsch’, d.w.z. Anton Frederikszoon, begroette.
Uit iedere plaats waar hij kwam, schreef Anton Fredewitsch een
brief naar huis. Het verheugde hem vrijwel dagelijks een brief van
zijn vrouw te ontvangen (met adressen in Russische letters, waar
door de bezorging sneller plaats vond). Bij thuiskomst volgden dan
nog vele verhalen, die Anton zelfs jaren later ook graag aan zijn
medewerkers vertelde.
Bij het bezoek aan een beginnend installateur gafdeze, enthousiast
over een nieuw soort lampen, ineens een onverwacht grote order.
Anton antwoordde, dat hem een order van deze omvang niet ge
heel gemotiveerd leek, vroeg de installateur hem zijn verkoopstaten
te laten zien en adviseerde hem toen de bestelling te verlagen om
niet het risico van onverkoopbare voorraad te lopen. Daarmede had
Philips voorgoed het vertrouwen van deze klant gewonnen.
Wat vriendschap kon betekenen, leerde ook het volgende geval.
Het verbaasde Anton, dat de firmanten van een te St.-Petersburg
welbekende firma geen bestellingen meer deden. Zij ontvingen hem
met de grootste vriendelijkheid, maar wezen iedere aanbieding van
de hand. Enige maanden later failleerde de firma. Men had de jonge
Nederlander een verliespost willen besparen. Later, bij voortzetting
van het bedrijf in andere vorm, ontving Anton weer geregeld orders.
Ter verhoging van de jaarproduktie, die van 1.200.000 lampen in
1898 tot 1.800.000 in 1899 steeg, moesten voortdurend nieuwe
werkkrachten worden aangetrokken. Het fabriekspersoneel nam in
de genoemde jaren van 120 tot 280 toe. De shedgebouwen, die aan
de overzijde van de Emmasingel waren geplaatst, kwamen juist op
tijd gereed om de uitbreiding van personeel - verband houdend met
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de orders uit Rusland - te kunnen opvangen. Het intussen voltooide
kantoor, waar de beide broeders ieder een eigen kamer ingericht
kregen, getuigde eveneens van de groei van de onderneming: met
acht man kantoorpersoneel had men reeds het gevoel een omvang
rijke administratie en correspondentie te beheersen.
Gerard bleef intussen, zoals hij van begin afhad gedaan, bezig om
door nieuwe technische procédés de kwaliteit van de afgeleverde
lampen te verbeteren. Proeven met afzonderlijke stukjes glazen buis
met flensen, waarin stroomtoevoerdraden of polen werden gesmol
ten, leidden tot het gewenste resultaat. Deze ‘brugjes’, van kooldraadbeugels voorzien, leenden er zich namelijk toe in hun geheel
met de balonnen te worden saamgesmolten.
De winstcijfers bleven bevredigend en rechtvaardigden de terug
betaling van het bedrag, dat vader Philips in de firma had geïnves
teerd. De oude heer, die zich nooit actief met de dagelijkse leiding
had bemoeid - al liet hij zich terdege op de hoogte houden en al gaf
hij menig waardevol advies -, meende zich nog verder te moeten
terugtrekken. De eerste april 1899 werd Anton de mede-firmant
van zijn vader en van Gerard. Als gelijkwaardige partners zouden
de beide broers voortaan de verantwoordelijkheid van het beheer
dragen. Frederik Philips heeft de verdere bloei van Philips en Co.
niet lang meer kunnen volgen. Hij overleed de 12de juni 1900, be
treurd door vrouw en kinderen, in veler herinnering voortlevend
als een ondernemend man met een warm hart, hulpvaardig als wei
nigen: één van de vele grote figuren, die het geslacht Philips heeft
voortgebracht.*
In 1899 schonk mevrouw Philips haar man het eerste kind, hun
dochter Annetje. Een jaar later werd een tweede meisje, Beppie, ge
boren. Het huiselijk leven veranderde. Soms, wanneer Anton Phi
lips voor lange tijd op reis ging, trok mevrouw met haar beide kin* Antons moeder, Betsy Heyligers, verliet kort daarop haar woonplaats Zaltbommel. Zij
trok naar Den Haag en later naar Hilversum, waar een getrouwde dochter woonde en liet
daar, vitaal als altijd, nog op haar 72ste jaar een. woning bouwen. Ze bereikte de leeftijd
van 84 jaar.
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deren naar Rotterdam. De jonge moeder voelde zich echter te jong
en te levenslustig om geheel in het huishouden op te gaan. Zij verwachtte zoveel van het leven! In zekere zin nog te jeugdig voor een
volledig moederschap, leefde zij sterk met haar man mee, in een
voortdurend verlangen iets van de wereld te zien en indrukken op
te doen, die een verdere ontplooiing van haar persoonlijkheid zou
den bevorderen.
Tot compensatie voor het dikwijls alleen zijn werd besloten dat
mevrouw Philips haar man op één van zijn zakenreizen naar Rus
land zou vergezellen. Een voorrecht voor beide! Over hun twee
dochtertjes behoefden zij zich geen zorgen te maken, omdat de kin
deren met vreugde voor enige tijd door hun grootouders werden
opgenomen (eersteen maand bij grootmoeder Philips te Zaltbommel,
daarna bij de ouders van mevrouw Philips-de Jongh te Rotterdam).
Zo konden Anton en zijn vrouw dan in 1901 afreizen; via Berlijn
liep de route over Warschau naar Moskou. Mevrouw beschouwde
het als vanzelfsprekend om het zakelijk karakter van deze reis te res
pecteren en haar man geen strobreed in de weg te leggen bij het na
komen van zijn vele verplichtingen. Terwijl hij te Moskou van het
ene zakengesprek in het andere verviel, doorkruiste zij de stad, ge
nietend van het hier en daar zo oosterse aspect van de binnenstad,
met het Kremlin als centraal punt. Zij bezocht kerken en musea,
waarbij de enkele Russische woorden, die zij zich eigen had gemaakt,
haar van groot nut waren. De avonden dienden voor schouwburg
bezoek met haar man of voor gemeenschappelijk uitgaan met Antons Russische kennissen.
Van Moskou ging de tocht zuidwaarts. De betrekkelijk langzaam
rijdende treinen, op breed spoor, maakten het verblijf in de slaap
wagens dragelijk. Kiev Het op de bezoekers een diepe indruk na.
Odessa werd het uitgangspunt voor een kort particulier reisje naar
de Krim, met een prachtige tocht over het schiereiland van Seb,
astopol uit. Van Sebastopol ging de reis - nu weer geheel zakelijk naar
Rostov aan de Don. Op deze ro ute kregen Anton Philips en zijn
vrouw een indruk van de spoorwegtoestanden in Zuid-Rusland:
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langdurige vertragingen, wachtende mensen op de stations (waar zij
dikwijls in rijen op de perrons lagen te slapen), maar overal een geest
van gemoedelijke berusting. Daarna ging het noordwaarts, naar St.Petersburg, waar ieder de eigen dagindeling volgde, ’s Avonds kre
gen zij een indruk van het doen en laten der Petersburgse beau mon
de, in dure restaurants of in de luxueuze rijtuigen op de boulevards,
die over de Newa-bruggen naar de eilanden voerden. Des zondags
werden interessante punten in de omgeving van de stad bezocht,
bijvoorbeeld de tuinen van het paleis Peterhof, met ‘waterwerken’
welke volgens kenners die van Versailles overtroffen. Vele uren
werden ook doorgebracht in het beroemde schilderijenmuscum, de
Hermitage.
Van Petersburg reisden Anton en zijn vrouw naar Helsingfors in
Finland. Het verblijf in die stad werd bekort toen Philips vernam,
dat een vertegenwoordiger uit Boedapest op weg was naar Stock
holm om daar dezelfde relaties te bezoeken, die ook voor de Nederlandse onderneming van betekenis waren. Anton slaagde er in zijn
concurrent vóór te zijn. Na aangename dagen te Stockholm ging
het echtpaar Philips nog naar Oslo om vervolgens via Kopenhagen
en Hamburg terug te reizen. In juni arriveerden zij weer veilig en
wel in het huis aan de Vestdijk.
Geen van de volgende jaren verliep zonder twee of drie reizen
door Rusland, zij het ook dat Anton, voortaan weer alleen reizend,
esn heel wat sneller tempo trachtte te bereiken dan tijdens de geschappelijk ondernomen reis. Zijn vrouw kon hem nu beter
dan vroeger in gedachten volgen en zich uit de regelmatig binnen
komende brieven een indruk vormen van zijn omzwervingen: de
vele besprekingen, de bedrijvigheid in de kleine restaurants van Kiev
v/aar men de meest gevarieerde klederdrachten kon bewonderen,
de zondagen doorgebracht in de Hermitage en in andere musea, de
iange nachten in de slaapcoupés. Anton schreef meer dan eens hoe
r.:j, voor de zuinigheid in een tweede klasse slaapwagen reizend, het
niet bijzonder met zijn medereizigers had getroffen: zij bleven soms
tot diep in de nacht kaartspelen en roken. In het bovenste bed had
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men last van de rook die zij uitbliezen, in het benedenste bed van
hun spuwen.
Op een zakenreis naar Spanje in 1902 ging mevrouw Philips nog
maals met haar man mee. Anton genoot er van de vreugde van de
vele nieuwe indrukken met zijn echtgenote te delen. Evenals in Rus
land vond mevrouw, die zich enige kennis van het Spaans had
eigengemaakt, gemakkelijk haar weg terwijl haar man zich aan zijn
zaken wijdde. De avonden en de zondagen werden echter zoveel
mogelijk besteed om tezamen te Malaga, Granada, Sevilla en andere
bezochte steden de gebouwen te bewonderen, die hun tevoren
slechts uit afbeeldingen bekend waren. Zakelijk beschouwd had
de reis naar Spanje het resultaat, dat op de Spaanse markt enige
compensatie werd gevonden voor een tijdelijk door een depressie
verminderde afzet in Duitsland.
Jaren later, in een rede bij de aanvaarding van het eredoctoraat te
Rotterdam (18 juni 1928), terugziende op de bewogen tijd omstreeks
de eeuwwisseling, vertelde Philips: ‘En dan heeft men dikwijls in
geval van crisis in het een of andere land, wanneer overproduktie
dreigt, zijn afzetgebieden om te zwaaien. Zo herinner ik mij in het
jaar 1900 de zware industriële crisis in Duitsland, dat voor ons toen
een groot afzetgebied was; waar dit land plotseling werd uitgescha
keld, nam onze magazijnvoorraad onrustbarend toe. Ons eerste werk
was: deze produkten, desnoods met verlies, af te stoten in die lan
den, o.a. in Frankrijk, die ons wegens de enorm hoge inkomende
rechten en lage prijzen nooit hadden geïnteresseerd. Te zelfder tijd
werden de voor ons nieuwe gebieden Spanje en Italië onder handen
genomen; wij bouwden daar een flinke markt op, tot lonende prij
zen, en toen de Duitse crisis voorbij was en de Duitse markt weer
een groter absorptievermogen toonde, konden wij tevens de twee
genoemde landen als belangrijke afzetgebieden behouden.’
Dit gebeurde echter onder felle concurrentie. Vooral in Duitsland
werd de mededinging steeds heviger. In de eerste jaren van het be
staan van Philips en Co. hadden de directies van de Duitse gloeilam
penfabrieken zich geen zorgen behoeven te maken over de beschei49
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den orders, die de Eindhovenaren bij Duitse installateurs wisten te
bemachtigen. Nadat Anton echter regelmatig deRoerstedenenhet
Westfaalse industriegebied ging bezoeken, zijn tochten ook tot
Hamburg en andere Duitse steden uitstrekte en zelfs in Rusland
A.E.G.-vertegenwoordigers de loef afstak, begon men zich te Ber
lijn te beraden over de maatregelen die men tegen ‘Eindhoven’
zou moeten treffen.
In 1901 brak de strijd in volle scherpte uit. De A.E.G. maakte zeer
lage offertes aan Hamburgse exporthuizen. Daartegenover wist Phi
lips in dat jaar de opdracht te veroveren tot levering van alle kooldraadlampen voor de grote ‘Gewerbe-Ausstellung’ te Düsseldorf,
een indrukwekkende reclame voor het Nederlandse bedrijf. Het
succes werd door de gebroeders Philips gevierd met een tweedaagse
reis van het volwassen mannelijk personeel der Eindhovense fabriek
naar de tentoonstelling, die in het licht van Eindhovense lampen
baadde.
Te Eindhoven was hard gewerkt om een reserve-voorraad van
enige honderdduizenden lampen te vormen, bestemd om in Duits
land tegen de laagste prijzen te worden verkocht, indien de A.E.G.
haar prijspolitiek voortzette. Van verschillende kanten werd geop
perd, tot een internationaal prijzen-kartel te komen om aan de on
houdbare toestand een eind te maken. De eerste besprekingen hier
over hielden echter nog te veel dreigementen in om enig resultaat
op te leveren. Het verhaal gaat, dat Anton te Berlijn de directeuren
van de A.E.G. ontmoette en de raad kreeg zijn concurrentiepogingen op te geven. ‘Ik behoefslechts op deze knop te drukken,’ zei één
van de grote heren - het was de bekende Emil Rathenau - tot hem,
‘en de prijs van de lampen gaat omlaag tot 20 Pfennig.’ Antons ant
woord luidde: ‘U kunt op die knop drukken zoveel U wilt, maar U
komt toch te laat. Sedert een maand bevatten al onze verkoopcon
tracten de clausule, dat de prijzen van de Philipslampen steeds een
halve Pfennig beneden de offertes van de A.E.G. zullen liggen.’Phi
lips en Co. kon zich veroorloven hoog van de toren te blazen, om
dat de produktiekosten in de fabriek te Eindhoven, waar men pro50
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fiteerde van de nog steeds lage lonen in het arbeidsintensieve bedrijf
en praktisch geen laboratoriumkosten had (Gerard deed alles zelf),
beneden de kostprijs van bet Duitse fabrikaat lagen.
Anton besloot de A.E.G. speciaal te Berhjn te gaan bestrijden: hij
plaatste enige honderdduizenden lampen tegen een prijs van 17 Pf.
in de stad waar de grootste concurrent was gevestigd. Dit maakte
indruk. De ondcrhandelingen over een verkoopkartel kwamen nu
voor bet eerst goed op gang. Anton Philips speelde in de besprekin
gen welke in het eerste halfjaar van 1903 plaats vonden, een belang
rijke rol.
Nadat de drie grootste producenten (de A.E.G., Philips en Siemens-Halske) tot overeenstemming waren gekomen, toonden nog
dertien kleinere Europese fabrieken zich tot samenwerking bereid.
De Fransen bleven nog een afwachtende houding aanemen. In sep
tember 1903 werd de overeenkomst tot oprichting van de V.V.G.,
dcVerkaufsstclle Vereinigter Glühlampenfabriken, door alle belang
hebbenden getekend. De zetel van het verkoopsyndicaat zou te Ber
hjn worden gevestigd. Voor ieder van de aangesloten fabrieken was
een contingent (voor Philips 10,5 %) vastgesteld in de verkoop van
lampen, die door de centrale Verkaufsstelle zou geschieden. De le
den zouden aan de verkoopscentrale lampen tegen een standaard
prijs van 23 Pfennig leveren en volgens een zorgvuldig ontworpen
regeling in de winst delen.
De erkenning van Philips en Co. als een der belangrijkste produ
centen van het vasteland strekte zich nog verder uit dan de vaststel
ling van een relatief hoog contingent; zij leidde ook tot een blijk van
respect voor de vakkennis van Anton Philips. Men vroeg hem, als
jonge man van 29 jaar, zich, bijgestaan door een der directeuren van
de A.E.G. en door de directeur van een gloeilampenfabriek te Boe
dapest, te willen belasten met de organisatie van de op te richten verkoopcentrale te Berhjn.
De toezegging in de Duitse hoofdstad werkzaam te zijn, beperkte
zich tot een belofte voor een halfjaar. Antons taak zou zich niet ver5i

der uitstrekken dan het in orde brengen van de administratie van het
centraal bureau, dat door de samenwerkende ondernemingen werd
gefinancierd (beginkapitaal een millioen Mark). In'werkelijkheid de
den zich tal van juridische moeilijkheden voor, waarvoor Philips
zijn adviseurs had, maar zelf toch vele malen als onderhandelaar
moest optreden.
In september 1903 nam de familie haar intrek in een pension aan
de Kurfürstendamm. Van Eindhoven naar Berlijn! Philips en zijn
echtgenote waren door hun vele reizen reeds sterk internationaal ge
oriënteerd, doch er bestond toch wel groot verschil tussen de ge
wone zaken- en plezierreizen en de tijdelijke werkkring in het brui
sende leven van de wereldstad.
Voor Anton een leerschool in het diplomatieke spel tussen ver
tegenwoordigers van vele nationaliteiten, dikwijls met bijzonder
raffinement gespeeld. Hij verruimde ook zijn inzicht in de structuur
van de Duitse industrie, waarin enkele grote ondernemingen, alle
kartelafspraken ten spijt, potentieel gevaarlijke concurrenten bleven
voor de fabriek te Eindhoven.
Als Anton ’s avonds thuis kwam, bestond er na de maaltijd meest
al wel gelegenheid om van theater- of concertbezoek te profiteren.
Vooral de schouwburg - het was in de dagen waarin de drama’s van
Hauptmann op voortreffelijke manier ten tonele werden gebracht oefende aantrekkingskracht uit. Verheugend was ook dat Anton en
zijn jonge vrouw de kans kregen een lang gekoesterd plan te ver
wezenlijken: avond-rijlessen in een manege.
Uit Eindhoven was per trein de auto meegevoerd, die Philips in
het voorjaar had gekocht: een Darracq, die het Nederlandse num
merbord N 33 droeg. Ter bediening van het voertuig werd te
Berlijn een Duitse chauffeur in dienst genomen. Soms zat mevrouw
Philips zelf aan het stuur, hetgeen slechts matig werd gewaardeerd
door nog niet aan autorijden gewende gasten.
In het verkeer werd de auto trouwens ook met wantrouwen gade
geslagen, vooral door de koetsiers van passerende deftige equipages,
die soms in woede uitriepen: ‘Sie machenja unsere Pferden verrückt
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mit Ihrem Stinkwagen’. Nog erger was het wanneer de auto onver
wacht in de Friedrichstrassc bleef stilstaan, tot wanhoop van de
agenten, die daar de orde moesten handhaven.
Het voorkwam vermoedelijk veel moeilijkheden, dat de chauffeur
op zekere morgen kwam melden, dat het voertuig (door hem slecht
verzorgd) door brand geheel was vernield. Later, bij thuiskomst,
kocht Philips een open Peugeot, die een langer leven beschoren was
dan de te Berlijn gesneuvelde Darracq.
De werkzaamheden in het administratiefcentrum vorderden eerst
langzaam, later sneller. Het aantal leden van de Vcrkaufsstelle nam
toe; de financiële vooruitzichten bleken in 1904 gunstiger te wor
den. Bij de verdeling van orders ontstond nogal eens wrijving over
de toewij zing der verschillende soorten lampen. Ieder wist dat men op
kaars- en kogcllampen de ruimste winsten kon maken, terwijl deproduktie van lampen voor de destijds nog weinig gebruikte spanning van
220 V werd geremd door hoge fabricagekosten. Het kenmerkt de
geest bij Philips en Co. dat Anton alle bestellingen voor de ‘onvoorde
lige’ lampen van 220 V aanvaardde, omdat het hem bekend was dat
deze spanning meer en meer toepassing zou vinden. Het loonde de
moeite en de kosten om ervaring op te doen in de fabricage van een ty
pe lampen waarvoor men een toenemende vraag mocht verwachten.
Door de bevredigende gang van zaken te Berlijn kon Anton Phi
lips zich zonder bezwaar houden aan de door hem voor zijn me
dewerking gestelde tijdslimiet.
In het vroege voorjaar van 1904 keerde het gezin in het huis aan de
Vestdijk terug. Hoe waardeerde men toen weer de vertrouwde sfeer
van het Brabantse land! Welk een vreugde opnieuw in de fabriek te
staan, temidden van het werkvolk dat ‘mijnheer Ton* met genoe
gen zag terugkeren.
Hoewel het personeel langzamerhand was toegenomen tot 300 a
3 50 personen, bleef de gemoedelijkheid bewaard. Gerard deed nog
dagelijks zijn rondgang tussen de machines, soms een aantekening
makend op een van zijn manchetten. Nu en dan zag men hem proef53

lampen in zijn zijden pet naar de chemische werkplaats brengen.
Anton hield meestal verblijf in het kantoor aan de overkant van de
Emmasingel. Er heerste tucht en er werd hard gewerkt, maar als
men een grap kon uithalen, Het men het niet. Op zekere dag ont
ving Anton Philips zijn glasleverancier Herr Bausch uit Oberlausitz.
Zijn bezoeker, een deftig man, had zijn bontjas en zijn hoge hoed aan
de kapstok buiten het kantoorlokaal gehangen. De jongste bediende
tooide zich met deze jas en hoed en presenteerde zich aldus vermomd
bij de niets vermoedende magazijnmeester van Almcn, die verschrikt
opsprong en eerbiedig groette. Even later kwam Anton de pseudoHerr Bausch tegen. Er vielen toen wel een paar krachtige woorden.
Zo gebeurde er meer dat stof gaf tot uitbundig plezier. Bij een
fabrieksbrand in het naast de Philipsfabriek gelegen gebouw van de
firma de Heer renden Anton Philips en zijn magazijnchef Wouters
met een ladder op hun schouders naar de plaats van het onheil om
hulp te bieden. Het was een bijzonder donkere avond. Door de duis
ternis misleid, viel Wouters, die voorop liep en zijn vaart regelde
naar de hardlopende Anton Philips, met ladder en al in de Vest. An
ton trok hem op het droge. De volgende dag kwam Wouters zich
er over beklagen dat zijn pet in de strijd verloren was gegaan. Hij
ontving toen een schadeloosstelling van ƒ2.50.
In het gezin Philips werd een zwaar verlies geleden door de dood
van het tweede meisje, de driejarige Beppie. De geboorte in 1905
van een zoon Frits en in 1906 van een tweede dochter Jctty, hielpen
het verdriet te verzachten. De zorg voor de drie kinderen temperde
althans de schrijnende herinnering aan het vroege heengaan van
Beppie. Er was bovendien veel afleiding buitenshuis, zakelijk én in
een keur van ontspanningsmogelijkheden, bijvoorbeeld zondagse
autotochten met vrienden en kennissen in de nieuwe Peugeot. Na
derhand, toen de kinderen groter werden, trokken de ouders er zon
dags bijvoorkeur met hen op uit.
Er heerste orde in het gezin. In het algemeen handhaafden Anton
en zijn vrouw een regelmatige dagindeling, al was het in het wissel54

vallig fabrikantenbestaan niet altijd eenvoudig om zich aan de regels
van het huis te houden. Mevrouw Philips had uiteraard een andere
taak in het gezin dan haar echtgenoot, die slechts enkele uren per
dag - in de weken dat hij niet op reis was - bij vrouw en kinderen
kon doorbrengen en dan voor veel vrolijkheid zorgde, steeds ge
neigd tot stoeipartijen met de kleintjes en onuitputtelijk in het be
denken van grapjes.
Het huis aan de Vestdijk was reeds lang te klein geworden: te
klein voor de drie kinderen, te beperkt van ruimte ook voor de lo
gés, die men er dikwijls ontving. En de verzameling antiquiteiten
en schilderijen was helemaal niet meer te bergen! Bovendien ver
langde Anton, als liefhebber van bloemen en planten, naar een tuin.
Zo rijpte het plan om een bouwterrein aan de rand van de stad te
kopen. Het oog viel op een groot perceel van 23/* hectare bij de
samenvloeiing van de Dommel en het kleine stroompje, dat men de
Lakerloop noemde. Men kon het slechts over een wandelbrugje
over de Dommel bereiken. Even verder lag de spoorlijn, verscholen
achter enkele boerderijen, roggevelden en een paar dennebosjes.
Nadat het terrein was gekocht, lieten Anton Philips en enige an
dere belanghebbenden, die eveneens bouwplannen hadden, het
wandelbrugje door een rijbrug vervangen. Intussen waren de Philipsen reeds begomien verkenningstochten door het land te onder
nemen om een indruk op te doen van verschillende typen buiten
huizen. Hun voorkeur ging uit naar het werk van de architect
J.W. Hanrath uit Hilversum, die vooral de stijl van de i8de-eeuwse
Vecht-huizen navolgde.
Zij gaven een aanduiding van wat hun voor ogen stond: een
royaal gebouwd huis, een bezit voor het leven, plaats biedend voor
het gezin, voor gasten en logés, vooral veel logés. Antons patriar
chale gevoelens deden hem verlangen de jonge gezinnen van broers,
zusters of vrienden goede vakantieweken te gunnen. Hij hield ook
rekening met het toenemend aantal representatieve plichten, dat
hem te wachten stond. Van welke kant men het echter ook wil be
zien, uit het bouwproject sprak een groot vertrouwen in de toe55

komst, kenmerkend voor de levenshouding van de 32-jarige jonge
man.
Anton controleerde alle plannen tot in details, zijn architect ver
bazend door een kennis van zaken, die ook tot uiting kwam in de
besprekingen, welke hij met de tuin-architect Springer voerde over
de aanleg van de tuin. De opdrachtgevers gaven nauwkeurig te ken
nen welke verlangens zij nog verder hadden: een garage, waarvan
een gedeelte moest worden bestemd voor de stalling voor rijpaar
den, een tennisbaan met een tennishuisjc, een speelplaats voor de
kinderen, een kleine boomgaard en een moestuin.
Springer, een groot kenner van bomen, wist voor de tuin van De
Laak op verschillende bijzondere soorten beslag te leggen. Met zijn
bekende voortvarendheid en een zekere mate van ongeduld zag An
ton Philips er echter op toe, dat er ineens ook velc grote bomen wer
den geplant. De tuin moest in korte tijd flinke partijen groen te zien
geven. Dit werd onder anderen bereikt door een aantal hoog-opgegroeide eiken uit een bosje bij Nuenen, dat Anton reeds in 1905 had
gekocht, op een mallejan naar het terrein van De Laak te vervoeren*.
Dit transport en het planten van de bomen trokken veel bekijks.
Eén van de charmes van het tuinproject was de manier waarop
profijt kon worden getrokken van het riviertje, de Lakerloop. Het
snel stromende beekje werd door een gegraven vijver geleid, waar
in karpers en forellen konden worden uitgezet. In die dagen vóór de
grote industrialisatie weerspiegelde de helderheid van de Lakerloop,
evenals de Dommel waarin zij uitmondde, nog de zuivere atmosfeer
van een bijna ongerept platteland.
Voor de bewoners en gasten van De Laak, vooral voor de kinde
ren later, had de vijver steeds een grote bekoring. Van het bruggetje
af kon men de vissen voeren en zich verlustigen in de snelle bewe
gingen van de karpers en forellen, die elkaar in het koele water
ieder stukje brood betwistten.
In de tuinaanleg van De Laak zijn eigenlijk nooit veranderingen

*

V

* Wanneer later vrienden van Anton ook een huis lieten bouwen en aan tuinaanleg toe
kwamen, bood Philips hun eikebomen uit hetzelfde ‘bosje van Nuenen’ aan.
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van betekenis aangebracht. Ook het huis bevredigde het echtpaar
Philips in ieder opzicht. Toen het in 1907 werd betrokken, beteken
de dit voor het gezin een winst aan ‘levensruimte’, voor de buiten
wereld een symbool der ‘gevestigde positie’.
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De voltooiing van De Laak viel samen met een snelle groei van het
bedrijf. Het toenemend aantal arbeiders (500 in 1907, 1050 in 1908)
was één der uiterlijke kentekenen van een forse uitbreidingspolitiek,
gedragen door een technische vernieuwing van de grootste beteke
nis : de vervaardiging van een metaaldraadlamp met gespoten wolfraamdraad.
Enige buitenlandse fabrieken, bijvoorbeeld Siemens-Halske, die
in 1905 de tantalium-lamp op de markt bracht, waren reeds voor
gegaan in de produktie van metaaldraadlampen. Het verontrustte de
gebroeders Philips enigszins, dat Siemens-Halske in 1906 een over
eenkomst tot uitwisseling van octrooien had gesloten met de Gene
ral Electric Company in de Verenigde Staten.
Gerard Philips wist echter nauwkeurig in welke richting zich de
experimenten van zijn concurrenten bewogen. Ook hij was reeds
begonnen om met bescheiden hulpmiddelen proefnemingen te doen
met wolfraam. Het uit erts vrijgemaakte metaal werd tot een fijn
poeder vermalen. Door dit poeder met een kleefstof te vermengen
en het mengsel te kneden en te walsen, kon een substantie worden
verkregen, die er zich toe leende tot een draad te worden ‘gespoten’
(persing onder hoge druk door een instrument met microscopisch
fijne mondstukjes). Daarna moest de ragfijne draad van de kleefstof
worden ontdaan.
Gerard slaagde er in, alle technische moeilijkheden te overwinnen.
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Philips en Co. zou ook op het gebied van de metaaldraadlamp haar
plaats in de internationale mededinging behouden: zelfs vooral in de
produktie van het nieuwe type lampen, dat immers buiten de bepa
lingen van het internationale kooldraadlampen-kartel viel.
De omschakeling naar de produktie van metaaldraadlampen ver
oorzaakte een technische omwenteling in het bedrijf. Er moesten
nieuwe machines worden aangeschaft en veel personeel worden
aangenomen. De vervaardiging van een metaaldraadlamp vergde
vijf maal zoveel handenarbeid als de fabricage van een kooldraadlamp, maar de nieuwe lamp bezat dan ook bij eenzelfde stroomver
bruik een drie maal grotere lichtsterkte dan de oude.
De scholing van het aangetrokken personeel gaf veel zorgen zo
lang men met ruimtegebrek had te kampen. Besloten werd om tot
de bouw van nieuwe fabrieksgebouwen over te gaan, met als cen
traal punt een betonnen gebouw van vijf verdiepingen, plaats bie
dend voor een preparatuurafdeling, die nodig was voor de massaproduktie van gespoten wolfraamdraden.
De commerciële afdeling, gelijke tred houdend met de uitbrei
ding van de technische outillage van het bedrijf, werd in 1907 en
1908 versterkt door het in dienst nemen van bekwame functiona
rissen, onder anderen de heren J. B. Vink, S. Wolf en J. H. Gaarenstroom. Tot de meest markante figuren van de eerste medewerkers
behoorden voorts de heren A. J. Bakker, F. J. Harterink en de snel
opkomende P. N. L. Staal*.
Bijzondere aandacht schonk Anton Philips aan het inwerken van
vertegenwoordigers in de verschillende landen, die afzetgebieden
waren voor Philips en Co.: Rusland, Duitsland, Frankrijk, Spanje,
Italië, enz. Anton reisde menigmaal met hen mee. Op deze manier
* De heer Staal was in 1898 in dienst getreden, de heren Harterink en Bakker in 1902;
Vink in 1907, Wolf en Gaarenstroom in 1908. Het noemen van deze namen der ‘oude
garde’ moge als uitzondering worden aanvaard op het in dit boek gevolgde beginsel om
zo min mogelijk namen te noemen. De auteur meende te moeten afzien van ieder streven
naar volledigheid in het vermelden van de talloze verdienstelijke figuren, die voor de ont
wikkeling van de onderneming van betekenis zijn geweest (immers: waar zouden de grenzen
liggen?). Maar het leek hem óók niet gewenst over Anton Philips te schrijven zonder ten
minste enige van zijn vertrouwensmannen in het relaas te betrekken.
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leerde hij ieders kwaliteiten als verkoper en als onderhandelaar ken
nen en bleef hij zelf terdege op de hoogte van de marktverhoudin
gen in iedere landstreek.
Vooral in Italië en in Spanje werden na 1902 verheugende vorde
ringen gemaakt. Veel van de bereikte resultaten moeten worden
toegeschreven aan Antons acquisitietalent. Hij wist er zijn mede
werkers van te doordringen, dat het verkopen de frontlinie van het
zaken doen bleef (hoe kon het hem later ergeren wanneer iemand
zich boven dit werk verheven voelde!). Met ieders wensen, met
iedere klacht, met alle lokale bijzonderheden moest men rekening
houden. Alle zakelijke relaties dienden in een sfeer van correctheid
ook een persoonlijk karakter te dragen. ‘A good salesman’, zei Anton
later eens in de Verenigde Staten, ‘wants to do business for ever and
not for once\
Het nut van vaste handelsbetrekkingen bleek opnieuw in 1909
toen de fabricage van metaaldraadlampen enige onvermijdelijke
kinderziekten doormaakte: vele lampen werden na een gering aan
tal branduren zwart. Gerard liep nerveus rond, omdat hij de oor
zaak van het verschijnsel niet kon vinden. Anton moest klachten
van de afnemers opvangen en sommige ontevreden cliënten per
soonlijk bezoeken om hun te verzekeren, dat volgende zendingen
van betere kwaliteit zouden zijn. Alle teruggezonden lampen wer
den voor rekening van de leverancier vervangen, zonder dat garan
tie kon worden gegeven dat het euvel zich niet zou herhalen. In Bel
gië hoorde men het grapje, dat Philips na de dood van Leopold II
in 1909 ‘rouwlampen’ leverde.
De ‘tijd van de zwarte lampen’, een beproeving voor de leiding
van de onderneming, duurde gelukkig niet lang. Gerard Philips, bij
gestaan door de eerste ingenieur, die de onderneming in dienst had
genomen, Ir. J. C. Lokker, wist methoden te vinden om de donkere
aanslag in glasballons te voorkomen. In de eerste plaats bleek het
noodzakelijk de resten koolstof, die bij de wolfraamfabricage in de
gebruikte bindmiddelen waren achtergebleven, zorgvuldiger te ver
wijderen dan aanvankelijk geschiedde. Voorts besloot men door
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hogere voorverhitting het vocht zo volledig mogelijk van de glas
wand der ballons te verwijderen, een technisch procédé, dat aller
minst eenvoudig was.
De afzet van metaaldraadlampen steeg van 1.565.000 in 1909 (gere
tourneerd 11 %) tot 4.125.000 in 1911 (afgekeurd 6,4%). Het percen
tage afgekcurde lampen daalde wel, maar bleef toch te hoog. Een sti
mulans tot het aantrekken van wetenschappelijk gevormd personeel.
Er werden nog enige chemici in dienst genomen; daarna enkele werk
tuigkundigen en vervolgens een paar elektrotechnische ingenieurs.
Toen de eerste ingenieur zijn werk begon met de opdracht vooral
de fabricage van wolfraamzuur te verbeteren, beschikte het bedrijf
nog niet over een laboratorium. In één der werkruimten bevond
zich een hoek, die men de ‘keuken’ of de ‘apotheek’ noemde: een
kast met flessen en reageerbuizen en een tafel met instrumenten voor
eenvoudige proeven. Het was merkwaardig wat Gerard Philips met
eenvoudige middelen wist te bereiken! De resultaten van zijn werk
moeten vooral worden toegeschreven aan de vindingrijkheid waar
mee hij zijn grote theoretische kennis (hij bleef ‘studeren’) voor de
praktijk dienstbaar wist te maken. Daarbij toonde hij ook zijn peda
gogisch talent, onder anderen door jonge technici van goede aanleg
op weg te helpen (bij één van hen, die als extraneus eindexamen
h.b.s. zou doen om in Delft te kunnen studeren, controleerde Ge
rard zelf menigmaal het wiskunde-huiswerk).
In overleg met de nieuw-aangeworven jeugdige ingenieurs werd
een scheikundig laboratorium ingericht. De attractie van hun werk
kring lag echter voorlopig nog niet in de technische outillage, die de
Philipsbedrijven hadden te bieden, maar in de vrijheid die zij kregen
om het fabricageproces naar eigen inzicht te verbeteren. Het waren,
zoals men in een nieuwe bedrijfstak wel meer ziet, meestjonge man
nen, die zich tot de elektrotechniek aangetrokken voelden. Philips
en Co. had trouwens nog geen lucratieve betrekkingen voor ervaren
oudere ingenieurs beschikbaar. Een beginnend ingenieur nam gaarne
genoegen met een aanvangssalaris van ƒ 1600.— a ƒ 1800.— perjaar
en was al blij als hij op een gratificatie van ƒ 100.— mocht rekenen.
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De expansie van het bedrijf kan blijken uit enkele statistische gege
vens. De vloeroppervlakte van de Philipsfabrieken bedroeg in 1910
25.648 m2 (6050 m2 in 1903), terwijl de personeelsbezetting toenam
van 1900 in 1910 tot 2500 in 1911. Na de voltooiing van het eerste
betonnen gebouw in 1909 en van een nieuw machinegcbouw in
hetzelfde jaar, werden plannen gemaakt van een betonnen fabrieks
gebouw van vijf verdiepingen, dat in 1911 zou worden voltooid
(Anton Philips sprak in zijn enthousiasme graag over‘zeven verdie
pingen’, waarbij hij de kelder en ruimten gelijkvloers meerekende).
De geestkracht, die deze expansiepolitiek vereiste, kan niet in cij
fers worden uitgedrukt. Het was voor Gerard Philips een grote vol
doening, dat hij met minder medewerkers en minder hulpmiddelen
dan zijn buitenlandse concurrenten in de wedloop der techniek in de
voorhoede had kunnen blijven. Anton zag op de ‘zwarte lampen
tijd’ terug als een krachtproefvan zijn verkooporganisatie, die tegen
de verdrukking in was gegroeid. Vooral de vestiging van vertegen
woordigers in het buitenland en de oprichting van verkoopkantoren
had voortgang gemaakt, het duidelijkst in de vrije sector buiten de
reglementering van het kooldraadlampen-kartel.
De hoge betonnen fabrieksgebouwen, die in 1909 en in 1910 in ge
bruik werden genomen, veranderden het aspect van Eindhoven. De
grootindustriële ontwikkeling van de plaats, die haar landelijk ka
rakter zo lang had behouden, schiep velerlei sociale problemen. An
ton Philips, uiterst actief in zijn commerciële leiding, toonde zich
niet minder geïnteresseerd in de vraagstukken, die later tot het do
mein van een apart gevormde sociale afdeling zouden gaan beho
ren: de werving van arbeiders, selectie, aanstelling en ontslag, huis
vesting en medische zorg. Hij overzag voorts de betekenis van de
‘factoren buiten de poort* en rekende het zich tot een plicht de be
volking van Eindhoven, zo goedmoedig en ijverig, maar op enkele
punten verwaarloosd, op hoger niveau te brengen. Het kon hem er
geren als zijn vooruitstrevende denkbeelden als bemoeizucht wer
den uitgelegd ofaanvankelijk op het wantrouwen stuitten van som62

mige rooms-katholieke geestelijken, die de ‘import’ van protes
tanten als een gevaar voor het Brabantse land beschouwden.
Philips was van mening, dat de conservatief-katholieke vleugel
in de Raad (er bestond ook een progressieve katholieke groep) de
modernisering van Eindhoven tegenhield. Hoeveel strijd had het
niet gekost om de Eindhovensche Telefoon-Maatschappij in 1902
de concessie te verschaffen, die zij nodig had om de industriestad in
1903 een telefoonnet met intercommunale aansluiting te geven!
Eerst in 1912 kreeg de stad elektrisch licht (Anton Philips had van
1907 tot 1912 voor de elektrische verlichting van zijn woonhuis ge
zorgd door een eigen installatie in zijn garage).
De jonge arbeiders en arbeidsters, die door Philips en Co. in dienst
werden genomen, bleken veelal op school zó slecht te zijn opgeleid,
dat hun vorming tot geschoolde werkkrachten er ernstig door werd
belemmerd. Dit onder anderen verklaart Anton Philips’ belangstelling voor de verbetering van het onderwijs, een belang trouwens
voor de gehele bevolking. De in 1914 met steun van Philips gebouw
de Nutsschool aan de Reigerlaan heeft als modelschool een blijven
de invloed uitgeoefend. Verbitterd werd ook gestreden over de
vraag of er een gemeentelijke hogere burgerschool moest worden
opgericht. Zou men nog langer berusten in het ontbreken van mid
delbaar onderwijs voor de kinderen van twaalfjaar en ouder, die
voordien meestal naar allerlei internaten buiten de stad werden ge
zonden ? Veel hing af van de gemeenteraadsverkiezingen in 1909,
waarin Anton zó meeleefde, dat hij zich niet ontzag om er samen
met de portier Jansen op uit te trekken voor het aanplakken van
verkiezingsbiljetten. De verkiezingsuitslag gaf een versterking van
de vooruitstrevende rooms-katholieke groep te zien, waarin Phi- &
lips veel vertrouwen stelde. Korte tijd later werd dan ook tot op
richting van een gemeentelijke h.b.s. besloten.
In het sociaal beleid in de onderneming konden de gebroeders Phi
lips naar eigen inzicht alle maatregelen treffen, die zij voor het wel
zijn van het personeel nodig achtten. Reeds in 1900 was een regeling
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tot stand gekomen voor vrije huisartsenhulp voor werknemers van
de firma. Er bestond toen ook reeds een ‘Ziekenpot’, met vrijwillige
deelneming om in geval van ziekte 70 % van het loon aan de aange
slotenen te kunnen uitkeren. De firma en de werknemers droegen
hiertoe gelijke bedragen bij (ter hoogte van 1 a 2% van het loon).
Op deze wijze werd een begin gemaakt met regelingen, die ver
vooruitliepen op de latere sociale wetgeving.
In 1909 werd de bestaande ‘Ziekenpot* omgezet in een ‘Zieken
kas’, beheerd door vertegenwoordigers van de directie en van de
werknemers. Het fabrieksreglement bevatte voortaan bepalingen
over vrije geneeskundige hulp en vrije genees- en verbandmiddelen
voor de werknemers en him gezinsleden.
Verschillende bedrijven volgden het voorbeeld van Philips en Co.
Het algemener worden van de sociale belangstelling kwam ook op
andere manieren tot uiting, bijvoorbeeld in de organisatie van de
wijkverpleging, waarvoor mevrouw Philips-de Jongh zich bijzon
der inspande.*
Anton betrok zijn vrouw in het gehele sociale beleid der onder
neming. Hij toonde echter ook een groot interesse voor haar activi
teit buiten het bedrijf. Hun gedachtenwisseling beperkte zich trou
wens allerminst tot de beschreven sociale maatregelen. Het was An
ton, een mededeelzame figuur, een behoefte zijn vrouw en kinderen
* Sedert 1909 maakte mevrouw Philips-dc Jongh deel uit van het bestuur van de plaatselijke
afdeling van het Rode Kruis. Nadat het hoofdbestuur van het Rode Kruis in Den Haag het
besluit had genomen, dat plaatselijke afdelingen ook vredestaken zouden mogen verrichten,
zag mevrouw Philips mogelijkheden om te Eindhoven eveneens zorg te gaan besteden aan
groepen, die buiten de medische zorg van de Philipsfabrieken vielen. Aanvankelijk meende
het rooms-katholickc gedeelte van het plaatselijke Rode Kruis-bcstuur, dat de wijkverpleging tot de taak der ‘liefdesgcstichten’ behoorde. Toen bij nader onderzoek bleek, dat
Q deze door gebrek aan hulpkrachten vrijwel niet aan wijkverpleging toekwamen, bleek het
bestuur bereid met de plannen van mevrouw Philips mee te gaan. In samenwerking met dc
plaatselijke afdeling van het Groene Kruis, die voordien slechts voor de uitlening van verplegingsardkelen had gezorgd, werd in 1912 de zelfstandige vereniging Wijkverpleging voor
Eindhoven en Omgeving opgericht (zeven jaren vóór de oprichting van een afdeling van
het Wit-Gele Kruis). De nieuwe vereniging, in het begin krachtig gesteund door dc Eindhovense Raad, kwam, onder anderen door de werkkracht van mevrouw Philips, spoedig tot
grote bloei (in 1913 werd ook met wijkkraamverpleging begonnen, in 1919 een begin ge
maakt met zuigelingenzorg, in 1922 een consultatiebureau ingericht).
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veel te vertellen over alles wat in en om de fabrieken plaats vond.
Hij hield ervan, allerlei grote plannen te ontvouwen, soms reeds da
delijk na het ontwaken, wanneer de borrelende overvloed van
ideeën hem plotseling klaar-wakker maakte. Anton zocht dan een
klankbodem voor zijn denkbeelden, ten dele om al pratende tot
klaarheid te komen over alles, wat hem bezig hield. Hij waardeerde
het, dat zijn vrouw een ‘goed verstaander’ was, die in dit geval méér
dan het halve woord kreeg en van haar kant door menige kritische
reactie zijn snel gevormd en soms wat te scherp oordeel *wist te
verzachten. Anton, vol begrip voor het gevaar van ‘bedrijfsblind
heid’, dat de ondernemers dageÜjks bedreigt - ieder gebrek aan
distantie kan ook in het zakenleven gevaar opleveren - stelde de
onbevangen mening van zijn vrouw op hoge prijs. Het behoorde
tot zijn grote eigenschappen, dat hij zijn levendige fantasie bijna
altijd wist terug te voeren naar de sfeer van rustig overleg. Daarbij
was hij ieder dankbaar, die hem hielp de synthese tussen tempe
rament en ‘common sensc’ tot stand te brengen.
In 1910 begon de onderneming met woningbouw. Er kwamen in
dat jaar 175 woningen gereed, de kern van het latere Philipsdorp,
waarvoor Antons schoonvader, Ir. G.J. de Jongh, het plan tekende.
Het was voor de grote man van de Rotterdamse havenprojecten een
vreugde de groei van het bedrijf te Eindhoven te volgen en op zijn
manier een bijdrage te kunnen leveren tot de sociale activiteit van de
onderneming. Het stratenplan - twee straten, de Frederiklaan en de
Elisabcthlaan werden genoemd naar Antons ouders - werd gegroe
peerd om een voetbalveld, het eerste centrum van sportbeoefening
voor het personeel van de Philipsfabrieken, dat steeds zijn plaats be
houden heeft.
In 1911 werd de Philips-harmonie opgericht, spoedig een van de
beste korpsen van de stad; een jaar later, eveneens krachtig gesteund
door de beide families Philips, de Philips-vereniging. Anton stelde
er prijs op de leiders van de personeelsverenigingen te kennen, zoals
hij ook nog allen kende, die tot de kerngroep behoorden, welke hij
bij zijn aankomst te Eindhoven had aangetroffen.
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Inmiddels moest de leiding van de onderneming steeds hogere eisen
stellen, vooral omdat internationale concurrentie opnieuw tot prijs—
bederf dreigde te leiden. Verlaging van produktiekosten per eenheid van het produkt, gecombineerd met de grootst mogelijke tech
nische perfectie, was dringend geboden.
Ter organisering van de verkoop in Rusland had Anton in dat
land reeds vroeg enige vaste vertegenwoordigers aangesteld. Daar
door kon hij zijn eigen reizen naar Oost-Europa enigermate beper
ken. Ondernam hij echter een reis door Rusland, dan kenmerkte
zich deze bijna altijd door het tempo, waarmee Philips zijn zaken
wist af te handelen. Uit nagelaten aantekeningen vermelden wij bij
voorbeeld het tijdschema van een in maart 1911 ondernomen reis:
1 maart Libau, 2 maart Riga, 3-9 maart St.-Petersburg, 10-11 maart
Moskou, 13 maart Charkof, 14 maart Klief, 16 maart Warschau en
de 17de maart over Berlijn terug. Het spreekt vanzelf dat ook toen
menige nacht in een slaapwagen werd doorgebracht.
Geen commercieel succes bood vooruitzicht op blijvend behoud
van afzetmarkten, indien men er niet in slaagde de ontwikkeling der
techniek bij te houden. Het was Gerard bekend dat verschillende
grote concerns pogingen in het werk stelden de gespoten wolfraamdraad van de normale typen gloeilampen door een getrokken draad
te vervangen. Zou het mogelijk zijn een procédé te vinden voor de
vervaardiging van een minder brosse draad ?
Gepoogd werd deze in lange stukken te maken door het uitwal
sen van bij hoge temperatuur gesinterde wolfraamstaven. Toen, het
was in 1911, kwamen er berichten uit de Verenigde Staten, dat men
er daar in geslaagd was ductiel wolfraam te maken, dat, evenals ko
perdraad, door trekstenen met fijne openingen tot een dunne draad
kon worden getrokken. Tot dit doel werden gesinterde wolfraam
staven bij hoge temperatuur gehamerd totdat de diameter op een
paar mm was teruggebracht. Deze uitvinding zou een omwenteling
in de fabricage van de gloeilamp teweeg brengen.
Er moest snel gehandeld worden om de technische wedloop niet
te verhezen. In een rede, die Anton Philips vele jaren later, de 31ste
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oktober 1927, hield ter gelegenheid van het in dienst nemen der
10.000ste arbeider, gaf hij een terugblik op de spannende maanden
van 1911. ‘In 1911/ zo vertelde hij, ‘werd de eerste getrokken-draadlamp in Amerika uitgevonden. Duitse fabrieken hadden een octrooiovereenkomst met de Amerikaanse fabrieken en tevens uitwisseling
van ervaring; zij gingen haar licht daar opsteken, terwijl wij in het
duister tastten. Het was dus van het grootste belang, om spoedig met
de fabricatie der getrokken-draad-lamp te beginnen. Waar mijn
broer, G. L. F. Philips niet naar Amerika kon gaan, daar hij te druk
bezet was met proefnemingen om de nieuwe getrokken-draad-lamp
te vinden, was het mijn taak, naar Amerika te gaan om te trachten de
nodige machines op te sporen voor het fabriceren van de getrokken
draad. Gebeurde dit niet met de uiterste spoed, dan zouden onze
magazijnen met de gespoten-draad-lampen, die spoedig onverkoop
baar zouden blijken wegens de veel grotere breekbaarheid, gevuld
zijn gebleven, wat een enorme schadepost had kunnen worden. Na
6 weken kwam ik, begin november, met enige machines terug, die
vermoedelijk voor de draad gebruikt werden. Na onvermoeid
zwoegen gelukte het mijn broer en zijn staf de getrokkendraadlamp in het laboratorium te voltooien. Een maand,
nadat ik uit Amerika terug in Nederland was, op St.-Nicolaasavond voor zaken in Moskou zijnde, vond ik een telegram,
waarin (als St.-Nicolaassurprise) mij werd meegedeeld, dat de
eerste getrokken-draad-lampen in het laboratorium met succes
brandden/
Anton Philips voegde hieraan toe: ‘Een buitengewone prestatie,
die voor zichzelf spreekt!’ Maar ook dit technisch succes van Gerard
moet worden gezien tegen de achtergrond van de algemene activi
teit, die de groeiende onderneming kenmerkte. Antons principe, dat
het geluk met de stoutmoedigen is, vond wel een heel duidelijke be
vestiging in de manier waarop hij in de Verenigde Staten de machines wist te kopen, die voor het bedrijf van zoveel betekenis wa
ren. De zojuist geciteerde mededeling, dat het zijn taak was ‘naar
Amerika te gaan om te trachten de nodige machines op te sporen’
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was met herinneringen verbonden, die hij in intieme kring met ge
noegen kon vertellen.
De speurtocht van Anton Philips had ten doel de fabrikant tc vin
den, die voor de General Electric een aantal hamermachines had ver
vaardigd. Wie zou Anton in Amerika het gewenste adres kunnen
verschaffen?
De avond van aankomst, het was in oktober 1911, dineerde An
ton met een vriend in de University Club te New York. Hij vertel
de zijn Amerikaanse kennis het doel van zijn reis en wie hij hoopte
op te sporen. ‘Daar ginds zit een vriend van me,’ sprak zijn tafelge
noot, ‘die je misschien zal kunnen inlichten. Ik zal je aan hem voor
stenen/ Ze traden op hem toe, er vond een vriendelijke begroeting
plaats, gevolgd door een kort gesprek, waarin Anton de beweeg
redenen van zijn overtocht uiteenzette: het vinden van de fabrikant
der hamermachines, die hij nodig had. Tot zijn verrassing kreeg hij
ten antwoord: ‘I am the man’.
De volgende ochtend zat hij reeds om zes uur in de trein op weg
naar de fabriek, die hem was genoemd. Het bleek, dat twee machi
nes van het door Anton bedoelde type klaar stonden. Zij schenen
voor Duitse afnemers te zijn bestemd, maar Philips liet zich door
deze mededeling niet uit het veld slaan. Een verzoek om voorrang
bij de aankoop te verkrijgen, werd eerst afgewezen. Toen Anton bij
de machinefabrikant thuis ontvangen werd, vernam hij dat diens
vrouw een Frangaise was. De Nederlander klaagde bij haar zijn nood.
Waarom zou men speciaal Duitsers in de kaart gaan spelen? De
Franse dame was het hiermee van harte eens en beloofde een goed
woord bij haar man te zullen doen. Na enige dagen bleek hoe zij
zich aan haar belofte had gehouden. De fabrikant zwichtte voor de
aandrang, die Philips op hem uitoefende, met de woorden: ‘Mijn
vrouw zeurt me voortdurend aan mijn hoofd, ik heb geen rust
meer, U zult Uw machines hebben!’ Toen Anton enige weken later
terugreisde, had hij het triomfantelijke gevoel, dat er twee hamer
machines en een trekbank in het ruim stonden van het schip waar
mee hij de oceaan overstak. De trekbank had hij voor alle zekerheid
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maar gekocht toen hij had bespeurd, dat de Duitse firma, die de
hamermachines bestelde, er ook een had aangeschaft. Achteraf zou
dan wel blijken waarvoor het ding nodig was. Een gesprek, dat hij
aan boord voerde met een Duitse technicus, die zich speciaal voor
trekbanken interesseerde, versterkte Anton in de overtuiging dat hij
een goede koop had gedaan. Bij aankomst bleek Gerard van andere
mening te zijn. Een jaar later moest hij echter erkennen, dat Antons
intuïtie hem niet bedrogen had. De bank was weliswaar niet bruik
baar voor het trekken van wolfraamdraden, maar wel voor het ma
ken van kopermanteldraad, die het platina en platinet bij de stroomtoevoerdraad kon vervangen.
De mededelingen van Anton Philips over het succes met de getrokken-draad-lamp zouden de indruk kunnen wekken, dat de aan
schaffing van de Amerikaanse machines voor het bereikte resultaat
beslissend bleek. Dit was echter niet het geval. Het vermelde St.Nicolaas-telegram over de eerste getrokken-draad-lampen, die in
het laboratorium te Eindhoven brandden, werd verzonden vóór de
geïmporteerde machines waren opgesteld. Gerard Philips had zelf
een methode gevonden, die later met betere hulpmiddelen zou wor
den vervolmaakt. De door hem vervaardigde wolfraamdraad was
echter alleen bruikbaar voor lampen van 220 V en 125 W.
De in Amerika aangekochte hamermachines maakten het moge
lijk ook lampen van klein vermogen te gaan fabriceren. Het bleek
daarbij echter noodzakelijk diamanten trekstenen met kleine boring
te kopen, die men het beste kon verkrijgen in de buurt van Lyon.
Te Trévaux werden namelijk trekstenen in huisindustrie vervaar
digd voor het trekken van zeer dun gouddraad (benodigd voor mi
litaire passementen). Om beurten reisden Gerard en Anton naar
Lyon om met een microscoop de best geboorde diamanten uit te
zoeken. Tenslotte leek het hun echter voordeliger en in het belang
ook van de onafhankelijkheid van hun bedrijf, om zelf een diamantboorderij op te richten. Zij namen een Franse vakman in dienst om
Nederlandse arbeiders ‘in te leren*. Spoedig werden de industrie69
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diamanten rechtstreeks in het land van oorsprong gekocht, zodat de
nagestreefde zelfstandigheid op dit gebied wel ten volle werd be
reikt.
De fabricage van lampen met getrokken draad kon in veel groter
mate machinaal geschieden dan de produktic van gespoten-draadlampen. In samenwerking met de gloeilampenfabriek werden in de
mechanische werkplaats - de voorloper van de machinefabriek - de
machines ontworpen, die voor het nieuwe fabricageproces nodig
waren. Toen men eenmaal over getrokken draad van grote trek
vastheid (400 kg per mm2) en kleine diameter (tot 0,01 mm) be
schikte, stond de weg open tot het maken van gloeilampen in allerlei
grootte. In juli 1912 kon de fabricage van het oude type lampen
met gespoten draad geheel worden stopgezet.
Het oude kooldraadlampenkartel had toen reeds zijn betekenis
verloren. De concurrentie bewoog zich steeds meer in de richting
van het op de markt brengen van geperfectioneerde getrokkendraad-lampen. Het Philipsbedrijf moest zich hierbij handhaven tus
sen de grote Amerikaanse concerns en de technisch voortreffelijk
toegeruste Duitse fabrieken, die steeds meer de weg der concentratie
opgingen. De grootste ondernemingen, Siemens und Halske, Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft en Auer A. G., die reeds in maart
1911 een Patent-Interessen-Gemeinschaft hadden gesloten, verenig
den later in 1919 hun belangen in de produktie van gloeilampen in
een machtige nieuwe combinatie: de Osram-Gesellschaft.

;
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De voltooiing van het betonnen gebouw van vijf verdiepingen in
1911 en de aanschaffing van de vele kostbare machines, die voor de
fabricage der getrokken draadlamp nodig waren, hadden de kapi
taalinvestering sterk verhoogd. Weliswaar hadden de gebroeders
Philips nog steeds de expansiefmanciering uit eigen middelen kun
nen voortzetten en beschikte de onderneming over enorme stille
reserves - vele activa waren op ƒ 1.— afgeschreven - maar lang
zamerhand kwamen toch de grenzen van de kapitaalkracht der firma
in het verschiet. Het eigen risico mocht ook niet te groot worden.
De gebroeders Philips zagen er de onvermijdelijkheid van in, een
beroep op de kapitaalmarkt te moeten doen: de gewone gang van
zaken in de geschiedenis van de Nederlandse industrie, die, in tegen
stelling met de Duitse, niet op lange-termijn-bankkredieten kon
steunen. De naamloze vennootschapsvorm had ongetwijfeld voor
delen. ‘Indien de zaken ooit slecht zouden gaan/ legde Anton Phi
lips zijn vrouw uit, ‘wil ik naast de zorgen voor de fabriek, geen
zorgenvoor het behoud van het eigen kapitaal hebben/ Anton werd
trouwens niet door gevoelsoverwegingen geremd toen het raad
zaam bleek de weg van de vennootschapsorganisatie op te gaan. Hij
behoorde niet tot de ondernemers, die het beginsel van ‘baas in eigen
huis* zover wilden doordrijven, dat zij in een belemmering van de
groei der onderneming berustten. Meer dan Gerard was Anton voor
de rationele overweging toegankelijk, dat het moderne bedrijfs71
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leven op vormen van krediet en investering berust, die in de naamloze vennootschap hun hoogste ontplooiing vonden. Bovendien be
hoefde het aantrekken van vreemde middelen het gezag van de ondememer-organisator niet noemenswaardig aan te tasten.
Anton was; tc veel een man van de nieuwe tijd om bij de keuze
tussen een middenbedrijf, in bezit van de ondernemer-eigenaar, en
een grootbedrijf, beheerd door de ondememer-managcr, niet aan
laatstgenoemde vorm de voorkeur te geven. Zich ten volle van zijn
vakkennis bewust, was hij er, mét zijn broer, van overtuigd, dat de
macht van de aandeelhouders niet beslissend behoefde te zijn voor
het te volgen beleid. Er kon op een compromis worden gerekend
tussen belangen op korte en op lange termijn. Bovendien meenden
de gebroeders Philips te mogen verwachten een belangrijk percen
tage van de aandelen in eigendom te verwerven, voldoende althans
om reeds bij voorbaat invloed uit te oefenen op de statuten van de
op te richten naamloze vennootschap.
Volgens akte van de 29ste augustus 1912 zou het kapitaal van de
N.V. ƒ 6.000.000.— bedragen: ƒ 3.500.000.— gewone aandelen en
ƒ 2.500.000.— 6 % cumulatief preferente aandelen (waarvan
ƒ250.000.— in portefeuille bleef). In de conccpt-statuten was op ad
vies van de juridische adviseurs van de banken, die de financiële be
langen van de firma hadden behartigd, een bepaling opgenomen
over de winstverdeling, waarbij, na uitkering van 6 % op de prefe
rente en de gewone aandelen, 20 % van de resterende winst aan de
directie zou worden uitgekeerd.
Gerard en Anton Philips meenden echter van dit voorstel te mocten afwijken om met een lager percentage voor de directie genoe
gen te nemen. Wat zij vrijwillig prijsgaven, wensten zij te bestem
men voor een nieuw op te richten fonds ‘Belangen Personeel*,
d.w.z. een pensioenfonds, aanvankelijk in hoofdzaak voor het kan
toor- en technisch personeel*
* Het pensioenfonds kreeg de vorm van een onderlinge verzekering onder de naam ‘Ver
eniging tot behartiging van de belangen van het personeel der N.V. Philips’ Gloeilampen
fabrieken’. Het voorzag in de uitkering van ouderdoms-, invaliditeits-, weduwen- en wezen72
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Bij het plaatsen van het preferent aandelenkapitaal, de 6de sep
tember 1912, werd de emissie vijfentwintig maal overtekend. De
Nederlandse belegger was er dus wel van overtuigd, dat daar in het
zuiden een onderneming van bijzondere betekenis was gegroeid.
Van de gewone aandelen werd een maand later een bedrag van
ƒ 1.000.000.— ter beurze te Amsterdam verhandeld.
Anton Philips was in zijn carrière van junior partner’ in de firma
Philips en Co. tot directeur van de N.V. Philips’ Gloeilampenfa
brieken een vermogend man geworden. Hij vertoonde echter wei
nig neiging om op zijn lauweren te gaan rusten. Integendeel, hij be
hoorde tot het slag ondernemers, voor wie het ‘ondernemen’ een
levensbehoefte is. De economische wetenschap heeft te allen tijde
meer aandacht geschonken aan het winstmotief dan aan de creatieve
drang tot activiteit en vormgeving, welke leidinggevende arbeid als
zodanig aantrekkelijk maakt. De verklaring van de regels van het
marktmechanisme, het doorgronden van de ‘wetten’, die het spel
van vraag en aanbod beheersen, is althans met heel wat meer ijver
en scherpzinnigheid bedreven dan de verwerving van inzicht in de
grote economische structuurveranderingen van deze tijd, met de
irrationele factoren, die daarin hun invloed doen gelden. De onstui
mige energie van de moderne ondernemer kent vele componenten,
waarvan het streven naar winst er slechts één is; in zekere zin zelfs
niet meer dan een graadmeter voor het succes van zijn inspanning:
een beloning achteraf, niet de voornaamste impuls tot handelen.
De scheppende fantasie vormt een categorie in de psychologie van
de moderne mens, die door Spengler en andere denkers ‘faustisch’ is
genoemd. Wij constateren dat zowel de techniek, dit bij uitstek dy
namisch element in onze samenleving, als de beheersing van de
markt en de beslissende beïnvloeding der consumptiegewoonten,
revolutionerende krachten zijn, die de ondernemer een specifiek gepcnsiocn. De onderneming nam een deel van de premiebetalingen voor haar rekening. De
royale geste van de gebroeders Philips om een groter gedeelte van de overwinst voor het
pensioenfonds te bestemmen, heeft het fonds in het tijdperk 1912-1937 meer dan/12.000.000.—
aan extra-inkomsten bezorgd.

73

voel van ‘macht* geven. Toch is het minder de machtsdrift als zo
danig, die haar invloed doet gelden, dan wel de ‘sportieve* bevredi
ging (Anton Philips toonde steeds een sterke voorkeur voor deze
term) een sociaal-dienende functie te vervullen, die de behaalde win
sten rechtvaardigt. Weliswaar vinden wij in de begintijd van het
moderne kapitalisme - vooral in de Verenigde Staten - vele voor
beelden van een strijd om de macht met de ruwste middelen, maar
op den duur nam men toch steeds meer ‘spelregels’ in acht.
In de wat simplistische psychologie van het grote publiek, dat zelf
geneigd is tot een platvloers materialisme, is bij de beoordeling van
alle ondememersactiviteit de nadruk op het winstmotief blijven val
len. Eerst in de laatste tijd dringt het tot velen door, dat de leiding
van een grote onderneming niet louter van het winstbeginsel afhan
kelijk is.
Anton Philips, zijn tijd ver vooruit, heeft nooit de te veel econo
misch bepaalde dogmatisch-liberale visie op het eigen werk willen
aanvaarden. Hij vroeg de grootst mogelijke vrijheid om vrijwillig
een evenwicht tussen het economisch en het sociaal beleid in zijn
onderneming te vinden. De gevaren van een te autocratisch optre
den bleken hierbij niet denkbeeldig. Beide broers waren van nature
autoritair en zijn in de uitoefening van hun ondememersfunctie wel
eens over de schreef gegaan in hun beslissingen en in hun optreden
tegen enkelen van hun personeel. Onvermijdelijk was ook dat man
nen van deze aard ook meermalen met elkander in botsing kwamen.
De afbakening tussen het technische en het commerciële domein,
waarop de samenwerking van de beide broers berustte, bleek in de
praktijk soms aanleiding te geven tot onzekerheid. Uit welk oog
punt moest bijvoorbeeld de bouw van nieuwe fabrieken worden
bezien? Meestal echter konden beslissingen in goed overleg worden
genomen. Verbindend werkte hierbij het gevoel voor humor dat
beide broers bezaten (Anton meer dan Gerard, maar zij konden toch
dikwijls samen smakelijk lachen).
Een biografie van Anton Philips mag in geen geval leiden tot
enige onderschatting van de invloed, die Ir. Gerard Philips op de
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onderneming heeft uitgeoefend. Hij was het, die de eerste moeilijk
heden na de vestiging kreeg op te lossen en die door het streven naar
voortdurende kwaliteitsverbetering der afgeleverde lampen de
grondslag voor de reputatie van de Philips-gloeilamp legde. Wij
hebben er reeds de aandacht op gevestigd wat het zeggen wilde om
tussen de grote buitenlandse industrieën een klein bedrijf te begin
nen, dat reeds dadelijk de hevigste concurrentie te verduren kreeg.
Dit initiatief op zichzelf reeds stempelt Gerard Philips tot een groot
man, aan wie Nederland veel te danken heeft.
Antons betekenis lag in de grote visie, die hem, in combinatie met
andere eigenschappen, in staat stelde de uitbreiding van de onder
neming te continueren tot zij de omvang van een wereldconcern
bereikte. Wat de ingenieur-ondememer was begonnen, zette de
koopman-ondememer voort.
Li dit licht moet men de oprichting van de naamloze vennoot
schap in 1912 bezien. Voor Gerard was deze vennootschapsvorm in
zekere zin bijkomstig, voor Anton de springplank voor een expan
siepolitiek, die niet meer aan grenzen was gebonden. Zijn leiding
gevende arbeid kreeg nu meer stootkracht. Men begon in het be
drijf te begrijpen, dat Anton Philips de man van de toekomst zou
zijn. Zijn naaste medewerkers wisten dit reeds enige jaren. Er ging
iets stimulerends uit van de manier waarop Anton het hogere perso
neel in zijn omgeving in het leidinggevend werk betrok. Hij ver
stond de kunst om zijn leiding een sterk pedagogische inslag te ge
ven, om enthousiasme te wekken en om op ieder de verantwoorde
lijkheid te leggen, die het uiterste vergde maar tegelijkertijd dikwijls
een vindingrijkheid wakker riep waarvan het bedrijf profiteerde.
Het kon gebeuren, dat iemands salaris in één jaar tijds vier maal
werd verhoogd. Anton wist mensen aan zich te binden, niet enkel
door prestaties behoorlijk te honoreren, maar ook door de manier
waarop hij zich voor ieders wel en wee interesseerde. Wanneer hij
in het werk het volle pond eiste en soms zelfs het schier onmogelijke
vergde, wist ieder toch dat hierbij niet het zakelijk winstmotief de
doorslag gaf. Anton, zelf een harde werker, verlangde dat anderen
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hem zouden volgen. Waar hij plichtsverzuim zag, nonchalance of
slordigheid, kon hij heftig uitvallen. Soms moest hij erkennen in
drift te ver te zijn gegaan. Hij kon ook wel een correctie op zijn ge
drag verdragen, vooral van de zijde der academici, die geleidelijk
werden aangetrokken. Zo gebeurde het, dat hij een van hen een af
gekeurde conceptbrief in stukken gescheurd teruggaf. Zijn mede
werker verzocht hem van dergelijke demonstraties af te zien; Anton
nam zich deze vriendelijke raad van een ondergeschikte ter harte.
Ten tijde van de oprichting der naamloze vennootschap was de
achtendertigjarige Anton Philips in de kracht van zijn leven. Fors ge
bouwd, opgewekt en zelfverzekerd, dikwijls van een aanstekelijke
vrolijkheid, trok hij in ieder gezelschap de aandacht. ‘Hij vulde de ka
mer’, hoorde men wel eens zeggen. Sommigen meenden dit vooral
aan de charme van zijn stem te mogen toeschrijven, anderen aan zijn
levendige verteltrant. In ieder geval ging er een grootprestige van hem
uit, waardoor hij in het bedrijf op zijn wenken werd gehoorzaamd.
Bij iemand meteen zo sterk primaire functie kon het temperament
ook wel eens een uitweg zoeken in korte, heftige driftbuien. Onder het
kantoorpersoneel was menigeen bang voor hem, tot ergernis van An
ton, die op dit punt bijzonder gevoelig was. Hij wenste, dat men
hem onbevangen tegemoet trad; hij verlangde vertrouwen om dit
vertrouwen weer met zijn sympathie te kunnen beantwoorden.
Zonder te veel vooruit te lopen op een poging tot karakterteke
ning in een der volgende hoofdstukken, kan alvast worden ver
meld, dat in zijn omgeving weinig eigenschappen van Anton zó im
ponerend werkten als zijn merkwaardig geheugen. Hij was daar
door in staat een controle uit te oefenen op alles wat in het bedrijf
zijn aandacht trok. Door methoden van vergelijking, door het ont
houden van vroeger ontvangen antwoorden, door het steeds paraat
hebben van cijfers, en door zijn geheugen voor namen, ontging
hem bij een rondgang door de fabrieken geen enkele oneffenheid in
de gang van zaken.
Toch was dit geheugen niet overwegend zakelijk van aard. Het
:
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was zelfs het meest effectief waar het bijzonderheden over mensen
betrof. De psychologie leert ons welk verband mag worden gelegd
tussen de belangstellingsrichting en gememoriseerde feiten. Het
kenmerkte Philips, dat hem in het menselijk contact van alledag
evenmin iets ontging als in het bedrijf. Hij wist voorgoed welke
merken sigaren zijn vrienden rookten, de maat van de schoenen en
handschoenen van vrouwelijke familieleden voor wie hij graag ge
schenken uit het buitenland meebracht, hij wist voor welk speel
goed of voor welke versnaperingen zijn kinderen, neefjes en nicht
jes voorkeur hadden.
Wij zullen nog gelegenheid hebben ons te verdiepen in de vraag
welke invloed de spccifiek-mensclijke belangstelling van Anton
Philips op zijn beleid als ondernemer heeft uitgeoefend. In ruimer
verband mag worden gezegd, dat Antons menselijke bewogenheid,
zijn gevoel voor humor vooral, het zuiverst tot uitdrukking kwam
in het gezinsleven.
hi het huiselijk geluk vond hij het grote tegenwicht tegen de
druk, die het leiding geven in de onderneming op hem legde. An
ton Philips behoorde tot de schaarse ondememersfiguren, die de
kunst verstonden beslommeringen van zich af te schudden zodra
het kantoor of de vergaderzaal verlaten werden. Vooral in de eerste
jaren van het huwelijk gaf de beslotenheid van de huiskamer hem
een gevoel van rust. Menige avond las hij toen zijn vrouw een of
andere roman voor, uren achtereen soms, met zijn klankvolle, nooit
vermoeide stem.*
Later werd het leven drukker, vooral na het betrekken van het
nieuwe huis. Veel werd toen geëist van de 29-jarige mevrouw Philips,
die voortaan toezicht hield op veel personeel, talrijke gasten ontving
en haar aandacht bleefschenken aan sociaalwerk binnen en buiten het
bedrijf, alles in combinatie met de zorgen voor het gezin (bij de verhui
zing was het jongste kind nog slechts een baby van zeven maanden).
In de kerstvakantie en in de zomermaanden was De Laak een do* In zijn lectuur toonde Philips voorkeur voor de Vlamingen (Stijn Streuvels, Timmermans
e.a.), A. M. de Jong en enkele Duitse romanciers (vooral Wassermann).
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rado voor gasten: broers, zusters en vrienden met hun jonge kinde
ren. Zij brachten dikwijls veel vrolijkheid, vooral Jan Fcith, mees
terlijk in het bedenken van grappen. Anton kon dan zelf ook in uit
gelaten stemming zijn: hij genoot ervan om met zijn vriend Jan
Feith vol pathos liederen als ‘Arcliibald Douglas’ en andere balladen
aan de piano te zingen.
Anton leefde sterk mee met zijn kinderen. Hij stoeide graag met
hen en met hun schoolvrienden en -vriendinnetjes. Wanneer hij uit
bundig lachte, wezen de kinderen wel eens naar de lachende figuur
op Jan Steen’s schilderij ‘De Rederijkers’, die in de eetkamer hing.
‘Net Vader’, riepen zij dan.
Tot de wensen van het echtpaar Philips die in het nieuwe huis
verwezenlijkt konden worden, behoorde het houden van rijpaar
den. De bijgebouwen van De Laak omvatten een garage en een stal.
De chauffeur was vroeger koetsier geweest en kon dus óók voor de
paarden zorgen. Weliswaar bezat Eindhoven nog geen manege,
maar kennissen van de Philipsen hielden ook paarden, zodat men
gemeenschappelijk tochten kon ondernemen in de omgeving van
de stad. Menige zomerse zaterdagmiddag of zondagochtend bood
gelegenheid tot lange ritten door het destijds nog zo ongerepte Bra
bantse landschap. Men trok dan, met verschillende dorpstorens als
richtpunten, dwars door de hei. Bijna altijd konden de harde wegen
worden vermeden.
Veel vertier bracht ’s zomers ook de tennisbaan, die in de zijtuin
van De Laak werd aangelegd, ’s Winters werden, toen de kinderen
wat ouder waren, lange wandelingen gemaakt. Men Het zich dan
met de auto naar een mooi stuk heide brengen en weer op een ander
punt ophalen. Zo’n tocht werd meestal vooraf op een stafkaart uit
gezet.
Kort voor de Eerste Wereldoorlog kocht Anton Philips, aanvan
kelijk als geldbelegging, de boerderij ‘Het Zwarte Huis’, met uitge
strekte terreinen aan weerszijden van de Oirschotse Dijk. Het was
een ontginningsgebied, met dennebomen beplant. Greppels dien
den voor de afwatering van de toen nog bijzonder vochtige bosper78

celen, die van elkaar waren gescheiden door rechte eikenlanen. Naar
mate dit landschap aantrekkingskracht op het echtpaar Philips begon
uit te oefenen, werd meer zorg besteed aan de verfraaiing van het
gebied. De tuinarchitect Tersteeg kreeg de opdracht het terrein in
kaart te brengen en daarbij bijzondere zorg te besteden aan de bekoorlijkste plek in de omgeving van ‘Het Zwarte Huis’, een klein
ven, schilderachtig tussen de bomen gelegen.
Het ven bleek na uitdieping een ideale zwemgelegenheid te zijn.
Na terugkeer van een reis naar de Verenigde Staten in 1913, waar zij
op het buitengoed van een vriend een blokhut, een ‘log-cabin’, had
den bewonderd, besloten Anton en zijn vrouw de bekende architect
de Bazel te verzoeken aan het ven een dergelijke blokhut te doen
bouwen. Dit kleine bouwwerk, ‘De hut van Oom Ton’ genoemd,
werd geheel vervaardigd uit bomen, die op het terrein zelf werden
gekapt. Achter de hut kwam een rosarium.
De ‘Hut van Oom Ton’ is lange tijd de attractie gebleven voor het
gezin Philips, ’s Zomers na schooltijd wachtte mevrouw Philips
daar menigmaal de kinderen met hun speelgenoten op. Na de thee
plonsden allen in het water. De vreugde steeg ten top als Vader na
fabriekstijd ook nog verscheen en met het troepje meezwom. In de
vakanties kampeerden er met de kinderen Philips een aantal neven
en nichten, vrienden en vriendinnetjes, vrijwel allen padvinders, die
dit buitenleven wel wisten te waarderen. Vele jaren later had het
voor Anton een bijzondere bekoring het ven en de ‘Hut van Oom
Ton’ met zijn kleinkinderen te bezoeken en met hen te zwemmen,
te spelen en te schertsen zoals hij met zijn kinderen had gedaan.
Er werd steeds gewerkt om de omgeving van ‘Het Zwarte Huis’
en van het ven nog aantrekkelijker te maken dan zij reeds was. Een
gedeelte van het bos werd omgehakt voor de aanleg van een ‘pinetum’, met een grote verscheidenheid van dennen en sparren. De bosbaas was speciaal naar Zuid-Frankrijk gestuurd om daar zeldzame
soorten in te kopen. Toen in de oorlogsjaren 1914-1918 vele boom
kwekerijen, die vroeger voor export werkten, goedkope aanbiedin
gen deden, liet Anton vooral op wens van zijn vrouw een oud-Hol79

landse doolhofvan taxissen aanleggen. Het pinctum werd geleidelijk
verfraaid, onder anderen door het plaatsen van antieke vazen en
tuinomamenten, die Philips op veilingen en bij antiquairs had weten
te bemachtigen. Terwijl zijn vrouw rustig kon genieten van het
bereikte, was Anton meestal alweer bezig met verdere plannen.
Zijn actieve, scheppende geest dreef hem voort naar nieuwe projec
ten. Er moest altijd geplant of gekapt worden en als één ontginning
gereed kwam, zag hij reeds uit naar de volgende.
Omdat Anton Philips en zijn vrouw zich enigszins bezwaard
voelden een zó mooi bosgebied uitsluitend als hun eigendom te be
schouwen, besloten zij een complex, aan de overzijde van de Oirschotse Dijk gelegen, voor het publiek open te stellen. Dit terrein
van 25 ha, in 1920 aan de Gemeente geschonken, kreeg de naam van
‘Philips-de Jongh Wandelpark*. Het mooie stuk natuur, met zijn
oude eikenlanen, vereiste veel verzorging eer het in gebruik kon
worden genomen. Er werden, op kosten van de schenkers, nieuwe
paden en aanplantingen aangelegd; voorts schuilhuisjes en een mu
ziektent (‘kiosk* zeiden de Eindhovenaren) gebouwd. Het park dat
bij de uitbreiding van de stad steeds meer binnen het bereik van de
bevolking viel, vormt nu nog in toenemende mate een geliefd recreatie-oord.
Een dagelijkse vreugde bleef voor Anton zijn collectie schilde
rijen en zijn verzameling antiquiteiten, die de ene uitbreiding na de
andere onderging. Het schilderijenbczit beperkte zich in die jaren
nog in hoofdzaak tot een aantal belangrijke werken uit de Haagse
school. Geleidelijk werden ook enige impressionisten en enkele doe
ken van oud-Hollandse meesters aangekocht.
Het verzamelen van ‘antiek*, in de ruimste zin van het woord,
had één voordeel boven het verwerven van schilderijen: er was nóg
meer variatie in te brengen. En variatie woog voor een zo beweeg
lijke natuur als Anton bijzonder zwaar! Veilingscatalogi werden
zorgvuldig bestudeerd, de mogelijkheden van aankoop met ver
trouwensmannen (o.a. de antiquair Jeschar uit de Rechtestraat te
Eindhoven) besproken. Begonnen met oud-Delfts, Chinees porce80
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lein en oud-Hollandse kasten, ging Antons interesse over naar mini
aturen, Frans email, gotische bronzen (vijzels, kandelabers, geld
kistjes, enz.), gotische beelden en oude wapens. Spoedig ook naar
Egyptische en Chinese bronzen.
De verzamelaar Philips, voor wie kwaliteit steeds een eerste ver
eiste was, ging doorgaans met grote kennis van zaken te werk. Schil
derijen van hoge waarde zou hij echter nooit kopen zonder een cer
tificaat van echtheid van een bekende expert. Hij hield er niet van,
opdrachten te geven zonder zelf goed op de hoogte te zijn. Was er
te Londen bij Christie, te Zürich of elders een belangrijke verko
ping, dan ontzag Anton het niet om met een nachtboot of nacht
trein heen en terug te reizen.
Intussen waakte mevrouw Philips er voor van het huis geen mu
seum te maken: de woning moest haar eigen aspect bewaren, zó dat
een niet kunstzinnige bezoeker eigenlijk weinig zag van al het moois
om hem heen en er zich thuis voelde.
Wij merkten reeds op, dat de achtergrond van familiegeluk invloed
moet hebben uitgeoefend op Antons activiteit als ondernemer,
vooral in de omgang met zijn medewerkers, die hij steeds, naast een
zakelijke appreciatie, in hun levensomstandigheden trachtte te be
naderen. Hij wist door zijn op de mens gerichte belangstelling, met
begrip voor ieders eigen aard, te voorkomen dat het in de industrie
zo beruchte ‘nummergevoel* zich van hen meester maakte.
Waardevolle ervaringen deden Antons medewerkers op, wan
neer zij hem op buitenlandse reizen vergezelden. Hij leerde hun de
weg kennen in de internationale wereld; hij onderwees hun in de
kunst van het onderhandelen. Er waren wel eens ‘zware dagen* bij,
want Anton versmaadde het goede der aarde niet. Hij kende vele
restaurants in alle hoofdsteden van Europa en wist waar men, met
een goed glas wijn, een voortreffelijke maaltijd opgediend kreeg. Er
werd evenwel niet afgeweken van het principe, dat ook na de meest
copieuze lunch ieder op zijn post moest zijn om met frisse moed aan
de slag te gaan.
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Toen de fabricage van de nieuwe wolfraamlampen goed en wel op
dreef was gekomen, kwam de directie van de N.V. Philips’ Gloei
lampenfabrieken te weten, dat in de Verenigde Staten proeven wer
den gedaan, die een belangrijke kwaliteitsverbetering van de wolfraamlamp in het verschiet brachten. In het ‘research laboratory’
van de General Electric Company te Schenectady had Dr. I. Langmuir, een geniaal experimentator, een met stikstof gevulde lamp
uitgevonden met een spiraalvormige wolfraamdraad.
In de zomer van 1913, toen Anton Philips, deze keer vergezeld
door zijn vrouw, een zakenreis in de States deed - van New York
naar de Niagara-falls en over Lake Erie naar Clevcland en toen weer
via Montreal in Canada terug naar New York - kon hij enige bij
zonderheden verzamelen over de door Langmuir gedane proefne
mingen. De door de General Electric Co. verworven octrooien be
hoefden Gerard Philips niet te beletten eigen wegen tot technische
verbeteringen te blijven zoeken.
In de opeenvolgende fasen van de kooldraadlamp, de gespoten
metaaldraadlamp en de getrokken metaaldraadlamp had men tel
kens de verliezen moeten dragen van omschakelingen in het produktieproces. In ieder geval werd men er door gedwongen kostbare
machines zo spoedig mogelijk af te schrijven en de indeling der fa
brieken telkenmale te veranderen. Stond men nu voor de vierde
reorganisatie in de fabricage van gloeilampen?
Onder Gerards leiding werd getracht proeflampen te vervaardi
gen, die door toepassing van spiraalwindingen en stikstofgasvulling het dubbele rendement zouden moeten krijgen van de in ge
bruik zijnde lampen. Enige maanden na het binnenkomen van be
richten over de jongste Amerikaanse vindingen kon Gerard zijn
broer meedelen, dat men ver genoeg gevorderd was om reclame te
gaan maken voor ‘halfwatt-lampen’ in de grootte van 300-1500
Watt. Het waren lampen, die speciaal voor straatverlichting in aan
merking kwamen. Na een demonstratie in de Kalverstraat te Am
sterdam, die de 21ste november 1913 plaats vond, verscheen daags
daarna een advertentie over de volle breedte van een pagina in het
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ochtendblad van de Telegraaf, waarin op de betekenis van de nieu
we lamp - zo geschikt ook voor de verlichting van grote zalen werd gewezen.
Te Eindhoven besefte men echter heel goed, dat de produktie van
de halfwatt-lampen eerst belangrijk zou worden, indien men er in
slaagde dit type lamp in kleinere uitvoering voor kamergebruik te
vervaardigen. Een en ander zou echter nog veel onderzoek vereisen.
In het algemeen kon worden verwacht dat de ‘research’ in de inter
nationale concurrentie steeds zwaarder zou gaan wegen, vooral bij
de afspraken tot wederzijds gebruik van octrooien, die tussen de
Duitse en de Amerikaanse grootindustrie bestonden. Het was bijge
volg ook voor de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken urgent om
tot de inrichting van een natuurkundig laboratorium over te gaan.
Bij het vinden van ‘the right man in the right place’ had de direc
tie van de onderneming reeds menige gelukkige greep gedaan. Voor
de leiding van hèt laboratorium moest echter iemand worden ge
vonden, waarvoor ternauwernood een taakomschrijving kon wor
den opgesteld: cén van de zo schaarse figuren, die met initiatief en
vindingrijkheid voor het bedrijf belangrijke verbindingen tot stand
zou kunnen brengen tussen het fundamenteel natuurwetenschappe
lijk onderzoek en toepassingen daarvan in de techniek. Op advies
van Prof. Kamerlingh Onnes stelde Gerard Philips begin 1914 een
jong natuurkundige aan uit het Kryogeenlaboratorium te Leiden:
Dr. G. Holst, spoedig erkend als een der pioniers op het gebied van
de industriële research in Nederland.
Begin 1914..., een tijd van grote economische activiteit in Euro
pa, de Verenigde Staten en in vele koloniale gebieden. Slechts en
kelen hadden in het begin van deze eeuw de vraag gesteld welk
verband zou kunnen bestaan tussen de gunstige conjunctuur en de
toenemende bewapening. In het algemeen was men argeloos. Dit
gold in zekere zin ook voor Anton Philips, een typische vertegen
woordiger van het geslacht, dat zo lang in de ban van het vooruit
gangsoptimisme bleef.
Het leven in een sfeer van activiteit, de energie-absorberende lei—
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ding van een grote onderneming, lieten weinig tijd tot bezinning.
Men geloofde in Nederland althans eigenlijk niet in de mogelijkheid
van een oorlog, ook al werd de bewapening in naburige landen, in
Duitsland vooral, ten top gedreven.
Op het moment van het wrede ontwaken, tijdens de eerste mobi
lisaties, bevonden Anton en zijn vrouw zich in Tirol. Het kostte hun
de grootste moeite begin augustus 1914 over München met een der
laatste ‘gewone’ treinen het vaderland te bereiken. Toen begonnen
de spannende dagen, waarin Nederland afwachtte of het in het lot
van België zou delen.
In de N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken had men - evenals in de
overige Nederlandse industrieën - nooit bijzondere maatregelen ge
troffen voor de gevolgen, die een oorlog voor het bedrijf zou kun
nen hebben. Het behoud van onze neutraliteit voorkwam een cata
strofe. Nederland, kwetsbaar in zijn scheepvaart- en exportbelan
gen, nam een economisch gunstige positie in, waarvan het dan ook
in ruime mate de vruchten plukte. De Philipsfabrieken, bevrijd van
vele contractuele bepalingen, zouden spoedig van een algemene
prijsstijging profiteren. Slechts de materiaalpositie van het bedrijf
baarde ernstige zorgen.
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6
OORLOGSTIJD IN EEN NE UT RA AL LA ND

De onverwachte manier, waarop men in Nederland met het begrip
‘oorlog’ werd geconfronteerd, veroorzaakte gedurende de eerste
augustusdagen een verlammende schrik in een volk, dat zich bij uit
stek vredelievend voelde. Het was te Eindhoven al niet anders dan
elders: doortrekkende troepen, die moeite hadden volgens het mobilisatieschema hun plaats van bestemming te vinden, een run op de
banken en een, gelukkig voorbijgaande, neiging om zoveel moge
lijk levensmiddelen te ‘hamsteren’.
De route die de Duitse legers kozen, bewees dat onze neutraliteit
niet direct gevaar liep. Het was slechts de vraag ofNederland, uiterst
kwetsbaar door zijn inschakeling in het internationaal verkeer, voor
een economische chaos kon worden behoed. De positie van ‘buffer
staat’ tussen de strijdende partijen was uiterst onaangenaam. Aan
weerskanten werkte men met ‘zwarte lijsten’: de Engelsen ten op
zichte van Nederlandse firma’s, die naar Duitsland exporteerden, de
Duitsers om de Nederlandse uitvoer naar geallieerde landen zoveel
mogelijk aan banden te leggen. Vooral voor exportbedrijven als de
N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, extra kwetsbaar bovendien
omdat zij op invoer van grondstoffen waren aangewezen, was het
wel heel moeilijk om de nodige vrijheid van handelen te behouden.
Gedurende de eerste weken van onzekerheid concentreerde zich
de aandacht te Eindhoven op een moeilijke taak: het onder dak
brengen en de verdere verzorging van tienduizenden Belgische
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vluchtelingen, die zich bij de opmars van de Duitse legers naar onze
grenzen spoedden. Eindhoven was hierbij één der opvangcentra.
®Mevrouw phUips-de Jongh, die inmiddels het voorzitterschap van
de afdeling-Eindhoven van het Nederlandse Rode Kruis had aan
vaard, toonde ook in deze verwarde augustusdagen haar organisa
torisch talent * Talrijke Belgische arbeiders en arbeidsters konden in
de industrie tewerk worden gesteld, onder anderen in de Philipsfabrieken, waar het velen van hen zó goed beviel, dat zij voorgoed
te Eindhoven bleven wonen. Bij afwezigheid van de vele jonge ar
beiders, die onder de wapenen waren geroepen, stelde de leiding
van de vennootschap het in dienst treden van buitenlands personeel
op prijs. Het was slechts de vraag of de arbeidsbezetting (2100 per
sonen in 1914) kon worden gehandhaafd als de belemmeringen in
het handelsverkeer lang zouden voortduren.
Over de binnenlandse afzet had men geen klagen. Waar men nog
de veel onderhoud vereisende booglampen gebruikte, ging men
door gebrek aan personeel over naar het nieuwe type van sterke
‘halfwattlampcn’. Ook het tekort aan gaskolen en de spoedig inge
voerde gasrantsoenering stimuleerden het gebruik van gloeilampen.
Toen Philips er in 1915 in slaagde kleine, bijzonder zuinige en tege
lijk helder brandende lampen met argongas-vulling te maken, nam
de vraag sprongsgewijze toe.
Stagnatie in het produktieproces dreigde toen Duitsland de uit
voer van argongas verbood. Gerard Philips had intussen reeds maat
regelen getroffen om het bedrijf uit te breiden met een installatie
voor het winnen van argon. De rèsultaten van deze inspanning ble
ken verheugend. Het te Eindhoven bereide gas, volgens een nieuw
procédé dat door Philips’ technici was ontwikkeld, deed in kwaliteit
niet onder voor het vroeger uit Duitsland ingevoerde argon en vol* In het laatst van de oorlog, oktober 1918, heeft de Eindhovense burgerij nogmaals een
invasie van vluchtelingen opgevangen. Toen waren het Fransen, die voor de geallieerde
offensieven uitgedreven werden. Wéér maakte het Rode Kruis te Eindhoven zich verdien
stelijk. Mevrouw Philips liet noodziekenhuizen inrichten (er was onder de vluchtelingen
roodvonk, difterie en griep uitgebroken: 158 patiënten in twee maanden). Op haar aandrang
zond het hoofdbestuur van het Rode Kruis in Den Haag 29 gediplomeerde verpleegsters
naar Eindhoven.
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deed aan alle eisen voor de fabricage van kleine ‘Arga’-lampen, spe
ciaal geschikt voor huisverlichting. Deze gloeilampen werden in
Nederland binnen korte tijd zó populair, dat het vrijwel niet moge
lijk was aan alle bestellingen te voldoen, zelfs niet na een sterke uit
breiding van het personeel (2100 personen in 1914, 3750 medio
1916).
Het was bij deze snel stijgende produktie dubbel onaangenaam,
dat de invoer van glas gevaar liep. De voor de lampenfabricage no
dige glasballons had men sedert de oprichting van het bedrijf betrok
ken uit Duitsland (Obcrlausitz) en uit Oostenrijk (een fabriek bij
Wenen). Onmiddellijk na het uitbreken der vijandelijkheden in
1914 was de heer Staal naar Wenen vertrokken om daar een zo
groot mogelijke partij glasballons in te kopen. Hij slaagde daarin
boven verwachting, maar teleurstellingen bleven niet uit. Het duur
de maanden eer een trein met glasballons de Nederlands-Duitse grens
bereikte. Daarna werden de wagons nog zes weken aan de grens op
gehouden en eerst vrijgegeven nadat de Nederlandse regering, op
verzoek van Anton Philips, had gedreigd met een uitvoerverbod
voor aardappels. Vooral minister Treub toonde in dit conflict met
de Duitse regering zijn doortastendheid. Het was voor de Eindhove
naren een grote voldoening de lang verwachte, aan de grens feestelijk
versierde trein met glasballons te zien binnenrijden. Nu konden de
bijna lege glasmagazijnen van de Philipsfabrieken worden gevuld.
Men wilde dergelijke stremmingen van de aanvoer niet blijven
riskeren. Indien een oplossing was gevonden voor de eigen produk
tie van argon, moest het ook mogelijk zijn zelfstandig te worden in
de vervaardiging van glasballons. Anton bepleitte reeds vroeg in het
jaar 1915 de oprichting van een eigen glasfabriek. Gerard verzekerde
hem dat hij de technische moeilijkheden onderschatte, in het bijzon
der de duur van de aanlooptijd nodig om ervaring op te doen. Het
leek Gerard Philips veiliger gebruik te maken van mogelijkheden,
die in reeds aanwezige Nederlandse fabrieken lagen. Indien fabri
kanten te Maastricht, Schiedam, Leerdam en Nieuw-Buinen inte
resse toonden voor glasballons, bood dit volgens Gerard de gun87

stigste vooruitzichten voor het toevoegen van een nieuwe tak aan
de nationale glasindustrie.
Anton Philips had de zaak reeds eerder besproken met zijn vroegere schoolvriend P. Kochius, directeur van de glasfabrieken te
Leerdam. Hij kwam met hem overeen, dat Leerdam enige partijen
glasballons zou vervaardigen. De aflevering vond echter veel te
langzaam plaats, geheel afwijkend van het tempo, dat het Philipsbedrijf kenmerkte. Ook bij andere glasfabrieken meende Anton
Philips een ambachtelijke mentaliteit te ontwaren, die hij op zichzelf
wel kon waarderen, doch die voor de Philipsfabrieken te veel on
zekere factoren inhield. Zo bleef Anton bij zijn plan te Eindhoven
de fabricage van glasballons onder eigen beheer te nemen. Het ‘ón
mogelijk*, dat velen, ook Gerard, lieten horen, prikkelde hem. In
dien Gerard zich bleef verzetten, zou hij het desnoods geheel voor
eigen risico ondernemen.
Tenslotte zwichtte Gerard voor Antons onstuimige energie, maar
het probleem van de glasfabricage bleef een punt van wrijving tus
sen de beide van karakter zozeer verschillende broers. De glasfa
briek, waarvan de bouw op de 15de augustus 1915 begon, beschouw
de Anton als zijn fabriek, terwijl Gerard Philips de leiding van dit
nieuwe bedrijfsonderdeel geheel tot zijn competentie rekende. Ge
rard stelde een van zijn meest ingenieuze jonge medewerkers, Ir.
P. J. Schoonenberg, beschikbaar om de vele technische puzzels op te
lossen waarvoor men zich in de nieuwe bedrijfstak geplaatst zag.
Voor Anton Philips, niet-technicus met een dikwijls merkwaar
dige technische intuïtie, was de bouw van de glasfabriek een kwestie
van prestige tegenover zijn broer, die in zijn sceptische houding
bleef volharden. Het psychologisch moment in deze krachtproef
lag voor Anton in de wijze waarop hij het initiatief had genomen
en met negatie van het onmogelijkheidsmotief, zijn zin had door
gezet. Daarmede was een beslissing gevallen, die een grensover
schrijding betekende van zijn voordien gespecialiseerde commer
ciële activiteit. Voor het eerst trad Anton op als ‘ondernemer* grootindustrieel in de ruimste zin van het woord, de organisator88

coördinator, die het evenwicht weet te vinden tussen de vereiste be
dachtzaamheid en een even noodzakelijke vindingrijkheid.
In het algemeen gaf het snelle en doortastend handelen, dat in de
oorlogsjaren was vereist, Anton een gevoel van voldoening. Zijn
temperament vond bevrediging in vormen van activiteit, die het
uiterste van zijn energie vergden.
Onder toezicht van Ir. Schoonenberg vorderde de bouw van de
glasfabriek met merkwaardige snelheid. Men slaagde er in een grote
gasgenerator te Düsseldorf te kopen, maar toen men met het proefstoken begon, stond de generator al gauw roodgloeiend. Op verzoek
van Anton - men kan ook zeggen op zijn bevel - reisde de directeur
van de Duitse fabriek naar Eindhoven om de nodige aanwijzingen
te geven. Veel vorderde men echter niet. Zolang er nog geen dak
op het gebouw stond, moest men met explosiegevaar rekening hou
den. Anton Philips kwam meermalen zelfs ’s nachts naar het proefstoken kijken, onder anderen in de oudejaarsnacht van 1915 (hoe
wel de ver buiten het centrum gelegen fabriek slechts langs een
modderweg bereikbaar was).
De 17de januari 1916, binnen vijf maanden nadat de eerste steen
was gelegd, werd de glasfabriek officieel in gebruik genomen. In
tussen had Anton zich tot het uiterste ingespannen om voldoende
vaklieden aan te trekken: een paar Duitsers, glasblazers uit Leerdam,
enkelen uit Maastricht en Nieuw-Buinen; ook Belgen, die zich in
Nederland bevonden. Een poging om nog 75 in België wonende
glasblazers aan te trekken, dreigde te mislukken toen de Duitse be
zetters hun geen visum voor Nederland wilden uitreiken. Anton
Philips gafde Belgen toen te kennen, dat er wel middelen waren om
clandestien de grens over te komen. Zo gebeurde het dat een aantal
van hen door grensversperringen glipte na de grens door een grep
pel te hebben benaderd; vervolgens kroop men door een ton, die
tussen het prikkeldraad was geschoven.
Geleidelijk vond men op het naburige Brabantse platteland man
nen, die voor een opleiding tot glasblazer in aanmerking kwamen.
Na de oorlog arriveerde nog een groep Tsjechen. Tezamen vorm89

den de glasblazers aanvankelijk een vreemdsoortig, heterogeen ge
zelschap, waaronder vele ruwe klanten voorkwamen, vechtlustig en
drankzuchtig. Het gebeurde meermalen, dat na onenigheid over een
loonafrekening een jeneverkruik door een ruit van het kantoortje
der werkmeesters werd geslingerd. Later, bij het opgroeien van een
jonge generatie glasblazers, onder leiding van de besten der oude
ren, veranderde alles geheel ten goede. Aanvankelijk nog enigszins
behoedzaam - er werd bijvoorbeeld voor gezorgd steeds een flinke
voorraad ballons in magazijn te hebben - voelde Anton Philips
steeds meer genegenheid voor de glasblazers. Hij was getroffen door
de somtijds primitieve liefde voor het handwerk, die hij bij velen
waarnam. Hij respecteerde hun rondborstige eerlijkheid. Omge
keerd, was er geen groep in de Philipsfabrieken te vinden, die met
zoveel warmte over ‘mijnheer Anton’ sprak. De wederzijdse sym
pathie is tot het laatst onverzwakt gebleven en ook thans nog leven
vooral in de glasfabriek onder de ouderen legendarische verhalen
voort over de grote leider.
Na een halfjaar zwoegen om velerlei technische verbeteringen
aan te brengen, kon in de zomer van 1916, bij een dagproduktie van
ongeveer 80.000 ballons, worden gezegd dat de glasfabriek aan de
gestelde eisen voldeed. Zij droeg ook in belangrijke mate bij tot de
winstcapaciteit van de onderneming, die begin juni 1916 haar vijf
entwintigjarig bestaan kon herdenken.
Bij de voorspoedige gang van zaken werd hetjublieum op glorieuze
manier gevierd. De 2de juni 1916, om tien uur precies, trad het gehele
personeel (destijds ruim 3700 personen) op de binnenplaats aan. Na
aanbieding van een huldeblijk aan de directie, door JanVeth geschil
derde portretten van Gerard en Anton Philips *, hield de heer
P. N. L. Staal een feestrede. Daarna werd op het kantoor receptie
gehouden.
De middag was voor volksspelen bestemd, de avond voor ‘volksvermakelijkheden’. Veel verschil daartussen zal er wel niet geweest
* Deze portretten gingen verloren door het bombardement op St. Nicolaasdag 1942.
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zijn. De volksspelen (biggen vangen, ton-steken, koekhappen, enz.)
vonden in wedstrijdvorm plaats, de volksvermakelijkheden droegen
een vrijer karakter en gingen de 3de juni in een complete kermis over.
De optocht met praalwagens op de tweede dag van het feest, de
klompendans, uitgevoerd door jongens en meisjes van de fabriek in
Volendams costuum, het avondvuurwerk, - alles verliep even goed,
in een sfeer van echt-Brabantse jolijt. Niets is hachelijker dan een
feest te ‘organiseren’, maar in Noord-Brabant kan men dit wel wa
gen, omdat de bevolking met haar gevoel voor humor het initiatief
weet over te nemen en de organisatie door tal van toevoegingen iets
spontaans kan geven. De arbeiders waardeerden het, dat directeuren
en commissarissen zich met hun dames onder het publiek mengden
en dat enkelen van hen in deze Brabantse sfeer zelfs het vliegende
rad betraden. ‘Mijnheer Anton’ was hierbij, zoals men mocht ver
wachten, een van de gangmakers. Voor zover hij niet zelf in actie
was, zag men hem in een of andere versnaperingstent met oud-gedienden praten of bij wedstrijden de deelnemers aanmoedigen.
Als een blijvende herinnering aan het vijfentwintig-jarigjubileum
van de onderneming stichtten Ir. Gerard Philips en zijn echtgenote
het Philips-van der Willigenfonds, dat ten doel had geldelijke steun
te verlenen voor de studie van begaafde kinderen van werknemers,
voor zover deze niet zelf de kosten konden dragen. Toelagen kon
den worden verstrekt voor lager technisch onderwijs, middelbaar
en gymnasiaal onderwijs en eventueel zelfs voor studie op universi
tair niveau *
Aan de oprichting van het Philips-van der Willigenfonds was
reeds de instelling van een Philips’ Ondersteuningsfonds voorafge
gaan, dat steun zou verlenen in gevallen waarin leden van het per
soneel buiten hun schuld in financiële moeilijkheden geraakten.
In 1917 noopte voedselgebrek tot verschillende bijzondere maat
regelen. Eén daarvan was het beschikbaar stellen van in kleine per
celen verkavelde grond door de onderneming, te verhuren aan lief* Van de oprichting van het Fonds tot 1950 hebben meer dan 2000 jonge mensen van ver
leende toelagen geprofiteerd.
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hebbers van volkstuintjes. Er kwamen vele aanvragen binnen en er
werd druk en met succes getuinierd, zoals men mocht verwachten
van een arbeidersbevolking, die grotendeels uit agrarisch milieu
stamde.
De zorgen, die de algemene schaarste aan levensmiddelen, brand
stoffen en kleding gaven, stimuleerden de oprichting van een Sociaal-economische afdeling in 1917. Er hadden reeds jarenlang plan
nen bestaan om de verschillende activiteiten op sociaal gebied te
coördineren: regeling van arbeidsvoorwaarden, selectie van arbei
ders, supervisie op de uitvoering van de sociale wetgeving, verster
king van het contact met de werknemersorganisatie en zoveel meer
dat tot het sociaal beleid van de moderne grote onderneming be
hoort. De beide broeders waren hier sterke voorstanders van. Hun
toegankelijkheid voor nieuwe denkbeelden bracht hen tot het in
zicht, dat een bedrijf dat spoedig meer dan 4000 werknemers zou
tellen, naast zijn technische en commerciële organisatie ook een ver
antwoord sociaal beleid - overzichtelijk en efficiënt - nodig had.
Een en ander sloot niet uit, dat sommige experimenten voorlopig
een min of meer particulier karakter konden blijven dragen, bij
voorbeeld het pionierswerk van mevrouw Philips-de Jongh, die
voor fabrieksmeisjes naai- en verstellessen - iets later ook kook-,
was- en strijklessen - organiseerde. Wat later in de jaren na de Twee
de Wereldoorlog algemeen werd ingezien: de noodzaak fabrieks
meisjes voor te bereiden op de taak, welke haar later in het eigen ge
zin zou wachten, vond te Eindhoven reeds in 1917 toepassing. In
overleg met het hoofd van de intussen opgerichte Sociaal-economische afdeling werden lokalen voor de genoemde cursussen vrijge
maakt. Voor de lessen, na werktijd gegeven - tegen een kleine ver
goeding, omdat het ‘gratis’ gebodene nooit zo in tel is - bestond
grote belangstelling. Mevrouw Philips-de Jongh verleende hulp bij
de aankoop van materiaal, hield toezicht op de werkstukken en
reikte eigenhandig op feestavonden de diploma’s uit aan de meisjes,
die de lessen met vrucht hadden gevolgd. Het verheugde haar op
deze manier te kunnen bijdragen tot de bloei van de onderneming.
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Anton Pliilips wist dit bijzonder te waarderen. De belangstelling
en de stuwkracht van zijn vrouw (opgegroeid in de sfeer der
economische expansie van Rotterdam, om na haar verhuizing naar
Eindhoven nogmaals de weergaloze opbloei van een stad mee te
maken) waren hem meer tot steun dan buitenstaanders konden ver
moeden.
De laatste oorlogsjaren vergden het uiterste van Anton Philips’ improvisatictalent. De blokkademaatregelen van de strijdende partijen
dreigden de laatste export-mogelijkheden af te snijden. Toen de
Duitse regering in 1917 bovendien nog de onbeperkte duikbootoorlog afkondigde, begon het er op te lijken, dat ook Philips zou
moeten berusten in het eindigen van het goederenvervoer overzee.
Voor Anton betekende de kritieke situatie echter een prikkel temeer
om toch nog een oplossing te vinden, zelfs als deze even duur als ris
kant mocht worden genoemd. Indien de reders hem in de steek He
ten, zou hij desnoods zelf als reder optreden. Philips trad in overleg
met de firma Van Ommeren in Rotterdam met het verzoek de ven
nootschap offertes te doen voor loggers of trawlers. Zo werd in april
1917 de Vlaardingsc logger Koningin Wilhelmina gekocht, die, na
te zijn verbouwd, in juni 1917 in de vaart kwam. Het schip, dat een
lading lampen naar Franse havens vervoerde, werd evenwel reeds
na de tweede reis door de Britse regering gecharterd en verder voor
kolentransporten gebruikt.
Intussen had Anton Philips reeds stappen gedaan om zijn rederszaken uit te breiden. Hij kocht achtereenvolgens drie trawlers, de
Elsa, de Vhssingen en de Gezina Hillegonda. Voor de exploitatie
van deze schepen werden afzonderhjke naamloze vennootschappen
opgericht. Van Nederlandsche Overzee Trust-certificaten voorzien,
onder controle van de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij, voeren
zij uit, geladen met de lampen waarvoor PhiHps exportcontracten
had lopen. Als retourvracht voerden zij een grote verscheidenheid
van artikelen aan: Itahaanse hoeden, groentezaden uit Frankrijk,
Franse parfums en eens zelfs een lading champagne.
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De duikbootoorlog ten spijt ging geen lading verloren. Het ge
tuigt van Philips’ vertrouwen in zijn kleine schepen, dat hij de kapi
tein van de Elsa verzocht een in Schotland aangekochte schilderij
van Frans Hals (veiligheidshalve vastgesjord in een reddingsboot)
aan boord te nemen. Ongeschonden kwam het te Rotterdam aan.
De hoge verzekeringspremies en de nog hogere gages van de zee
lieden, bij onvoldoende retourlading, veroorzaakten tekorten op de
exploitatierekeningen van de drie scheepjes. Maar Philips beleefde
de genoegdoening, dat de blauw-witte Philipsvlag op de zeeën bleef
en dat de export van lampen ook onder de meest benarde omstan
digheden bleefvoortgaan. Enkele partijen lampen, voor Finland be
stemd, bereikten hun adres zelfs eerst door een gecombineerd trans
port in schepen (naar Noord-Zweden) en rendiersleden (door Lap
land zuidwaarts).
Het zou misleidend zijn deze commerciële en organisatorische
prestaties met nadruk te vermelden zonder er aan toe te voegen, dat
er ook vele technische vraagstukken op te lossen waren, waarvoor
Ir. Gerard Philips de verantwoordelijkheid droeg. De kwaliteitsver
betering der gloeilampen behield zijn volle aandacht. De gespiraliseerde draad en de hoge temperatuur, waarmede deze in de gasvul
ling brandde, boden nieuwe mogelijkheden. Lampen met zeer ge
concentreerd gloeilichaam werden vervaardigd voor projectiedocleinden en voor vuurtorens. Er werden ook proeven met autolampen
gedaan.
In het Natuurkundig laboratorium waar Dr. Holst en zijn mede
werkers huisden, stonden fotometrische experimenten in het mid
delpunt van de belangstelling. Men accepteerde er ook allerlei op
drachten, welke op het eerste gezicht buiten het eigenlijk weten
schappelijk onderzoek omgingen, bijvoorbeeld het repareren van
Röntgenbuizen voor medici, die voor de levering van onderdelen
van Röntgentoestellen tot dusver geheel op het buitenland waren
aangewezen. Voorts de constructie van radiobuizen op verzoek van
militaire autoriteiten: de eerste schreden op een gebied, waarop men
iedere ervaring miste. In zulke gevallen riep men graag de hulp in
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van het Natuurkundig laboratorium. De eigenlijke fabriekslaboratoria kenden de routinc-arbeid, zij het ook met de afwisseling van
het vinden van de schakels der ‘ontwikkeling’, van de verbinding
dus tussen de uitvindingen en hun praktische toepassingen.
De verdiensten van Ir. Gerard Philips’ activiteit in het snijvlak van
wetenschap en techniek vonden hun erkenning in een eredoctoraat
in de technische wetenschappen, hem door de Technische Hoge
school te Delft aangeboden. Bij de erepromotie, die de 8ste januari
1917 plaats vond, schetste de promotor, Prof. Dr. W.. Reinders, de
verdiensten van de ‘jonge doctor’:
‘Philips heeft ingezien, dat een rationele ontwikkeling der tech
niek alleen dan mogelijk is, wanneer zij vooraf wordt gegaan door
wetenschappelijk onderzoek. Hoe uitgebreider de kennis is van de
produkten, die men bereiden wil, van de omstandigheden, waaron
der zij ontstaan en van alle verschijnselen, die daarop betrekking
hebben, des te groter de zekerheid, te eniger tijd verbeteringen in
zijn bedrijf te kunnen aanbrengen. Philips heeft daarom, het voor
beeld van Duitsland en Amerika volgend, een aantal bekwame in
genieurs, chemici en fysici aan zijn fabriek weten te verbinden, niet
alleen voor de leiding en de controle van het bedrijf, maar ook voor
wetenschappelijk onderzoek.
Vele zijn de onderzoekingen, die in korte tijd reeds zijn verricht.
Zij moeten als fraaie en nauwkeurige onderzoekingen worden ge
kenmerkt, waarbij dikwijls grote experimentele moeilijkheden
schitterend zijn overwonnen. En al heeft Philips hieraan zelf geen
actief deel genomen, hij was toch de grote stuwkracht; zijn grote
belangstelling, geestdrift en voortvarendheid werkten bezielend op
zijn medewerkers en zullen veel hebben bijgedragen tot hun succes.’
Zó werden door de bekwaamste technici, waarover Nederland
beschikte, de prestaties van Dr. Ir. Gerard Philips beoordeeld, geheel
in overeenstemming met de hoge dunk, die Gerards medewerkers
van hun chef hadden. De naam van Anton Philips werd in dit ver
band toen nog niet genoemd. Dit wil echter niet zeggen, dat Anton
zich niet voortdurend bezig hield met de vraag wat het wetenschap95

pelijk onderzoek voor de onderneming zou kunnen betekenen. Hij
geloofde in de ‘wetenschap’ en deed dit op de hem eigen intuïtieve
manier met begrip voor de betekenis van ‘fundamenteel onderzoek’.
Dit verklaart Antons voorliefde voor het Natuurkundig Laborato
rium, dat naar zijn verwachting op lange termijn één der centrale
instellingen in de onderneming zou kunnen worden.
Het jaar 1918 gaf de leiding van het bedrijf vele zorgen. Er bestond
een nijpend gebrek aan sommige grondstoffen. Het was ook duide
lijk merkbaar dat de lage voedselrantsoenen en de tekorten aan kle
ding, schoeisel en brandstoffen, mede onder de druk van sociale
spanningen, die zich in het laatst van een lange mobilisatietijd deden
gevoelen, de produktiviteit van de arbeid verminderden. De Sociaal-economische afdeling deed wat zij kon om de nood te verlich
ten. Succes had de oprichting van een Phihps-coöperatie, die reeds
dadelijk een grote vlucht nam en die ook in de eerste tijd na de oor
log een waarborg bood tegen prijsopdrijving.
Eindelijk kwam dan toch in november 1918 de lang verwachte
wapenstilstand: de ouverture tot een vrede, die Europa geen rust
zou schenken en die vooral door de economische ontreddering der
overwonnen landen het internationaal handelsverkeer ernstig zou
schaden. Een voorspel van de desorganisatie in voormalige afzetge
bieden van de N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken gaf de Russische
revolutie te zien, die Anton Philips reeds in 1917 confronteerde met
het feit, dat de verkoopsorganisatie van de onderneming na de vrede
in nieuwe banen moest worden geleid.
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7
ZOEKEN EN TASTEN

Demobilisatie van legers, sociale woelingen in binnen- en buiten
land, cynisme en ontevredenheid naast het idealisme van de ‘nooitmeer-oorlog’-gedachte, grondwetswijzigingen en geforceerde de
mocratisering van het leven met een uitbreiding van sociale wet
geving voor de arbeiders, inflatie hier en daar, maar overal toch een
wedloop tussen lonen en prijzen, tijdelijke uitschakeling van voor
malige concurrenten: waar lag het tijdelijke in dit alles en met welke
blijvende sociale en economische structuurveranderingen moest re
kening worden gehouden? Geen staatsman en geen ondernemer, die
de toestand volledig overzag. Al het handelen kreeg iets proviso
risch, op ieder gebied heerste onzekerheid. Geen wonder dat vooral
ouderen in de leidinggevende groepen met een zeker heimwee te
rugverlangden naar de ‘normale jaren* van vóór 1914.
Het viel vooral de zestigjarige Gerard Philips moeilijk zich in de
nieuwe omstandigheden te schikken. Vóór alles technicus, met de
rechtlijnigheid die het technische denken kenmerkt, beoordeelde hij,
niet ten onrechte, de na-oorlogse wereld met pessimisme. Zwaar viel
hem voorts de erkenning, dat de sectoren der techniek, die hij zo
lang op de meest superieure manier had beheerst, steeds meer vor
men van ‘teamwork’ vergden, waarin de genialiteit van de indivi
duele uitvinder op de achtergrond kwam. Bovendien nam het we
tenschappelijk onderzoek, onmisbaar voor de verdere ontwikkeling
der techniek, een hoge vlucht die voor een ingenieur zonder gespe97

cialiseerde fysische en mathematische kennis moeilijk te volgen was.
Het verontrustte Gerard Philips bijvoorbeeld dat hij het werk van
Einstein niet kon begrijpen (hoevelen konden dit eigenlijk wél?).
Met miskenning van het vele, dat hij door zijn technisch vernuft
en initiatiefvoor het bedrijfhad bereikt, drukten gedachten als ‘Ein
stein niet te kunnen begrijpen’ en andere zorgen Gerard zó zwaar,
dat hij zich afvroeg of het niet tijd werd om heen te gaan en het
werk aan jongeren over te laten.
Anton Phihps stuitte op zijn terrein ook wel op vele obstakels,
maar hij voelde zich toch vrijer dan zijn zestien jaar oudere broer.
De commerciële expansie bood meer gelegenheid tot improviseren
dan de techniek. Fouten konden gemakkelijker worden hersteld.
Waar de routine faalde, kwam het aan op doortastendheid. Bij het
ontbreken van zekerheid, besliste de ondernemersintuïtie. In de jaren van zoeken en tasten tussen 1918 en 1922, de laatste fase van Gerards technische leiding, bewees Anton Philips de figuur te zijn, die
de snelgroeiende onderneming tussen vele klippen door zou kumien
loodsen. Er moest worden gekoerst naar nieuwe, sterk internationaal-gerichte organisatievormen, er dienden beslissingen te worden
genomen betreffende de fabricage van nieuwe artikelen, waarvan de
afzet moeilijk viel te gissen. Het was ook nodig in het sociaal beleid
met de tijd mee te gaan.
Zodra de grenzen weer konden worden overschreden, begon
voor Anton een tijd van reizen. Een van zijn eerste bezoeken gold
Brussel, waar A. F. Philips en de heer J. B. Vink eind november
1918 aankwamen op de dag waarop koning Albert na het wegtrek
ken van de Duitsers in zijn residentie terugkeerde. Er was een enor
me opgewonden volksmenigte op de been. De beide Nederlanders,
die op een boulevard Hollands spraken, werden door enige omstan
ders voor Duitsers aangezien. Er vielen dreigende woorden en er
dreigde zelfs een oploop te ontstaan, die voor de beide bezoekers
heel onaangenaam had kunnen worden. Gelukkig wisten zij zich uit
de voeten te maken.
Eerst de volgende dag konden de heren Philips en Vink de be98

sprckingen met hun Belgische vertegenwoordigers openen. Zij gaven te kennen een eigen Philips-organisatie te willen oprichten, die
het werk van de vele agenten en grossiers grotendeels zou overnemen. Philips wilde er namelijk zeker van zijn, dat niet alleen aan
lampen als toonbankartikelcn de nodige aandacht zou worden ge
schonken, maar eveneens aan de vele nieuwe artikelen, die te Eind
hoven werden vervaardigd (autolampen, projecticlampen, enz.). Zo
kwam het de 9de januari 1919 te Brussel tot de oprichting van de
Société Anonyme La Lumière Économique, de eerste van de vele
dochtermaatschappijen die in vele landen zouden worden opgericht.
De leiding van de in België gevestigde dochteronderneming ver
trouwde Anton Philips toe aan de heer J. B. Vink, één van de velen,
die na een opleiding te Eindhoven, in staat werden gesteld in het
buitenland te tonen wat zij konden presteren.
Bij de uitbreiding van de organisatie, die zich steeds fijner vertak
te, werd behoefte gevoeld ook het centraal secretariaat te Eindhoven
te versterken. Philips wenste een ‘bedrijfsjurist’ in dienst te nemen,
die een algemene functie zou kunnen combineren met de behande
ling van de vele juridisch-economische problemen, welke zich in
toenemende mate voordeden. Tot dit doel trad in februari 1919
Mr. H. F. van Walsem in dienst van de vennootschap - voor zover
wij weten, de eerste bedrijfsjurist aan een grote Nederlandse onder
neming verbonden.
De Jaarbeurs te Utrecht, in maart 1919 te Utrecht gehouden, bood
de Nederlandse industrie gelegenheid verschillende vindingen te
demonstreren. Het spreekt vanzelf dat ook de N.V. Philips’ Gloei
lampenfabrieken goed voor den dag kwamen. Een Philips Goliathlamp van 50.000 kaarsen verlichtte het Utrechts Stationsplein. Veel
belangstelling trok voorts een draadloze telefonie-verbinding tussen
Vreeburg en Maliebaan. H.M. de Koningin Het er zich uitvoerig
over inHchten.
Tot de meest geïnteresseerde bezoekers van deze Jaarbeurs be
hoorden ongetwijfeld de destijds nog niet zeer talrijke radio-ama-
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teurs Het waren meest jonge technici, waarvan sommigen zich in
de laatste oorlogsjaren waren gaan toeleggen op het opvangen van
in morsetekens uitgezonden legerbcrichten. Een gezaghebbend man
voor deze kring van knutselaars was Ir. A. Steringa Idzerda, de eer
ste hier te lande, die in 1919 nl^t muzikale proefuitzendingen begon.
Hij verleende ook zijn medewerking aan de experimenten met
draadloze telefonie te Utrecht en het is mede aan zijn aandrang te
danken, dat het Natuurkundig laboratorium van de Philipsfabricken radio-ontvangbuizen begon te vervaardigen, die radio-amateurs
een betere ontvangst garandeerden dan met de voordien gebruikte
kristalontvangers mogclijk was.
Terwijl Gerard Philips in dit alles niet veel meer dan spel of sport
zag, begon Anton zich af te vragen of de levering van onderdelen
voor de eigengebouwde toestellen van het toenemend aantal radio
amateurs commerciële perspectieven bood. Kristalontvangers kon
den de amateurs wel zelf bouwen, maar voor radiobuizen zouden zij
op de industrie aangewezen zijn. Dit onderdeel van het ontvang
apparaat lag op het terrein van de industriële produktie. De vraag
was slechts of het voor massafabricage in aanmerking kwam. Wij
merkten reeds op, dat Anton Philips hierin van mening verschilde
van zijn broer Gerard.
Zonder zelf technicus te zijn, bezat Anton een fijn gevoel voor de
toepassing van nieuwe technische produkten. Zijn fantasie stelde
hem in staat ver vooruit te zien en mogelijkheden te peilen, die door
de meeste technici werden onderschat. Hij Het zich dan ook gaarne
voorhchten door figuren als Dr. Holst, de leider van het Natuur
kundig laboratorium, en door andere mannen van wetenschap, die
door de aard van hun werk minder gebonden waren door de vak
technische speciahsatie, welke in het eigenhjke produktieproces één
der grondslagen van de arbeidsverdeling was.
Intussen draaiden de gloeilampenfabrieken op volle toeren. De afzet
van de ‘Halfwatt - en ‘Arga’-lampen verhep uiterst bevredigend.
Met de uitbreiding der produktie bleek het mogehjk de efficiency
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van het bedrijf verder te verhogen door de oprichting van nevenbedrijven, die slechts op een bepaald niveau van massafabricage ren
dabel waren. Zo werd eind 1919 met de bouw van een golfkartonfabrick begonnen om zeker te zijn van een regelmatige toevoer van
materiaal, dat eerst van een fabriek te Helmond werd betrokken. In
1920 werd een waterstofgasfabriek geopend.
Het complex van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken begon
het Eindhovense stadsbeeld steeds meer te beheersen. De modemindustriële organisatievormen pasten echter, speciaal wat arbeids
voorziening en woningbouw betreft, steeds minder in het admini
stratieve kader van een aantal landelijke gemeenten als Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel. Geen wonder dat er krachtige
aandrang werd uitgeoefend - Anton Philips droeg er het zijne toe
bij - om een gemeente Groot-Eindhoven te vormen. Na veel dis
cussie, waarin pleitbezorgers voor lokale belangen zich geducht roer
den, werd de 27ste november 1919 een annexatiewet aangenomen,
die Eindhoven tot een grote stad maakte. Door samensmelting
met de genoemde randgemeenten, waarvan de kleinste ruim acht
maal en de grootste meer dan zesendertig maal zo groot was als de
voormalige gemeente Eindhoven, nam het gebied van Eindhoven
van 75 ha tot 6440 ha en de bevolking van 6933 tot ruim 45.000 in
woners toe.
De 31ste mei 1920 vergaderde voor het eerst de veelhoofdige ge
meenteraad van Groot-Eindhoven. Hiermee is niet gezegd dat de
vroede vaderen in volmaakte eensgezindheid de nieuwe situatie
overzagen. Evenmin dat hun beleid voldoende rekening hield met
de verschillende industriële belangen en met de sociaal-culturele ont
wikkeling, die daarmede gelijke tred dient te houden. Dit mocht
men ook niet verwachten zolang de dorpelingen van Strijp en Stratum ofvan Gestel en Woensel slechts formeel stedelingen waren ge
worden. ‘Met zekerheid kan gezegd worden’, schreef Antoon Coolen, ‘dat de van ouds tamelijk landelijke dorpen, die Eindhoven met
zich had samengevoegd, veel van hun eigen karakter behielden,
want dat is tot nu toe zo gebleven. Stads in dien zin zijn ze nooit ge101

worden Ze stonden erop, hun lokaal regionalisme te behouden in
verenigingsleven, in buurtschappen, in comités, in feesten, in de vie
ring zelfs van nationale herdenkingen. Zij droegen allen het hunne,
hun dialectonderscheid, hun plaatselijkc tongval, bij tot dat gemoe
delijke geheel van de Dommclse Kempenstad, die, ook al werd zij
lichtstad met meer dan honderddertigduizend zielen, toch ook nooit
echt grootsteeds werd. Philips heeft sociaal en maatschappelijk inge
grepen op het gebied van onderwijs, van sociale hygiëne, van bedrijfsbinding, van cultureel leven, schouwburg en muziek, afge
scheiden nog van allerlei invloeden van zulk een bedrijf op de men
sen, die er werken.’*
Het citaat van Antoon Coolen is aan een officieel gedenkboek ont
leend. Men zou er uit kunnen verstaan, dat Philips veel gezond re
gionalisme doorkruiste door de centraliserende neiging, die het
grootbedrijf eigen is. Wie zal ontkennen, dat het moderne bedrijfs
leven ernstige nadelen kan hebben voor de sociale structuur van een
gebied met sterk traditionele bindingen? Het is echter onjuist een
agrarische samenleving met kleinstcdclijke kernen te veel te ver
heerlijken. De vele voortreffelijke eigenschappen van de Brabantse
bevolking, kerkdijk gebonden als weinig andere bevolkingsgroepen,
gingen samen met een soms merkwaardige passiviteit op sociaal ge
bied. Er kwam nogal wat drankzucht voor, veel armoede met slech
te hygiënische toestanden in dikwijls treurige behuizingen, een hoge
kindersterfte, die verband hield met een laag peil van volksontwik

keling.
Men hoort in hedendaagse beschouwingen over industrialisatie
telkens de term ‘industrieel klimaat’ gebruiken. Men denkt dan aan
het geheel van alle milieufactoren, die gunstig zijn voor de industri
ële expansie in een bepaald gebied. Anton Philips heeft, voor zover
wij weten, de uitdrukking ‘industrieel klimaat’ nooit gebezigd, maar
wél een bijzonder scherp inzicht getoond in een realiteit, waarop de
moderne fabrikant menigmaal stuit: de moeilijkheid personeel te
vinden dat in de industriële sfeer kan aarden. Philips begreep ook,
* A. Coolen, Groei van een stad, Zaltbommel-Antwerpen, 1945, blz. 27-28.
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dat liij nooit voldoende geschoold personeel zou kunnen rekruteren
uit een bevolking, die de nadelige invloed ondervond van een stag
nerende onderwijsorganisatie. Hij was voorts overtuigd van de nood
zaak de medisch-hygiënische verzorging van de Eindhovense bevol
king op hoger plan te brengen. Het spreekt vanzelf dat hij hierbij op
veel conservatisme stuitte.
De meest gerechtvaardigde bezwaren uit het gezichtspunt van
streektradities en het daarbij aansluitend kerkelijk-politiek beleid,
lagen in het argument dat de grootste onderneming in het rooms
katholieke zuiden zeer veel ‘vreemdelingen’ aantrok, die dikwijls
de leiding namen in allerlei buiten het produktieproces gelegen on
dernemingsactiviteiten - vooral op het gebied der vrije-tijdsbesteding - zonder voldoende rekening te houden met bestaande kerkelijk-regionale bindingen, bijvoorbeeld in het werk van de parochies.
Aan de andere kant moest worden erkend, dat de pcrsoneelvereniging van Philips nieuw-gevestigden opving en hen hielp bij hun ac
climatisatie.
Bij een beschouwing over de invloed, die van Philips op Eindho
ven uitging, de prikkelende activiteit, welke navolging uitlokte en
op die manier het streekconservatisme hielp doorbreken, mag ove
rigens worden opgemerkt, dat men hierbij met een algemeen socio
logisch verschijnsel te doen had. Overal ter wereld waar in min of
meer gesloten gemeenschappen de ‘vreemdeling’ binnenkwam, trad
deze doorgaans als drager van vooruitstrevende denkbeelden op.
Dit ziet men hier te lande bijvoorbeeld duidelijk in de initiatieven
tot nieuw verenigingsleven op het platteland, waar zich ‘import’bevolkingsgroepen vestigden.
In de sociale sector van de N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken wer
den in de eerste jaren na 1918 weer belangrijke vorderingen geboekt.
Er kwam een aparte Afdeling Arbeid tot stand, waarvan de oprich
ting werd gestimuleerd door de Arbeidswet 1919. De uitvoering
der sociale wetgeving vereiste een speciale deskundigheid. Men wist
Ir. Z. Th. Fetter, destijds inspecteur van de arbeid te Venlo, te be103
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wegen in dienst van het Philipsbedrijf te treden. Hij werd naast de
heer G. F. Evelein spoedig één der meest geraadpleegde adviseurs
van Anton Philips.
De veelzijdigheid van Anton Philips’ sociale belangstelling bleek
ook uit verschillende medisch-hygiënische maatregelen: de instel
ling van een verloskundige dienst in 1920 en van een consultatiebu
reau voor zuigelingen in 1921. Veel Het hij hierbij over aan het ini
tiatief van zuster Kleinood, op wier oordeel hij ook later gaarne
bleef afgaan. Krachtige steun kreeg de nieuw-opgerichte Afdeling
Arbeid en de PhiHps-Vereniging voor onderwijs en volksontwik
keling. Het reeds eerder begonnen cursuswerk kreeg nu een steviger
organisatorische grondslag.
Wij hebben reeds vermeld, dat het echtpaar Phüips-dc Jongh in
1920 aan de gemeente Eindhoven ongeveer 25 hectaren bosgrond
schonk om daarvan een voor ieder toegankelijk park aan te leggen:
het PhiHps-de Jongh Wandelpark. Een jaar later stichtten Anton
Phihps en zijn echtgenote het PhiHps-de Jongh Ontspanningsfonds,
dat in ruime mate financiële steun zou geven aan de verschillende
personeelverenigingen.
OnoverzichteHjk voor de meerderheid van het personeel bleven de
beleidsvragen, die in de centrale leiding van de onderneming aan de
orde kwamen. Eén van de problemen, die om oplossing vroegen,
lag in de vraag hoe de onderneming kon worden beschermd tegen
ongewenste buitenlandse invloed. Men wilde voorkomen dat een
belangrijk percentage van het aandelenkapitaal der naamloze ven
nootschap in handen van buitenlanders zou komen, die de aldus ver
worven macht zouden kunnen misbruiken ten nadele van de onder
neming.
Na veel overleg tussen directeuren en commissarissen, waarbij
uiteraard sterk rekening werd gehouden met de juridische adviezen
van het secretariaat, werd besloten de N.V. GemeenschappeHjk Be
zit van Aandelen PhiHps’ Gloeilampenfabrieken op te richten (20
maart 1920). Het doel daarvan werd in art. 3 van de statuten der
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nieuwe vennootschap omschreven als : ‘het kopen, alsmede het op
andere wijze verkrijgen van aandelen in de naamloze vennootschap
N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken en voorts het verrichten van al
die handelingen, welke kunnen strekken om de laatstgenoemde
vennootschap haar nationaal karakter te doen behouden.’
Weliswaar konden de houders van oude aandelen niet worden
gedwongen hun effecten in te ruilen voor de in financieel opzicht
. volkomen gelijkwaardige aandelen van Gemeenschappelijk Bezit,
maar door een verhoging van het aandelenkapitaal der N.V. Phi
lips’ Gloeilampenfabrieken totƒ20.000.000.— onder overdracht van
de nieuwe aandelen aan Gemeenschappelijk Bezit, was de nationale
onafhankelijkheid in voldoende mate gewaarborgd. Men had na
melijk statutair vastgclegd, dat Gemeenschappelijk Bezit een be
drag aan aandelen zou uitgeven gelijk aan het bedrag der overgeno
men Philipsaandelen, maar daaraan een beperking van de rechten
der aandeelhouders van Gemeenschappelijk Bezit verbonden. De
grootste invloed kregen de houders van een klein aantal prioriteitsaandelen. Deze mochten een bindende voordracht maken voor elke
benoeming van beheerders van Gemeenschappelijk Bezit. Elke sta
tutenwijziging, waartoe de aandeelhouders van Gemeenschappelijk
Bezit mochten besluiten, had hun goedkeuring nodig. Een ingewik
kelde constructie, waarbij vele puzzels moesten worden opgelost.
Het was merkwaardig met hoeveel scherpzinnigheid Anton
Philips de leemten in ieder juridisch betoog wist aan te duiden
en met hoeveel inzicht hij de discussies tussen zijn raadslieden
volgde.
De financiële reorganisatie werd vergemakkelijkt door de in de
eerste na-oorlogsjaren zo gunstige bedrijfsresultaten. De winst over
1919 liet een uitkering toe van 35 % aan preferente aandeelhouders
en van 151 % aan gewone aandeelhouders. Van deze hoge uitkerin
gen zou 20 % voor preferente en 100 % dividend voor gewone aan
deelhouders betaalbaar zijn in de nieuwe aandelen van Gemeen
schappelijk Bezit.
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Naast de afweer van ongewenste invloed van buitenaf, volgde de
leiding van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken zelf een politiek
van expansie, die nauw verband hield met de sedert de oorlog weer
sterk verscherpte internationale concurrentie. Overal zag men een
drang naar kartellcring, onder anderen tot beperking van de risico’s
der toenemende investering, welke bij de groei der technische een
heden bij een snel veranderende techniek voortdurend toenamen.
In 1920 breidden de Philips-fabricken de belangen in Nederland
uit door de verwerving van aandelenbezit in de N.V. Metaaldraadlampenfabriek ‘Volt’ te Tilburg en de aankoop van de meerderheid
der aandelen van de N.V. Pope’s Metaaldraadlampcnfabriek te
Venlo.
Zorgvuldig observeerde Anton Philips de concentratictendentics
in het buitenland, bijvoorbeeld het in 1919 opgerichte Engelse kar
tel : Electric Lamp Manufacturers’ Association of Great Britain Ltd
(Elma) en de in hetzelfde jaar tot stand gekomen Osram G.m.b.H.
Kommanditgesellschaft te Berlijn (door samenwerking van de
A.E.G., Siemens-Halske en Auer-Gcsellschaft).
Philips, die vooral met concurrentie van Duitse zijde rekening
had te houden, smaakte de voldoening in hetzelfde jaar 1919 een belangenoverecnkomst met Amerikaanse maatschappijen te kunnen
aangaan. De samenwerking met de International General Electric
Company en met de General Electric Company in Schenectady ge
tuigde van een winst aan prestige voor de N.V. Philips’ Gloeilam
penfabrieken, die bij onderhandelingen met Europese concerns van
grote betekenis zou blijken.
De verschillende machtige combinaties speelden niet alleen een
rol in de internationale prijzenpolitiek, maar beschikten ook over
een rijke variatie van octrooien, meestal als resultaat van uitgebreid
wetenschappelijk onderzoek. Zij trachtten in naburige landen fa
brieken op te kopen om hun afzetgebied te vergroten. Een en ander
dwong Philips de uiterste waakzaamheid in acht te nemen. Anton
Philips, beweeglijk als altijd, had bij zijn buitenlandse concurrenten
de reputatie een van de best-geïnformeerde fabrikanten van Europa
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te zijn. Hij bewoog zich met spelend gemak in de internationale wereld, menigmaal alle mededingers de loef afstekend.
In 1920 verwierfde N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken de meer
derheid van de aandelen in de Sociedad Espanola Lamparas Eléctricas ‘Z’ te Barcelona. Soms bestond er aanleiding tot gemeen
schappelijke transacties meteen buitenlandse onderneming. Zo werd
in 1921 tezamen met het Osram-concem overgegaan tot aankoop
van de Glühlampenwerke Aarau A.G. in Zwitserland.
Het was de vraag of de concentratie verder moest worden voort
gezet. In mei werd de Internationale Glühlampen-Preisvcreinigung
E.V. (I.G.P.) te Berlijn opgericht, evenwel zonder de medewerking
van Franse en Belgische fabrieken. Philips wilde zich niet aan prijs
afspraken onttrekken, maar zich ook niet meer binden dan strikt
noodzakelijk was. Bovendien gold het prijskartel alleen voor gloei
lampen. Het stond voor Anton vast, dat eerlang ook de produktie
van radiobuizen, ‘radiolampen’ zei men destijds nog, van betekenis
zou worden. Hij bepleitte bij zijn broer Gerard om anderen hierin
vóór te zijn.
Wij beschreven reeds het kritisch standpunt, dat Gerard Philips
ten opzichte van de na-oorlogse ontwikkeling van het concern in
nam: zijn wantrouwen jegens de uitbreiding van de buitenlandse
belangenpolitiek van de vennootschap en zijn over-consciencieuze
visie op het eigen technisch kunnen.
De terugslag in het zakenleven, die in 1921 tot een algemene ver
ontrusting aanleiding gaf, versterkte Gerard Philips in de overtui
ging, onder de gegeven omstandigheden de verantwoordelijkheid
niet langer te kunnen dragen. In hoeverre de vermoeidheid, die hem
destijds drukte, mee heeft bijgedragen tot het besluit om zich uit de
leiding van de vennootschap terug te trekken, valt moeilijk na te
gaan.
Men moest zijn beslissing eerbiedigen, berusten in het heengaan
van een van Nederlands grootste ingenieurs en bedrijfsleiders.
Merkwaardig dat Gerard achteraf, ook nadat zijn gezondheid zich
weer geheel had hersteld, nooit meer enige moeite deed van de tech107

nische expansie van het bedrijf op de hoogte te blijven. Hij had nu
eenmaal zijn ondememerscarrière afgebroken en van halfwerk hield
hij niet. Van deze ‘alles of niets’-houding aanvaardde hij de conse
quenties. Het afscheid moest definitief zijn. De verantwoordelijk
heid was immers aan Anton overgedragen!
Voor Anton was hiermee het ogenblik aangebroken om te be
wijzen, dat ook een eenhoofdige leiding van de vennootschap effec
tief kon zijn. Hij wist dat hij op vele medewerkers kon vertrouwen.
In het samenspel met hen, die bij de centrale leiding waren betrok
ken, lag de beste waarborg voor de verdere ontwikkeling van de
vennootschap, welke weldra tot een wereldconcern zou uitgroeien.

I

108

:

8
i

LEIDING

!

Het afscheid van Ir. Gerard Philips, de iste april 1922, betekende de
verbreking van het eerste ‘artikel-team’ dat de onderneming had ge
kend, de combinatie Gerard en Anton Philips, die de produktie van
de gloeilamp zo’n hoge vlucht had weten te geven. Besloten werd
dat de 48-jarige Anton Philips voortaan in zijn functie van directeur
zou worden bijgestaan door drie onderdirecteuren: J. H. Gaarenstroom, Ir. J. C. Lokker en P. N. L. Staal. Naast deze drie trouwe
medewerkers, die zoveel hadden bijgedragen tot de groei van de
onderneming, stonden andere figuren van betekenis, die in de eerste
jaren na de oorlog in dienst waren getreden.
De verandering in de directie verwekte begrijpelijkerwijze aan
vankelijk enige ongerustheid bij sommige groepen technici, die een
té sterke accentuering van het commercieel beleid voorzagen. Zij
bemerkten echter reeds spoedig welk een nadruk Anton Philips op
de verdere technische ontwikkeling van de onderneming legde.
Ook daar waar commerciële drijfveren de doorslag moesten geven,
ontbrak het Anton Philips nooit aan de moed om kostbare techni
sche experimenten te financieren, indien zij tot bedrijfseconomisch
verantwoorde exploitatie van nieuwe vindingen zouden kunnen lei
den. Zo verkreeg Anton Philips spoedig óók in de technische sector
van het bedrijf algemeen vertrouwen. Zijn leiding was niet een ge
specialiseerde vorm van richting geven, maar berustte op een door
allen erkende autoriteit in het algemeen beleid. Het kenmerkt de gro109
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te ondernemer, één van de hoofdpersonen in onze moderne samen
leving, dat hij, evenmin als de staatsman, vakspecialist mag zijn. Wél
kan, zoals bij Anton Philips het geval was, de grote visie samengaan
met belangstelling voor details.
Is het teveel gezegd de jaren 1922-1930 het hoogtepunt van An
ton Philips* ondememerscarrière te noemen? Het waren de jaren na
het aftreden van Gerard Philips, een tijd van onstuimige groei van
de onderneming, die nog steeds - misschien voor het laatst - door
één man kon worden overzien. Jaren waarin Anton Philips, geeste
lijk en lichamelijk in de volle kracht van het leven, met ongeëven
aard gezag de teugels in handen hield en de richtlijnen aangaf voor
de opbouw van het ‘wereldconcern in staat van wording’ in een
tijdperk waarin de radiotechniek de tweede pijler werd voor de
bloei van de onderneming.
De betekenis van de jaren twintig krijgt nog meer rehëf wanneer
men deze tijd van voorspoed vergelijkt met de economische wereld
crisis en de langdurige depressies, die er op volgden. Voor Philips
viel deze tegenslag in het zakenleven samen met veel persoonlijk
leed. Twee maal achtereen verloor hij een schoonzoon. Vooral de
dood van Jhr. Sandberg, de tweede man van zijn jongste dochter,
greep hem sterk aan en veroorzaakte een inzinking, die Anton met
moeite overwon.
Bij de economische onzekerheid in het tijdperk na 1930 kwam de
toenemende politieke spanning. Tezamen een reeks van factoren,
verklarend waarom Philips in zijn herinnering graag stil stond bij de
begintijd van de hem toegevallen leiding. Want dit is wel merk
waardig bij deze rusteloze plannenmaker met zijn zo sterk op de toe
komst gerichte activiteit: het verleden bleefsteeds een levende kracht
voor hem, een arsenaal van verworven ervaring, waaruit hij naar
hartelust putte als hij zijn medewerkers moed wilde inspreken of
hen voor fouten wilde behoeden. En het waren juist de medewer
kers uit de pionierstijd, met wie hij zich persoonlijk het meest ver
bonden voelde.
Bij de keuze van het stafpersoneel ging het er vooral om figuren
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te vinden, die de nodige verantwoordelijkheid konden dragen en
die, in navolging van de meester, de kunst verstonden bij alle zorg
voor details de grote lijn te blijven zien. Goede studieresultaten ga
ven bij deze keus lang niet altijd de doorslag. Menig jong ingenieur
werd in dienst genomen omdat hij een rol had gespeeld bijvoorbeeld
in het Delftse Studentencorps, in enig ander verenigingsleven of
daarbuiten had getoond over een zekere ervaring te beschikken in
de omgang met mensen. Anton informeerde dan ook dikwijls bij
zijn ingenieurs of zij de een of andere sollicitant uit het verenigings
leven kenden.
Intussen gebeurde het ook wel dat de ‘right man’ niet altijd ‘in the
right place’ terecht kwam. Meestal kreeg de man die faalde nog een
kans zich in een andere positie in de onderneming te rehabiliteren.
Soms evenwel was ontslag onvermijdelijk. Onder de druk van de
scherpe internationale concurrentie en bij het tempo der technische
ontwikkeling kon men niet al te veel consideratie in acht nemen met
werkkrachten waarvan de prestaties beneden de verwachting ble
ven. Wij zien hierin de aanleiding tot de ‘Philipslegende’, het in Ne
derland hardnekkig circulerende verhaal dat men ‘bij Philips zo
gauw ontslagen werd’.
Bij nader onderzoek bleek dat het percentage ontslagenen bij Phi
lips niet hoger doch lager lag dan bij de andere bedrijven hier te lan
de. Het maakt namelijk verschil of men van tien nieuw in dienst getredenen één, dan wel van honderd nieuwelingen tien ontslaat. In
het laatste geval verwijst de een naar de ander en dekt men eigen in
competentie achter het ontslag van lotgenoten. Ingewijden wisten
dat menig gemotiveerd ontslag - afgezien van de genoemde crisis
jaren - ook wel cens werd gegeven om iemand de teleurstelling van
later ontslag te besparen. Een en ander droeg echter bij tot een ge
ruchtvorming, die in sommige groepen intellectuelen een gevoel
van wantrouwen jegens de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken
wakker hield. De kracht en de betekenis van de leiding, die de on
derneming groot maakte, was tenslotte slechts te overzien voor de
genen, die het beleid van Anton Philips enigermate van nabij konui
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den volgen of die in lagere regionen de stimulerende sfeer van de
expansie wisten te waarderen.
Het is gewaagd een karakterschets te geven van een persoonlijkheid
in volle ontplooiing, meegroeiend met de gestelde taken. Hoe zou
men echter een ondernemer kunnen beschrijven zonder zich reken
schap te geven van de eigenschappen, die voor zijn werk beslissend
waren? Wij moeten dus wel een poging doen in een afwisseling van
grote lijnen en details een indruk te geven van de mens Anton Phi
lips, om tevens enig inzicht te verwerven in de wisselwerking tussen
zijn aanleg en de onderneming, die hij met vaste hand bestuurde.
Ieder was het er over eens dat Anton Philips een suggestieve figuur
mocht worden genoemd, - een ‘magnetisch’ man zeggen de Ame
rikanen - van wie een overheersende invloed uitging. Wat hem zo
de aandacht deed trekken, valt moeilijk te zeggen. Wij vermeldden
reeds, dat velen vooral onder de bekoring kwamen van zijn stem.
De forse, wat gezette gestalte, het energieke handgebaar, de heldere,
schrandere ogen, de innemende lach - bekwame schilders hebben
getracht de markante trekken van deze Philipsfiguur vast te leggen
zonder er ooit volledig in te slagen daarvan de geheel eigen charme
weer te geven. Vergis ik mij, indien ik meen op te merken, dat de
fotolens in sommige opzichten de zo beweeglijke man scherper heeft
kunnen uitbeelden?
De beweeglijkheid van Anton Philips kwam voort uit een over
grote vitaliteit. Een sterk gestel beschermde hem tegen vele vermoei
enissen. Zijn intense belangstelling ging gepaard met een levendige
fantasie, die, zoals bij naar buiten gerichte persoonlijkheden meer
voorkomt, in sterke mate werd gestimuleerd door de ervaringen
van alledag. Het heftig temperament, tot driftbuien geneigd, vond
een gelukkig tegenwicht in een sterk-ontwikkeld gevoel voor hu
mor. Ontspanning gaven hem ook zijn liefhebberijen, bovenal zijn
liefde voor de natuur en de kunst. Het moet echter worden betwij
feld of het evenwicht zou zijn behouden, indien Anton Philips niet
het geluk van een harmonisch gezinsleven beschoren was geweest.
Eén van de gaven, die beschutting gaf tegen de druk van het ner112
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veuze ondememersbcstaan, was gelegen in een zegenrijke eigen
schap : het op willekeurige momenten kunnen slapen (het is bekend
hoe Napoleon hiervan profiteerde). Tijdens auto- of treinreizen, of
ook in de huiskamer, kon Anton Philips aankondigen dat hij even
ging slapen en was dan ook werkelijk enige ogenblikken later in
diepe rust verzonken.
Napoleontisch was ook het geheugen van Philips: een bijna feil
loos geheugen, dat hem in staat stelde zich met verbluffende nauw
keurigheid allerlei bijzonderheden te herinneren. Een dergelijk ge
heugen zou tot een last kunnen worden indien het de besluitvaardig
heid in algemene beleidsvragen remde. Bij Anton Philips bestond
daarvoor echter niet het minste gevaar.
Slechts enkelen overzagen de complicaties en tegenstellingen in
Philips’ karakter. De van nature aanwezige evenwichtigheid dreig
de telkens uit het lood te slaan door de bewogenheid van zijn tem
perament. Hij was goedig én streng-autoritair, royaal maar tevens op
de penning, vooral wanneer hij meende, dat men hem tekort wilde
doen. Achter de harde veeleisendheid waarmee hij zijn ondernemersrol vervulde, stond een zekere gevoeligheid, zelfs overgevoeligheid.
Op de buitenwereld gericht, extravert, noemden wij de persoon
lijkheid van Anton Philips. Hij bezat het ‘open oog’ van iemand
voor wie het waarnemen zijn lust en zijn leven is. Hoger dan iedere
bespiegeling plaatste hij de daad. Zijn humaniteit eindigde bij de
grenzen van het mysterie van het geloof; religieuze problematiek
was hem vreemd, hetgeen niet zeggen wil dat hij blind was voor de
hoogste waarden, die de ethiek kent. Integendeel, steeds worden wij
in zijn handelen getroffen door het ‘praktisch Christendom’, dat hij
als waardcvoller beschouwde dan alle dogmata.
In zijn oprechte eerbied voor de mens lag de bron van een warm
sociaal gevoel. Zijn ondememersliberalisme strekte zich niet uit tot
een maatschappijbeschouwing, die de rechten van de sociaal-zwakken tekort zou doen. In de getemperde vrijheidsideologie van de
‘jonge liberalen’ zag hij eerder een wegbereiding voor het socia
lisme dan een opvatting, gericht tegen de voortschrijdende sociali113

sering van ons maatschappelijk bestel. Hij voelde eigenlijk nooit
voor enig politiek schema. Hoofdzaak bleef voor hem steeds de
mens waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde. Toen eens m een
vergadering - het was in de jaren twintig - ter sprake kwam of een
aangevraagde overwerkvergunning zich ook zou moeten uitstrek
ken tot de jongste fabrieksmeisjes en één der aanwezigen deze ruime
interpretatie bepleitte, antwoordde Philips: ‘Wil je je eens indenken,
dat je zelfeen dochter van 14 jaar zou hebben en dat dat kind hier in
de fabriek met overuren werkzaam zou zijn?’
Tegenover zijn in de sfeer van het zaken-doen soms opvallende
weerbaarheid en doortastendheid, zo duidelijk zichtbaar vooral bin
nen de grenzen van de op zichzelfniet zachtzinnige spelregels, die in
de internationale concurrentie golden, stond een tegemoetkomende
houding in vele andere gevallen. Wanneer bijvoorbeeld een aan
nemer zich te goeder trouw door een misrekening in zijn nadeel had
vergist, Het Philips hem nooit op het aannemingscontract ‘hangen’.
Er volgde dan doorgaans een voorstel tot een akkoord, dat zo’n aan
nemer uit zijn moeilijkheden redde.
Soms ging Anton Philips zelfs met een goedhartigheid tewerk,
waarvan men de merkwaardigste voorbeelden zou kunnen noemen.
Ik veroorloof mij, er één uit het verborgene naar voren te halen.
Philips dacht steeds dankbaar terug aan de betekenis, die Rusland als
afzetgebied voor de groei van het bedrijf had gehad. Het ging hem
bijzonder aan het hart, dat verschillende Duitse vertegenwoordigers,
die hem bij de opbouw van de verkooporganisatie in Rusland be
hulpzaam waren geweest, door de revolutie van 1917 geruïneerd
werden en het land berooid hadden moeten verlaten. Toen Anton
van hun nood hoorde tijdens de Duitse inflatieperiode na 1920, bood
hij enige van deze oude Duits-Russische medewerkers (die nooit
bij hem in vaste dienst waren geweest) op door anderen ongeweten
wijze een bescheiden pensioen aan.
In het ‘woord vooraf ’ werd vermeld, dat deze biografie zou zijn ge
wijd aan ‘de ondernemer Anton Philips als mens en aan de mens
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Philips als ondernemer*. Wij moeten er ons rekenschap van geven
wat de zojuist beschreven karaktereigenschappen voor de opbouw
van de onderneming hebben betekend. Men kan wel vaststellen, dat
de leiding van de N. V. Philips* Gloeilampenfabrieken een sterk per
soonlijk karakter droeg, maar geeft zo*n algemene bewering ons
werkelijk enig inzicht in de realiteit van het gebeuren? Verklaart zij
hoe de overdracht van geest op materie plaats vond? Hoe ver strekt
zich het begrip ‘leiding* uit in de organisatievormen van de moder
ne industriële produktie? Wat kon één man, op de hulp van vele
medewerkers aangewezen, betekenen voor de groei van een bedrijf,
dat hij niet eens technisch geheel doorgrondde ? Dit zijn vragen, die
wij niet kunnen omzeilen.
Twee eigenschappen van Anton Philips, zijn op creatieve fantasie
berustend marktgevoel en zijn intuïtie voor technische mogelijk
heden, zullen in de volgende hoofdstukken meermalen uit verschil
lende gezichtshoeken worden belicht. Wij willen hier, aansluitend
op de korte karakterschets, ingaan op de invloed, die uitging van
Philips’ gave tot direct menselijk contact in alle geledingen der bedrijfshiërarchie: de doorbreking van het formeel-organisatorisch
element door de ‘ontmoeting’.
Zelden vonden wij de betekenis daarvan zó systematisch beschre
ven als in de rede, waarmede Dr. B. C. J. Lievegoed de 12de mei
1955 het hoogleraarsschap in de sociale pedagogie te Rotterdam,
aanvaardde: een beschrijving van drie vormen van menselijk con
tact in de onderneming (Het arbeidsveld der sociale paedagogie, blz.
23-25).
‘Als eerste zou ik het contact-niveau willen noemen, hier ontmoet
men elkaar, meest met een bepaald doel, om met Jung te spreken in
de personasfeer, d.w.z. met het masker op, dat wij in de sociale om
gang hebben leren aanvaarden. De contact-groep ontstaat en gaat
uiteen zonder pijn, gelijk de groep die zich vormt op een receptie
van een waardigheidsdrager. Veel verder dan het: ‘interessant U hier
ook te ontmoeten’ komt men niet. De meeste vergaderingen komen
niet uit boven de problematiek van de contact-groep. Op contact115

niveau worden agendapunten afgehandeld (wat ook zijn betekenis
heeft!), maar geen mensen veranderd.
Als tweede zou ik het niveau van samenspel willen noemen. Er is
in ons handelen veel meer spel dan wij ons gcwoonlijk bewust zijn
ook daar waar dit verantwoordelijk handelen is in ons beroepsleven.
Risico nemen, uitdagen, spanning of iets lukken zal, zijn elementen
van het levensspel, dat naast zijn charmes, ook een diepere betekenis
heeft voor onze rijping als mens.
Tenslotte is het loslaten van een vertrouwd levensniveau en de
sprong naar een hoger niveau van mens-zijn, steeds verbonden met
risico, met het spelelement van de spanning of het lukken zal.
In zoverre de mens op dit niveau van persoonlijk-betrokken-zijn
bij de dingen, in een groep anderen ontmoet, komt het-betrokkenzijn van de een, in het gebied van het-betrokken-zijn van de ander.
Op dit moment begint het samen-spel.
Hier wordt de mens in zijn persoonlijk emotionele laag aange
sproken. Het komt tot spanningen en ontspanningen, tot persoon
lijke inzet en frustratie. Zodra een groep niet alleen een enkele ver
gadering houdt, maar zodra zij gaat samenwerken voor langere
duur, worden interactie-problemen opgeroepen. De laboratoriummethode kan de problematiek van het samen-spel tot bewustzijn
brengen en kan aan de sociaal paedagoog de methodiek leren de in
teracties in juiste en produktieve banen te leiden. Dit alleen al zou
voor het bedrijfsleven van vitaal belang zijn. Maar er is nog een der
de niveau waarin groeps-problemen zich kunnen afspclcn. Deze
sfeer wordt pas aangesproken zodra de groep is gekomen op het
ontmoetingsniveau waar de enkeling zijn diepste wezen uit kan
spreken, omdat de andere luistert en waar hij zelf pas zijn eigen Zijn
beleeft doordat de andere zijn Zijn uitspreekt. Door deel te hebben
aan een ontmoetingsgroep vindt elke deelnemer kracht om zijn
eigen weg van integratie-desintegratie, re-integratie te gaan.
Het ontstaan van een ontmoetingsniveau heeft tijd nodig, ook
daar waar het gezocht wordt, zal het slechts enkele momenten be
staan, om dan weer terug te vallen in het samen-spel of zelfs in de
ii 6
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contactsfcer. Maar deze enkele momenten vormen de stabiliserende
krachten van een gemeenschap. Op zulke ogenblikken heeft men
zijn medewerker als Mens geschouwd en dat is voldoende voor vele
jaren. Een bedrijfsgcmeenschap waar nooit een ontmoeting in deze
zin heeft plaats gehad, is een labiele groep, die bij de eerste storm ge
vaar loopt/
De enkele momenten waarop men jaren teren kon... Zekerheid,
dat Anton Philips als mens tegenover mens kon staan, of het nu een
van de arbeiders betrof, dan wel een van zijn hoogste medewerkers.
Hoeveel blijvende binding is hiervan het gevolg geweest!
Na jaren herinnerde een ingenieur zich nog hoe Anton Philips
hem op een reis naar Londen voorhield, dat hij niet moest vergeten
naast ingenieur ook nog mens te zijn. Sollicitanten werden dikwijls
toegesproken op een manier, die hen overrompelde: zeer direct, vol
belangstelling voor hun persoonlijke levensomstandigheden. ‘Al
lang verloofd, trouwplannen, nog geen huis? Dan moet er raad
worden geschaft/ Overwoog hierbij uitsluitend het bedrijfsbelang?
Wie dit dacht, vergiste zich. Spoedig bleek hoe Anton zich interes
seerde voor de kleinste bijzonderheden van een of ander vestigingsplan van jonge mensen, die hij had aangemoedigd naar Eindhoven
te komen.
Zijn fenomenaal geheugen was steeds het meest effectief waar het
om het levenslot ging van degenen, waarmede hij in aanraking
kwam. Geen van de beslommeringen, die de leiding van het snel
groeiend bedrijfhem gaf, kon dit sterk persoonlijk gerichte interesse
temperen. Na een gesprek met een verpleegster, die reeds geruime
tijd werkzaam was in een der medische diensten, liep Anton Philips
even heen en weer zei toen: ‘Het is alweer driejaar geleden, datje
vader overleed’.
Bij ziekte van een medewerker of van een van diens familieleden
informeerde Philips steeds persoonlijk hoe het er mee ging en ver
zuimde hij nooit bloemen of vruchten te sturen.
Wanneer Anton, vol goede zorgen voor zijn medewerkers,
iemand terwille wenste te zijn, deed hij dit in bewoordingen, die zo
117

min mogelijk de indruk moesten wekken, dat de ander een ‘gunst*
werd bewezen. Als een voorbeeld van hofïèlijk-hartelijke inkleding
nemen wij één briefje, gericht aan een in het buitenland vertoevende
ingenieur, in extenso op.
Eindhoven, 4 Mei 19..
Waarde A.,
Ik hoorde van L., datje van plan was heel vroeg terug te komen,
terwijl je er nog beroerd uit moet zien. Ik zou je daarom in over
weging willen geven het volgende te doen: De eene week van vacantie van verleden jaar op te soupeeren en de twee a drie weken
restauratie van je gezondheid te beschouwen niet als vacantie over
19.., maar als herstellingsverlof. Het is groote gekheid weer half uit
gerust aan het werk te gaan, omdat je zelf en ook je werk eronder
lijden. Ik heb bij mijzelf gezien wat het is, om weer geheel hersteld
in de business terug te komen; anders ben je toch maar een halve
man, waarvan onze Vennootschap ook maar half kan profiteeren.
Vandaar dat ik je verzoek, vier weken weg te blijven.
Met hartelijke groeten,

A. F. Philips.
Philips was doorgaans vol égards. Toen een jong ingenieur met vlie
gend stormweer uit Engeland terugkeerde, Het Philips te Hoek van
Holland informeren of de boot veilig was binnengekomen. Daarna
belde hij zelf de vrouw van de ingenieur op om haar de behouden
aankomst van haar man te melden.
De attentie voor ‘kleinigheden*, met alle bezorgdheid voor zijn
naasten, die daaruit sprak, beperkte zich waarlijk niet tot de staf der
hoge functionarissen. Philips hield ook in de fabrieken menigmaal
een arbeider staande om hem enige vragen van persoonlijke aard te
stellen. Toen bij een bezoek van zeer hoge autoriteiten een arbeiders
woning in het Phiüpsdorp werd bezichtigd en een bedrijfschef daar
bij de voordeur Het openstaan met het gevolg dat een klein kind in
de tocht kwam te zitten, viel PliiHps heftig uit tegen de schuldige.
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Wanneer er in de fabriek een jubilaris werd gehuldigd en Philips
niet in de gelegenheid was hem zelf toe te spreken, kwam het voor,
dat Anton hem een korte eigenhandig geschreven schriftelijke ge
lukwens deed toekomen. Een paar regels op een briefkaart zijn gauw
geschreven; zo’n korte krabbel na het ontbijt of uit het buitenland
tijdens een oponthoud op een station kenmerken Antons activiteit:
het direct doen als hij er behoefte aan had aan zijn gevoel uiting te
geven. Zo kon hij ook als hij iemand iets beloofde, met een bijna
onstuimige haast naar de telefoon grijpen om er zeker van te zijn dat
zijn belofte niet in het vergeetboek zou geraken. Uit vele trekjes
sprak Philips’ respect voor de medemens. Zijn actief medeleven, dat
zich zo dikwijls uitte in vormen van spontane sympathie maakten
op velen meer indruk dan iedere vorm van formele beleefdheid.
Wanneer er thans herinneringen worden opgehaald, komt menig
maal een door Anton beschreven briefkaart te voorschijn. Men ver
telt hoe hij aanbood om in zijn auto mee te rijden, of hoe hij aan het
station zijn koffers neerzette om iemands groet met een wedergroet
te kunnen beantwoorden.
Omdat hij zelf vele liefhebberijen had, juichte hij het ook toe als an
deren een ruim veld van belangstelling bezaten. Nooit was het zijn
bedoeling iemand geheel en al voor de onderneming op te eisen. De
bezieling, die van hem uitging, vertoonde dikwijls een pedagogi
sche inslag. Ook buiten het bedrijf profiteerde menigeen van zijn
goede raad, die dikwijls met veel gevoel voor humor werd gegeven.
Toen in de depressie van 1921 de beurskoersen sterk daalden en óók
op aandelen van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken verhezen
werden geleden, verbaasde het Anton dat een van zijn vrienden zich
hierover beklaagde. Hij schreef hem terug (21 febr. 1921): ‘Waar jij
nu een aandeel a 600 hebt gekocht en ik hét niet prettig zou vinden,
als je in mijn fabriek geld verloor, kun je mij het aandeel toezenden;
dan wil ik dat graag voor die prijs ovememen, echter met een goede
raad...’ En er volgde een vriendelijke vermaning. Anton kocht een
aandeel terug, dat hij op de beurs tegen een veel lagere koers had
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kunnen kopen. Hij verdroeg niet, dat zijn vriend zich gedupeerd
voelde maar wilde ook niet over zijn kant laten gaan, dat de ander
rich tekort gedaan voelde. Wie aandeelhouder wilde zijn, moest
ook het onvermijdelijke risico daarvan weten te dragen.
Philips eiste van zijn medewerkers veel, maar liet degenen die het
waard waren, bijzonder vrij in de uitvoering van zijn opdrachten.
Ook hierin lag een pedagogisch element: het op de proef stellen van
anderen, vooral in moeilijke situaties. Hij zei wel eens: ‘als ik van de
mensen 100% vraag krijg ik daarvoor misschien 90%’. Zo’n uitlating klonk harder dan zij was bedoeld. Antons principe was, dat
ieder ten volle zijn plicht moest doen. Alles wat ‘half werk* was,
stuitte hem tegen de borst. Men moest, wetend wat men wilde,
recht op het doel afgaan. Philips bracht dit zelf in praktijk door alles
van de hand te wijzen - binnen het zakenleven althans - wat zijn
aandacht van het bedrijf zou kunnen afleiden. Hij nam geen com
missarisfuncties aan buiten het gebied van de bedrijfstak waarin hij
zo’n prominente rol vervulde. Ook allerlei hem aangeboden ercfuncties werden geweigerd.
Als uitzondering moeten wij zijn lidmaatschap van de Mijnraad
noemen* In dit college vernam hij veel, dat hem in hoge mate inte
resseerde, in het bijzonder over de sociale vraagstukken, die zich
voordeden in een gebied waarin een heterogene arbeidersbevolking
was saamgestroomd. Philips’ adviezen werden in de Mijnraad bij
zonder gewaardeerd, wel het meest door Monseigneur Nolens, die
groot respect had voor de Eindhovense fabrikant. De sympathie
was trouwens wederzijds. Nolens, een echte Limburger, voelde zich
in het Haagse milieu - de vergaderingen van de Mijnraad vonden
doorgaans in Den Haag plaats - nooit geheel thuis. Hij wist, dat An* Wij willen hierbij afzien van een uitvoerige vermelding van Philips’ lidmaatschap van de
‘intendance-commissie’ in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Dit was een gemengde com
missie van militairen en burgers, ingcsteld om toezicht te houden op de aanschaffing en de
opslag van legergoederen (met inbegrip van kleding en levensmiddelen). Nu en dan rappor
teerde de commissie voorbeelden van ergerlijk wanbeheer. Toen een klacht over plichts
verzuim van een majoor er slechts toe leidde, dat deze majoor tot overste werd bevorderd,
nam Philips zijn ontslag uit de commissie.
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ton Philips geen boven-Moerdijkse terughoudendheid kende en
kwam daarom na afloop van de vergadering meermalen op Philips
af met de woorden: ‘Komde gij eens een goed glas wijn drinken*.
Het ging daarbij dan vooral om het gesprek, dat tussen de beide
leidersfiguren altijd bijzonder ongedwongen was.
Met Philips’ rechtlijnigheid in het bedrijfsbeheer, de weloverwo
gen beperking van zijn zakelijke activiteit, contrasteerden zijn vele
liefhebberijen. Tot de inconsequentie, die de menselijke natuur ken
merkt, behoorde voorts, dat de man van de taai volgehouden lange
termijn-politiek aan sterke wisselingen in zijn belangstelling en en
thousiasme onderhevig was, zowel binnen als buiten de onderne
ming. Bij het aanvullen van zijn kunstcollectie had hij telkens een of
andere ‘hobby’. Nu eens liep hij warm voor gotische meubels, dan
weer voor Oosterse bronzen. Ook binnen het bedrijf concentreerde
Antons aandacht zich soms op één artikel. Medewerkers uit het bui
tenland, die naar Eindhoven reisden, trachtten er vooraf van op de
hoogte te komen uit welke hoek de wind woei.
Wie het in ‘kleinigheden’ niet nauw nam, kon op een correctie
rekenen. Hij had zich aangewend zijn natuurlijke hartelijkheid te
temperen door nu en dan een zekere distantie in acht te nemen,
waarin een ontstemming kon meeklinken als hij iemand aansprak
met de woorden ‘Zag, waerde heer...’ Wie veel met hem in aan
raking kwam, kende alle nuances van de verschillende uitdrukkin
gen, die Philips graag bezigde. Als hij geen bevel wilde geven, maar
toch zijn opinie wilde laten blijken, was een ‘ik zou het niet doen,
waerde heer’, speciaal het ‘waerde heer’, voldoende om te weten,
dat men op zijn hoede moest zijn.
Iets vriendelijker bedoeld, maar toch met de meeste nadruk verkon
digd, luidde het advies: ‘Je moet de dingen zelf doen en to the bottom*.
Hoge lof lag in zijn woorden besloten als hij iemand‘een goed koop
man’ noemde. Minachting sprak uit het gezegde ‘een slappeTinus’.
Philips hield er van vooral zijn jonge medewerkers goede raad te
geven, soms in stelregels, die hij hun terdege wistin te prenten.‘Hoe
beter de keuken is, hoe beterje de spijzen moet opdienen, anders eten
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de klanten die niet/ Of: ‘doe iets helemaal goed of doe het niet, want
alles wat daartussen ligt geeft maar ellende/ Het kon hem irriteren
als de vereiste zuinigheid niet in acht werd genomen. Was hij zelf
eens bijzonder royaal, dan zeiliij lachend: ‘op kosten van het sterfhuis/
Besluitvaardigheid werd bijzonder op prijs gesteld. Toen een se
cretaresse bij hem solliciteerde en Anton Philips haar meedeelde dat
hij haar zijn besluit na een half uur zou meedelen, keek hij aange
naam verrast op toen de sollicitante hem vroeg: ‘Kunt U niet met
een besluiten* ?
Philips aarzelde nooit lang om bij moeilijke beslissingen de knoop
door te hakken. Hierbij trok hij zich dan niets aan van organisatie
schema’s. Zo kwam hij eens uit Parijs terug, onder deindruk van een
daar vernomen klacht dat de aanvoer van Philipsartikelen in Frankrijk
geen gelijke tred hield met de bestellingen. Philips begaf zich toen
naar de afdeling expeditie en het een aantal partijen, die ter verzending
naar verschillende landen klaar stonden, direct naar Parijs sturen.
Het is moeilijk grenzen te trekken tussen snelheid van besluiten en
het onmiddellijk doorzien van situaties, met de daarop volgende re
acties. Met een oogopslag overzag Philips bijvoorbeeld waar de
schoen wrong in een of ander ontwerpcontract. Hij verbaasde juridisch-geschoolde medewerkers telkens door de manier waarop hij
met bijna feilloze zekerheid leemten of gebreken in een schriftelijke
overeenkomst wist aan te duiden.
Weloverwogen, met een langzamer besluitvorming, was Philips’
beleid in beleggingszaken. Hierbij - er moesten telkens grote be
dragen van het bedrijfskapitaal én gedeelten van zijn particuliere
vermogen worden belegd - profiteerde Philips van zijn kennis van
efièctenzaken, die sedert zijn leertijd in het bankwezen en in de ef
fectenhandel nog was verdiept.
In het personeelbeleid waakte Anton Philips zoveel mogelijk tegen
‘protectie’. Hij had een afkeer van ‘vriendjespolitiek’, maar was toch
meermalen zo welwillend zonen van vrienden ofkennissen een kans
te geven om te tonen wat zij waard waren. Daarbij werd dan spe122

ciaal gelet op het *tempo’. Anton Philips verdroeg in zijn omgeving
geen langzame, aarzelende personen. Toen hij bij de uitvoering van
een bouwwerk eens een opmerking maakte tegen een opzichter, dat
het werk te langzaam ging, stoof Anton op bij het antwoord, dat
‘alles zijn normale gang’ ging. Men diende vlug te werken, het snel
le moest bij Philips ‘normaal’ zijn!
Menigmaal prentte hij beginnende medewerkers het beginsel in:
‘Liever een fout maken dan uit overvoorzichtigheid niets doen’! Hij
controleerde hoe men werkte. ‘Je voelde het oog van de baas op je
rusten’, vertelde iemand jaren later.
In feite droeg de controle echter dikwijls het karakter van steun
en meelevende belangstelling. Waar het nodig was, het Philips zijn
nooit aflatend interesse blijken. Hij gafgeen oplossingen, maar moe
digde iemand aan naar een oplossing van een probleem te blijven
zoeken. Na een woord van aanmoediging belde hij dan enkele da
gen later nog eens op: ‘Bent U al wat verder gekomen?’
De technicus van het laboratorium: ‘Ja, meneer, ik heb wat proef
jes klaarliggen.’
‘Dan kom ik vanmiddag even kijken.’
Onvriendelijk werd de toon slechts waar Philips plichtsverzuim
constateerde. Hij eiste onvoorwaardelijk de meest nauwgezette stipt
heid. Wanneer half negen als het begin van de kantoortijd stond
aangegeven, betekende dit voor hem ‘half negen beginnen’, dat wil
zeggen met het werk beginnen. De jas uitdoen en de hoed wegleg
gen, het praatje over het weer en al het andere wat zo tot het aan
loopje voor de dagtaak behoort, moest men maar vóór kantoor-of
fabriekstijd doen*
Eén van Antons methoden om op hoger personeel toezicht te
houden, was het opbellen in de vroege ochtend. Hij kon er zich op
* Eén van zijn grieven tegen de Haagse ambtelijke sfeer was het, in zijn oog, te langzaam op
gang komen van het werk in het eerste uur van de ochtendwerktijd. Er lag dan ook wel
enige opzettelijkheid in zijn gewoonte om bij bezoeken aan ministers en andere autoriteiten Philips logeerde in Den Haag meestal in Hótel des Indes - op vroege afspraken aan te sturen.
Toen een secretaris-generaal hem eens vroeg: ‘U wilt het ministerie hier toch niet reorgani
seren’ ?, luidde het antwoord van Philips: 'In geen geval, maar het zou misschien geen kwaad
kunnen als ik het deed’.
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die manier van vergewissen of ieder op zijn plaats was. Voorts of
men zich aan vroeger verstrekte opdrachten had gehouden. Wee
degene, die zei dat hij een opdracht had ‘doorgegeven’. Prompt
volgde dan het bitse antwoord: ‘Kan me niet schelen, maar is het
ook gebeurd?1 Niemand koesterde de illusie, dat Philips het nakomen
van een door hem persoonlijk verstrekte opdracht niet zou contro
leren. Om risico te voorkomen, spande men zich tot het uiterste in
om het verwijt van plichtsverzuim te ontgaan. Dat men hierbij wel
eens verder ging dan bedrijfseconomisch verantwoord was, behoeft
ons niet te verbazen. Een enkele anekdote ter illustratie hiervan:
Dr. Philips hield er van, in buitenlandse vakantieverbhjven een
willekeurige winkel binnen te gaan om er zich van te vergewissen
of men daar Philipsartikelen in voorraad had. Ook lette hij op affi
ches en ander reclamemateriaal, dat hij graag in voldoende mate ver
spreid zag. Zo gebeurde het, dat hij in een klein bergdorp in Wallis,
Zwitserland, bemerkte dat een plaatselijke kleine handelaar geen
Philipslampen in zijn winkel had. Philips onderhield de man over
deze lacune in zijn beleid; kort daarop gaf hij de leider van de Zwit
serse verkooporganisatie te kennen, dat deze blijkbaar niet het ge
hele land bestreek. Het verweer dat de genoemde winkelier mis
schien niet meer dan tien lampen per jaar verkocht, viel niet in goe
de aarde. ‘Wie het kleine niet eert,’ enz.
De Zwitserse chefs kenden Anton Philips voldoende om te weten,
dat hij bij zijn eerstvolgende vakantie in Zwitserland de steekproef
zou herhalen. Zij begaven zich dus met hun auto naar het kleine
nest in de bergen, verloren veel tijd door een kokende radiator,
maar smaakten de voldoening de winkelier volledig te overtuigen
van de onmisbaarheid van het Philipsprodukt. De man, die aller
minst solvabel was, bleek zo gevleid door de persoonlijke belang
stelling, die hem ten deel was gevallen, eerst van Dr. Philips, toen
van hooggeplaatste Zwitserse Philipsfunctionarisscn, dat hij prompt
een paar honderd lampen bestelde. Meer dan hij kon verkopen en
meer dan hij kon betalen. Toen men Dr. Philips dit verhaal later, in
1946, vertelde, heeft hij er hartelijk om gelachen.
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Het leek of hij een zesde zintuig bezat om op te sporen waar in de
vele fabrieken iets verkeerd liep. Meestal begon hij op zijn persoon
lijke verkenningstochten onderaan in de beroepshiërarchie vragen
te stellen: liefst enige malen dezelfde vraag aan verschillende arbei
ders, daarna vragen aan voormannen en aan chefs van onderafde
lingen - totdat hij genoeg wist om, als het nodig was, de bedrijfs
leider klem te zetten. Deze trachtte zich dan wel eens te redden door
de aandacht af te leiden ‘naar iets ergers’, een methode, die slechts
bij uitzondering succes had.
Tot in het onredelijke toe verlangde Philips, dat men op zijn vra
gen met concrete gegevens, liefst met veel cijfers, zou ingaan. Men
kon dan beter een onjuist antwoord geven of er een slag naar slaan
dan het antwoord schuldig blijven (overigens met het risico dat Phi
lips de schuldige enige weken later bij zich riep om hem een standje
te geven over de onjuiste inlichtingen).
Het werd jonge ingenieurs ingeprent, dat zij de nodige slagvaar
digheid moesten tonen en zich met geschatte cijfers moesten behel
pen als ze in het nauw werden gedreven. Eén van hen vertelde hoe
hij, kort na in oktober 1923 in dienst te zijn getreden, tewerk gesteld
werd in de afdeling-lampenonderzoek. Op zekere dag stond plotse
ling de heer Philips met enige Engelse bezoekers voor hem.
‘Zeg, hoeveel kaarssterkte heb je hier nu?*
De assistent, die het niet precies wist, antwoordde prompt:
‘Twee millioen, meneer Philips,’ waarop Philips zich omdraaide
en tegen de Engelsen zei: ‘Three million candlepowcr’. Toen het
gezelschap vertrokken was, bleek bij nadere berekening de totale
kaarssterkte niet meer dan één millioen te zijn.
Philips werkte snel en geconcentreerd. Zijn bureau was steeds orde
lijk, de werktafel van een ‘clean-desk man*. Uitermate doelmatig
was zijn tijdsindeling, vooral bij het ontvangen van bezoekers. Men
behoefde niet lang te antichambreren. Ieder gesprek werd binnen
de vastgestelde tijdsgrens gehouden; meestal eerst bij het heengaan
kreeg de bezoeker een sigaar gepresenteerd.
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Wanneer Philips een van zijn medewerkers telefonisch bij zich
ontbood, begon hij dikwijls met de vraag: ‘Wanneer heb je tijd'?
Hij stoorde anderen niet graag in dringende werkzaamheden. Soms
echter, vooral in een bui van slecht humeur, verlangde hij dat men
bij de eerste oproep direct, in ijltempo zelfs, bij hem verscheen.
Het gebeurde ook wel, dat Anton Philips in zijn dagindeling speel
ruimte het voor een gesprek van niet-zakelijke aard. Hij hield er
van, nu en dan eens iemand van zijn staf voor een informeel gesprek
uit te nodigen. Bij alle openhartigheid en jovialiteit wekte hij echter
toch de indruk van een zekere geslotenheid. Weinigen kenden hem
werkelijk goed.
Ook bij een man van groot formaat ontbreken de karakterfouten
niet. Het is slechts de vraag hoe men de negatieve trekken in Anton
Philips’ persoonlijkheid kan interpreteren bij gebrek aan objectieve
gegevens. Menige bron van informatie kent een lichte troebeling
door min of meer verdrongen grieven. Bovendien zijn er zovele
eigenschappen, bijvoorbeeld driftigheid, die zich onttrekken aan de
algemene gelding van een waarde-oordeel. Terwijl sommigen de
nadruk legden op de zelfbeheersing van Dr. Anton Philips, bewaren
anderen herinneringen aan zijn driftbuien. Hij sloeg bijvoorbeeld
eens een wandelstok stuk op een schrijfbureau in de glasfabriek.
Ieder is het er echter over eens, dat een driftige uitval van Philips
zelden rancune naliet omdat hij later weer zo extra vriendelijk kon
doen of zelfs ronduit zijn verontschuldiging aanbood. Trouwens,
men wist in welke mate de heftigheid moest worden toegeschreven
aan de spanningen, die uit de leiding van het bedrijf voortvloeiden.
Philips toonde zich vooral geïrriteerd als men bang voor hem
was. Hieruit ontstond wel eens een vicieuze cirkel, die licht tot een
uitbarsting kon leiden, vooral op een dag waarop Philips zijn kan
toor in een geprikkelde stemming betrad.
Waar drift en ergernis samengingen, dreigde de rustige beoorde
ling van situaties verloren te gaan. Dan vielen gedicteerde brieven
te scherp uit en hing veel af van de tact van Philips’ secretaresse, die
in het stenogram meermalen een wat te fel uitgevallen passage ma126

tigde en haar chef later op de dag de brieven in iets rustiger formu
lering voorlegde: waarna deze dan doorgaans stilzwijgend zijn
handtekening plaatste.
Bij de heftigheid van Philips’ temperament behoeft ons niet te
verbazen, dat uren van rust en ontspanning afwisselden met een dik
wijls geforceerd tempo. Men kon zijn gehaastheid soms al be
speuren aan de manier waarop hij aan het ontbijt brieven met een
vinger of de vlakke hand openscheurde, of aan de manier waarop
hij het puntje van zijn sigaar afbeet (hij was een geducht roker).
Aan zijn kantoor gekomen, begon hij dikwijls al bij de deur te dic
teren : snel en zonder op stylistische zuiverheid te letten. De grenzen
tussen een merkwaardige snelheid van reageren, met een uitzonder
lijke besluitvaardigheid en een al te abrupt beslissen in een stemming
van drift en haast, dreigden nu en dan te vervagen.
Soms scheen een min of meer dictatoriaal bevel geduld en bezin
ning te moeten vervangen, bijvoorbeeld waar bij verschil van me
ning tussen twee medewerkers de aanwijzing ‘zorg datjullie het eens
worden’ in de plaats van luisteren en bemiddelen kwam. Philips had
namelijk het land aan alle conflictsituaties in zijn omgeving.
Tegenover deze vredelievendheid en een zekere overgevoeligheid
stonden echter de zojuist vermelde driftbuien. Tot de contrasten be
hoorde ook de tegenstelling tussen zijn opvliegend temperament
en het geduld, dat hij als onderhandelaar kon tonen. In belangrijke
vergaderingen, vooral bij internationale besprekingen, wist hij voor
zichtig te laveren. Zó subtiel was hierbij zijn situatiegevoel, dat hij
zijn medewerkers wel eens de raad gaf niet aan de gegevens te den
ken, die zij verborgen wilden houden.
Philips verstond de kunst van het luisteren. Op tal van foto’s ziet
men hem in gespannen aandacht, meestal in kleine kring, een of an
der betoog volgen. Wanneer hij een vergadering presideerde, kreeg
ieder de kans zijn mening te zeggen. Pas als iedereen uitgesproken
was, bracht Philips zijn mening naar voren.
De moderne psychologie, steeds meer sociaal-psychologisch ge
oriënteerd, vestigt terecht de aandacht op de ‘rol’-functie, die bij de
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wisseling van de rollen, welke iemand speelt, verduidelijkt waarom
ons gedrag zo sterk kan variëren. Philips was als echtgenoot en huis
vader een ander mens dan als leider van de onderneming. En in het
bedrijf maakte hij verschil tussen het handelen in de rationele sfeer
van de organisatie en de sterk persoonlijke binding met zijn meest
vertrouwde medewerkers. De bij tijd en wijle bijzonder snelle overgang van de ene sfeer naar de andere, dc wisseling van rollen, gaf
Philips doorgaans iets ondoorgrondelijks, óók in het oog van dege
nen die hem goed meenden te kennen.
De beminnelijkste, zonnigste kant van Anton Philips’ karakter lag
ongetwijfeld in het gezinsleven, dat hem zo dierbaar was. In het
contact met vrouw en kinderen en enkele vertrouwde familieleden
of vrienden, kon hij zich geven zoals hij was, dat wil zeggen zoals
hij naar zijn emotioncel-affcctieve aard het liefste was: ongedwon
gen de genegenheid zoekend van degenen, die hem het meest nabij
stonden. Van zijn vrouw bovenal.
Het is eigenlijk onbegonnen werk een levensbeschrijving te geven
zonder een diepgaande kennis van de huwelijksverhouding, die
voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van essentiële betekenis
kan zijn. Maar wij weten tevens dat niemand ten volle in de intimi
teit van een huwelijk kan doordringen. Men heeft er trouwens het
recht niet toe dit gesloten domein binnen te gaan. In een tijd waarin
men zich wel eens afvraagt hoeveel huwelijken nu werkelijk ‘ge
lukkig’ zijn, mag echter nog wel eens worden geconstateerd dat niet
alle scepsis gerechtvaardigd blijkt. Er bestaan inderdaad nog huwe
lijken, waarin man en vrouw in de Liefde en de liefde één zijn. De
getuigenissen over het leven van het echtpaar Philips-de Jongh, soms
zo ver uiteenlopend, zijn op één punt eenstemmig: het huwelijk van
Anton en zijn vrouw Anna betekende, ondanks wel eens voorko
mende momenten van ergernis of wrijving, een bron van geluk,
kracht en inspiratie voor hen beide.
In Anna’s beheerstheid en critisch inzicht vond Anton het tegen
wicht voor zijn soms te hevige innerlijke bewogenheid. Hij wist zijn
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echtgenote te waarderen als levensgezellin én als partner achter de
schermen in de moeilijkheden van het dagelijks werk. Hij bewon
derde haar ook in het bestier van de huishouding, die drukker werd
naarmate de kinderen groter werden en de deuren van huize De
Laak wijder opengingen voor de schare jongelui, die in de gezellig
heid van het familiemilieu werden opgenomen. Gezellig kon Phi
lips in hoge mate zijn. Hij hield ervan uitvoerig, met veel gevoel
voor humor te vertellen en zijn gezin te laten mee-delen in een re
laas van alle belevenissen tijdens zijn zakenreizen, die vrouw en kin
deren konden interesseren. Op familiefeestjes was hij uiterst vin
dingrijk in het bedenken van grapjes, die de goede stemming tot een
soms uitbundige vrolijkheid konden opvoeren. In zijn voorliefde
voor kleine kinderen en honden lag het ongekunstelde van iemand,
die het leven boven de leer kan doen gaan en de dag weet te plukken
zonder remming van intellectualistische bespiegelingen.
Zelfs in de jaren, waarin de leiding van het bedrijf steeds hogere
eisen begon te stellen, behield Anton Philips de gewoonte ’s avonds
niet te werken. Wel dacht hij thuis na over zakelijke problemen die
hem bezig hielden, nu en dan iets in zijn zakboekje aantekenend,
maar het echte ‘werken’ bewaarde hij tot de kantooruren of tot
dagen van conferenties in binnen- of buitenland. Hij behield zich
alle vrijheid voor om naar hartelust te lezen, veilingscatalogi te be
studeren, met zijn kinderen te schertsen of zich met gasten te on
derhouden. Gasten kwamen er meer en meer op De Laak. Nu eens
waren het beroemde musici (Hubcrmann, Myra Hess, e.a.), die te
Eindhoven kwamen concerteren, dan weer buitenlandse zakenrela
ties, die in het gastvrije huis van de Philipsen werden ontvangen.
In de zomervakanties ging men met de kinderen op reis, door
gaans naar Zwitserland. Principieel, om de jeugd niet aan te grote
luxe te wennen, werden eenvoudige berghotels opgezocht, pleister
plaatsen op de lange wandeltochten, die gelegenheid boden het land
beter te leren kennen dan door autoritten mogelijk zou zijn ge
weest. Er werd, onder vrolijk gezang, uren lang stevig doorgestapt.
Menige picnic gaf aanleiding tot uitgelaten stemmingen, bijvoor129

beeld als er verschillende pakjes soeppoeder door elkaar werden ge
gooid om een of ander wonderlijk brouwsel te verkrijgen of als va
der Philips zijn vaardigheid in het bakken van kaasbroodjes demon
streerde.
In ieder hotel toonde hij zijn nooit verflauwende belangstelling
voor alles wat enig licht kon werpen op de economische situatie in
het bezochte gebied. Hij informeerde naar de herkomst van spij
zen die op tafel verschenen, naar prijzen en naar zoveel meer, dat
dan weer gerangschikt werd in het wonderlijke geheugen, waaruit
Philips steeds scheen te kunnen putten. Bij alle vriendelijke gesprek
ken met het hotelpersoneel, stelde hij echter hoge eisen aan de be
diening. Hij wist zich ook in dit milieu te doen gehoorzamen.*
In latere jaren trok het gezin ’s winters meestal voor enige weken
naar een der centra voor de wintersport. In een brief aan Brusse
(1927) schreefPhilips als aanvulling op een interview, dat hij de journalist-literator had toegestaan: ‘ ’s Winters neem ik gewoonlijk drie
weken vakantie om in de hoge luchten in Zwitserland met de ge
hele familie de wintersport te beoefenen, vooral skiën, ’s Zomers ga
ik ook drie weken met vakantie op ca 1400 a 1500 meter hoogte.
Dan klim ik wel flink, maar het echte bergklauteren op handen en
voeten laat ik maar over aan mijn vrouw en zoon.’
Later toen de kinderen getrouwd waren, toonde Philips alle eigen
schappen te bezitten voor Tart d’être grand-père’. Zijn patriarchale
neigingen konden zich toen op een steeds groter wordende familie
kring richten.
Uit een verslag van Amy Groskamp ten Have, die eind 1938
voor de Oprechte Haarlemsche Courant, een interviewbezoek bij
mevrouw Philips had aangevraagd, citeren wij:
* De manier waarop Philips zich kon doen gelden, bleek onder anderen aan boord van de
Harwich-boten waarmee hij zo dikwijls ’s nachts naar Engeland reisde. De stewards hielden
zich aan het consigne, Philips ’s morgens in de vroegte later te wekken dan enige andere
passagier. Philips was er namelijk van overtuigd, dat men wel wat veel tijd openhield voor
douaneformaliteiten, enz. en meende te mogen verlangen, dat men zijn slaap niet node
loos bekortte.
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„

‘Uit de gang klinkt kindergejoel.
‘Twee van mijn kleinkinderen,* die met de kinderjuffrouw bij mij
logeren/ zegt mevrouw Philips.
Het is tijd voor de lunch. Hartelijk worden wij uitgenodigd te
blijven en weldra zit het gezin rond de koffietafel geschaard. Er
wordt tamelijk snel geserveerd en vlug gegeten. In dit huis wordt
geen tijd verbeuzeld. Geen minuut gaat verloren. De twee kleine
jongetjes - drie en zeven zijn zij - eten braaf en keurig hun boter
hammetjes. Onbeschroomd zeggen zij af en toe hun woordje.
Wij horen hoe Dr. Philips - een man, die over het lot van 38.000
mensen beschikt en wiens naam over de gehele aardbol bekend is een ernstig gesprek begint met zijn kleinzoon van acht.
‘Ben je klaar met eten? Zal ik een ijsco voor je maken?* vraagt
grootvader.
‘Graag Opa*... klinkt het.
Geamuseerd kijken wij toe. Het deksel wordt opgelicht van een
grote zilveren doos en er uit komt een... doodgewone ontbijtkoek!
Flink boter er op, een doorgesneden plak wordt dubbel gelegd.
‘Ik ook een ijsco*... zegt een stemmetje aan de overkant.
Maar Gijs moet eerst zijn bordje netjes leegeten.*

Wij schreven reeds enige malen over de veelzijdige belangstelling
van Anton Philips, die zich onder anderen manifesteerde in een aan
tal liefhebberijen waaraan hij zich in de loop van de jaren steeds
meer ging wijden.
Na de reeds vermelde aankoop van het grote terrein bij ‘Het
Zwarte Huis’, de honderden hectaren in de omgeving van de Oirschotse Dijk, slaagde Philips er in 1924 in het landgoed ‘De Pan* te
verwerven: ongeveer 320 hectaren, tussen Maarheeze en Someren
gelegen. Dit gebied, dat lange tijd voornamelijk jachtterrein was
geweest, vertoonde alle sporen van verwaarlozing. In de buurt van
* Kinderen van de jongste dochter, die na haar huwelijk met Jhr. H. A. C. van Riemsdijk,
enige maanden in de Verenigde Staten verblijf hield.
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een oude boerderij lag een moeras, daarnaast uitgestrekte percelen
hei en laag hout; hier en daar ook wat bos. Met grote animo en zorg
begon Philips met het aanbrengen van verbeteringen.* Er werden
sloten gegraven naar een reeds bestaand afwateringskanaaltje; ver
volgens begon de aanleg van eiken- en van sparrcnlanen en de aan
plant van populieren. De mooie hei moest echter zoveel mogelijk
worden ontzien.
Het was voor Philips steeds een behoefte de waarde van de door
hem gekochte gronden te verhogen. Hij overzag de economische
aspecten van de bosbouw en beschikte over een gefundeerd oordeel
over de voor- en nadelen van kapitaalinvestatie in grond. Deson
danks mag niet worden gezegd, dat het economisch motief voor de
grondbezitter Philips overheerste. Hij behoorde niet tot degenen,
die in een boom slechts het potentiële timmerhout weten te waar
deren. Integendeel, dwars door al zijn rationele overwegingen heen,
liep een onberedeneerde liefde voor alles wat groeide en biocide.
Voor hem was een boom een levend wezen. Het ging hem altijd
aan het hart als hij om de een of andere reden een boom moest laten
kappen. Zelfs het snoeien vond hij een wreed bedrijf. Bij alle plan
nen van fabrickswoningbouw te Eindhoven werd terdege rekening
gehouden met mogelijkheden, die er bestonden om bomen te sparen.
Toen in 1922 een storm eens rond het Witte Huis negen hoge
fijnsparren velde, was Philips diep geschokt. Hij kon niet berusten
in het oordeel van de houtvester, dat de bomen ten dode waren op
geschreven. Er moest een oplossing te vinden zijn, geld noch moeite
mochten worden gespaard. De bomen zouden leven. ‘Die moeten
weer overeind,’ zei de heer Philips. En de houtvester zocht de hele
dag naar Heren en bokken en ander materiaal om de lange stelten
weer overeind te sjorren. Toen ze weer stonden, moesten de fijn
sparren met humusrijke grond worden gevoed. Staan was één, maar
ze moesten ook groeien. De heer Phihps kwam telkens kijken hoe
* *s Zomers reed Philips, vergezeld door zijn zoon Frits, soms reeds om zes uur ’s ochtends
uit om een van zijn boerderijen of landontginningen te bezoeken. Op de terugweg zette hij
zijn zoon dan tegen half negen bij de Nutsschool in de Rcigcrlaan af.
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het gesteld was met de troetelkinderen die hij van de ondergang had
gered. > *
Het waren niet alleen bomen, die zijn liefde hadden. Eens, op weg
naar een vergadering van de Mijnraad in Limburg, zag hij even
voorbij Susteren een blauw bloempje langs de kant van de weg.
Zich de tijd niet gunnend zijn auto te doen stoppen - het was reeds
laat - verdiepte hij zich in de vraag wat het toch wel voor een
bloempje kon zijn geweest. Op de terugweg kreeg de chauffeur be
vel langzaam te rijden en Philips behulpzaam te zijn het bloempje
op te sporen. Het werd na enig zoeken gevonden, waarbij bleek dat
het werkelijk een bijzonder soort was.
Onverflauwd bleefPhilips’ activiteit als verzamelaar. Wie hem hier
bij in volle fleur wilde gadeslaan, moest hem volgen naar de anti
quairs, die hij op zijn buitenlandse reizen zo graag bezocht. Ieder
uur, dat hij daarvoor kon vrijmaken, bracht hij in Parijs, Londen,
Zürich en andere steden door in winkels van handelaren in antiek.
Meestal belandde hij dan in een achterkamer, waar de antiquair het
ene voorwerp na het andere bij hem neerzette. Het kon dan gebeu
ren, dat Philips ‘en gros’ kocht, soms met de bijbedoeling duplicaten
onder vrienden of medewerkers te verdelen.
Evenals bij de aankoop van grond zag Philips bij de verwerving
van kunstbezit gaarne dat de verkregen objecten hun waarde be
hielden. Het ergerde hem als men bij onderhandelingen overvroeg.
Toen eens een bekend kunsthandelaar te Amsterdam een te hoge
prijs vroeg voor een oud-Hollandse schilderij en Anton Philips op
zijn protest te horen kreeg: ‘Als mijnheer Philips het niet kan beta
len, wie kan het dan wél betalen* ?, voelde hij zich door zo’n opmer
king gekwetst. Hij stelde er prijs op, niet meer dan de objectieve
handelswaarde, voor zover die kon worden vastgesteld, te betalen.
Hoofdzaak bleef echter het kunstgenot, dat de verkregen kunst
schatten hem gaven. Hij kocht alleen wat hij mooi vond. Zijn esthe
tisch gevoel was daarbij sterk verbonden met een eerbied voor het
* PhiHpskocrier, 13 okt. 1951.
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handwerk. Meermalen bleef hij bij de heer Jeschar staan kijken naar
het restaureren van kunstwerken.
Over de aankoop van bijzonder kostbare schilderijen correspon
deerde Philips geregeld met Dr. Hofstede de Groot en Dr. Bredius,
die hem menig advies gaven voor de uitbreiding van zijn in 1919 en
1920 snel groeiende collectie. In het crisisjaar 1921 meende Philips
echter een afwachtende houding te moeten aannemen: ‘Ik vind de
tijd te onrustbarend om voorlopig mijn schilderijenbezit verder uit
te breiden,* schreef hij aan Dr. Bredius, d.d. 7 februari 1921. Hij
moest er trouwens rekening mee houden, dat huize De Laak lang
zamerhand collecties bevatte, die ternauwernood ruimte Heten voor
verdere uitbreiding der verzameling. Uit een brief aan de heer
J. Frcderiks, d.d. 7 januari 1921, citeren wij: ‘Zoals U weet is mijn
huis zo langzamerhand propvol*. Een cn ander belette hem echter
niet om toch nog nieuwe aankopen te doen, hoewel mevrouw
Philips, die niet wist hoe zij alle aanwinsten een geschikte plaats
zou kunnen geven, wel eens bedenkehjk keek.
In de jaren twintig reeds behoorde de verzameling-Philips tot een
der belangrijkste particuHere collecties hier te lande. Weliswaar
overtroffen de verzamelingen van van Beuningen en Kröller de collectic-Phihps in de omvang van hun schilderijenbezit, maar de kunst
schatten van Anton Pliihps waren vooral in hun variatie ongeëven
aard. De eigenaar hield er echter niet van om ruchtbaarheid te geven
aan de rijkdom van zijn kunstbezit. Op een vraag van de museum
directeur Dr. W. Martin uit Den Haag, ofhet niet tijd werd eens een
catalogus te laten maken van de Phüips-collectie, antwoordde Anton
Philips, d.d. 23 november 1920, dat hij daarvoor bijzonder weinig
voelde. ‘Ik weet wel dat er een heleboel collectioneurs zijn, die dergeHjke catalogi laten vervaardigen, maar ik houd er niet van, ook niet
onder vrienden en kennissen, met mijn bezit te koop te lopen.* Zeer
discreet werd ook tewerk gegaan bij het aanbieden van kunstschat
ten aan musea of bij het beschikbaar stellen van soms aanzienHjke be
dragen voor steunfondsen ten bate van het vaderlands kunstbezit.*
Wij noemen een aanzienlijk bedrag tot deelneming in het Rembrandt-syndicaat in 1920
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Toen Anton Philips in het vroege voorjaar van 1922 de leiding van
het bedrijf van zijn broer overnam, liep de depressie, die het jaar
daarvoor het zakenleven ernstige schade had berokkend, alweer ten
einde. Philips was er in geslaagd de schadelijke gevolgen van de in
flaties in naburige landen tot een minimum te beperken: soms door
tijdig ‘verlies te nemen’, nog vóór de koersverliezen een ernstige
omvang hadden aangenomen, soms door het organiseren van compensatie-transacties waarbij buitenlandse saldi in de vorm van goe
derenzendingen werden verrekend. Een voldoening vooral, dat de
grote financiële belangen, die de onderneming in Rusland bezat,
tot een relatief gunstige afwikkeling konden komen.
Met grote aandacht volgde Philips ook de inflatie in het nabu
rige Duitsland: de milhoenendans, die het leven ontwrichtte en de
industrie haar basis van een normale kostencalculatie ontnam. Het
dictaat van Versailles, bedoeld om Europa rust te geven, dat wil zeg
gen de overwonnenen onder de duim te houden, ontketende poli
tieke hartstochten, die weinig goeds voor de toekomst beloofden.
Degenen, die op de bres stonden voor een reconstructie van het ont
redderd vaderland, hepen gevaar in de stroom van een onbeheers
baar gebeuren te worden meegesleurd: Walther Rathenau was één
van hen. Een staatsman-ondernemer, die als ondernemer-filosoof in
vele boeken getuigenis had afgelegd van de zorgen, die hem vervul
den - zorgen niet alleen om Duitsland, maar om de toekomst van de
Europese cultuur.
Philips kende Walther Rathenau, een van zijn grote tegenspelers
in de strijd om de Europese afzetmarkt, reeds jaren. Hij wist hoe zij
ook in karakter contrasteerden. Tegenover de op de buitenwereld
gerichte Anton Philips de introverte Rathenau, met een sterk mys
tieke inslag in zijn denken. Zij wisten elkander echter te waarderen.
Kort voordat hij in juni 1922 werd vermoord, logeerde Rathenau
en in het zelfde jaar de schenking aan het Frans Hals Museum te Haarlem van de oudst be
kende schilderij van Frans Hals (voorstcllendc: Jac. Zaffius, aartsbisschoppelijk deken te
Haarlem); voorts in 1928 een ruime bijdrage tot aankoop van Gabriël Metsu’s ‘Het zieke
kind’ voor het Rijksmuscum, in 1930 een grote gift voor de Vereniging Rcmbrandt, een
schilderij van Breitncr voor het Gemeentemuseum te Amsterdam, enz.
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enkele dagen op De Laak te Eindhoven. Hij wisselde met zijn gastheer en gastvrouw van gedachten over de problemen van de dag,
vermoedelijk zonder daarbij zijn gedachten volledig bloot te leggen.
Waarom zou hij zijn sombere voorgevoelens uiten? In ieder geval
waardeerde hij de gastvrijheid waarmede het echtpaar Philips hem
ontving. Met de hem eigen hoffelijkheid zond hij, na terugkeer te
Berlijn, zijn verzamelde werken met een hartelijk briefje aan mevrouw Philips. Spoedig daarna werd hij het slachtoffer van de aan
slag, die Duitsland van een van zijn edelste figuren beroofde.
Een geheel eigen dramatiek vertoonden de gebeurtenissen in Rus
land. De eerste revolutiejaren leidden tot een volledige breuk in alle
internationale handelsrelaties, tot schade van de vele buitenlandse
ondernemingen, die belangen in Rusland hadden... en van de Rus
sische consument. De treurige ervaringen, die met de consequente
nationalisatie van alle industrieën werden opgedaan, brachten Lenin
tot een matiging van zijn beleid. In twee decreten van juli en augus
tus 1921 kondigde hij een ‘nieuwe economische politiek’ aan, waar
bij aan het particulier initiatief - zelfs van buitenlands kapitaal enige bewegingsvrijheid werd gelaten.
Philips en de directeuren van de A.E.G., vanouds mededingers op
de Russische markt, zullen ongeveer gelijktijdig het plan hebben op
gevat zich persoonlijk op de hoogte te gaan stellen van de vooruit
zichten voor industrievestiging in Rusland. Tengevolge van de gro
te hongersnood vonden de decreten van Lenin eerst in 1922 volle
dige uitvoering. Dit was het moment waarop de buitenlandse on
dememers hadden gewacht. Philips had met moeite een door Kras
sin getekende diplomatenpas weten te verwerven, die hem een reis
naar Rusland gemakkelijk zou maken. Met moeite... want het ver
krijgen van deze pas, die hem eerst geweigerd was, had veel inspan
ning gekost. Anton Philips was namelijk speciaal naar Rapallo ge
reisd om Krassin te ontmoeten op de conferentie waar de DuitsRussische economische samenwerking het onderwerp van bespre
king vormde. Krassin verklaarde echter geen tijd te hebben Philips
te ontvangen. Anton wachtte toen tot Krassin enige tijd later voor
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een volgende conferentie naar Den Haag reisde. Zodra hij wist, dat
Krassin in het Kurhaus te Scheveningen was aangekomen, begaf
Philips zich naar het hotel. Hij vatte daar post tot hij Krassin de salon
zag binnenkomen en trad op de Rus toe met de woorden: ‘In Rapallo kon U mij niet ontvangen, maar nu bent U op ons terrein en
zult U mij zeker even te woord willen staan.* Krassin gaf Philips
toen de door hem begeerde pas.
Begin oktober 1922 reisde Philips naar Berlijn. Het kostte hem
weinig moeite om zich er van te vergewissen, dat de heer Meinhardt van de A.E.G. eveneens op het punt stond naar Moskou te ver
trekken. Beide besloten toen open kaart te spelen en hun reisplan
niet langer geheim te houden. Zij kwamen ook overeen elkander in
te lichten over alle voorstellen van Sovjetzijde, om te voorkómen
dat de Russische regering hen tegen elkander zou uitspelen.
Een aantal brieven, die Anton Philips na zijn aankomst te Mos
kou, de 8ste oktober 1922, aan zijn vrouw schreef, getuigt van zijn
onbevangen observatie. Hij probeerde de werkelijkheid te zien zo
als zij was, zonder de vertroebeling van blik, die het gevolg kan zijn
van politieke haat. De revolutie als een voldongen feit aanvaardend,
trachtte Philips te doorgronden wat er was veranderd sedert hij het
land het laatst had bereisd. Zonder een spoor van partijdigheid con
stateerde hij, dat de revolutie de brede arbeidersmassa’s een gevoel
van zelfbewustzijn had gegeven, een besef van volwaardigheid, dat
op verschillende manieren tot uiting kwam: ‘Vanmorgen waren we
in een museum, wat stampvol was, drommen arbeiders, vrouwen,
enz., die van de meer intelligenten uitleg kregen. Entrée voor ieder
een 250.000 roebel = 6 ets.’ Toen een reisgenoot van Philips een
treinconducteur een sigaret aanbood, presenteerde de conducteur
direct een sigaret terug. Zulke kleine trekjes van het alledaagse leven
vielen Philips dadelijk op en werden door hem ook op de juiste
manier geïnterpreteerd.
‘Het volk ziet er over het algemeen niet slecht uit, ook vrij goed
gekleed.’ Intussen werd het land echter door een hevige inflatie ge
teisterd, die de economische ontreddering vergrootte. De handel,
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beheerst door ‘regeringstrusts’, beschikte over te weinig voorraden
om tot een effectieve distributie van goederen te komen. Aan artitden als gloeilampen bijvoorbeeld, heerste groot gebrek. Philips liet
zich vertellen, dat er kans bestond op een verhoogd aantal invoer
vergunningen, eventueel op grondslag van internationale ruilhandel.
Met Dr. Meinhardt en Dr. Salomon van het Osram-concern, die
inmiddels de nde oktober te Moskou waren aangekomen, besprak
Philips de mogelijkheid een Duits-Nederlandse gloeilampenfabriek
op te richten ter voorziening van de enorme Russische markt. Intussen vervolgde Philips zijn waarnemingen, vol interesse voor het
meuwe Rusland, dat zo sterk afweek van de staat, die hij voor de
oorlog zo goed had leren kennen. Bij een operavoorstelling ver
baasde hij zich over de talrijke arbeiders in de zaal, die eertijds het
domein was van de Moskouse bovenlaag. Toen hij na deze voor
stelling een cabaret bezocht, trofhij daar een ‘modern publiek’ aan.
‘Er ging een juffrouw rond en er moest als belasting betaald wor
den voor de hongerlijdenden 3 miüioen roebel per hoofd, zeer
praktisch.*
Het trof Philips met hoeveel enthousiasme het volk lezen en
schrijven leerde. Op de stations bedelden kinderen om potlood en
papier. Bij het bezoek aan fabrieken vond hij de arbeiders redelijk
goed verzorgd. Er heerste een streven naar orde. In de treinen wer
den opgelegde boeten, bij vergrijpen als roken, enz., contant vol
daan. Men was zeker niet onzindelijker dan voor de oorlog. Philips
constateerde in een van zijn brieven, dat hij nog geen luizen had
opgedaan, maar voegde er zaakkundig aan toe dat de plaag van het
ongedierte eerst begon als later in het najaar de schapcnpelzen van
de zolders werden gehaald.
In de door hem bezochte fabrieken zag Philips veel verouderde
produktiemethoden. Hij merkte op dat een arbeider te Eindhoven
zeker tien maal meer produceerde dan zijn Russische collega. Maar
dat lag toch niet aan een verschil in ijver, want in het algemeen oor
deelde Anton Philips zeer gunstig over de eigenschappen van de
Russen. ‘Rusland herleeft, orde heerst er, de mensen willen weer
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werken.’ Uit St.-Petersburg (Leningrad) schreef hij d.d. 17 oktober
1922: ‘De communisten waar wij mee te doen hebben zijn over het
algemeen flinke kerels; één van de arbeidersleiders in Moscou zei
mij: ‘ja als hier de regering en het kapitaal gedaan hadden wat U in
Uw fabriek gedaan hebt, dan hadden we hier geen revolutie nodig
gehad.’
Het behoeft ons niet te verbazen, dat Anton Philips steeds opti
mistischer oordeelde over de mogelijkheid om gebruik te maken
van de faciliteiten, die de ‘Nieuwe Economische Politiek’ bood tot
oprichting van fabrieken met buitenlands kapitaal. Uit een oogpunt
van risicovcrdcling en om bij onderhandelingcn sterker te staan
tegenover de Sovjetregering stelde hij echter samenwerking met de
Duitse ‘Osram’-groep (met de A.E.G. als belangrijkste deelneemster
daarin) op prijs. Hij prees de loyale houding van de heer Meinhardt,
die van zijn kant ook veel voelde voor een gecombineerd voorstel
van Philips en Osram. Des te teleurstellender was het, dat de Russi
sche regering zich spoedig veel terughoudender begon te tonen dan
aanvankelijk het geval was geweest.
Toen Philips niet de garanties kon verkrijgen, die tot zijn minimum-eisen behoorden, besloot hij het overleg met de Russen af te
breken. Het was één van zijn eigenschappen als koopman-onderhandelaar, dat hij nooit onder de suggestie kwam van het vele werk, dat
was verricht en dat hij zich bijgevolg ook niet in de verleiding Het
brengen om bij het naderen van een gesteld doel per se het eindpunt
te willen bereiken. Zo vonden de besprekingen met de Sovjetregering een abrupt einde toen PliiHps de betrouwbaarheid van de Rus
sische voorstellen in twijfel begon te trekken.
Gestadig vorderde te Eindhoven de uitbreiding van het sociale werk
in het bedrijf. Er werden verschillende nieuwe maatregelen aangekondigd: de inrichting van een Psychotechnisch Laboratorium, ver
bonden aan de Afdeling Arbeid, met de functie om nieuw in dienst
getreden personen naar aard en aanleg te selecteren voor de taken,
waarvoor zij het meest geschikt waren. Voorts de instelling van de
U9

Philips-Huishoudschool (1924), waarin voortaan met de modernste
outillage de kook-, was- en strijklessen werden gegeven. De uitbrei
ding van dit werk ging niet alleen mevrouw Philips ter harte, maar
boeide ook haar man, die een open oog had voor elk vormings
werk, dat de plaats van de jonge vrouw in het gezin ten goede zou
komen/
In zijn optreden was Philips echter een man van democratische
gezindheid, die oprecht overtuigd bleef van de mogelijkheid de ar
beiders van ‘werknemers’ tot ‘medewerkers’ op te voeden. Het kemwerk kon hiertoe een leerschool zijn.
Verontrustender dan de weinig geaccentueerde tegenstellingen in
het nationale vlak was de voortdurend heviger wordende interna
tionale concurrentie, die nog onoverzichtelijker werd door de in
flatie van het ruilmiddel in verschillende landen. Steeds meer raak
ten de exportzaken van de Philipsfabrieken verward in valuta-moeilijkheden. Anton Philips maakte op de meest virtuoze manier ge
bruik van alle mogelijkheden om zich te ‘dekken’ door termijn
transacties. Zijn marktgevoel en zijn gave snel te reageren op ver
anderende situaties hebben de onderneming in die wilde jaren grote
verhezen bespaard.
Veel overleg eiste de vraag of men zou overgaan tot de vestiging
van filiaalbedrijven in het buitenland. ‘Marktgevoel’ gaf hierbij niet
de doorslag; beslissingen op dit gebied waren afhankelijk van tal
rijke factoren en plaatsten de leiding van de vennootschap voor zo
veel problemen, dat slechts door samenwerking voor ieder concreet
geval een oplossing kon worden gevonden. Onder deze omstandig* Scherp zagen de heer en mevrouw Philips in, welke moeilijkheden scholen in het nakomen
van de wettelijke bepalingen, die een lacune lieten tussen het eindigen der leerplichtige leef
tijd en de toegestane aanvang van fabrieksarbeid op het veertiende jaar. De overbrugging
werd, voor zover het Philipsfabrieken betrof, gevonden in vervolgcursussen na de lagere
school. Gedurende acht maanden ontvingen de toekomstige fabrieksarbeidstertjes ’s middags
een op de fabricage gerichte vooropleiding in speciale werkplaatsen onder toezicht van met
zorg uitgekozen personeel. Des morgens kregen zij echter les in de gewone schoolvakken,
vermeerderd met uren voor naaien, verstellen, strijken en koken.
Grote verdiensten voor de uitbouw van de Afdeling Onderwijs had Dr. E. Bonebakker.
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heden bleek duidelijk hoeveel steun Anton Pliüips aan een ervaren
medewerker als de heer P. N. L. Staal had en welk voordeel was ge
legen in de uitbreiding van de staf met figuren als Mr. H. F. van
Walsem en anderen. Tot de jonge talenten, die in de commerciële
sector toenemende invloed uitoefenden op de vestiging van bedrij
ven in het buitenland behoorde voorts de heer O. M. E. Loupart.
Wat zij tezamen bereikten, bracht Anton Philips altijd tot uitdruk
king in de term ‘wij’ als de bondigste samenvatting van het team
werk, dat onder zijn bezielende leiding plaats vond.
Hoewel in het algemeen mocht worden gezegd, dat de vestiging
van Philipsfabrickcn in het buitenland werd bevorderd door onsta
biele monetaire verhoudingen en hoge invoerrechten, kwamen
doorgaans nog andere overwegingen in het spel, gevarieerd naar de
gebieden die men op het oog had. Wij vermeldden reeds de oprich
ting van Société Lumière Economique in België (1919), die onder
leiding van de heer J. B. Vink, veel bijdroeg tot een straffere organi
satie van de Belgische ‘distributeurs’. Hierin lag een wapen tegen de
concurrentie van Belgische ondernemers, die nieuwe fabrieken had
den opgericht.
Li Frankrijk vormde in oktober 1920 de oprichting van de S.A.
Philips Éclairage et Radio een étappe op de weg van de ‘vertegenwoordigersfase* naar de ‘füiaalfasc’. Interessant was de ontwikkeling
in Polen, dat in 1922 bevrijd werd van de Russische overheersing,
welke het land grote schade had berokkend. Anton Philips had Po
len vele malen bereisd en er, evenals in Rusland, verschillende vertegenwoordigers aangesteld. Nadat de Russen zich van Polen had
den meester gemaakt, ging ook dit afzetgebied van de Philipsfabrieken verloren. Toen Anton Pliüips in 1922 zijn vergeefse, zojuist be
schreven reis, naar Rusland ondernam, lag het voor de hand de rela
ties met het bevrijde Polen te herstellen. Maar dan niet in hun oude
vorm. Op verschillende van de vroegere vertegenwoordigers kon
niet meer worden gerekend. Bovendien moest men terdege reke
ning houden met de concurrentie van het Duitse Osram-concem.
Een complicatie vormde de rechtspositie van octrooigebruikers in
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Polen, die speciaal voor de Duits-Nederlandse concurrentie van be
tekenis was. Wie in Polen vóór een bepaalde datum gloeilampen
produceerde, kon daardoor een niet te versmaden voorsprong ver
werven. Dit was voor Philips een motief om reeds in 1922, kort na
de bcvrijding van Polen, een kleine gloeilampenfabriek te Warschau
te kopen: een gebrekkig ingericht fabriekje, dat spoedig zou verdwijnen. Er werd direct grond gekocht waarop een groot modem
Philipsbedrijf zou verrijzen (in 1923 voltooid), dat als een der mo
dernste van geheel Oost-Europa zou worden geprezen.
De opening van de fabriek in Warschau in I923 werd door de
Poolse regering als een evenement van nationale betekenis be
schouwd. De president van de Republiek en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders wedijverden in lof voor de ondernemings
geest van Anton Philips, die van zijn kant, onder verwijzing naar
Nederlands vrijheidsstrijd in de 16de en de 17de eeuw, Polen geluk
wenste met de herwonnen vrijheid. Philips betrok ook de Neder
landse arbeiders en arbeidsters, die waren overgekomen om Poolse
werkkrachten ‘in te leren’, in de feestvreugde.
Na de inwijding van de nieuwe fabriek bleek met welke moei
lijkheden men rekening zou moeten houden: de arbeiders eisten
hoge toeslagen voor overwerk, de aanvoer van materiaal haperde,
de Duitse concurrenten bleven uiterst actief, de ontwrichting van
het geldwezen belemmerde iedere normale calculatie, maar het produktieprocesvan de fabriek te Warschau kwam desondanks vrij snel
opgang!
Verrassend was ook de gang van zaken in Noorwegen, waar na
het faillissement van Philips’ hoofdvertegenwoordiger in het begin
van 1923 de Norsk A/S Philips werd opgericht (ongeveer gelijktij
dig met de Svenska A/B Philips in Zweden). Noorwegen gold als
voorbeeld van een ‘moeilijke markt’. Het korte verkoopseizoen,
de verspreide, weinig talrijke bevolking en de lange afstanden, die
verkopers bij zeer beperkte afzetmogelijkheden moesten afleggen,
maakten iedere verkooporganisatie in Noorwegen duur. De kans,
dat een zelfstandig Philipsbedrijf er stand zou kunnen houden, werd
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door velen ongunstig beoordeeld. Anton Philips, na rijp beraad met
zijn adviseurs, gaf echter bevel ook in Noorwegen een filiaalbedrijf
te stichten. De uitkomst van dit experiment was zó gunstig, dat men
zou kunnen zeggen Van Noorwegen begint de victorie’. De ver
overing van deze zo moeilijke markt werkte als een katalysator op
de verdere expansiepolitiek voor zover deze de vestiging van Philipsbedrijven en -organisaties in het buitenland betrof (wij noemen
de Philips S.p.A. in Italië, mei 1923; de Finska A/B Philips in Fin
land, april 1924; de Philips Glühlampen-Vertriebgesellschaftm.b.H.
in Tsjecho-Slowakije, juni 1924; de S.A. Philips do Brasil in Brazi
lië, juli 1924; de Philips Elcctrical Ltd in Engeland, januari 1925; de
Philips Industri og Handels A/S in Denemarken, juli 1925; de Philips
G.m.b.H. Wien in Oostenrijk, november 1925; de Philips Ibérica
S.A.E. in Spanje, maart 1926; de. Philips Radio und Elektrizitats
A.G. in Hongarije, april 1926; de Deutsche Philips G.m.b.H., no
vember 1926; de Philips Electrical Industries Ltd. in Australië, de
cember 1926).
Terwijl de opbouw van Philips’ internationale organisatie snel vor
derde, ondervond de afzet op verschillende Europese markten ern
stig nadeel door de toenemende monetaire verwarring. Voor som
mige van de zwakste producenten bestond gelegenheid offertes in
een gedeprecieerd ruilmiddel te doen. Op deze manier profiteerden
zij van verkapte exportpremies. Weliswaar had men geprobeerd
om, in de lijn van het vroegere kooldraadlampensyndicaat, tot een
internationale regeling van de prijzen te komen, maar de in 1921 tot
stand gekomen Internationale Glühlampen Preisvereinigung, de
I.P.G. te Berlijn, bleek toch niet bij machte het prijsbederf tegen te
gaan.
Philips volgde de gang van zaken met gemengde gevoelens. Van
nature voelde hij zich aangetrokken tot de vrije concurrentie, maar
hij zag ook de grenzen daarvan, vooral in een tijd waarin het nor
male marktverkeer stagneerde. Als een aantrekkelijke vorm van sa
menwerking beschouwde hij de overeenkomst, die hij in 1919 had
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getekend met de International General Electric Company te Parijs
(een organisatie van dochtermaatschappijen van de General Electric
Company te Schenectady, U.S.A.). Hierbij werd voorzien in de
mogelijkheid over en weer in elkanders kapitaal deel te nemen.
Philips vond er een ruggesteun in voor besprekingen met de Duit
se concurrenten, die zijn medewerking inriepen om een internatio
nale marktsanering te bevorderen. Hij moest voorkomen, dat de
N.V. Philips* Gloeilampenfabrieken tussen de Amerikaanse en de
Duitse producenten in een kwetsbare middenpositie zou geraken.
Tegen zijn voorliefde voor de vrije concurrentie in, toonde hij be
langstelling voor ieder voorstel dat de verwarring op de Europese
markten zou kunnen bedwingen. De moeilijkheid bleef, dat prijs
regelingen slechts zin hadden wanneer men deze met prijscontrole
zóu weten te verbinden. Veel gunstiger waren de perspectieven voor
wederzijdse technische hulp en gecoördineerde voorlichting over
het doelmatig gebruik van elektrisch licht. Hierin behoefden geen
tegenstellingen te bestaan tussen de belangen van producenten en
consumenten.
Terwille van de laatstgenoemde doelstellingen werd in 1924 een
‘General Patent and Development Agreement’ getekend. Deze over
eenkomst, waartoe ook de International General Electric Co. te Pa
rijs toetrad, vermeldde onder anderen: ‘de samenwerking van alle
ondertekenaars voor een rationeel gebruik van hun produktiecapaciteit van gloeilampen, voor het bereiken en in stand houden van
een gelijkmatige en hoge kwaliteit, voor een economische distribu
tie van hun produkten, voor de verhoging van het rendement der
elektrische verlichting en voor de ontwikkeling van het lichtge
bruik, waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van de
consument*.
Als men verder wilde gaan, zou de instelling van een controle
apparaat voor prijzen en kwaliteiten noodzakelijk worden. Philips,
die zich sterker voelde dan de meeste van zijn concurrenten, aarzel
de. Zijn ervaringen met het in 1903 gesloten internationale kartel, de
Verkaufstelle Vereinigter Glühlampenfabriken, waren niet onver144
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dceld gunstig. Hij begreep echter, dat het belang van de vennoot
schap vereiste, op voorstellen tot internationale marktsanering in te
gaan. Dit betekende het vaststellen van quota, prijsregeling en kwa
liteitscontrole : drie factoren, die bij de besprekingen aanleiding ga
ven tot verwoede controversen.
Philips toonde zich een meester in het onderhandelen. Hij was
vastbesloten de vennootschap de grootst mogelijke voordelen te
verschaffen bij de vaststelling van de quota, daarbij vooral rekening
houdend met zijn bekwaamste tegenspeler, Dr. Wilhelm Meinhardt, de leider van de Osram-groep. Evenals bij internationale po
litieke conferenties deinsde niemand terug voor de bekende schijn
bewegingen. Men simuleerde verontwaardiging, schreef protestnota’s, maakte aanstalten om af te reizen.
Eindelijk dan, de 15de januari 1924, werd te Genève de oprich
tingsakte getekend van de ‘Société Anonyme Phoebus pour le perfectionncment de 1’édairage’. Deze kartelovereenkomst functionneerde tot 1939. De ‘Phoebus'-overeenkomst mocht dan juridisch
perfect geregeld zijn (onder anderen door de bekwaamheid van Phi
lips’ rechtsgeleerde raadsman Mr. H. F. van Walsem), in werkelijk
heid vertoonde de combinatie een dynamiek, die alle speelruimte
het voor het nodige initiatief. Bij de berekening van de jaarlijkse
quota, speelden Eindhovense experts een grote rol. Zij konden hier
bij steunen op het merkwaardige geheugen van de hun toegevoegde
secretaresse, mejuffrouw Trijntje Naber, die in de volgende jaren
een der meest gewaardeerde medewerksters in de vennootschap zou
worden. Bij het onderhandelen stond Anton Philips meestal zelf in
het voorste gelid. Naarmate echter de ‘Phoebus’-organisatie in vas
tere handen kwam en men over de onzekerheden van het begin
stadium heenkwam, kon A. F. Philips zich geleidelijk beperken tot
het bijwonen van de vergaderingen van het ‘executive committee’,
die beurtelings in verschillende Europese hoofdsteden werden ge
houden. Het verheugde hem, dat bij iedere kwaliteitscontrole de
Philipsprodukten tot de beste behoorden. Conflicten werden door
een Hof van Arbitrage beslecht, waarin de Zwitserse jurist Prof.
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Borel met veel tact leiding gaf. Kortom, het kartel, voor tien jaar
aangegaan, voldeed uitstekend, zodat het in 1934 voor tienjaar werd
verlengd.
Het blijft de vraag of het ‘Phoebus’-kartel met zoveel succes zou
hebben gewerkt, indien het niet had bewezen, dat de clausule over
Me belangen van de consument’ geen frase was. Met prijsbederfdoor
al te felle concurrentie en het spuien van slechte kwaliteit was nie
mand gebaat. In een nieuwe tak van industrie als de fabricage van
elektrotechnische artikelen hing de vooruitgang mede af van de
research en van steeds kostbaarder investeringen. De hoge vaste las
ten en deplanning op lange termijn dwongen tot een beleid, dat door
een bekend econoom eens gekenschetst werd als een afkeer van het
‘mikken op een bewegende scliijf’. Het was dezelfde Schumpeter,
die schreef over‘the process ofCreative destruction’, dat de noodzaak
inhoudt het produktiesysteem voortdurend af te breken en te ver
nieuwen - hetgeen in het moderne grootbedrijf slechts kan geschie
den binnen de omheining van relatief stabiele omstandigheden*
De internationale prijsregulatie sloot trouwens bepaalde vormen
van concurrentie niet uit. Philips bleef grote belangstelling koesteren
voor de Duitse markt. In 1925 sloot hij een overeenkomst tot uit
wisseling van fabricage-ervaringen met de Julius Pintsch A.G., die
te Fürstenwalde een gloeilampenfabriek exploiteerde. Een verder
tegenwicht voor de sterke positie, die de A.E.G. en Siemens inna
men (de beide ondernemingen hadden hun radiobelangen verenigd
in de Telefunken A.G.) lag in een overeenkomst met een der Duitse
concurrenten van Telefunken: de Radioröhrenfabrik G.m.b.H. in
Hamburg.
De volgende stap ter versteviging van Philips’ positie in Duitsland
was de oprichting van de Deutsche Philips G.m.b.H. in november
1926. Het verkoopprogramma van deze dochteronderneming bleef
voorlopig beperkt tot gelijkrichters, plaatspanningsapparaten en
luidsprekers. Voor deze apparaten bestonden echter in Duitsland,
waar de radio-omroep zich snel ontwikkelde, goede afzetmogelijkVgL J. Schumpeter, Capitalism, Sodalisin and Democracy. London, 1944, blz. 81 e.v.
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heden. Terwille van de verdere fabricage van gelijkrichters getroostte
Philips zich grote moeite in relatie te treden met een onderneming,
die over enige fundamentele octrooien op dit gebied beschikte: de
Deutsche Akkumulatorenfabrik A.G., waarmee na lange onderhandelingen een overeenkomst werd aangegaan.
Verheugend was de toenemende afzet van Philipsartikelen in Ita
lië, waar de in 1923 te Alpignano bij Milaan geopende gloeilampen
fabriek spoedig een sterke positie innam. Toen voorbereidingen
werden getroffen om ook een fabriek van radiobuizen op te richten,
stuitte dit plan op tegenstand bij een groep fascisten, die hun betrek
kingen met Mussolini wilden benutten om buitenlandse concurren
ten te verdringen. Vooral enige directeuren van het Martinelliconcern beijverden zich om het Italiaanse filiaalbedrijf van Philips, de
Philips S.p. A., tegen te werken. Philips trachtte het spel der intrigues
te doorbreken door een persoonlijk bezoek bij Mussolini, die hij als
organisator hoog aansloeg. De Duce beloofde zijn medewerking,
maar bleek niet veel te kunnen uitrichten tegen het door hem opge
bouwde bureaucratisch apparaat (vol partijfunctionarissen).
De vertegenwoordigers van Philips ontvingen tenminste bericht,
dat de aangevraagde vergunning voor de produktie van radiobuizen
niet zou worden verleend. Intussen had Philips opdracht gegeven
een kleine in Italië gevestigde Zwitserse fabriek te kopen, die reeds
over een vergunning voor de produktie van radiotoestellen beschik
te. Deze fabriek die in oktober 1925 als een zelfstandige vennoot
schap voor de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken begon te wer
ken, was gebonden aan velerlei beperkende bepalingen, maar kon
haar afzet toch voortdurend vergroten (binnen de grenzen van een
afspraak tot marktverdeling met het Martinelliconcem).
Overeenkomst met Italië vertoonde Spanje, dat vanouds een be
langrijk afzetgebied voor de Philipsfabrieken was geweest. Ook
daar oefenden de politieke gebeurtenissen een diepgaande invloed
uit op het economisch leven. Primo de Rivera begon er met de op
bouw van een corporatieve staat, welke nu niet bepaald uitmuntte
door bevordering van economisch initiatief. Anton Philips, die reeds
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in de jaren na 1900 was begonnen Spanje te bereizen, stond in de
Spaanse zakenwereld echter in zó hoog aanzien, dat hij, ‘Don Antonio', er niet voor hoefde te vrezen de Spaanse markt verloren te
zien gaan. Meer zorgen maakte hij zich over de verstandhouding
met zijn vertegenwoordiger in Spanje, een bekwame Duitse zaken
man. Deze energieke verkoper hield naar Dr. Philips’ mening niet
voldoende rekening met de belangen van de vennootschap. Een an• dere verkooporganisatie tegenover die van de vertegenwoordiger
plaatsen, was riskant. Daarom werd besloten in Spanje een eigen
gloeilampenfabriek te bouwen: de Philips Ibérica S.A.E. te Barcelona (1926), die spoedig met evenveel succes werkte als de fabriek
te Alpignano.
Terugkerend tot Italië mag worden gezegd, dat niet alleen de Pliilipsfabrieken maar ook vele andere Nederlandse bedrijven daar een
groot prestige wisten te verwerven. Een en ander kwam tot uit
drukking in het grootscheeps opgezette Nederlandse paviljoen op
de Jaarbeurs te Milaan in 1926. Anton Philips reisde er heen om bij
de openingsplechtigheid aanwezig te zijn. Hiermee is niet gezegd,
dat hij het officieel vertoon tot het einde bijwoonde. Toen na de
opening door de autoriteiten, onder wie zich ook de Nederlandse
minister Treub bevond, een rondgang over het terrein werd ge
maakt, bleek Philips reeds vooruit te zijn gelopen naar de veeten
toonstelling. Men trofhem daar aan, druk pratend met een Holland
se veeknecht, met wie hij een discussie voerde over het vetgehalte van
melk. Even later zag men hem voor een omheining staan, met zijn
wandelstok prikkend in de richting van reusachtige zwarte varkens.
Slechts ingewijden wisten hoe het mogelijk was dat Philips met
zoveel kennis van zaken over de varkensteelt, en speciaal over het
houden van zwarte varkens, kon spreken. Hij bezat namelijk in de
buurt van Eindhoven een aantal boerderijen. Toen hij op het land
goed van Baronesse van Zuylen zwarte varkens had gezien, ont
waakte ineens zijn belangstelling voor deze borstelige viervoeters.
Hij kocht er enkele en liet later nog enige exemplaren uit Engeland
overkomen. Logés op De Laak konden in die jaren bij voorbaat
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rekenen op een uitstapje naar de boerderij waar Anton Philips de
nieuwe tak van veeteelt liet beoefenen. Vooral de biggetjes trokken
dan de algemene bewondering. Minder bewonderenswaardig waren
de financiële resultaten, niet alleen van de varkenshouderij, maar
van het gehele landbouwbedrijf onder toezicht van de fabrikanthereboer Philips. Eerst nadat hij er toe overging zijn boerderijen te
verpachten, gaven zij voor het eerst een redelijk rendement.
De sanering van de internationale handel in gloeilampen had voor
het Philipsbcdrijf nog het bijzondere voordeel, dat zij bijdroeg tot
de mogelijkheid met meer kracht verder te gaan op een nieuw
arbeidsveld: de radio.
Reeds vroeg in de jaren twintig had Anton Philips de betekenis
van het nieuwe communicatiemiddel leren inzien. Experimenten in
eigen laboratoria werden in dienst gesteld van de aanmoediging der
beginnende radio-omroep, waarvoor de Nederlandse Seintoestellen
Fabriek te Hilversum pionierswerk verrichtte. Philips moedigde de
plannen van de Hilversumsche Seintoestellen Fabriek dan ook zo
veel mogelijk aan.* De omroep zou het centrale uitgangspunt moe
ten worden van het scheppen van een vraag naar ontvangtoestellen
en de daarvoor benodigde onderdelen, om langs deze weg tot prijsverlagendc massaproduktie te kunnen komen.
In maart 1924 begon de N.S.F., gesteund door een aantal vrijwil
lige contribuanten, met de Hilversumsche Draadloze Omroep. Het
gebied dat deze zender bestreek, was echter te klein om in Neder
land algemene belangstelling te wekken. Philips stelde toen voor de
jonge omroep eind 1924 twee stalen masten van 60 meter hoogte
beschikbaar, waardoor, gebaseerd op de briljante tecknisch-theoretische voorbereiding door Dr. B. van de Pol, een goede ontvangst
in het gehele land mogelijk werd.**
* Hij was in oktober 1923 toegetreden tot de Raad van commissarissen van de N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek. In augustus 1926 aanvaardde hij de benoeming tot presidentcommissaris van deze onderneming.
** Dr. B. van der Pol, in 1922 als natuurkundige naar Eindhoven gekomen, kreeg in het
Natuurkundig Laboratorium spoedig de leiding van het radio-ondcrzock.

149

Voorts verleende Anton Philips zijn krachtige medewerking om
de programma’s aantrekkelijker te maken. Sedert januari 1925 wer
den zelfs de concerten van het Amsterdamse Concertgebouworkest
uitgezonden. Het aantal ‘luistervinken’ nam snel toe en bijgevolg
ook het aantal contribuanten van de Hilversumse omroep, die in
Willem Vogt een omroepleider en organisator van grote energie en
bekwaamheid had gevonden.
Philips concentreerde zijn aandacht voorlopig meer op het po
pulair maken van de radio dan op een reclamecampagne voor de
onderdelen, die de fabriek te Eindhoven leverde. Hij stimuleerde de
publikatie van de eerste ‘Luistergids’ toen nog geen uitgever het ri
sico daarvoor durfde dragen. Voor de Hilversumse omroep werden
in de winter van 1925/26 regelmatig technische radiopraatjes gehou
den. Naast de ‘Antwoorden op vragen, die elke radio-amateur stelt’,
een boekje van de nestor der Nederlandse radiotechnici, J. Corver,
bracht de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken een boekje ‘Radioleed en radiovreugd’ in omloop met zes humoristische platen van de
bekende Engelse tekenaar Heath Robinson. Het werd in tien ver
schillende talen (in het geheel 220.000 exemplaren) verspreid.
Eind 1925 bedroeg het aantal radio-ontvangtoestcllen in Neder
land nog niet meer dan 24.000, grotendeels door radio-amateurs zelf
gebouwd. De Nederlandse Seintocstellen Fabriek en enige vakheden,
die over een kleine werkplaats beschikten, begonnen toestellen in
kleine series te monteren, daarbij gebruik makend van onderdelen
die zij van Philips of van buitenlandse fabrieken betrokken.
Het was duidelijk, dat men voor een nieuwe fase in de ontwikke
ling van het bedrijf stond. Van grote betekenis was onder deze om
standigheden de verdere uitbreiding van de staf. Wij memoreren
speciaal het in dienst treden van Ir. P. F. S. Otten in 1924, een jonge
ingenieur van zó opvahende bekwaamheid, dat Philips hem spoedig
belangrijke opdrachten gaf. Nog nauwer werden de relaties tussen
Philips en Ir. Otten toen deze in 1925 in het huwelijk trad met Antons oudste dochter Annetje. De carrière, door Ir. Otten gemaakt,
moet echter in de eerste plaats worden toegeschreven aan de dien
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sten, die hij de vennootschap bewees. In het licht van menselijk e ver
houdingen beschouwd, kan evenwel worden opgemerkt welk een
steun het voor Philips was in zijn schoonzoon iemand te hebben ge
vonden met wie hij op voet van intimiteit kon verkeren. Bij alle ge
negenheid voor zijn medewerkers en bij alle hartelijkheid in de om
gang met hen, was toch een zeker gevoel van distantie gebleven, dat
in de omgang met zijn schoonzoon Ir. Otten wegviel. Voor de toe
komst meende hij ook te mogen rekenen op zijn zoon Frits, die in
tussen zijn ingenieursstudie te Delft was begonnen.*
Het Natuurkundig Laboratorium - waaraan in 1926 reeds een be
drag van ƒ750.000.— ten koste werd gelegd - en de fabriek schon
ken vooral aandacht aan de verbetering van de radiobuizen, die im
mers het hart van de geluidsoverbrenging vormden, zowel aan de
zenderkant als bij de ontvangst. De anode-spanning werd verlaagd
bij de dubbelroosterlampen (tetrodes), de gloeistroom sterk vermin
derd door de toepassing van oxydkathodes (‘Miniwatt’-buizen).
Voorts kon door toepassing van negatieve voorspanning een be
langrijke oorzaak van de vervorming van het geluid worden weg
genomen. Het Laboratorium breidde zijn werk echter ook uit in de
richting van de luidsprekers en de eindtransformatoren, van laadgelijkrichters voor de accu’s en plaatspanningsapparaten, van micro
foons en koppelclementen.
Bijzondere triomfen werden gevierd met de bouwvaneenkortegolfzender. Begin 1927 was men hiermede reeds zover gevorderd,
dat de 11de maart een experimentele uitzending kon plaats vinden
op 30.92 m golflengte. Hierbij gebruikte men een sterke zender, waar
in nieuwe met water gekoelde kortegolfzendlampen werden toege
past (de golflengte werd door een stuurkristal constant gehouden).
* Zorgvuldig onthield A. F. Philips zich er echter van invloed uit te oefenen op zijn enige
zoon. Hij wenste niet, dat Frits Philips het als vanzelfsprekend zou beschouwen in het bedrijf
te worden opgenomen. ‘Jc kunt later misschien wel bij Philips komen, als je tenminste
bijzonder je best doet’ - en meer zulke uitlatingen moesten het zijn zoon duidelijk maken,
dat deze niet op enige bevoorrechting behoefde te rekenen. Opzettelijk vermeed hij
zijn kinderen te prijzen. Zij moesten niet over het paard getild worden. Waardering van
vaderskant vernamen zij meestal door tussenkomst van derden.
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Het succes van deze proef overtrof alle verwachtingen: de vol
gende ochtend kwam een telegram binnen van de kortegolfamateur
A. C. de Groot te Bandoeng, met de woorden: ‘Uw kortegolffoon
schitterend’. Het feit dat een afstand van 10.000 mijl was overbrugd,
maakte een diepe indruk op het publiek. Intussen waren experimen
ten begonnen om voor de verschillende zenduren de gunstigste golf
lengte te bepalen.
De meest officiële erkenning van het behaalde technische succes
kwam van de zijde van H.M. de Koningin en van H.K.H. Prinses
Juliana, de 3 iste mei en de iste juni 1927. Zij hadden de wens te ken
nen gegeven de Rijkseenheid te demonstreren door dc bewoners der
overzeese gewesten in Oost- en West-Indië toe te spreken, waarbij
zij zich er gaarne in zouden schikken, dat de uitzending het beste in
het middemachtelijk uur kon plaats vinden.
De 31ste mei, overdag, bezochten de vorstelijke bezoekers een
aantal fabrieken en sociale instellingen van de vennootschap. Het
was voor Anton en zijn vrouw een vreugde, hun enkele facetten van
het bedrijf in zijn imponerende dynamiek te mogen tonen.
Nadat H.M. de Koningin en haar dochter ’s avonds waren terug
gegaan naar de koninklijke trein, die in de buurt van Nuenen was
blijven staan, reden zij tegen middernacht uit in een auto, voorafge
gaan door auto’s van de commandant der marechaussee en van Ba
ron van Geen, secretaris van Hare Majesteit. Door de duisternis mis
leid, sloeg men een verkeerde weg in, zodat men in een boog om
het laboratorium reed. Het uitstel was de laboratoriumstaf niet on
aangenaam, want enige uren tevoren was een slang gesprongen met
het gevolg, dat de watergekoelde kortegolfzender een onverwacht
stortbad had gekregen. Alles was in rep en roer om de schadë te her
stellen. De heren hadden zelfs föhn-haardrogers van huis gehaald
om het toestel met warme lucht te kunnen bewerken. Toen de Ko
ningin en de Prinses binnenkwamen, was alles in orde, de stemming
nog wat nerveus, maar vol heimelijke voldoening!
De hoge gasten toonden zich uiterst voldaan reeds dadelijk na
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het houden van hun toespraken te mogen vernemen, dat uit Bandoeng en Paramaribo een bijzonder bevredigende ontvangst werd
gemeld.
Persoonlijk overhandigde Hare Majesteit daarna haar gastheer de
eremedaille in goud Voor voortvarendheid en vernuft’, verbonden
aan de Huisorde van Oranje-Nassau * Het was een eer, voordien
nog slechts aan twee landgenoten ten deel gevallen. Een eer overi
gens, die Dr. Philips gaarne op zijn medewerkers overdroeg: ‘Ik kan
wel voor de voortvarendheid zorgen,’ zei hij lachend, ‘maar het ver
nuft bevindt zich hier in het laboratorium.’
Philips, het ijzer smedend toen het heet was, wist van verschillende
kanten medewerking te verkrijgen voor de organisatie van een we
reldomroep. Vooral in de Amsterdamse zakenwereld bleek veel be
langstelling te bestaan voor een kortegolfverbinding met Indië. Ook
uit Indië werd steun toegezegd. Spoedig kon nu de N.V. Philips’
Omroep Holland-Indië (PHOHI) worden opgericht om een zend
station in de buurt van Huizen te gaan exploiteren.
‘Voortvarendheid en vernuft’ waren bij de snelle ontwikkeling der
techniek wel nodig. Voortvarendheid om bij het grote aantal mede
dingers commercieel aan de spits te blijven (waarbij de heer O. M. E.
Loupart snel naar voren kwam als een der voortreffelijkste mede
werkers, die Dr. Philips heeft kunnen aantrekken). Voortvarend
heid ook om in het tempo der internationale wedloop in de toepas
sing van nieuwe technische vindingen in de voorhoede te blijven.
Vernuft om in de voortdurende wisseling van technische procédés
een bedrijfseconomisch verantwoorde koers te blijven volgen. Zo
werd de produktie van gelijkrichters (acculaders) overbodig toen in
* Anton Philips had reeds eerder vele hoge onderscheidingen ontvangen. In augustus 192a
was hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een jaar later tot Ridder
in de Orde van de Italiaanse Kroon. In 1923 ontving hij ook het Franse Legioen van Eer.
Vervolgens, in 1924, de Orde van Polonia Restituta, het Commandeurschap in de Orde van
Isabella la Kathólica (1925), het Commandeurschap in de Orde van de Kroon van Italië
(1925). Later volgden nog vele commandeurschappen.
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1927 radiobuizen aan de markt kwamen, waarvan de gloeikathode
met wisselstroom kon worden verhit. Telkens bleek het nodig de
installaties voor nieuwe produkten reeds in het eerste jaar geheel af
te schrijven. De belangrijkste vraag bleef echter of de Philipsfabrieken tot de fabricage van complete ontvangtoestellen zouden over
gaan.
Vele besprekingen met de leiders van het Natuurkundig Labora
torium overtuigden Anton Philips ervan, dat produktie van een
klein, relatief goedkoop ontvangtoestel mogelijk moest zijn. Men
had daarbij de keuze om het Amerikaanse voorbeeld te volgen van
raamontvangst met een groot aantal buizen en de produktie van een
toestel voor antenne-ontvangst. De N.V. Philips’ Gloeilampenfa
brieken, gaf, na vele proeven, de voorkeur aan antenne-ontvangst,
waarvoor een toestel werd gebouwd van klein volume, waarin drie
buizen van bijzondere hoedanigheden een goede ontvangst gaven.
Dit toestel verscheen in de herfst van 1927 op de Utrechtse Jaarbeurs,
nadat de leider van de Hollandse Verkoopafdeling reeds een order
van 10.000 van deze radio-ontvangers bij de fabriek had geplaatst.
Het kleine, sobere, met kunstleer beklede metalen kastje, in zijn
uiterlijk zo afwijkend van de grote houten kasten met de vele bedie
ningsknoppen, zou spoedig de markt veroveren. Maar dan moest
het ook in seriebouw op de meest efficiënte manier kunnen worden
vervaardigd. Het produktie-apparaat zou vóór de grote vraag een
sterke uitbreiding moeten ondergaan, bij voorkeur op een manier
die herinneringen wekte aan de wijze waarop Hcnry Ford de pro
duktie van zijn standaardmodel auto T voorbereidde. Wie Anton
Philips kende, wist dat hij spoedig het sein tot de grote expansie zou
geven. In de leiding, die hem in 1922 was toegevallen, had hij naast
de verdieping van zijn commerciële ervaring en de verruiming van
zijn blik op internationaal gebied ook zijn intuïtie voor nieuwe tech
nische mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hij, als geen ander, wist
de vragen te stellen - en te beantwoorden - die hij zelf eens in een
interview, dat hij Brusse toestond*, als volgt samenvatte: ‘Wordt er
* Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 dec. 1927.
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in onze laboratoria aan een nieuw artikel gedacht, dan houden wij
daarover beraad. Ligt het in onze lijn? - vraag ik mij af. Welke cate
gorie van afnemers is er voor? Zit er enige winst in? Hebben ande
ren ’t al zo uitgebuit, dat wij er niet mee moeten beginnen? Is de
kring van afnemers zó klein, dat wij er geen belang bij hebben? Of
wel is ’t een artikel, hoewel voor een kleine kring van belang, maar
dat een vermeerderde afzet zal geven aan andere artikelen van veel
groter belang?’
Beslissingen werden ook genomen om het produktie-apparaat uit
te breiden met min of meer zelfstandige nevenbedrij ven: in 1926 de
bouw van een ‘Philite’-fabriek en van een papierfabriek (die papier
zou leveren aan de eigen fabriek voor golfkarton). In 1927 telde de
vennootschap de volgende nevenbedrij ven: een glas- en een ma
chinefabriek, een edelgas-, een ‘Philite-, een metaalwaren-, een
papier-en een cartonnagefabriek, een drukkerij en een bouwbedrijf
Alles was daarmede gereed voor de verdere expansie, die door de
produktie van radio-ontvangers in de jaren 1927-1929, in ongekend
tempo verder zou gaan. Indien ondernemen vooruit-zien betekende,
had de tijd na 1922 wel bewezen, dat Anton Philips zijn ondernemerstaak met een merkwaardige durf en energie had opgevat. Hij
gaf daarvan aan het verzameld personeel rekenschap op de 31ste ok
tober 1927, de dag van het in dienst treden van de 10.000ste mede
werker.
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VAN 10.000 TOT 20.000 MEDEWERKERS

De mens op zijn levensweg heeft behoefte aan mijlpalen, aan duide
lijke kentekenen voor het resultaat van zijn streven en handelen. Het
kenmerkt de moderne ondernemer, dat hij de groei van zijn bedrijf
liever affneet aan zijn succes als werkgever dan in cijfers van behaal
de ondememingswinst. Philips was niet alleen trots op de snelle uit
breiding van de zaken der vennootschap; het vervulde hem met nóg
groter voldoening een der grootste werkgevers van Nederland te
zijn. Hierin vooral zag hij een rechtvaardiging van zijn beleid, het
duidelijkste symbool van zijn succes als fabrikant. Het was duidelijk:
de ontvangst van de io.oooste werknemer moest worden gevierd
als een grote dag, als een betoging van kracht en welvaart, met
volle nadruk op de saamhorigheid in de onderneming.
Dit gevoel beheerste de rede, die A. F. Philips de 31ste oktober
1927 voor de microfoon van de Philips kortegolfzender hield: een
historische terugblik, gevolgd door de opwekking om in nooit af
latende inspanning verder te gaan. In kort bestek zette hij uiteen wat
men grotendeels in de voorafgaande hoofdstukken van dit boek be
schreven vindt: de oprichting van de firma Philips en Co., de moei
lijke beginjaren, de eerste technische en commerciële successen, de
overgang naar de produktie van de getrokken-draad-lamp, de tijd
van de Eerste Wereldoorlog, het terugtreden van Dr. Ir. G. L. F.
Philips, de expansiepolitiek na 1922, vooral sedert met de produktie
van radio-apparaten kon worden begonnen, de ontwikkeling van
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de research, de taak van de vennootschap op sociaal gebied. Het aantal arbeiders nam toe van 400 in. 1900 tot 3100 in 1915, tot 8100 in
1925 en daarna tot 10.000 in oktober 1927 (in de buitenlandse doch
terondernemingen werkten toen 7000 werknemers). Philips eindig
de met in grote bewogenheid uitgesproken woorden van dank aan
het personeel van de vennootschap.
Op die gedenkwaardige dag voerde ook de heer C. J. Ph. Zaalberg,
directeur-generaal van de arbeid het woord. Hij deed dit in opdracht
van de regering, maar wist in de hartelijkheid van zijn toon méér te
leggen dan de louter officiële erkenning van Philips* verdiensten. Bij
alle lof, die hij deed horen - hij prees ook de ‘leidende en bezielende
arbeid* van mevrouw Philips-de Jongh - memoreerde hij nog eens
speciaal het sociaal gevoel van de leiders der N.V. Philips’ Gloei
lampenfabrieken: ‘Nog een enkel woord over een onderwerp, dat
mij bijzonder ter harte gaat, namelijk de 8-urendag. Industriëlen
van het kaliber van Philips, men zie naar de pioniers in Engeland en
in Duitsland, hebben door daadwerkelijk te tonen, dat met een
8-urige arbeidsdag een bedrijf tot grote bloei is te brengen, meer ge
daan voor de verwezenlijking van dit ideaal dan een wetsvoorschrift
alleen zou kunnen doen. De grote spanning waaronder in Uw be
drijfbijna steeds gewerkt moet worden, heeft U menigmaal genoopt
tot het aanvragen van overwerkvergunningen, nu voor deze, dan
voor die afdeling. Niet altijd waren we het dan eens. U werd in
spannende tijden het sterkst gedreven door de drang vanuit het be
drijf, ik bleef sterker onder de invloed van de zeer hoge waarde, die
ik voor de arbeiders hecht aan de 8-urendag, die tegelijk hen verheft
tot hoger geestelijk en cultureel leven en hun meer liefde voor de
arbeid geeft. Maar gaarne erken ik, dat hier krachtig gestreefd wordt
naar zo min mogelijk afwijkingen en dat dit streven en zijn resul
taten er belangrijk toe bijdragen de algemene 8-urendag te grond
vesten.*
Uit de zinspeling op verschil van inzicht omtrent de toepassing
van de sociale wetgeving, mag men niet afleiden, dat zich ernstige
moeilijkheden hadden voorgedaan. De directeur-generaal van de
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arbeid had een open oog voor de noden van de industrie. Hij kende
het sociaal gevoel van Philips en Het dan ook uitkomen, dat deze
meer voor de beperking van de arbeidsduur had gedaan ‘dan een
wetsvoorschrift alleen zou kunnen doen’. Anton PhiHps wist zon
erkenning te waarderen. Hij behoorde inderdaad tot de fabrikanten,
die er van overtuigd waren, dat bij een maximale efficiency van de
produktie de arbeidsduur zou kunnen dalen, terwijl de lonen zouden kunnen stijgen. Hij wist hoeveel de vestiging van de PhiHpsfabrieken had bijgedragen tot verhoging van het loonpeil in en om
Eindhoven en hij verheugde zich daarover.
In één opzicht zag Anton PhiHps stelHg verder dan vele voorstan
ders van de 8-urige arbeidsdag. Hij begreep nameHjk, dat er na
delen waren verbonden aan de beperking van de arbeidsduur, in
dien niet gelijktijdig voorzieningen werden getroffen voor een zinvoHe besteding van de vrije tijd. Hierom had de regering zich nooit
bijzonder bekommerd, PhiHps echter des te meer. In de PhiHpsbedrijven had de beperking van de arbeidsduur (met stijgend loonpeil)
steeds geHjke tred gehouden met verschiUende vormen van sociaalcultureel werk, die er op gericht waren de arbeiders tot een volwaar
dig Hd van de samenleving te maken. Ook waar men beneden het
gestelde doel bleef, kon worden geconstateerd hoeveel de arbeiders
te Eindhoven tussen 1891 en 1927 vooruit waren gegaan in hun ma
teriële verzorging (woning, kleding, voeding), in hun zedeHjk ge
drag (veel minder drankmisbruik) en in hun algemene ontwikke
ling. Méér dan in de behaalde winsten, zag Anton PhiHps in de ver
hoogde welstand .van zijn medewerkers, van laag tot hoog, een
rechtvaardiging van zijn beleid als ondernemer.
Het prestige, dat Anton PhiHps alom in den lande genoot, kwam in
juni 1928 tot uitdrukking in het hem door de Nederlandse Handels
hogeschool te Rotterdam toegekende eredoctoraat in de economi
sche wetenschappen. De verlening van de doctorstitel honoris causa
- die tevens ten deel viel aan de Rotterdamse bankier G. H. Hintzen
“ vond de 8ste juni 1928 te Rotterdam plaats. Prof. Dr. N. J. Polak,
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de bekende bedrijfseconoom, trad als promotor op. In zijn toe
spraak huldigde hij de verdiensten van ‘de jonge doctor* als onder
nemer, onder anderen in de voortreffelijke organisatie van de naam
loze vennootschap, waarin hem de hoogste leiding was toegevallen.
Prof. Polak prees ook in het bijzonder de keuze van Philips’ mede
werkers, een selectie waarin Anton Philips’ intuïtie wel zeer duide
lijk was gebleken.
Dr. Philips’ antwoord op de rede van de promotor, zijn dank aan
de Senaat van de Hogeschool voor de hem toegekende onderschei
ding, was vooral gewijd aan de vraag: ‘Hoe heeft de onderneming in betrekkelijk korte tijd zich zo sterk weten te ontwikkelen?’ Het
leek Anton Philips wenselijk om in een milieu, waar de beoefening
der theoretische economie hoofdzaak was, enige bedrijfseconomi
sche ervaringen uit de praktijk ter sprake te brengen en daaraan
meteen enige goede raad te verbinden voor de studenten, die aan
de Rotterdamse instelling hun opleiding ontvingen.
‘Als industrieel,’ aldus Dr. Philips, ‘heeft men m.i. in de eerste
plaats te zijn koopman; men kan nog zo’n kundig technisch onder
legd man zijn, nog zo’n goed jurist, wanneer men niet tevens koopmansaanleg in zich heeft, zal men toch niet die resultaten kunnen be
reiken, die van ons worden verwacht. Het is zeker, dat het, vooral
in de tegenwoordige tijd, van onschatbaar voordeel is, goed onder
legd te zijn, maar toch moet men, om een breed vooruitziend koop
man te worden, koopmansinstinct bezitten; dit is m.i. een eigen
schap, die men niet kan aanleren; wel geeft volbrachte studie aan de
Handelshogeschool natuurlijk een groot voordeel, dat, naarmate
men zich de praktijk ten nutte maakt, meer tot uitdrukking zal
komen.
Wijlen de heer van Marken, de bekende stichter van de Delftse
industrieën, heeft zich eens uitgelaten, dat men als bedrijfsleider van
een industrie eigenlijk van alles tegelijk zou moeten zijn: organisa
tor, koopman, financier, accountant, jurist, werktuigkundige, che
micus, fysicus, bouwkundige, deskundige op onderwijsgebied en
eigenlijk alles, wat men zich denken kan, dat in een industrie te pas
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komt. Om in al die vakken uit te munten, is natuurlijk een onmogelijkheid, maar wél moet men als bedrijfsleider een gezond oor
deel kunnen vormen over alles, wat in de industrie voorkomt.’
Uitvoerig ging Philips daarna op de vereiste veelzijdigheid van de
ondernemer-bedrijfsleider in. Hij gaf voorbeelden van soms nood
zakelijke improvisatie, onder anderen zijn eigen ‘rederij’ gedurende
de Eerste Wereldoorlog. Voorts herinnerde Anton Philips aan de
grote verdiensten van zijn broer Gcrard Philips. Hij prees ook de in
vloed van de wetenschap op het bedrijfsleven, maar sprak de over
tuiging uit, dat menselijke kwaliteiten tenslotte toch de doorslag
gaven.
‘De studenten van de Handelshogeschool zou ik willen toeroepen:
beschouwt, zodra gij in het werkelijke handelsleven treedt, Uw
werk niet als een taak, maar als een sport, waarin gij zult moeten
trachten uit te blinken door kennis, overleg, uithoudingsvermogen
en moed. Betracht eerlijkheid en coulance! Maakt van Uw mede
werkers Uw vrienden en indien gij het nodige koopmansinstinct be
zit, is er geen twijfel, of gij zult op den duur een positie kunnen in
nemen, Uw genoten studies waardig!
Maar hoe geslaagd gij als koopman ook zult zijn, telkens zult gij
tot het bewustzijn komen, dat gij nog altijd van anderen kunt leren,
doet er Uw voordeel mee!
En dan wens ik U, dat de levensgezellin, die gij later zult kiezen,
behalve de kwaliteiten, die een vrouw moeten sieren, ook hetzelfde
interesse in Uw zaken zal hebben als gij zelf, dat zij niet remmend
zal werken, maar U integendeel steeds zal aansporen, al Uw be
schikbare tijd te geven voor Uw levenstaak; ik dank hieraan een
groot deel van mijn eigen slagen.’
De rede van Anton Philips, met gespannen aandacht door een
groot publiek aangehoord, bood stof voor verschillende toespelin
gen, meestal luchtig van toon, in de speeches tijdens het diner, waar
mee de promotiedag werd besloten.
Zijn toespraak werd door de studenten* misschien meer gewaar
deerd dan door enkele vakspecialisten, die, misschien niet ten on
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Huldebetoon van liet personeel aan ‘mijnheer Anton op diens zestigste
verjaardag

Vertrek uit Soerabaja, 1938

rechte, betwijfelden of Dr. Philips de betekenis van het economisch
hoger onderwijs wel geheel op haar juiste waarde schatte. Steeds
meer immers was de economie tot een zelfstandige wetenschap uit
gegroeid. Spoedig zou, om alle misverstand te vermijden, de naam
‘Handelshogeschool* verdwijnen. De maatschappij toonde behoefte
aan wetenschappelijk gevormde economen, waarvan vele voor ge
heel andere functies waren bestemd dan die in de industriële prak
tijk, welke Dr. Philips zo sterk accentueerde.
In zekere zin miste Philips wetenschappelijke aanleg, dat wil zeg
gen de gave tot abstractie, die nodig is om het weten om zijns zelfs
wil de gewenste verdieping te geven, die het opheft uit de sfeer der
toegepaste kennis. Het hangt er echter van af, wat men onder ‘we
tenschap’ wil verstaan, want de overmaat van abstractie, die Philips
wantrouwde, kon gemakkelijk leiden tot een miskenning van vele
aspecten der sociale realiteit.
Dr. Anton Philips wist uit zijn ervaring als ondernemer, dat men
in ‘de wetenschap’ soms ongemotiveerde grenslijnen trok tussen de
theorie en de praktijk, of door te ver doorgevoerde specialisatie de
synthese uit het oog dreigde te verliezen, die voor het juiste begrip
(ook zuiver wetenschappelijk begrip) van de samenhang der dingen
nodig is. Mannheim, een der grote sociologen van deze eeuw, for
muleerde dit in zijn Man and Society als volgt: ‘The contemporary
thinking of the practical economist or politician, arising out of the
needs of society as a whole, is actuated more and more by the conflicts which spring from the interactions of the spheres and the slash
between projects which have been independently worked out. The
distinction between theory and practice is by no mcans only that
which scientists have naively been accustomed to conceive it to be namely the distinction between superficial and more exact knowledge, between obscure and clear concepts, although tliis distinction,
* Als een voortgezette huldiging kan Philips’ benoeming tot erelid van het Rotterdams Stu
denten Corps worden beschouwd. De installatie van de drie in 1928 benoemde ereleden
(Mr. P. Droogleever Fortuyn, burgemeester van Rotterdam, Dr. A. F. Philips en Dr. G. H.
Flintzen) vond de 14de december 1928 plaats door de praeses van het Corps, de heer
J. M. Rcdelé.
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too, has a very large element of truth in it. It is primarily a matter of
attitude to quite different levels of reality and of distinctive ways of
dealing with reality. In pure theory and in empirical precision the
scientific investigation has attained a liigh level. But as regards the
teclinique of synthetic observation an intclhgent journalist or a leading man of affairs often States the problem in a much more sophis
ticated way.’*
De ‘techniek van synthetische observatie’, die bijvoorbeeld ook
ten grondslag ligt aan het stellings- en positiegevoel van de schaak
meester, aan de ‘veldheersblik’ van de militaire strateeg of de con
clusies van de diagnose-stellende arts, had Dr. Philips zich in hoge
mate weten eigen te maken. Hij verstond de kunst om door snel
combineren verband te zien tussen verschijnselen, die stuk voor stuk
door vakspecialisten dieper worden doorgrond; hij wist het essen
tiële van het bijkomstige te scheiden, maar wist zijn grote kennis
van details toch te benutten om de algemene aspecten van zijn lei—
dinggevende arbeid beter te overzien.
Afkerig van lange vergaderingen en van omvangrijke nota’s, Het
Philips zich gaarne mondeling voorlichten over de vraagstukken,
die hem bezig hielden. Hij verlangde van ieder, die bij hem kwam,
een bondige uiteenzetting van de kern van het probleem waarover
hij informatie verlangde. Philips’ voorliefde voor cijfers - ook hierin
deed hij aan Napoleon denken-sproot vooral voort uit de behoefte,
* K. Mannheim, Man and Society, London, 1946, blz. 164-65.
‘Het hedendaagse denken van de in de praktijk werkzame econoom of politicus, voort
komend uit de behoeften van de maatschappij in haar geheel, wordt meer en meer beheerst
door de conflicten, die voortkomen uit de wederzijdse beïnvloeding van vcrscliillende ge
bieden en de botsing tussen onafhankelijk van elkaar gevolgde gcdachtcngangcn. Het onder
scheid tussen theorie en praktijk is in geen geval alleen dat wat mannen van wetenschap er,
de gewoonte getrouw, van denken - namelijk het onderscheid tussen oppervlakkig en meer
exact weten, tussen onduidelijke en heldere begrippen, ofschoon dit onderscheid eveneens
veel waarheid bevat. Het is in de eerste plaats een kwestie van houding ten opzichte van
geheel verschillende niveaux van realiteit en van verschillende methoden tot benadering
van de werkelijkheid. In de zuivere theorie en in de empirische nauwkeurigheid heeft het
wetenschappelijk onderzoek van sociale verschijnselen een grote hoogte bereikt. Wat echter
de techniek van synthetische observatie betreft, wordt het probleem door een intelligente
journalist of een leidinggevend man uit de zakenwereld dikwijls met veel meer doorzicht
gesteld.’
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over een soort stenografie voor het geheugen te beschikken: geen
streven naar statistische volledigheid, maar de mogelijkheid massale
verschijnselen te overzien. Op een dikwijls geniale manier wist Phi
lips de verworven gegevens paraat te houden om ze op het juiste
moment niet alleen te reproduceren, doch ook werkelijk te benutten
voor het nemen van belangrijke beslissingen.
Zo was het besluit genomen de produktic van radiotoestellen een
centrale plaats in de onderneming te geven. Toen Anton Philips in
1928 het hem toegekende eredoctoraat in ontvangst nam was in
het Eindhovens bedrijf het omschakelingsproces in volle gang. Het
in dienst nemen van de 10.000ste medewerker in de herfst van
1927 kon slechts als het symptoom gelden voor het begin van een
weergaloze expansie. De maximale groei viel in de beide volgende
jaren.
Het standaardmodel van de nieuwe ontvanger had reeds dadelijk
zo’n groot succes, dat de afzet ervan sprongsgewijze toenam. Het
radiotoestel zou in het laatst van de jaren twintig en in de jaren der
tig even algemeen ingang vinden als de gloeilamp in het begin van
deze eeuw. Dit verklaart de zelfs in de stormachtige ontwikkeling
der moderne grootindustrie zo zelden voorkomende verdubbeling
van personeel binnen de tijd van twee jaren: de sprong, die dé N.V.
Philips’ Gloeilampenfabrieken deed van 10.000 naar 20.000 arbei
ders.
Tot het succes van het ontvangtoestel model 1927 droeg ook de
luidspreker bij, die bij dit toestel werd geleverd. Uit een aantal mo
dellen van gelijke geluidskwaliteit, die voor Dr. Philips in het Na
tuurkundig Laboratorium werden gedemonstreerd, koos hij na rijp
beraad de luidspreker met rechtop staande platte schaal, omdat dit
type het meest in aanmerking kwam om in Nederland op schoor
steenmantels te staan.
Het kostte de grootste moeite om aan de stroom van binnenko
mende bestellingen te voldoen, hetgeen herinneringen wekte aan de
spanning tussen de verkoopresultaten en de mogelijkheid om de
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produktie daarbij aan te passen, die de eerste expansie van het bedrijf
in dc jaren negentig had gekenmerkt.
De bouwactiviteit vond met ongekende kracht voortgang. Begin
1928 kon het Centrale Administratiegebouw van vier verdiepingen,
plaats biedend voor 1200 personen, volledig in gebruik worden ge
nomen. In april van hetzelfde jaar betrok men de nieuwe apparatenfabriek (vloeroppervlakte ruim 14.000 m2) in Philipsdorp en werd
de aangebouwde vleugel van de gloeilampen- en radiobuizenfabriek
in dienst genomen.
In aanbouw waren: een zes verdiepingen hoge kunstharsfabriek
voor het vervaardigen van ‘Philite’-onderdelen van radio-artikelen;
een stapelmagazijn voor afgewerkte produkten, welk gebouw zó
geconstrueerd was, dat het ook kon worden ingericht voor de fa
bricage (vloeroppervlakte 15.000 m2) en drie nieuwe werkplaatsen
bij de proeffabriek.
Wie aan deze sprekende cijfers niet genoeg heeft en de geweldige
bedrijvigheid in het Eindhoven van die jaren op andere, meer lite
raire manier, voor de geest zou willen halen, kan terecht bij de literator-journalist M. J. Brusse, die zijn impressies in een schets ‘In
Philips* wonderland* samenvatte. Uitbreiding en nog eens uit
breiding !
‘Daarom dit koortsachtige voortwrochten aan al die indrukwek
kende nieuwe gebouwen, het optrekken van ijzerconstructies, het
storten van beton voor verdieping boven verdieping, en dag en
nacht door het aansleepen van bouwmaterialen als voor de schep
ping van heel een stad, die na een aardbeving binnen enkele maan
den opnieuw bewoonbaar moet wezen. De bouwstoffen, ook om
toch maar woningen, woningen, woningen te hebben voor de vele
honderden gezinnen, die er dag aan dag meer uit de verre dorpen
gerequireerd worden bij het leger van werkers,-nieuwe woningen
en ook scholen, schaft- en ontspanningsgebouwen, - nieuwe we
gen, voorziening met gas, water, electriciteit, rioleering. En dan uit
den wijden omtrek hiervoor opgeroepen de tallooze bouwvak164

arbeiders, de grondwerkers, metselaars, timmerlui, schilders, lood
gieters, electriciens, - voor wie toch óók weer een onderkomen
moet worden gezocht. Ongerekend de sociale voorzieningen, die
de verantwoordelijkheid meebrengt voor het geluk van de duizen
den, geworven uit andere streken en een ander bestaan, om samen
te werken tot den voortgaanden bloei van Philips’ wereldbedrijf.
Die vibrerende actie van scheppenden arbeid in een zóó rusteloos
snel tempo, - datje denken doet aan kaboutcrsproken, aan ’t krioe
len, overal, overal, met en door elkander van zwermen aardman
netjes, zich reppende aan ’t wonder, langs den grond, gravende in
den grond, zeulende aan kabels en omhoog langs de storttorens, de
kranen, aan de gebouwen in wording, en op al de verdiepingen, tot
over de daken. Waaraan ze voortstapelen, waar achter hen aan vol
gende drommen werkers de machinerieën er binnenslepen, montecren, op gang brengen en weer voortgaan met hoogere etages,
nauw droog in de beton, te mcchaniseeren, terwijl de duizenden
achter hen optrekkende kabouters aan al die wentelende automaten
handreiking geven en zich rijen langs de transportbanden, waarop
eindeloos uit de mechanismen de onderdeden voortglijden, die zij
dan saamvoegen, afwerken, in elkander zetten, controleeren - een
gestadig voortstuwende stroom van steeds verder volmaakte werk
stukken, - van vele stroomen, die eindelijk allemaal samenloopen,
waar wederom de drommen kabouters de expeditie verzorgen, de
treinen rangeercn, de vrachtauto’s, de kluwen van al dit gerij gelei
delijk ontwarren, in verbinding met de spoorlijnen over de aarde,
met de scheepstrajecten over de zeeën, met-zoo noodig- de vlucht
van de vliegtuigen door de lucht.’
Toen Dr. Wilhelm Meinhardt, de grote man van het Osramconcern, in die tijd Eindhoven bezocht - tussen Philips en zijn concur
rent bleefsteeds een hartelijke verstandhouding bestaan - was hij ver
wonderd over de groei van het bedrijf, dat hij in verschillende stadia
van zijn ontwikkeling had kunnen volgen. Zijn verbaasde uitroepen
gaven Philips een gevoel van voldoening. De dromen uit de jaren
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toen hij als vertegenwoordiger van een klein fabriekje het Westduitse industriegebied bereisde, waren werkelijkheid geworden.
Het wetenschappelijk onderzoek ontving van de snelle uitbrei
ding vele impulsen, zoals het zelf voortdurend nieuwe fabricage
methoden stimuleerde. De omvang van het Natuurkundig Labora
torium werd verdubbeld.*
De internationale positie van de onderneming kon worden ver
sterkt door de vestiging van nieuwe dochtermaatschappijen, een
voortzetting van de reeks vestigingen uit de jaren 1923-1926. Wij
noemen de Philips Electrical Industries of New Zealand Ltd, april
1927; de Philips S.A. Romana in Roemenië, september 1927; de
S.A. Philips Nord-Africaine Èclairage et Radio te Algiers, april
1928; de South African Philips Ltd, juni 1929, de Philips Electrical
(Ireland) Ltd, september 1929 en de Philips Electrical Co. (India)
Ltd, februari 1930.
De expansiefinanciering plaatste de leiding van de vennootschap
voor vele problemen. Het uitgegeven gewoon aandelenkapitaal be
droeg volgens de balans van de 31ste december 1926ƒ 17.500.000.—
en het uitgegeven 6 % cumulatief preferent winstdelend aandelen
kapitaal op dezelfde datumƒ5.625.000.—. Driejaar later, ultimo de
cember 1929, bedroegen deze getallen respectievelijkƒ65.627.000.—
en ƒ 21.096.000.—.

De traditie getrouw bleven ook gedurende de jaren van snelle uit
breiding de geheime reserves gehandhaafd, die op de debetzijde van
de balans tot uitdrukking kwamen in vijf bedragen van ƒ 1.— voor
octrooien en handelsmerken, voor machinerieën, voor fabrieksge
bouwen, voor fabrieksterreinen en voor de terreinen van woningenen het sportpark.
Bij een zo enorme uitbreiding van het kapitaal had de onderne
ming haar karakter van familievennootschap geheel verloren. Ach
ter de gewijzigde juridische en bedrijfseconomische situatie bleef
echter de sociaal-psychologische werkelijkheid onveranderd. Het
personeel behield het gevoel in dienst te staan van ‘Philips’ en kon
* Begin 1928 hadden 160 academid een werkkring bij de vennootschap, een jaar later 250.
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‘Philips’ niet anders zien dan als de leider, die men gewend was te
volgen: de personificatie van de bedrijfseenheid. De behoefte van
identificatie met een persoonlijkheid, kan het ‘naamloos’ zijn van
een vennootschap ternauwernood aanvaarden. Men werkt liever
voor een algemeen gerespecteerde figuur of voor een familie dan
voor het dividend van duizenden onzichtbare aandeelhouders*
Veel zorgen gaf het personeelvraagstuk, vooral toen in 1928 de aan
werving van arbeidskrachten in versneld tempo moest worden door
gezet. Dagelijks kwamen 700 arbeiders met bussen uit Belgische
dorpen. De trek van Brabantse arbeiders naar Eindhoven werd ge
remd door het nijpend gebrek aan woningen. Weliswaar werden
eind 1927 600 woningen aanbesteed, maar de toevoer van personeel
bleef zó groot, dat de woningbouw er geen gelijke tred mee kon
houden. Er werd echter met kracht naar gestreefd de achterstand in
te halen. De door de vennootschap opgerichte woningstichting
‘Thuis best’ besteedde in het voorjaar van 1929 niet minder dan
1500 woningen aan.
Om in het tekort aan jonge vrouwelijke krachten te voorzien,
trachtte men de vestiging van kinderrijke gezinnen te Eindhoven
aan te moedigen, bijvoorbeeld een 80-tal gezinnen uit het Drentse
veengebied, waar een chronische structurele werkloosheid - door
uitputting van de veenreserves - velen tot migratie dwong. Anton
Philips verwachtte veel van het project om Drentse gezinnen in klei
ne boerderijen enige kilometers buiten Eindhoven onder te brengen.
De ouders zouden dan de agrarische levensstijl trouw kunnen blij
ven, de kinderen wennen aan industriële arbeid.
* Het probleem van de leiding speelt op wonderlijke manier door de anonimiteit van een
moderne grote vennootschap heen. De grote Duitse socioloog Max Wcber gaf een typolo
gisch onderscheid tussen drie vormen van gezag of heerschappij: de traditionele, de ratio
nele en de charismatische (op heilsverwachting en persoonlijke verknochtheid gebaseerde)
heerschappij. Zoals de moderne staat en de hedendaagse Westerse democratie bij alle rationccl-burcaucratische constructies de persoonlijke band met de leider niet kan missen (ChurchiU
in Engeland!), ziet men ook in een gemechaniseerde verfijnde legcrorganisatie de behoefte
aan identificatie met een leider, die tot de fantasie spreekt (Montgomcry, Rommel). In de
hedendaagse naamloze vennootschap is het niet anders, speciaal in de pionierstijd van een
snel groeiende onderneming.
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Het kenmerkt de voortvarendheid van Dr. Anton Philips, dat hij in
1928, in een jaar waarin de druk der dagelijkse zorgen zich in bijzon
dere mate deed gevoelen - de onstuimige uitbreiding maakte de
situatie soms onoverzichtelijk - een verkenningsreis naar de Ver
enigde Staten ondernam. Hij werd vergezeld door zijn vrouw, zijn
oudste dochter en haar man Ir. Otten, de jongste dochter, mevrouw
en mijnheer Ir. E. Hijmans en de heren Van Walsem, Holst en
Loupart. Het was een reis, die veel bijdroeg tot het elkander beter
leren kennen en tot het vertrouwelijk overleg, dat de staf tot zo’n
goed samenwerkend team maakte. Voor de dames een tocht vol
ontspanning, voor de heren ‘dienst’, maar dan toch, vooral door het
vrouwelijk gezelschap, ook voor hen vol aangename afwisseling.
Na een ontvangst te Parijs bij Mr. and Mrs. Roosevelt - Mr. Roosevelt was vertegenwoordiger van de Amerikaanse Radio Corpo
ration in Europa - ging men met de boottrein naar Cherbourg om
zich daar de 18de april in te schepen op de ‘Olympic’. Woensdag
morgen de 25ste april kwamen de torenhuizen van New York in
het zicht. Dezelfde dag installeerde men zich in het Ritz Hotel en be
gonnen drie weken vol kaleidoskopische afwisseling. Conferenties,
diners, uitgaansavonden, trein- en autoreizen dreven het groepje
soms in verschillende richtingen uiteen. In de grote lijn volgde men
echter dezelfde route. Na een drukke tijd te New York begaf men
zich op weg naar Cleveland. Daar vandaan ging de tocht naar Detroit waar de Fordfabrieken werden bezichtigd, vervolgens naar
Buffalo en de Niagara-Falls en toen weer terug naar New York.
Geen van de geboden attracties kon de heren echter het doel waarvoor zij waren gekomen, uit het oog doen verhezen. De relaties met
de General Electric Corp. en met de Radio-Corp. werden verste
vigd. Nuttige informatie werd opgedaan, onder anderen over de
jongste ontwikkeling in de Amerikaanse produktie van radio-ontvangtoestellen, die door uitschakeling van alle bijkomende appara
ten als accu’s, plaatspanningsapparaten en acculaders, steeds meer
voor rechtstreekse aansluiting op het net werden ingericht.
Philips aarzelde niet om deze verbetering ook in het Eindhovense
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produktieproces door te voeren. Zijn telegram, dat het bevel hiertoe
gaf, hield een besluit van vérstrekkende betekenis in: ‘Forceer met
alle hulpmiddelen voorbereiding en fabricage geheel elektrisch ont
vangapparaat voor wisselstroom en gelijkstroom. Fabriek spoedigst
onderdelen daarvoor fabriceren eventueel ten koste van produktie
bestaand drielampsapparaat. Export voorlopig geen drielampsapparaat buitenland uitbrengen. Bestellen voldoende matrijzen en stem
pels nieuw apparaat. Forceren september 2000 per week. Verwacht
12 mei telegrafisch bericht of voorbereidingen energiek en voor
grote hoeveelheden genomen. Anton Philips.*
Welk een krachtproef het was om zo’n besluit ten uitvoer te bren
gen, weten slechts enkele ingewijden.
Er waren ook wel eens beslissingen, die een meer incidenteel ka
rakter droegen, bijvoorbeeld een belofte van Dr. Philips om voor
het jubileum van de Staatsmijnen een luidspreker ter beschikking te
stellen, die een groot feestterrein kon bestrijken. Hij wist, dat enige
Duitse fabrieken met luidsprekers voor enorm geluidsvolume expe
rimenteerden en beschouwde het als een prestigekwestie zelf ook
zo’n toestel te kunnen leveren. Maar toen hij zijn toezegging deed,
beschikten de Philipsfabrieken allerminst over een apparaat als Dr.
Philips in het uitzicht had gesteld. Er werd onder leiding van de
jonge acoustische werkgroep van het Laboratorium met man en
macht gewerkt om de beloofde ‘Stem van de Reus’ te construeren:
met 36 in een grote triplexplaat ingebouwde normale luidsprekereenheden en een provisorisch samengestelde versterkerinstallatie
werd het gewenste effect bereikt. De ‘Stem van de Reus’ droeg veel
bij tot het welslagen van de viering van het zilveren jubileum der
Staatsmijnen en was stellig een reclame voor Philips (al was de grote
‘luidspreker’ slechts een improvisatie).
Belangrijker dan de experimenten met luidsprekers van bijzon
dere capaciteit was het succes van de Philips Omroep HollandIndië, die in het najaar van 1928 de beschikking kreeg over een zen
der te Huizen. De proefuitzendingen van deze installatie, in de win
ter 1927/28, slaagden uitstekend. Het jaarverslag van de N.V. Phi169

lips’ Gloeilampenfabrieken over 1928 bevatte een triomfantelijk be
richt over het behaalde succes: ‘deze zender is thans de sterkste kortegolfzender ter wereld en wordt in verschillende werelddelen beter
gehoord dan enig ander kortegolf-omroepstation. De band tussen
ons vaderland en de Nederlanders in den vreemde zal door de ge
regelde uitzendingen van een dergelijk omroepstation nauwer aan
gehaald worden, hetgeen wel blijkt uit het feit, dat honderden brie
ven dagelijks bij ons binnenkomen met dankbetuigingen van hen,
die in de uiterste hoeken van de wereld een Nederlandse stem en
Nederlandse muziek horen; daarbij komt nog, dat door geregelde
uitzendingen de afzet van onze produkten naar alle delen van de
wereld zal toenemen, d.w.z. aan duizenden handen meer werk zal
kunnen worden verschaft.’
Wij vermelden de triomfen van de PHOHI niet alleen om een
indruk te geven van de vindingrijkheid van Pliilips’ wetenschap
pelijke staf (in dit geval speelden Dr. B. van der Pol* en de heer
W. Numans hoofdrollen in het team-work). Maar ook als een be
wijs voor de snelheid waarmee Dr. Pliilips een nieuwe organisatie
uit de grond wist te stampen. Het was zijn initiatiefom een aantal be
langhebbenden, speciaal Indische cultuurmaatschappijen en stoomvaartondememingen, tot deze vorm van samenwerking te brengen,
met goedvinden om evenveel tot de financiering van het project bij
te dragen als de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken zelf.
De spectaculaire ontwikkeling van de radio - die direct en indirect
40 % van het personeel der Philipsfabriekcn bezig hield - mag ons
niet doen vergeten, dat de produktie van gloeilampen de tweede
pijler voor het welzijn van de onderneming was gebleven.
Terwijl het Natuurkundig Laboratorium vooral aandacht schonk
aan het speurwerk op het gebied van radio- en röntgentechniek, na* Dr. B. van der Pol was niet alleen een geniaal mathematicus, maar ook vindingrijk als
experimentator. De relaxatictrillingen, die later zo belangrijk zouden blijken voor de tele
visie, werden door Dr. van der Pol reeds in i925-’28 onderzocht. Het succes van de uit
zendingen van het Philipslaboratorium met de 30,9 m golf in 1927 gaf aanleiding tot een
verdere studie van de uitbreiding van elektro-magnetische golven.
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men de fabriekslaboratoria de gloeilamp, speciaal de verbetering van
de wolfraamdraad, voor hun rekening.
De verkoopsactiviteit werd met kracht voortgezet, met intensie
ve voorlichting tot verbetering van de verdeling der lichtpunten
over de bedrijfs- en woonruimten der verbruikers. In bijna alle grote
steden richtten de bij het General Patent- and Development Agreement aangesloten lampenproducenten toonzalen in, die onder ande
ren de mogelijkheden der ‘lichtarchitectuur’ demonstreerden.
Hier te lande was in 1929 de Edison-Lichtweek te Amsterdam ter gelegenheid van het gouden jubileum van Edisons vinding - een
der hoogtepunten in de propaganda voor de meest intensieve en
economische toepassing der verlichtingstechniek. Dr. Anton Philips
reisde er voor naar Amsterdam, gehoor gevend aan de uitnodiging
om aan te zitten aan een diner, dat vrijwel alle belangrijke Amster
damse handelaren in elektriciteitsartikelen aan tafel verenigde. Hij
voerde er zelf ook het woord, in zijn rede oude herinneringen op
halend, onder anderen over zijn eerste ervaringen als reizend ver
tegenwoordiger van de kleine fabriek te Eindhoven. Het kreeg de
volle nadruk dat ieder werk, ook het eenvoudigste, waard is om
goed te worden gedaan. Anton Philips stelde het op prijs om in dit
gezelschap van detaillisten en grossiers te verhalen hoe hij vroeger
met zijn koffer vol verschillende modellen lampen was rondgetrok
ken en welke vreugde hem het slagen van een verkoopaktie had ge
schonken.
In dc gemoedelijke stemming van het feest wist hij, met zijn onuitputtelijkc zin voor humor, enkele hem vertelde grappen bijzon
der te waarderen, bijvoorbeeld het verhaal over twee Amsterdamse
vrouwen in de tram: ‘Weetje ook/ vroeg de een aan de andere,
‘wat al die drukte betekent voor de Lichtweek? Wat is er eigenlijk
aan de hand?’ ‘Mens/ luidde het antwoord: ‘weetje dat dan niet?
Het is immers vijftig jaar geleden dat Edison de Philipslamp uit
vond !’
De internationale samenwerking, die op het gebied van de gloei171

lampenfabricage tot stand was gekomen, gold niet voor de afzet van
radio-ontvangtoestellen. De export daarvan - hoewel voorlopig
nog van secundaire betekenis vanwege de ruime binnenlandse markt
- plaatste Philips voor tal van moeilijkheden, onder anderen in
Duitsland. Hij had daar rekening te houden met de oppositie van het
machtige Telefunkenconcem.
De eerste stormloop op de Duitse markt voor ontvangers nam
een voor Philips ongewenste wending. De vennootschap had name
lijk de Lorenz A.G. overgenomen, een onderneming, die van de
Telefunken een licentie tot het maken vanradio-ontvangers had ge
kregen. Toen een ingenieur van de Philipsfabrieken in 1929 naar
Berlijn vertrok om daar de massaproduktie van ontvangtoestellen
bij de Lorenz A.G. te gaan organiseren, ontbrandde de strijd in volle
scherpte: een octrooi-strijd met dagvaardingen van Lorenz A.G. en
de Deutsche Philips G.m.b.H., met waarschuwingen aan wederver
kopers, met advertenties en tegenadvertenties en zelfs met een bij
het ‘Landgericht’ ingediende klacht. Het Landgericht verbood Lo
renz A.G. en de Deutsche Philips op de 13de december 1929 om toe
stellen in Duitsland te verkopen waarbij octrooien van Telefunken
werden toegepast.
Het is begrijpelijk, dat onder deze omstandigheden de octrooiafdeling van de vennootschap voortdurend belangrijker taken te
vervullen kreeg. De afdeling, in 1921 begonnen onder leiding van
Ir. E. Hij mans, was vooral sterk uitgebreid nadat de Philipsfabrieken
in de jaren na 1925 op de voorgrond kwamen in de produktie van
radiotoestellen. Onder de stimulans van nieuwe onderzoekingen in
het Natuurkundig Laboratorium en van internationale contracten
(waarbij de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken het beheer kreeg
van het octrooibezit van de Amerikaanse partners in een aantal Euro
pese landen) werden voor de octrooizaken talrijke bekwame acade
mici aangetrokken.
Intussen versterkten de octrooibelangen op hun beurt de neiging
om het wetenschappelijk speurwerk in steeds meer vertakkingen
voort te zetten. Toen in 1929 de ‘sprekende film’ aan de markt
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kwam, stelde Dr. Philips het Laboratorium direct in staat de acoustische problemen van de nieuwe film in studie te nemen. Bij de
uitbreiding van het Natuurkundig Laboratorium in 1929 werd
een filmzaal gebouwd van 30 bij 10 meter, waarin proefnemingen
werden gedaan met de versterkers, luidsprekers en gramofoonopnemers, die aan filmtheaters werden aangeboden. Het duurde
evenwel nog jaren eer de Philipsfabrieken zelf een volledige geluids
film projector voor de afzet gereed hadden.
hitussen, bij een produktic van 250.000 lampen per dag (in 1927)
en de fabricage van radio-ontvangers voor de ruim 160.000 luiste
raars, die Nederland eind 1927 telde, nam het aantal arbeiders in on
gekend tempo toe: 12.000 in het begin van 1928, 14.000, 16.000 het zouden er in 1929 zeker meer dan 20.000 worden.
Bij deze kwantitatieve aanwas gaf het de nodige zorgen om het
kwalitatief aspect niet te verwaarlozen. Het bedrijf eiste de aantrek
king of vorming van grote aantallen geschoolde arbeiders. De enige
waarborg voor een voortgezette aanvulling van het geschoold per
soneel lag in de eigen vakopleiding van jeugdige arbeiders. In 1928
werd de Jongensnijverheidsopleiding in het leven geroepen, die ten
doel had jongens na het doorlopen van de lagere school in een vier
jarige cursus op te leiden tot all-round vaklieden. Psychotechnisch
onderzoek bood gelegenheid het bijzonder grote aantal aanvragers
te selecteren. Een jaar later werden alle cursussen in een nieuwe Bedrijfsschool ondergebracht, waarin vooral de leerlingen-werkplaats
voor de jongensnijverheidsopleiding in outillage uitmuntte. Voor
deze kweekplaats van uitstekende gereedschapsmakers en andere
vaklieden behield Dr. Philips steeds de grootste belangstelling. Na
de examens reikte hij doorgaans zelf de diploma’s uit. Met voor
uitziende blik overwoog hij alle mogelijkheden om de reeds sedert
1921 bestaande bazenopleiding te verbeteren. Hoe ver was men in
het Philipsbedrijf toen reeds gevorderd met de oplossing van pro
blemen, die eerst na 1945 in de Nederlandse industrie algemene
belangstelling zouden vinden!
Het was slechts de vraag of het particulier initiatief over de hele
173

linie tot de gewenste resultaten zou kunnen leiden. Philips bleef van
mening, dat Nederland slechts de weg der industrialisatie zou kun
nen opgaan, indien de overheid meer aandacht zou willen schenken
aan het lager technisch onderwijs. Tussen ons voortreffelijk hoger en
middelbaar technisch onderwijs enerzijds en de ambachtsschool an
derzijds, lag een lacune die niet geheel door particulier initiatiefkon
worden overbrugd. In een brief d.d. 12 december 1927 aanjhr. Mr.
C. Feith, secretaris-generaal bij het Ministerie van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, bepleitte Dr. Philips nogmaals de reorga
nisatie, die hij steeds had voorgestaan:
‘Sinds eenigejaren is o.a. inDuitschland bij meer dan 150 machine
fabrieken een eigen leerlingopleiding ontstaan, waarvan de resul
taten zoo buitengewoon goed zijn, dat ook de vertegenwoordigers
van het overheidsonderwijs aldaar openlijk verkondigen dat de all
round vorming en scholing van de leerlingen ten minste staat op het
peil der ambachtsscholen en dat door nauwe en dagelijkschc aanra
king tussen opleiding en industrie deze methode in menig opzicht de
voorkeur verdient. Dit nu wordt in ons land niet erkend, o.a. door
de Inspectie van het Nijverheidsonderwijs en m.i. is dit te verklaren
door gedeeltelijke onkunde omtrent de elders behaalde resultaten.
Ik meen, dat wij ook in ons land meer deze weg op moeten. Het
initiatief daartoe is reeds op verschillende plaatsen genomen en de
Regering zou dit m.i. zeer sterk moeten bevorderen, maar dan moe
ten wij af van het uitgangspunt, dat de opleiding volgens het leer
lingstelsel slechts bestemd is om aanvullend te werken voor die ge
vallen, waar schoolopleiding niet te krijgen is; wij moeten ook af
van de gedachte, dat alleen het onderwijs aan de vakschool zalig
makend is en dat een leerlingopleiding in het bedrijf zou geschieden
uit een oogmerk van zoo iets als uitbuiting. Deze gedachte bestaat
zeker nog sterk in de kringen van het vakonderwijs en het zou mijn
wensch zijn, dat die voorgoed uitgebannen werd, o.a. door woord
en daad van onze Nederlandsche Inspectie. Het spreekt vanzelf, dat
eventueele pogingen der industrie om misbruik te maken, streng
moet worden tegengegaan.
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In allerlei deelen van ons land zijn of ontstaan plannen van de in
dustrie om, gedwongen door het door deRegeering wellicht nog niet
voldoende aangevoelde, buitengewoon groote tekort aan geschoolde
vaklieden, zelf leerlingoplcidingen ter hand te nemen, uit te breiden
of te verbeteren. Het is mijn vaste meening, dat de Rcgeering al deze
plannen moet steunen, ook geldelijk; dit is veel gbedkooper dan de
uitbreiding van ambachtsscholen en geeft bovendien het voordeel,
dat ook in ons land deze richting een goede kans krijgt om gclijkwaardig naast (en niet als complement van) de vakscholen te toonen
welke goede, en voor ons land belangrijke voordeelen daarmede te
bereiken zijn.’
Het uitvoerige citaat is illustratief voor Philips’ pedagogisch in
zicht. Het wijst de weg naar een hervorming van het vakonderwijs,
waartoe eerst ruim vijfentwintig jaar later stappen werden gedaan,
zonder dat men tot dusver in staat is gebleken dit knelpunt in Ne
derlands industriële ontwikkeling uit de weg te ruimen.
De pioniersgeest van Philips bleek ook uit de instelling van een ge
zondheidsdienst, die als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere
grote industriële ondernemingen. De nieuwe dienst werd belast met
de zorg voor de algemene bedrijfshygiënc en de medische keuring
der sollicitanten. Door de aanstelling van een bekwaam bedrijfshygiënist, - de eerste in Nederland! - vond de gezondheidsdienst
spoedig de erkenning, die hij verdiende.
Bij de toeloop van personeel in de jaren 1927 en 1928 bleek het ge
wenst, de toetreding tot het in 1913 opgerichte pensioenfonds te
sluiten om voor de later gekomenen tot een nieuwe pensioenrege
ling over te gaan. In 1929 werden opgericht het pensioenfonds A-3 %
en het pensioenfonds B-7 %, waarvan het eerste was bestemd voor
arbeiders en lagere beambten (3 % premie, pensioen op 65-jarige
leeftijd) en het tweede voor hogere beambten (7 % premie, pensioen
op 60-jarige leeftijd). In beide fondsen droeg de onderneming even
veel bij als het personeel betaalde, naast een aantal ‘extra-inkoopsommen’, die de vennootschap in de loop van de jaren nog betaalde.
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In 1929 werd het Phihps-Ontspanningsgebouw voltooid, be
stemd om als centrale instelling voor het ontspannings- en cantinewerk te fungeren. Het gebouw met zijn eetzalen, bibiliotheek en
leeszaal, turn-, biljart- en vergaderzalen, bioscoop- en schouwburg
zaal, behoorde tot de mooiste gebouwen, die men in en buiten ons
land voor de genoemde doeleinden kon vinden. Ter voorlichting
van het personeel en tot versterking van het algemene saamhorig
heidsgevoel werd sedert 1929 een Philips-Maandblad ‘In en om de
Philipsfabrieken’, meestal ‘In en om’ genoemd, uitgegeven.
Het zou onjuist zijn de beschreven sociaal-culturele maatregelen
als een uitvloeisel te zien van de activiteit van een min of meer auto
matisch werkende Sociaal-economische Afdeling, die in deze slechts
de consequenties aanvaardde vaneen periode van voorspoed. Tegen
woordig kennen wij ook in de sociale sector veel meer bureaucrati
sche tendenties dan in de jaren twintig, toen er aan alle kanten nog
ruimte was voor origineel initiatief. Ook in de beschreven sociale
ontwikkeling der N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken kan men de
stuwkracht van Anton Philips bespeuren, zijn onverflauwde belang
stelling voor het welzijn van het gehele personeel. En daarbij bleef
het dan waarlijk niet bij het aangeven van enige richtlijnen! Hij
hield bij het ten uitvoer brengen van de plannen voortdurend het
oog gericht op velerlei details: nu eens vroeg hij inlichtingen over
de inrichting van de spreekkamer van de bedrijfshygiënist, dan
weer over technische bijzonderheden van de bouw der schouw
burgzaal in het Ontspanningsgebouw, daarbij evenals tevoren, dank
baar gebruik makend van de gelegenheid om met mevrouw Philips
alles te bespreken wat voor de goede gang van zaken bevorderlijk
kon zijn.
Een indruk van de imponerende groei van de onderneming - die
inmiddels haar geplaatst aandelenkapitaal had verhoogd tot ruim
ƒ43.000.000.-----geeft het feit, dat de nte december 1928 het aantal
werknemers tot 16.000 was gestegen, doch dat nog geen halfjaar
later, de 15de april 1929, de 20.000ste arbeider kon worden begroet.
De ontvangst van de 20.000ste geschiedde niet minder geestdrif176

tig dan de begroeting van de io.oooste. De minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid, Prof. Dr. J. B. Slotemaker de Bruine, kwam
de leiding der N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken persoonlijk complimenteren. Ook deze keer was de heer C. J. Ph. Zaalberg, de directeur-gencraal van de Arbeid aanwezig. Ruim een maand later
bezocht Z.K.H. Prins Hendrik de bedrijven te Eindhoven, zoals
meer vorstelijke personen blijk gaven van hun belangstelling voor
de fenomenale groei van Nederlands modernste fabriekencomplex
(de nde mei 1929, bijvoorbeeld, had het echtpaar Philips Z.K.H. de
Prins van Siam op De Laak ontvangen).
Prestige en populariteit: of het nu om de ontvangst van de groten
der aarde ging of om de inrichting van stands op internationale ten
toonstellingen, dan wel om éclatante successen op sportgebied (het
eerste elftal van Philips Sport Vereniging behaalde in de voorzomer
van 1929 het landskampioenschap voetballen) de naam ‘Philips’ was
een macht geworden, een symbool voor de triomfen der moderne
techniek.
Dat echter in deze wereld van soms min of meer geforceerde ex
pansie geen enkele macht onaantastbaar was, zou eerlang door de
grote economische crisis van de jaren dertig worden bewezen.

177

r

*

io

JAREN VAN CRISIS

Het kenmerkt de hausse, dat men de mogelijkheden van een terug
slag onderschat. Zelfs nadat de beurscrisis van oktober 1929 in de
Verenigde Staten een algemene financiële verwarring had veroor
zaakt, meenden vele Europese ondernemers nog te mogen hopen,
dat de industriële afzet niet al te veel zou worden bedreigd.
In het jaarverslag over 1929 van de N.V. Philips’ Gloeilampen
fabrieken lezen wij dan ook: ‘Niettegenstaande de in de maand okto
ber ingetreden malaise en ondanks het feit, dat oktober in de vorige
jaren steeds de grootste maandverkoop vertoonde, was de omzet
dit jaar in oktober overeenkomstig onze verwachtingen belangrijk
groter dan verleden jaar, in november groter dan in oktober en in
december wederom groter dan in november.’ Ook de export van
Philipsartikelen bereikte in het najaar van 1929 een ongekende
hoogte.
Een apotheose van de welvaart, in beeld gebrachte verwachting
van een grote toekomst, gaven de zes gebrandschilderde ramen van
Joep Nicolas te zien, die begin 1930 als een geschenk van de heer en
mevrouw Phiüps-de Jongh in het nieuwe centrale kantoorgebouw
werden aangebracht. Zij beeldden in 32 taferelen de groei uit van het
verlangen naar het Licht: de baaierd der onbeheerste elementen, de
bewustwording van de mens, samenwerking en samenleving, geluk
en welvaart - tenslotte vergeestelijking van de stof, het licht.
Niet minder boeiend was de symboliek van de muurschildering
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van Thora Prikker in het hoge trapportaal van het administratiege
bouw (door het college van commissarissen aan de vennootschap
aangeboden). Op het bijzonder hoge muurvlak waren door Prikker
drie taferelen boven elkaar aangebracht: allegorieën van het zien,
het horen en het spreken *
Toen deze kunstwerken werden voltooid, waren de vooruitzich
ten nog in overeenstemming met de zinvolle expressie van hoop,
waaraan de kunstenaars vorm hadden gegeven. Spoedig kwam de
terugslag. De crisis greep snel om zich heen, alle symboliek der hoop
verduisterend door een ontreddering, die niet tot een financiële ca
tastrofe beperkt bleef. De beginnende werkloosheid zou een steeds
massaler karakter gaan dragen. Vooral sedert het najaar van 1930
was het wel duidelijk, dat ook de Nederlandse industrie in de alge
mene teruggang van het zakenleven zou delen. ‘Terwijl de gang van
zaken gedurende de eerste helft van het jaar 1930 zich alleszins gun
stig het aanzien,’ - zo vermeldt het jaarverslag over 1930-‘en in ver
band daarmede optimistische verwachtingen niet misplaatst sche
nen, trad in september 1930 een sterke terugslag in. Deze kwam tot
uiting behalve in een vermindering van de omzet, in een belang
rijke daling der winstmarge. Toch zou het eindresultaat aanzienlijk
beter zijn geweest, ware het niet, dat ook andere factoren, welke
grotendeels een direct uitvloeisel van de heersende crisis zijn, een
niet te onderschatten rol hebben gespeeld. Daaronder is o.a. te ver
staan: het door concurrenten geforceerd opruimen van voorraden,
waardoor de val van de prijzen werd verscherpt, ernstige verhezen
op debiteuren, met name in bepaalde door de crisis zwaar getroffen
landen, alsmede het in sommige afzetgebieden terugnemen van
reeds geleverde goederen, wegens twijfel aan de solvabiliteit der af
nemers/
Intussen kwamen verschillende fabrieken gereed, waarvan de
bouw in de expansietijd was begonnen. De uitbreiding der bedrij
ven kon na de omslag in de conjunctuur niet ineens worden gestuit.
* Het kunstwerk ging bij de verwoesting van het administratiegebouw in de Tweede
Wereldoorlog verloren.
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Het bleek zelfs noodzakelijk nog een beroep op de kapitaalmarkt te
doen in de vorm van een 5% converteerbare obligatielening van
ƒ30.000.000. Deze emissie vond in oktober 1930 plaats.
Evenals vele andere ondernemers leefde Anton Philips in de verwachting, dat de crisis spoedig haar dieptepunt zou hebben bereikt.
Men was in de zakenwereld geneigd de gang van zaken te verge
lijken met de conjunctuurcyclus, die in de 19de eeuw zo’n merkwaar
dige regelmaat te zien had gegeven. Slechts weinigen kwamen tot
het inzicht, dat de inzinking van de jaren dertig een structuurcrisis
was van geheel andere aard dan de crises uit het verleden.
Weinig mededeelzaam over zijn verwachtingen was een gast, die de
3 de oktober 1930 in het Philipsmilieu met veel eerbetoon werd ont
vangen: Henry Ford. Philips, die steeds hoog tegen het zakentalent
van zijn Amerikaanse collega had opgezien, voelde zich enigszins
teleurgesteld door de terughoudendheid van zijn bezoeker, die wei
nig geneigd scheen in te gaan op veel, dat Philips’ volle belangstel
ling had. Slechts bij de rondgang door een aantal fabrieken lette de
Amerikaan scherp op.* Nadat de lunch op De Laak was gebruikt,
drentelde het gezelschap nog wat rond door de vertrekken. Toen
men bleef staan voor een meesterwerk van Van Dijck, fluisterde
Fords secretaris mevrouw Philips toe, dat zijn heer en meester zich
zeer voor kunst interesseerde. Op hetzelfde moment keerde Ford
zich om met de woorden ‘I don’t know anything about paintings’.
Even teleurstellend was het ook voor Anton Philips dat Ford weinig
toegankelijk bleek voor natuurschoon.
Het verbaasde Philips voorts, dat zijn gast enigszins ontstemd leek
toen hij hem in gemoede wees op enige materiaalfouten in de Lincolns, welke het bedrijf in gebruik had (er waren coupes gemaakt
van vermoeidheidsbreuken, die men Ford door een microscoop het
* Ford was duidelijk geïmponeerd door de omvang en de technische efficiency van de
Philipsbedrijven, die hij te zien had gekregen. Een opmerking tegen zijn vertegenwoordiger
in Nederland, die in Fords gevolg meereisde, wees er op, dat Ford te Eindhoven besloot de
fabriek-montagewerkplaatss die hij te Rotterdam had laten bouwen, niet in gebruik te ne
men. In plaats daarvan zou een groter en moderner bedrijf te Amsterdam moeten komen.
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zien). Hij verloor hierbij uit het oog, dat het hem zelf ook onaange
naam zou zijn geweest wanneer hem in Amerika op fabricagegebreken in Philipsprodukten was gewezen. Wèl mag worden veronder
steld, dat Philips anders zou hebben gereageerd dan Ford: actiever,
impulsiever, met het vaste voornemen direct de oorzaken van de
fouten te doen opsporen en maatregelen te treffen. Met een gemoti
veerde aanmerking wist hij altijd zijn voordeel te doen. Nog enige
jaren tevoren, in 1927, had hij aan één van zijn vrienden geschreven:
‘Ik zelf gevoel me nooit te oud en te wijs om van anderen iets te le
ren en ik kan je zeggen dat zulks in mijn positie minstens éénmaal
per maand het geval is!’
Bij al zijn zelfverzekerdheid was Anton Philips in de grond een
bescheiden mens, die liefst innerlijk bescheiden medewerkers in zijn
omgeving had. Toen in 1927 een nogal hooghartige directeur van
een met de Philipsfabrieken verwante onderneming samenwerking
met de vennootschap had gezocht, had Philips hem, d.d. 26 novem
ber 1927, geschreven dat hij niet op de voorstellen kon ingaan:
‘Daarbij komt nog, dat ik het gevoel heb, dat onze prima mensen,
die over het algemeen, kan men zeggen, ondanks hun vooraanstaan
de positie bij onze vennootschap en ondanks hun capaciteiten, de
deugd hebben bescheiden te zijn, niet met U zullen kunnen werken
zoals wij dat in onze vennootschap gewoon zijn.’
Met Antons Philips’ bescheidenheid was schijnbaar in strijd, dat
hij zich zo dikwijls in krasse termen uitdrukte. Hij het zich hierbij
gemakkelijk meeslepen door zijn temperament; bovendien ontsnap
te hij niet aan de bewustzijnsverenging om de onderneming een cen
traler plaats in het sociaal bestel toe te kennen dan met de werkelijk
heid in overeenstemming was. Philips was geen egocentrische fi
guur, maar wel iemand die de wereld gaarne bezag door de ven
sters van zijn werkkamer.
De crisis leerde hem de dingen iets meer van een afstand te be
schouwen. Zij overtuigde hem van de betrekkelijke machteloos
heid van de individuele leider. Zonder ooit de moed te verhezen,
zonder te versagen, kwam hij wèl tot een zekere berusting, die hem
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in de jaren 1894-1929 vreemd was. De grote tijd van Philips was
samengevallen met een unieke constellatie in de West-Europese ge
schiedenis, waarin het particulier initiatief bij de beoordeling van de
winstkansen bij de exploitatie van nieuwe technische mogelijkheden,
een nabloei beleefde waaraan de Eerste Wereldoorlog in mindere
mate een einde maakte dan de economische structuurcrisis uit de ja
ren dertig.
Zo lang mogelijk wilde Dr. Philips vermijden om tot ontslag van
personeel over te gaan. Hij gaf de voorkeur aan een noodoplossing,
die wel vele bezwaren had, maar die hem sociaal meer verantwoord
leek dan een vermindering van het aantal arbeiders: de beperking
van de arbeidsduur. De mededeling voor het personeel van 18 fe
bruari 1931, door Ir. Otten geredigeerd en door A. F. Philips onder
tekend (Philips’ Maandblad, maart 1931), is zó kenmerkend voor
het verantwoordelijkheidsgevoel van de leiding der vennootschap,
dat wij haar volledig ovememen:

1

‘Aan ons personeel!
Met ingang van 30januari j.1. is voor verschillende afdelingen van
ons bedrijf de werktijd verkort tot 42 uur per week, waardoor het
ons mogelijk werd ca. 1500 arbeiders, die anders door gebrek aan
werk ontslagen hadden moeten worden, ook gedurende deze slap
pere seizoenmaanden aan het werk te houden, en bovendien verder
ontslag zoveel mogelijk te beperken.
Met voldoening hebben wij geconstateerd, dat het gehele perso
neel aan deze vorm van werkloosheidsbeperking ten volle heeft
meegewerkt en blijk heeft gegeven doordrongen te zijn van de ernst
der tijden.
Feitelijk hadden wij reeds toen de werktijd voor verschillende af
delingen tot 40 uur moeten inkrimpen, doch, daar wij in het belang
van ons personeel de inkomens op een zo hoog mogelijk peil wilden
trachten te houden, hebben wij tenslotte gemeend goed te doen de
werktijd voorlopig op 42 uur terug te brengen.
Thans worden wij echter door de omstandigheden gedwongen
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om met ingang van Maandag 23 dezer tóch tot een werkweek van
40 uur in verschiUende afdelingen over te gaan, om daardoor het
ontslag van een 500-tal arbeiders, die haast allen gezinshoofd zijn, te
kunnen voorkomen.
Voor enige verkorting van de arbeidsduur komen ook nu niet in aanmer
king alle afdelingen ofgroepen, welke werken aan de voorbereiding en ont
wikkeling van nieuwefabrikaten.
Daar tengevolge van het terugbrengen van 42 tot 40 uur het in
komen van het betrokken personeel nog meer achteruit zou gaan,
hebben wij gemeend te moeten besluiten om voor al onze betrok
ken werknemers deze 2 uur, waarvoor nu geen arbeid zal worden
verricht, voorlopig toch uit te betalen.
Wij hopen, dat de omstandigheden ons in staat zullen stellen deze
maatregel, die voor onze onderneming in deze tijden een aanzien
lijke verzwaring van uitgaven betekent, te kunnen blijven handha
ven, en dat wij, hoe eer hoe liever, weer tot een werkweek van 42
uur of meer zullen kunnen overgaan!’
Vooral in de tweede helft van 1931 ging het echter snel bergaf
waarts. Wel kon over 1931 nog 4% dividend op de gewone aan
delen worden uitbetaald (tegen 6% over 1930 en 21% over 1928 en
1929), doch de algemene toestand van het concern baarde vele zor
gen. Door de val van het pond sterling in september 1931 werden
verhezen op uitstaande vorderingen geleden. De grootste moeilijk
heden evenwel leverden de crisismaatregelen in verschillende landen
op. Overal had men met valutamoeilijkheden te kampen en trachtte
men al het mogelijke te doen om de invoer te beperken. De tariefmuren werden zó hoog opgetrokken, dat de N.V. Philips’ Gloei
lampenfabrieken veelal gedwongen was om de in het buitenland ge
vestigde fabrieken belangrijk uit te breiden. Dit op zichzelf effec
tieve middel om invoerbeperkingen te omzeilen, vereiste echter
grote investeringen gedurende de jaren, waarin de positie van
de vennootschap in Nederland allerminst rooskleurig was. Bo
vendien verscherpte de verplaatsing van de produktie naar
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buitenlandse filiaalbedrijven de werkloosheid in Nederland.
In 1932 moest tot ontslag van een belangrijk percentage van het
Nederlandse personeel worden overgegaan, terwijl voor de blijvers
drastische loon- en salarisverlagingen werden aangekondigd. Door
bezuiniging op de exploitatierekening-vooral verkregen door nieu
we methoden van kostprijscalculatie - waren de financiële uitkom
sten over 1932 iets gunstiger dan over het daaraan voorafgaandejaar.
Besloten werd het hoge aandelenkapitaal van de onderneming
(ƒ69.627.000.— geplaatste gewone aandelen en ƒ 21.096.000.— ge
plaatste 6% cumulatief preferente winstdelende aandelen) door af
stempeling met 25 % te verlagen * Op deze en andere maatregelen
werd door een gedeelte van de financiële pers onvriendelijk gerea
geerd. De N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, eens hemelhoog ge
prezen, werd door een bekend Delfts hoogleraar ‘een reus op lemen
voeten’ genoemd. Dr. Philips verweet men een overmoedige expan
siepolitiek te hebben gevoerd, waarvoor nu een hoge tol moest wor
den betaald.
Welk een miskenning der functie van de moderne ondernemer!
Het kenmerkt immers zijn taak, dat hij niet terugdeinst voor risico
dragende investeringen, indien de economische en de technische
ontwikkeling deze vergen. Onder zulke omstandigheden is het niet
mogelijk bedachtzaam verder te gaan door de produktie stap voor
stap op te voeren. Men kon niet een bescheiden hoeveelheid radio
toestellen gaan produceren. Het was kiezen of delen: gloeilampen
fabriek blijven ofhet bedrijfin omvang verdubbelen door de massafabricage van een nieuw serie-artikel te beginnen, met de enorme
investeringen, die daarvoor nodig waren. Wat zouden de Philipsfabrieken thans zijn geweest zonder de in 1926 en 1927 genomen be
sluiten om een geheel nieuwe bedrijfstak te grondvesten?
* Het jaarverslag over 1933-34 vermeldde: ‘In verband met de ruime kasmiddelen werd
in de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 mei 1933 besloten het kapitaal der
vennootschap te reduceren van ƒ 250.000.000..— tot ƒ 187.50.0000.—, door vermindering
van het nominaal bedrag zowel van de gewone als van de preferente aandelen, vanƒ 1000.—
tot/750.—. Voor zover de aandelen uitgegeven zijn, geschiedde dit door terugbetaling per
15 octobcr 1933 van/250.— per gewoon en per preferent aandeel van ƒ 1000.—\

- .1;
l

l

\
S>

1f

184
i
:

'■

!

i

r. 1

1

■

Intussen moet worden erkend, dat vrijwel geen ondernemer ont
snapt aan de suggestie, die van de hoogconjunctuur uitgaat. Maat
regelen, die uit de dwangpositie der gedane keuze voortvloeien en
beslissingen in de roes der hausse genomen, kunnen op wonderlijke
manier verstrengeld liggen. Anton Philips was van nature een opti
mist. Dit schonk hem een bijzondere mate van vindingrijkheid in
een tijd van economische expansie. Men mocht hem bij uitstek een
man van de hausse noemen. Tegenover de depressie voelde hij zich
tot op zekere hoogte weerloos. Al stond hem dan voor ogen in welke
richting het beleid moest gaan, in de uitvoering van de aangekondigde
maatregelen toonde hij zich aarzelender dan in tijden van voorspoed.
Reeds in zijn Nieuwjaarsboodschap in het begin van hetjaar 1930
had Dr. Anton Philips aller medewerking gevraagd voor een veel
omvattend programma: ‘Vergroting der efficiency van ons gehele
bedrijf. Verdere ingrijpende versobering en vereenvoudiging van
het commerciële, commercieel-technische en administratieve appa
raat, zowel naar werkwijze als naar aantal personen. Niet-actieve,
resp. onproduktieve diensten moeten worden afgebouwd, vereen
voudigd of door samenvoeging met andere afdelingen produktief
worden gemaakt.
Scherpe instelling van alle activiteit op absolute noodzakelijk
heid, resp. rentabiliteit. De acquisitie moet uitsluitend en systematisch
gericht worden op produktieve en winstgevende zaken, te hoge rabat
ten zijn terug te brengen op een gezond gemiddelde, te lange crediettermijnen rigoureus te beperken; controle op voorraden te verscher
pen, onkostenbudgetten op het toelaatbaar minimum te drukken/
De aangegeven koers was juist, maar hij vereiste een geduldig la
veren, dat weinig strookte met Philips’ onstuimig temperament. Er
zijn veldheren, die in de aanval uitmunten, terwijl anderen eerst in
de verdediging goed op dreef komen. Ook in het schaakspel ziet
men het verschil tussen de aanvalsspeler, die op de goede afloop van
zijn soms riskante doch doorgaans briljante combinaties vertrouwt
en de verdediger, die zich verschanst in een positie, welke langdurige
gcduldvergende manoeuvres vergt.
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Er valt een tweede factor te noemen, die Dr. Philips in de crisis
jaren iets van zijn doortastendheid ontnam: de gesignaleerde karak
tertrek van een zekere overgevoeligheid, gepaard gaande met de
neiging menselijk leed te ontwijken. Veel van het werk, dat met de
zojuist genoemde richtlijnen verbonden was, de noodzakelijke in
krimping van het personeel bovenal, Het Anton Phüips voor een
groot deel over aan zijn schoonzoon Ir. Otten, die in deze jaren bhjk
gafvan veelzijdig inzicht en die juist in de meest kritieke tijd de on
dankbare taak moest aanvaarden het snoeimes te hanteren waar dit
nodig bleek te zijn.
De personeelsbezetting Hep terug van 22.500 tot 11.650. Niets
werd verzuimd om het ontslag zó te regelen, dat de meest vitale be
langen niet werden geschaad. De Afdeling Sociale Zaken kreeg de ene
instructie na de andere; ieder ontslag moest afzonderhjk worden
overwogen. Men trachtte bijvoorbeeld te voorkomen, dat verschil
lende broodwinners uit één gezin werden ontslagen. Maar wat men
ook deed, verdriet en zorgen deden zich te Eindhoven bijna huis aan
huis gevoelen. Velen trokken terug naar de dorpen, die zij hadden
verlaten om in de Lichtstad emplooi te vinden. De verhuizingen
van degenen, die van verre waren gekomen en nu teruggingen naar
de streek van herkomst - vele PhiHpsarbeiders waren uit de noordeHjke provincies afkomstig - vielen vanzelfsprekend het meest op.
In de woningcomplexen op initiatief van de vennootschap ge
bouwd, kwamen hele rijen leeg te staan. Een triest gezicht! De stad
leed nu aan haar eenzijdige oriëntering als industrieplaats. Want het
was waariijk niet alleen de N. V. PhiHps, Gloeilampenfabrieken, die
tot vermindering van personeel moest overgaan. Ook andere Eindhovense bedrijven ontsloegen talrijke werkkrachten.
In de PhiHpsfabrieken vielen echter verschillende ongunstige om
standigheden samen. In de eerste plaats de onvermijdehjke terug
slag, die in ieder geval op een zeer snelle uitbreiding volgt. Tijdens
zon uitbreiding werkt men immers altijd min of meer onrendabel.
Na afloop ervan is het normaal dat een zeker produktieniveau kan
worden gehandhaafd met minder personeel dan de jaren van de
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snelste expansie. Ten tweede moet er op worden gewezen, dat de erva
ring leert hoe in iedere periode van depressie het eerste ontslag van een
aantal werknemers dadelijk leidt tot de verhoogde krachtsinspanning
van de overigen. Het harder werken van de blij vers voert bij daling
der afzetmogelijkheden opnieuw tot het afvloeien van overtolligen.
Overal in Eindhoven zag men groepjes werklozen staan. Het
‘stempelen’ ondermijnde het zelfrespect van menige arbeider. Een
diep wantrouwen tegen de moderne industriële ontwikkeling maak
te zich van velen meester en zou nog lange tijd invloed blijven uit
oefenen op de mentaliteit van de arbeider, speciaal wat zijn wan
trouwen betreft tegen de invoering van arbeidsbesparende machines
en van andere methoden tot opvoering der arbeidsproduktiviteit.
Voor Anton Philips waren alle maatregelen tot inkrimping van
het bedrijf, het massaal ontslag van arbeiders vooral, een kwelling.
Hij troostte zich met de gedachte, dat het harde ingrijpen nodig was
om het economisch evenwicht te herstellen. Zijn hoop, dat het erg
ste spoedig geleden zou zijn - de redenering, die de geboren optimist
kenmerkt - bleef ongeschokt. Zijn tegenstrijdige gevoelens uit de
crisisjaren vatte hij later, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaar
dag, nog eens samen in de woorden: ‘Het ellendigste voor de direc
teur van een grote industrie en zijn stafis wel zo’n groot aantal men
sen te moeten ontslaan, en toch moet zulks geschieden om het schip
door de storm in de veilige haven te brengen.’
Een belangrijk element in de sanering van de onderneming was de
verbetering der kostprijscalculatie en de invoering van budgetteringsmethoden, die de doelmatigheid der bedrijfsleiding voor het
eerst een wetenschappelijke bedrijfseconomische grondslag gaven.
Op aandrang van Ir. Otten gaf A. F. Philips toestemming om Prof.
Ir. J. Goudriaan, een deskundige die men intussen had aangetrokken,
de vrije hand te laten bij het doorvoeren van deze reorganisatie. Zo
droeg de depressieperiode er toe bij, de onderneming in economisch
opzicht tot dezelfde graad van efficiency te brengen als zij in haar
technische sectoren had bereikt.
187

Naarmate de produktickosten verder werden gedrukt en de doel
matigheid der bedrijfsvoering was verhoogd, stegen de kansen om
van een lichte verbetering der conjunctuur te profiteren. Het econo
misch herstel werd echter geremd door velerlei politieke maatrege
len, vooral een toenemende afsnoering van het internationaal han
delsverkeer. De klacht uit het jaarverslag-1931 over ‘talloze moei
lijkheden, zoals verminderde koopkracht, invoerverboden, contingeteringen, deviezenbeperkingen, verhoogde invoerrechten, enz.’
gold in feite ook voor de volgende jaren.
Geen wonder, dat verschillende belangrijke industrieën er naar
streefden om door overleg te bereiken wat voor de regeringen on
mogelijk scheen: internationale samenwerking tot stabilisering van
het economisch leven. In de lijn der Phoebusovereenkomst, ge
steund door zijn Amerikaanse bondgenoten (General Electric, Westinghouse en Radio Corporation) wist Philips met Telefunken tot
een overeenkomst te komen tot uitwisseling van octrooien op het
gebied van radiobuizen en radiotoestellen. Deze samenwerking
werd in juni 1932 uitgebreid tot een ‘Weltinteressengemeinschaft’,
die de Deutsche Philips G.m.b.H. de gewenste vrijheid gaf in Duits
land ‘Valvoröhren, te verkopen op dezelfde condities als Telefun
ken deed.
De crisisjaren deden het wetenschappelijk speurwerk geen ogenblik
verflauwen. Integendeel, meer dan ooit was de leiding van de onder
neming ervan overtuigd, dat de exploitatie van nieuwe vindingen
uitkomst kon brengen en dat met name voor het elektrisch licht nog
vele mogelijkheden openlagen. In het Laboratorium werden onder
leiding van Prof. Holst nieuwe lichtbronnen ontwikkeld. Vooral de
experimenten met natriumverlichting trokken Dr. Philips’ aan
dacht. Hij was er van overtuigd, dat de natriumlamp de voorloper
zou worden van een reeks gasontladingslampen, welke de verlich
tingstechniek een nieuwe wending konden geven.
Het jaarverslag over 1931 meldde: ‘In onze laboratoria is een
nieuwe lichtbron ontwikkeld met een belangrijk kleiner stroomver188

bruik dan dat van de thans bestaande lampen, voorlopig bestemd
voor de verlichting van pleinen, wegen, straten, fabrieken, stations,
etc., en waarvan wij in de toekomst veel verwachten/
Door de grote lichtopbrengst in lumen per watt kon de natriumlamp worden gebruikt voor grote wegen, waarvan de verlichting
voordien door de hoge kosten achterwege was gelaten. De gele
kleur bleek voor de zichtbaarheid op de weg eer een voor- dan een
nadeel te zijn. Anton Philips wist de medewerking te verkrijgen van
de Limburgsche Stroomverkoopmaatschappij om de nieuwe ver
lichting te demonstreren langs de rijksweg tussen Beek en Geleen.
De proefneming, die de iste juli 1932 begon, leidde tot een overtui
gend succes. Zij trok tot verin het buitenland de aandacht en leidde
tot vele bestellingen, onder anderen uit Italië en uit België (de Schel
detunnel te Antwerpen).
Bij de installatie van de natriumlampen in de Scheldetunnel aan
vaardde Philips het volle risico door de lampen te verhuren in plaats
van te verkopen, voor het geval dat de brandduur van de lampen
mocht tegenvallen.
In 1934 bracht de vennootschap een kwiklamp op de markt, die
voor straat- en fabrieksverlichting kon worden gebruikt; in 1935
volgde de superhogedruk-kwiklamp. Intussen waren voor huis
houdelijk gebruik kleine, met gas gevulde lampen vervaardigd
met dubbel-gespiraliseerde draad: een schrede voorwaarts op het
gebied der metallurgie van het wolfraam. De ‘Bi-Arlita’-lamp,
waarvan de ballons volgens een nieuw procédé aan de binnenkant
werden gematteerd, vond een goede afzet.
Bijzonder bevredigend waren de vorderingen in de fabricage van
röntgentoestellen. ‘Door onze vooraanstaande positie op röntgengebied, waarop wij sinds enigejaren door vindingen van fundamen
tele betekenis baanbrekend werk verrichten, is het ons mogelijk
geweest met onze voornaamste concurrenten in de diverse landen
bevredigende overeenkomsten tot samenwerking af te sluiten.’ Met
de ontwikkeling van de ‘Metalix’-röntgenbuizen hield de fabricage
van grote zendbuizen gelijke tred.
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De afzet van grote zendbuizen leidde tot tal van zakelijke relaties
met de overheid (P.T.T., de departementen van oorlog en marine,
enz.). Het ging hierbij niet in de eerste plaats om concurrerende prijzen doch om precisiewerk voor speciale doeleinden, met zeer gede
tailleerde leveringsvoorschriften. Hiervoor moest een nieuwe ver
kooporganisatie worden opgebouwd, die tevens aandacht zou
schenken aan bestellingen verband houdend met de ontwikkeling
van de intercommunale en internationale telefoonverbindingen.
Men trachtte daarbij het overgebrachte geluid duidelijker en krach
tiger te maken door in de kabels op korte afstanden pupinspoelen in
te voegen en op grotere afstanden versterkerstations te plaatsen.
In 1933 kreeg Philips van de Nederlandse P.T.T. een eerste op
dracht voor 400 lijnversterkers; in 1934 werden uit Polen en Zwit
serland belangrijke opdrachten ontvangen voor de leverantie van
pupinspoelen. De gehele groep van nieuwe Philipsprodukten, waar
van wij er enkele noemden, werd in een afdeling ‘Industrie’ onder
gebracht. Men hoopte dat juist deze artikelen weinig conjunctuur
gevoelig zouden zijn. Dit was weliswaar het geval, doch daarmee
werd nog niet het bezwaar opgeheven, dat zij vooral afzet in het
buitenland vonden en dan werden verrekend in ten opzichte van
onze gulden gedeprecieerde valuta.
Zonder het hardnekkig vasthouden aan de conservatieve politiek
van de ‘gave gulden’, had de Nederlandse regering vermoedelijk
reeds in 1933 bij een enigszins verbeterende conjunctuur onze export
kunnen stimuleren. Evenals alle ondernemingen, die belangrijke in
komsten hadden in vreemde valuta, veroordeelde de directie van de
N.V. Philips. Gloeilampenfabrieken het beleid dat een gedeelte van
ons economisch leven in een gevaarlijk isolement dreef. Het jaar
verslag over 1933 was op dit punt duidelijk genoeg: ‘Voor de Vennoo tschap vormde deze toestand een ernstige handicap omdat, on
danks de steeds verder voortgaande verplaatsing van onze fabricage
naar het buitenland, een aanzienlijk deel van onze kostprijs blijft be
staan uit de in Nederlandse guldens gedane uitgaven voor onze la
boratoria en voor vele andere centrale afdelingen te Eindhoven, ter190

wijl de verhouding tussen de Nederlandse gulden en de valuta’s van
de grote meerderheid der ons omringende landen steeds ongunsti
ger wordt.’
Bij zoveel zorgen deed zich bij de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrie
ken niet het verschijnsel voor, dat bij verschillende andere onderne
mingen in crisistijd kon worden waargenomen: een sterke bezuini
ging op het sociaal apparaat. Dr. Philips dacht er niet aan, de uitga
ven voor de verschillende instellingen van sociale aard als sluitpost
op de begroting te beschouwen. Hij sloeg juist in de jaren der de
pressie nieuwe wegen in om tot een meer effectieve sociale zorg in
de onderneming te komen.
Een duidelijk voorbeeld van Philips’ besluitvaardigheid vormt de
manier waarop aan Dr. Burger, de bedrijfshygiënist, opdracht werd
gegeven tot röntgcndoorlichting van het gehele personeel over te
gaan. Dr. Burger, die de resultaten van 2000 doorlichtingen bij de
keuring van nieuw personeel systematisch had bewerkt, was tot de
conclusie gekomen, dat hij Dr. Philips van zijn bevindingen nauw
keurig op de hoogte zou moeten brengen. Zijn verzoek om een on
derhoud, zaterdag 12 november 1932, op een dag waarop Philips
ernstig overbelast bleek te zijn, stuitte eerst afop een weigering om
dat de directeur geen tijd voor een gesprek kon vinden. Tenslotte
werd Dr. Burger echter toch nog een gesprek van tien minuten toe
gestaan. Wat hij meedeelde, boeide Anton Philips zó, dat hij de ene
vraag na de andere stelde. De beraadslaging duurde, in afwijking
van het vastgestelde tijdschema, langer dan een uur en eindigde met
de beslissing dat met de doorlichting van het voltallige personeel
zou worden begonnen!
Ieder later gegeven commentaar, dat Philips met de verbetering
van de medische zorg in de onderneming louter zakclijke belangen
wilde dienen, met name de produktie van röntgenapparaten stimu
leren, houdt een miskenning in van het oprechte enthousiasme waar
mede Anton Philips op de mededelingen van Dr. Burger reageerde.
Het vereiste durf en offervaardigheid om in die jaren van crisis de
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doorlichting te organiseren, welke eerst veel later, in tijden van
voorspoed,-algemeen ingang vond. Men kan ervan verzekerd we
zen, dat Dr. Philips zijn besluit ook had genomen, indien dit tot een
blijvende hoge onkostenpost had geleid. Het waren geen frasen toen
hij de 16de maart 1934, bij de herdenking van zijn zestigste verjaar
dag, de woorden sprak:
‘Ik vat het nog als een stuk van mijn levenstaak op, de röntgendoorlichting voor de t.b.c.-bestrijding in Nederland doorgevoerd
te krijgen, tot heil van de gehele bevolking, als voorbeeld en ter na
volging in andere landen. Onze industrie is werkelijk een andere
dan de meeste andere industrieën. Zij is niet alleen een industrie,
die uitkeringen aan haar werkers en aan haar aandeelhouders doet.
Onze industrie is ook een weldoener voor de mensheid.’
Het tot standkomen van de Ziektewet maakte het in 1930 noodza
kelijk de sinds 1909 bestaande ziekenkassen op te heffen en de ziekengeldverzekering aan te passen aan de nieuwe wettelijke voorschriften.
Men ging over tot de oprichting van de Ziekenkas der N.V. Philips’
Gloeilampenfabrieken, welke zou worden beschouwd als een afdeling
van de Algemene bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering.
Om de gevolgen van het massale ontslag in de crisisjaren zoveel
mogelijk te verzachten, werden ‘Regelingen voor uitkering bij ont
slag’ in het leven geroepen. Ieder, die de onderneming door de on
vermijdelijke inkrimping van het bedrijf moest verlaten, ontving
een uitkering die afhankelijk was van het aantal dienstjaren.
In 1932 werd een tegemoetkoming aangekondigd voor werkne
mers met zware gezinslasten. Naast deze regeling van het Kindertoeslagfonds werd overgegaan tot de verlening van een aparte ‘cri
siskindertoeslag’ ten bate van de gezinnen van werknemers, die min
der dan veertig uur per week werkten.
Men had met dergelijke maatregelen het gevoel slechts achter
hoedegevechten te leveren tegen het bruut geweld van de crisis, die
tot voortdurend terugtrekken dwong en weinig ruimte het voor de
voortzetting van het voordien gevolgde sociale beleid.
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Wij wezen er reeds op hoe zwaar het Dr. Philips viel juist in het
personeelbeleid voor de omstandigheden te moeten zwichten. Bij
het verdriet dat dit hem bezorgde, kreeg hij in het familieverband
nog te dragen, dat in 1932 zijn jongste dochter Jetty haar man ver
loor: Ir. A. Knappert, die door een auto-ongeval om het leven
kwam. Ir. Knappert, bij ‘technische bedrijven, werkzaam, was een
bij het personeel van deze afdeling zeer gezien ingenieur, gewaar
deerd ook om zijn grote technische kennis.
Het in 1931 genomen besluit om alle feestelijkheden bij de her
denking van het veertigjarig bestaan van de onderneming achter
wege te laten en ‘tot betere tijden’ uit te stellen, berustte onder an
deren op de overweging, dat men niet door enig feestvertoon de
gevoelens der talrijke ontslagenen kon kwetsen. Maar in 1932 was
men in menig opzicht nóg somberder gestemd dan in het vooraf
gaande jaar. Eerst in 1933 wezen enige symptomen op het naderend
einde van de depressieperiode. Van de aanvulling van uitgeputte
voorraden ging een prijsstimulerende invloed uit. Bovendien had
den de meeste bedrijven door een ver-doorgevoerde rationalisering
der produktie, met behoud van hun bekwaamste arbeidskrachten,
een daling van het kostenpcil weten te forceren, die reeds bij een
lichte verbetering in de conjunctuur winst in uitzicht stelde.
Het was voor de leiding van de N. V. Philips’ Gloeilampenfabrie
ken echter geen aantrekkelijke gedachte om in 1933 alsnog, na twee
jaar uitstel, het veertigjarig jubileum van de onderneming te gaan
herdenken. Als men een terugblik op het roemvolle verleden wens
te, die tegelijk een manifestatie van vertrouwen op de toekomst kon
zijn, deed men beter te wachten tot hetjaar 1934 om dan de zestigste
verjaardag van Anton Philips op grootscheepse manier te vieren.
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In onze democratische tijd zijn wij aan ‘huldigingen’ gewend. Het
goedbedoelde eerbetoon voor de een, dwingt tot een niet minder
welgemeende hartelijkheid voor de ander. Slechts zelden evenwel
voelt men werkelijk, heel diep, de behoefte om iemand te huldigen.
Deze uitzondering deed zich in het begin van 1934 voor in het milieu
van de Philipsfabrieken. Na de jaren van crisis en tegenslag begon
een optimistische stemming de overhand te krijgen. Men had de
viering van het veertigjarig bestaan van de onderneming, die in
1931 had moeten plaats vinden, voorbij laten gaan. Des te sterker
het verlangen om dit heuglijk feit alsnog te herdenken en het, bij de
zich herstellende conjunctuur, te verbinden met andere gedenk
waardige data: het veertigjarig jubileum van Anton Philips’ leider
schap en de zestigste verjaardag van de directeur.
Over de chronologische zuiverheid van de vastgestelde feestdatum, de 17de maart 1934, als samenvoeging van drie gedenkdata,
bekommerde men zich weinig. Hoofdzaak was dat men zich wilde
uiten en daarvoor de oplossing zocht in een concentratie van alle
jubileummotieven op één persoon: op die ene centrale figuur in wie
ieder de belichaming zag van de kracht der Eindhovense Philipswerkgemeenschap.
Inleiding tot de grote huldiging vormde een bijeenkomst in het
Ontspanningsgebouw, op Vrijdagmiddag 16 maart, waar de minis
ter van Economische Zaken, Z.Exc. Mr. J. Verschuur, Philips met
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woorden van warme lof de versierselen kwam overhandigen van
het hem toegekende commandeurskruis in de Orde van OranjeNassau. Toen de minister Dr. A. F. Philips het oranjelint met het
commandeurskruis omhing, werd spontaan het Wilhelmus aange
heven.
Nadat ook nog het woord was gevoerd door Mr. H. F. van Walsem en door de heer H. L. Philips uit Zaltbommel (voor het college
van commissarissen), sprak Dr. Philips zijn dank uit voor de hoge
onderscheiding. Hij zei, dat hij het ordeteken het liefst aan de hoog
ste fabrieksschoorsteen zou willen ophangen om zichtbaar te maken
wat hij het gehele personeel wilde toeroepen: ‘Gij allen met mij sa
men hebt dit kruis verdiend.’
Alle opgeschorte drang naar de in de eerste crisisjaren gemankeer
de feestvreugde barstte echter op de 17de maart los. Het was de
dag van het défilé, de imposante hulde van het vrijwel voltallige
Philipspersoneel aan ‘mijnheer Anton’. De stad in vlaggentooi, het
sportterrein omzoomd door een brede haag toeschouwers. Even
over tien, ’s ochtends, namen de heer en mevrouw Philips op de ere
tribune plaats. Toen zij gezeten waren, zwenkte de Philipsharmonie
het terrein op: de voorhoede van de personeelsafdelingen, die voor
de opmars gereed stonden.
‘ ’t Was een indrukwekkend gezicht’, lezen wij in het fabrieksblad
‘In en Om’, ‘deze mensenstroom zich in voorbeeldige orde over het
veld en de omringende staantribunes te zien verspreiden en toen ein
delijk de laatste rijen waren binnengemarcheerd, toen ook de jon
gens van de nijverheidsschool en de oudgedienden aan Dr. Philips
hun groet hadden gebracht en zich hadden opgesteld, bood het ter
rein met de juichende mensenmenigte en talloze wapperende vlag
gen, die in de stoet waren meegedragen, een onvergetelijke aanblik’.
De eerste woordvoerder was de heer J. B. Vink, directeur der
Belgische Philips Mij., die een telegram voorlas met de mededeling,
dat Dr. Philips was benoemd tot Commandeur in de Kroonorde
van België. Daarna sprak Mr. J. W. Beyen, een der commissarissen
van de vennootschap. ‘In een mensenleven hebt gij een bedrijf, een
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stad, een koninkrijk geschapen en in dat koninkrijk heeft mevrouw
Philips als een koningin in de waarste zin des woords met de toewij
ding van haar gehele uitzonderlijk begaafde persoonlijkheid, U ter
zijde gestaan. Wel gezegend is een bedrijf, dat zulk een mensenpaar
als leiders heeft/
Daarna kwam de heer P. N. L. Staal, onderdirecteur der vennoot
schap, aan het woord. Hij gaf uiting aan de gevoelens van dankbaar
heid, die de 13.000 mannen en vrouwen van het Philipspersoneel te
Eindhoven en de vele duizenden in het buitenland (het gehele concern
omvatte 30.000 medewerkers) bezielde: het besef werkzaam te zijn
in een onderneming, die geleid werd als weinig andere ondernemin
gen.
De heer Staal bood toen het geschenk aan van het personeel: het
door Jan Sluytcrs geschilderde portret van Dr. A. F. Philips. De
schilderij breed van toets en boeiend van kleur, zoals Sluyters schil
derde. Misschien wat strak, met een volgens sommigen iets te sterke
nadruk op de ernst, die de fabrieksdirecteur in functie soms ken
merkte.
Philips, die in het feestrumoer de drijfveren van de algemene be
wogenheid wist te onderkennen, vond, ontroerd, de woorden die
tot het hart spraken van de menigte op het sportterrein verzameld:
‘Vrouwen en mannen der Philips Fabrieken.
Toen ik het besluit hoorde, dat door U allen genomen was om
mijn zestigste verjaardag en mijn 40-jarige werkzaamheid bij ons
bedrijf te gedenken, was ik niet precies zo erg enthousiast. Het liefst
had ik met mijn vrouw die dagen vakantie genomen en mij ont
trokken aan alle huldebetoon.
Toen ik echter de eerste keer voor Uw schilderij poseerde bij Jan
Sluyters, daarna een tweede en een derde keer en ik vernam, dat er
een groot enthousiasme bij U was om deze dag niet onopgemerkt
voorbij te laten gaan, toen werd ik door Uw sfeer gegrepen en heb
nu het gevoel, dat ik hier niet sta als slachtoffer, maar werkelijk als
feestgenoot.’
Herinneringen aan de begintijd van het bedrijf ophalend, memo196
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reerde Pliilips dat er nog vier van de oudste arbeiders en arbeidsters
onder zijn gehoor aanwezig waren: Nclis Wijnen, Piet Brussclers
Mieke Brusselers en Dina van Goor. Zij waren in dienst getreden
toen de vrouwen en meisjes nog ‘met de ouderwetse Brabantse klap
muts op, met klompen en omslagdoek naar de fabriek gingen;dat
wij ’s morgens vroeg en ’s middags in de middagdut gewekt wer
den door klompcn-geklikklak in de Rechtestraat en het ook onze
tijd was, snel weer aan de arbeid te gaan. Ik herinner mij, dat wij het
eerste paard kochten, een prachtige vos, met witte manen en lange
witte staart, voor transport van de fabriek naar het station. Dat was
werkelijk een grote gebeurtenis, ’s Zondags ging ik met de kinderen
naar het nieuwe paard kijken; welk een ommekeer heeft er in de
wereld plaats gehad, wanneer men ziet dat mijn kleinkinderen met
groot enthousiasme naar vliegtuigen kijken.’
Anton Philips vertelde vervolgens van vroegere tegenslagen, van
de technische bekwaamheid van zijn broer Gerard Philips en van de
bloeitijd in de jaren twintig. Daarna was de crisis gekomen met de
bittere noodzaak het personeel in te krimpen terwillc van het be
houd der onderneming.
‘Eén van de redenen, waarom ons personeel, dat op het ogenblik
in Eindhoven weer uit ca. 13.000 mensen bestaat, niet weer tot die
omvang gestegen is, zijn wel de grote hinderpalen, die de regerin
gen van andere landen ons bij onze export in de weg leggen.’
Uitvoerig ging Philips in op de sociale betekenis van de produktie
der Philipsfabrieken, de leveranciers van vele artikelen van groot be
lang voor onze samenleving, onder anderen de röntgenapparaten.
‘In onze eigen industrie hebben wij 13.000 mensen, schijnbaar allen
gezond, met behulp van röntgen doorgelicht; onze fabrieksarts
vond echter bij die 13.000 mensen meer dan 200 mensen, die begin
nende tuberculose vertoonden en een 20-tal met open tuberculose,
die een bron van infectie waren voor hun omgeving.’
Vervolgens: ‘Ik heb er behoefte aan U allen, 13.000 vrouwen en
mannen, arbeiders, medewerkers van onze Vennootschap, een per
soonlijk woord te zeggen.
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Door Uw geest van samenwerking, eensgezindheid en saamhorig
heid is onze onderneming groot geworden. Het is een voorbeeld
voor vele andere bedrijven, die door tweedracht tussen werkgever
en werknemer dikwijls onherstelbaar worden verzwakt. Dat deze
gevoelens van wederzijdse waardering ook voor de toekomst zullen
mogen blijven! Dat elkanders kwaliteiten op prijs blijven gesteld,
dat de vriendschapsbanden, die tussen mij en velen Uwer zijn ge
smeed, tot in lengte van dagen mogen blijven bestaan.
Ik vertrouw, dat gij allen, ook wanneer ik over enige jaren de lei
ding zal moeten overgeven aan de jongeren, hun datzelfde vertrou
wen zult schenken in even grote mate, dat gij met even grote lust
zult medewerken onze bedrijven nog hoger op te voeren, tot heil
van U allen, van Uw gezinnen, van de toekomstige arbeiders en ar
beidsters in onze industrie, van onze stad, van ons gewest, van ons
Vaderland !*
Stad, gewest en vaderland... De komst van minister Verschuur, de
artikelen, die in vrijwel alle Nederlandse kranten verschenen, bewe
zen welke plaats de Philipsfabrieken en hun eminente leider in het
Nederlandse volk innamen. Geen duidelijker symptoom voor het
prestige, dat Philips voor alle groepen van de bevolking bezat, dan
de reacties in die bladen, welke een duidelijk ‘anti-kapitalistisch’ ka
rakter droegen. In het sociaal-democratische dagblad ‘Het Volk’
(15 maart 1934) verscheen naar aanleiding van het feest te Eindho
ven een artikel met woorden van lof voor Anton Philips: ‘Onge
twijfeld is het allemaal ‘geen botertje tot den boom’, maar dat ont
houdt ons er toch niet van te zeggen, dat een man als Dr. A. F. Phi
lips de grootse huldiging, waarvoor tal van comités aan het werk
zijn, volkomen verdiend heeft.
Niet alleen als koopman, organisator en groot-industrieel, maar
vooral als mens met een groot en edelmoedig karakter is deze man
hoog te waarderen.’
Zoals men kon verwachten, reageerde slechts de communistische
‘Tribune’ op een volkomen negatieve manier, met beschuldigingen
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vooral aan het adres van Het Volksblad, dat naar de mening van de
communisten het verst was gegaan in zijn bewondering voor een
der verfoeide ‘kapitalisten’. In een waardige repliek (van A. B. Kleerekooper) herhaalde het sociaal-democratische dagblad nog eens
waarom het zich bij het algemene huldebetoon had aangesloten:
‘Wie door zulk een figuur een streep haalt, in de waan, dat de zaak
daarmee is afgedaan, bewijst alléén, dat hij buiten elke werkelijkheid
staat, en dat dus de strijd voor welk ideaal ook hem niet is toe
vertrouwd. Zulk een figuur zou in elke samenleving iets groots heb
ben opgebouwd, en ware er een samenleving denkbaar, die hem
daartoe geen kans bood, zij zou alleen door dat feit al veroordeeld
zijn. Zulke grote scheppende talenten heeft elke maatschappij no
dig, en voor zulke persoonlijkheden heeft ieder bewondering, die
wat kan. Helaas zijn dezulken zelf al uitzonderingen.
Neen, de bewondering van de socialist voor zulke scheppende
krachten misstaat hem geenszins. Hun de armslag te weigeren, die
zij nodig hebben om grote dingen te verzetten, ware de grootste
fout, die juist de bouwers van een nieuwe gemeenschap zouden kun
nen maken. Leidende figuren met grote constructieve eigenschap
pen zijn het éérste nodig, juist voor ons. Organisatie, in welke zin
ook, hetzij van een bedrijf, of van de daarin werkende personen, of
hoe dan ook, maar zonder leiders, is bij voorbaat verloren’.
Deze uitlating van een zeer strijdbaar socialist kenmerkt het toe
nemend realisme in het sociaal-democratische kamp gedurende de
jaren dertig. De ondernemer, de goede ondernemer wel te verstaan,
dat wil zeggen de organisator, die ten volle de betekenis van de produktiefactor ‘arbeid* begreep en dus ook de noodzaak zag van een
menswaardige behandeling van de arbeiders, werd niet langer ge
wantrouwd, zoals een halve eeuw vroeger regel was. Van zijn kant
was de moderne ondernemer bereid de arbeidsorganisaties te erken
nen en met de vakverenigingsleiders op voet van gelijkheid te on
derhandelen. Indien later, in de jaren na 1945, de arbeidsvrede in
Nederland beter bewaard bleef dan in «alle naburige landen, moet dit
mede worden toegeschreven aan de brede sociale visie van enige
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grote ondernemers, waaronder Anton Pliilips zijn plaats innam, die
reeds vroegtijdig hun beleid afstemden op het principe, dat een on
derneming behalve de rentabiliteit van geïnvesteerd kapitaal ook
het handhaven van een arbeidsgemeenschap beoogt.
De ruime opvatting over de plaats en taak van de onderneming in
onze samenleving houdt ook in, dat ten volle aandacht wordt geschonken aan de continuïteit van de leiding.
In zijn rede tot het personeel, de dank die hij de 17de maart na zijn
huldiging uitsprak, had Dr. Philips reeds gezinspeeld op de mogelijk
heid van een toekomstige bestuursreorganisatie - ‘wanneer ik over
enige jaren de leiding zal moeten overgeven aan de jongeren...’
De delegatie van bevoegdheden was in feite reeds begonnen. Ten
tijde van de crisis had Philips’ schoonzoon, Ir. P. F. S. Otten, al uit
gebreide volmachten ontvangen (krachtens besluit van directie en
commissarissen van 14 oktober 1931) en blijk gegeven ook onder de
moeilijkste omstandigheden voor zijn taak berekend te zijn. Hem
werd opgedragen ‘De leiding over alle financiële aangelegenheden
der N. V. (incl. filialen en aangesloten ondernemingen) met de daaraan
ten grondslag liggende administratieve organisatie, alsmede over die
technische en commerciële gesties (bijv. budgettering, kapitaalinves
tering van voorraden, uitstaande vorderingen, nieuwbouw, aan
schaffingen, uitbreidingen, enz.) welke de financiële politiek onzer
N.V. belangrijk beïnvloeden’.
Het gehele probleem van de leiding in het concern werd ver
zwaard door de gedurende de crisisjaren zo sterk toegenomen inter
nationale decentralisatie. Gelukkig kon hierbij dikwijls worden ver
trouwd op de visionaire blik van de heer O. M. E. Loupart. De di
rectie zag zich voor de vraag geplaatst hoe voor alle filiaalbedrijven bekwame leiders konden worden gevonden. Dikwijls werd
de oplossing gezocht in het uitzenden van veelbelovende jonge
krachten, die zich te Eindhoven van hun beste zijde hadden doen
kennen.
De voortschrijdende internationalisering van het concern blijkt
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duidelijk uit de volgende cijfers betreffende de personeelbezetting:
Stand in het begin van

In Nederland

Buiten Nederland

Totaal

okt. 1929
okt. 1934
okt. 1935

27.OOO

13.000

40.000

18.500

18.000

36.500

16.500

18.500

35-000

Het totale aantal werknemers in de Philipsbedrijven in Nederland
was vooral in 1934 weer ver boven het crisisniveau gestegen. 1935
gaf een terugslag te zien, althans wat de werkgelegenheid betreft. De
financiële vooruitzichten schenen gunstiger te worden. De omzet in
geld was in het boekjaar 1934/3 5 10 % hoger dan in het vorige boek
jaar.
Bij de vele zorgen, die de leiding van de onderneming ook na de
crisisjaren in de eerste opgang naar herstel bleef geven, kreeg Anton
Philips ook persoonlijk leed te verduren. Het smartte hem en zijn
vrouw diep hun schoonzoon Jhr. Mr. Gerhard Sandberg, die begin
september 1935 door een vliegtuigongeluk om het leven kwam, te
moeten verhezen. Jhr. Sandberg, een van Nederlands bekwaamste
militaire vliegers, lid van de directie der Fokkerfabrieken te Amster
dam, stortte bij een demonstratievlucht met een nieuw type Fokkervliegtuig bij Ankara in Turkije neer. De dood van deze schoonzoon,
met wie hun jongste dochter, de weduwe van de in 1932 veronge
lukte Ir. Knappert, hertrouwd was, greep Anton en zijn vrouw sterk
aan. Philips had steeds een warme sympathie gevoeld voor de krach
tige, resolute vlieger, wiens leidersgaven hij bewonderde en die hij
dan ook gaarne een belangrijke functie in de onderneming zou hebben gegeven, indien Jhr. Sandberg niet had verklaard de luchtvaart
trouw te zullen blijven. Het alles-overheersend verdriet ging echter
in de eerste plaats uit naar de dochter, die nu voor de tweede maal
weduwe was geworden, achterblijvend met jonge kinderen uit bei
de huwelijken. Haar ouders boden haar onmiddellijk woonruimte
aan op De Laak in de hoop, dat zij daar en in het Eindhovens milieu
van familie en kennissen de steun zou vinden, die zij zo nodig had.
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De schok was zó hevig, dat Philips gedurende enige weken de in
druk maakte van een gebroken man (voor degenen althans, die
hem in intieme kring konden gadeslaan). Het mag waarschijnlijk
worden gezegd, dat de slag, die zijn dochter Jetty had getroffen,
voor hem het hevigste verdriet heeft betekend, dat hij in zijn leven
te verduren kreeg.
Met grote zelfbeheersing, gesteund door de liefde van vrouw en
kinderen en door het warme medeleven van zijn oudste medewer
kers, slaagde Philips er in zijn evenwicht terug te vinden. Het moet
een open vraag blijven in hoeverre hij ook een fysieke terugslag on
dervond van de emoties, die hij te verduren had gekregen. Was het
een verhoogde kwetsbaarheid, die hem een nierinfectie deed oplo
pen tijdens de reis, die hij in 1936 met zijn vrouw naar Madeira
ondernam? In ieder geval werd hij in de zomer van dat jaar heel
ernstig ziek, zodat hij zich maanden lang niet met de onderneming
kon bemoeien.
Tijdens het langzaam herstel na deze inzinking vond Philips alle
gelegenheid zich opnieuw te verdiepen in de gewenste bcstuursreorganisatie, die hem reeds eerder had beziggehouden. Zijn ziekte
was een waarschuwing geweest om de arbeidsverdeling in de lei
ding van de onderneming aan te passen aan de reeds gegroeide ver
houdingen.
Het ging er nu om, voor de overdracht van gezag een aanvaard
bare vorm te vinden. Na veel overleg werd een voorstel ingediend,
dat de 3 de november 1936 door de algemene vergadering van aan
deelhouders werd bekrachtigd. Dr. Philips zou voortaan de titel
dragen van president der N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, ter
wijl Ir. P. F. S. Otten tot directeur werd benoemd, Mr. H. F. van
Walsem, sedert 1919 secretaris van de vennootschap, nam van de
heer Otten het voorzitterschap over van het college van onderdirec
teuren en secretarissen.
Ofschoon Dr. Philips de algemene leider bleef, hield de reorga
nisatie van 1936 de erkenning in van de noodzaak tot een meerhoofdigfgezag over te gaan. Met de expansie van de onderneming
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had zijn principe, dat men medewerkers steeds de grootst moge
lijke verantwoordelijkheid moet opleggen, er toe geleid dat de bekwaamsten van hen naast hem waren gegroeid tot leiders van de
eerste orde. Hiervan werd nu de consequentie aanvaard in de nieu
we omschrijving van taken, met het vooruitzicht dat op de ingesla
gen weg zou worden voortgegaan.
Maar ook op het tweede plan zag men opkomende jonge krach
ten, bestemd om een steeds grotere rol in de onderneming te gaan
spelen. Antons zoon Ir. Frits Philips bijvoorbeeld, die de iste decem
ber 1930 (in 1929 was hij gehuwd met jonkvrouwe S. van Lennep)
in dienst was getreden van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken.
Hem werd de leiding van de ‘philitefabriek’ opgedragen; daarna
kreeg hij een taak in de machinefabriek. Enige jaren later werd hij
belast met de supervisie over de nieuwe groep ‘industrie-artikelen’
(lijnversterkers, pupinspoelen, enz.) waarvan de afzet vooral afhan
kelijk was van onderhandelingen met de overheid of met semi-offi
ciële lichamen. In oktober 1935 volgde zijn benoeming tot onder
directeur.
De conjunctuur had in 1934 en 1935 tekenen van herstel vertoond;
die ook in de winst- en verliesrekening van de N.V. Philips’ Gloei
lampenfabrieken tot uitdrukking kwam. Er moest echter omzichtig
worden gelaveerd, omdat vooral de buitenlandse bedrijven van het
concern onder de druk leefden van het economisch nationalisme met
zijn deviezenbepalingen, contingenteringsmaatregelen, invoerver
boden, enz. De export van het hoofdbedrijf te Eindhoven was meer
van politieke dan van economische omstandigheden afhankelijk ge
worden. Hetzelfde gold voor de overdracht der opbrengsten van
buitenlandse filiaalbedrijven.
Eerst in 1936 verbeterde de conjunctuur zodanig, dat weer van
een optimistische stemming kon worden gesproken. De vennoot
schap profiteerde bovendien van de devaluatie van de gulden, waar
door inkomsten in vreemde valuta, in guldens omgerekend, belangrijk’stegen. Helaas werd de vreugde over deze goede gang van zaken
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getemperd door de wedloop in bewapening, die vooral in de dicta
toriaal geregeerde staten gepaard ging met een dreigende toon, wel
ke weinig goeds voorspelde. Een en ander behoefde echter niet te
verhinderen, dat weer allerlei plannen werden beraamd voor de uit
breiding of modernisering van een aantal fabrieken.
Eindhoven bood in 1936 bij het toestromen van arbeidskrachten
weer een heel wat levendiger aanblik dan in 1932 of 1933. In een
feestelijke stemming ontving de stad eind november 1936 het reeds
eerder aangekondigde bezoek van H.K.H. Prinses Juliana en haar
gemaal Prins Bemhard. Dr. A. F. Philips, intussen hersteld van zijn
ziekte, had zijn dankbaarheid voor de goede gang van zaken doen
blijken door de gemeente ter verfraaiing van het stadswandelpark
een ‘radio-monument’ (de eerste radio-telefonische verbinding tus
sen Eindhoven en de koloniën symboliserend) aan te bieden. Voorts
liet Philips zijn burgerzin blijken door de bouw aan te kondigen van
een sterrekundig observatorium voor amateur-astronomen.* De
Prins legde zaterdag 28 november de eerste steen voor dit observa
torium. De Kroonprinses onthulde het monument.
Onverzwakt bleef het streven van de vennootschap om in de inter
nationale industriële concurrentie bij de toepassing van nieuwe
technische procédés in het voorste gelid te blijven. Wij vermeldden
reeds het succes (meer technisch dan financieel) van de kwiklamp en
van de super-hogedruk-kwiklamp. Weliswaar vorderde men met
pogingen om de blauwe kleur van het kwiklicht te verbeteren in het
combineren van kwiklicht en gloeilampenlicht (het ‘menglicht’),
maar aan de oplossing van het probleem ‘gasontladingslampen met
wit licht’ was men nog niet toegekomen. In het jaarverslag over
1936 lezen wij: ‘Het onderzoek in ons laboratorium op het terrein
der gasontladingslampen werd met kracht voortgezet, terwijl hierin
tevens werd betrokken het gebied der fluorescentie. Wij verwach* Wij willen ook niet onvermeld laten, dat Dr. A. F. Philips en Dr. Ir. G. L. F. Philips in
december 1936 samen een bedrag van beschikbaar stelden voor de restauratie van de St.Maartenskerk te Zaltbommel.
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ten, dat hieruit zowel voor de rendementsverbetering als voor het
verkrijgen van de gewenste lichtkleur belangrijke resultaten zullen
worden bereikt’.
Aan Ir. Frits Philips, onderdirecteur van de vennootschap, wer
den de organisatie van de fabricage en de verkoop van de gasontladingslampen toevertrouwd. Enige jaren later kon deze nieuwe tak
van produktie bij de gloeilampengroep (waarin men aanvankelijk
wat wantrouwig had gestaan tegenover het ‘concurrerend’ artikel)
worden gevoegd.
Menigmaal het Dr. Philips zijn persoonlijke invloed gelden om
het Natuurkundig Laboratorium voldoende armslag te geven om in
het wetenschappelijk onderzoek ook de vrije fundamenteel-wetenschappelijke research, die dus niet direct op de behoeften van de
praktijk was gericht, een plaats te geven. De leiding van de Philipsfabrieken ging in deze ruime opvatting over de betekenis der vrije
research verder dan de meeste andere wereldconcerns.
In een situatie waarin niemand meer alle consequenties van het
steeds kostbaarder wordende onderzoek kon doorgronden, gaf de
eigen visie van Dr. Philips meermalen de doorslag. Zijn prestige was
groot genoeg om het nemen van aanzienlijk risico te legitimeren.
Wanneer wij de vraag opwerpen of Anton Philips met de groei van
het concern en de verwetenschappelijking van het ondememingsapparaat (technisch en bedrijfseconomisch) het geheel even goed
kon blijven overzien als in het eerste kwart van deze eeuw, schuilt
het dubieus karakter van zo’n vraag in de betekenis, die men aan het
‘overzien’ wil hechten. Er ligt een grote afstand tussen de veldheers
blik, die van een heuvel het gewoel van het slagveld aanschouwt
(vele romantiserende schilderijen hebben Napoleon zo afgebeeld) en
de gecentraliseerde informatie waarover de moderne strateeg in zijn
hoofdkwartier beschikt.
Ook bij Anton Philips begon het element der directe aanschou
wing enigermate op de achtergrond te komen. Hij bracht méér uren
dan vroeger op zijn kantoor door, las meer rapporten en gevoelde
een grotere behoefte zich door verschillende experts over de kern
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van de zaken, die zij behandelden, te laten voorlichten. Maar hij be
hield hierbij zijn fantasie en onbevangenheid en bovenal zijn impo
nerende frisheid van visie, die bij de toenemende invloed van het
vakspecialistisch element, een stuwkracht bleef voor het algemeen
beleid.
Zo varieerden de diensten, die Philips de onderneming bewees
met de situatie waarin de vennootschap verkeerde. Bij het voort
schrijden der decentralisatie in de leiding bleef hij onmisbaar als de
centrale arbiter in het wereldconcern. Het kenmerkt zijn statuur, dat
hij dit persoonlijk element in de steeds onoverzichtelijker wordende
organisatorische verfijning van de onderneming wist te handhaven.
Na zijn ziekte van juni tot eind oktober 1936 moest Dr. Philips zich
nog geruime tijd in acht nemen. De beschreven bestuursreorganisatie
maakte het hem gemakkelijk om lange vakanties te nemen, bijv. een
langdurig verblijf in Egypte in 1937.
Ook gunde hij zich meer tijd voor een vorm van ontspanning, die
sedert 1930 dicht bij huis kon worden beoefend: het golfspel, met
alle geneugten daaraan verbonden. Deze toevoeging is allerminst
bijkomstig, want bij alles wat het spel hem gaf, heeft Philips stellig
de grootste voldoening beleefd van de aanleg van het terrein en de
18 golflinks, welke thans tot de mooiste van Nederland behoren.
De geschiedenis van ‘de golf’ in de buurt van Eindhoven begon in
1929 met de aankoop van ongeveer 330 hectaren heide in de ge
meente Valkenswaard. Bij het toenemend aantal ontginningen, die
de heide in Brabant snel deden verdwijnen, rekende Pliihps het zich
tot een plicht het bijzonder mooie terrein met zijn vennetjes en den
nenbosjes bij Valkenswaard als natuurmonument te behouden. Tij
dens de onderhandelingen groeide het plan om in het natuurreser
vaat een golfterrein aan te leggen, hetgeen zó zou kunnen geschie
den, dat het natuurschoon er niet onder te lijden kreeg (de uitkomst
leerde later zelfs, dat het landschap er esthetisch op vooruit ging).
Wèl stuitte het plan voor het golfterrein aanvankelijk op enig be
zwaar bij het gemeentebestuur van Valkenswaard, maar de uitleg dat
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het een terrein van ‘18 holes’ zou worden en dat ‘i8 holes’ ‘18 gaat
jes’ waren - niemand, die precies wist wat dit betekende - bracht
de oppositie tot zwijgen.
Bij de koop werd voorts overeengekomen, dat een gebied van
ongeveer 30 ha, langs de weg naar Valkenswaard gelegen, zou wor
den opengesteld als wandelpark. De waardering voor deze royale
geste bleek uit de aanbieding van een rustieke bank, een geschenk
van de gemeente, aan de heer en mevrouw Philips.
Door Mr. Colt, een bekende Engelse golfarchitect, werden acht
tien banen uitgezet van tezamen zeven kilometer lengte. De opper
vlakte van de banen bedroeg 20 ha, terwijl de bos- en heidestroken
daartussen ongeveer 70 ha besloegen. Met elkander dus een gebied
van ongeveer 90 ha, dat door de onvermoeide zorgen van Anton
Philips een natuurmonument binnen het grotere natuurreservaat
werd.
Toen de werkzaamheden niet snel genoeg vorderden, riep Philips
de hulp in van een van zijn kennissen, Ir. J. R. Koning, directeur van
de Stadsplantsoenendienst te Amsterdam. Hij had de heer Koning
reeds in 1926, bij de inrichting van een tentoonstellingsterrein te
Milaan, als tuinarchitect leren waarderen. Met de als vriendendienst
gegeven adviezen van zijn Amsterdamse raadsman, volgde Anton
Philips het grondplan van de Britse expert, waarvan de uitvoering
speelruimte Het voor het initiatief, dat Philips ook bij deze gelegen
heid aan de dag legde. In de aanleg van het golfterrein kon hij zijn
liefde voor het landschapsschoon uitleven. Geen boom werd zon
der zijn toestemming gekapt. Langs de zoom van het dennenbos,
op punten waar men tussen de golfbanen mooie doorkijkjes had,
werden loofbomen geplant: berken, eiken en beuken.Verder gaven
brem, slangenkruid en toortsen kleur aan het landschap.
Men maakte ook direct een aanvang met de bouw van een club
huis. Het gebouw moest groot genoeg zijn voor de leden van de
bloeiende golfclub die hij in het verschiet zag. Een bij dit clubgebouw
gelegen vennetje werd vergroot en uitgediept en zodoende tot een
ideale zwemgelegenheid gemaakt voor de golfers en hun kinderen.
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Alles kwam in 1930 gereed, maar voor Anton Philips was het
landschap nooit Voltooid’. Voortdurend was hij bezig met de ver
fraaiingen het golfterrein en de omgeving daarvan. Soms bracht
hij plantenzaden mee uit het buitenland of voerde hij in zijn auto
bremstruiken aan, die hij ergens had laten uitgraven. Dan weer wist
hij beslag te leggen op grote veldkeien voor de inritten.
Intussen was de golfclub opgericht, waarvan men uitsluitend op
uitnodiging lid kon worden (met het verzoek eventueel een bedrag
in de kosten te willen bijdragen). Later kreeg de vereniging een an
dere organisatievorm, met een duidelijker reglementering van de
verplichtingen der leden.
De opening van de golfbanen in 1930 was een evenement voor
vele sportliefhebbers. Mevrouw Philips sloeg de eerste bal af. Haar
in het buitenland verworven oefening kon nu in een regelmatiger
routine overgaan. Er werd een professional in dienst genomen; in
het naburige dorp vond men jongens, die graag als caddies wat wil
den bijverdienen. Vele zondagen brachten de Philipsen ‘op de golf’
door. Na een partij golf kon er ’s zomers worden gezwommen in
het ven. Nog in 1939, op zijn 65ste jaar, wist Anton Philips zijn
kleinkinderen in bewonderende verbazing te brengen door met een
salto mortale achterover van de springplank in het water te duiken.
’s Winters, als het stevig gevroren had, bestond er gelegenheid
op hetzelfde ven schaatsen te rijden. Zoals Anton er vroeger met
zijn kinderen op uit was getrokken, zag men hem later op het ven
rijden tussen een schare kleinkinderen met hun vriendjes en vrien
dinnetjes, nog bijna even jolig en beweeglijk als in de dagen van
weleer.
Men kan beter schrijven over Philips en ‘de golf’ dan over Philips
en het golfspel. Want een groot golfspeler is hij, de ‘pro’ ten spijt,
nooit geworden. Hij oefende lang niet zo serieus als zijn vrouw. Het
was de natuur die hij zocht en de vrolijke bedrijvigheid om en bij de
banen, meer dan de beoefening van het spel zelf. Merkwaardig was
het contrast tussen zijn enigszins passieve sportiviteit en de felheid,
die hem in het zakenleven kenmerkte. Dikwijls begon hij met veel
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enthousiasme een paar holes te slaan, maar meestal zag men hem en
kele banen verder weer verdiept raken in de stand van de een of an
dere beplanting.
Een speler is Philips nooit geweest, nóch in het zakenleven, nóch
in de sport. De term ‘sportief’, die, zoals wij herhaalden, zo dikwijls
door hem werd gebruikt, had voor hem een inhoud die meer om
vatte dan de vreugde van het spel zelf. Over zijn natuurgevoel heeft
hij zich nooit met enige nadruk uitgelaten. Het had voor hem iets
vanzelfsprekends, iets dat behoorde tot het leven. Wie hem in zijn
clement wilde zien, moest hem observeren in het middelpunt van
zijn onderneming, in zijn gezin, temidden van zijn landontginningen
en... ‘op de golf’.
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REIZEN

Voor Aiiton Philips’ beweeglijke natuur heeft het reizen steeds de
vreugde betekend vele mogelijkheden te verenigen: zakelijke ont
moetingen met waarneming van marktsituaties, controle op ver
tegenwoordigers of op filiaalbedrijven met deelneming aan confe
renties of met het bezoeken van veilingen en antiquairs - daar tus
sendoor de bevrediging van zwerflust op vakantiereizen. Anton was
geen ‘specialist’. Het bezoeken van vreemde landen en volken, ge
durende vakanties in gezelschap van zijn vrouw, gaf een verruiming
van blik die niet kon worden omschreven door een opsomming van
‘resultaten’.
Anton en zijn vrouw verstonden de kunst van het reizen. Zij had
den de beweging, de snelle opeenvolging van ontmoetingen en de
wisseling van landschappen tot elementen van de eigen grote levens
reis weten te maken. Het reizen schonk hun wat Montaigne, een
van de eerste moderne Europeanen, reeds inde 16de eeuw zocht: be
grip voor ruimere en mildere proporties, die ons de krampachtig
heid van een te nauw omsloten gezichtsveld doen verliezen, een gro
tere vrijheid tegenover het traditioneel milieu, een bevrijding, toe
gang gevend tot de menselijke natuur in al haar veelzijdigheid, een
doorlopend contact met de kleine concrete bijzonderheden van alle
dag en elke plaats*
* C. A. van Peursen, Michel de Montaigne. Het reizen als wijsgerige houding, 1954, blz. 23 c.v.
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De jaren dertig boden het echtpaar Philips voor het eerst gelegen
heid lange reizen te ondernemen buiten het ressort van de Europese
vakantieverblijven. De organisatie van het bedrijf was in vaste ba
nen gekomen, de kinderen waren volwassen en hadden hun eigen
gezinsleven.
Reeds lang stond Philips en zijn vrouw een reis door NoordAfrika voor ogen. Van dit gebied, dat zo tot hun verbeelding sprak,
zouden in 1934 Algiers en Marokko - en Spanje op de terugtochtworden bezocht.
Na alle drukte bij het huwelijk van hun jongste dochter en van de
viering van de zestigste verjaardag, was het een verademing de
25ste maart 1934 te vertrekken. Nog vóór het einde van de maand
Hepen de beide reizigers in Algiers rond, met bewondering voor de
oude stadswijken vol kleurig Oosters leven. Hun in imitatie Moorse
stijl opgetrokken luxehotel St.-Georges bood vele voordelen, maar
miste de bekoring van alles wat in het Algerijnse stadsgebied ‘echt’
was: de moskeeën, de smalle steegjes in de ‘vrouwenbuurt’ of het
trappistenklooster even buiten de stad.
Toen PhiHps een Amerikaanse famüie, die het land in een gehuur
de auto had doorkruist, in het hotel zag terugkeren, begon hij met
zijn gewone besluitvaardigheid dadehjk onderhandelingen met de
eigenaar-chaüffeur van de auto. Men werd het spoedig eens. De
Franse chauffeur zou ook voor het echtpaar PhiHps als gids optreden.
Hij bleek een veelzijdig man, hulpvaardig, discreet en actief; een
uitstekend kenner van het land, maar ook een factotum in ieder op
zicht: bij het inkopen doen, het arrangeren van picnics, enzovoorts.
Bovendien ontpopte hij zich als een voortreffelijk fotograaf, die
steeds bereid was het door Dr. PhiHps meegebrachte filmtoestel te
hanteren.
Voor zover hij niet op de filmcamera vertrouwde, fotografeerde
PhiHps veel. Mevrouw hield haar dagboek bij. Zo zorgden zij te
zamen voor de documentatie van hun.herinneringen: de plaatsen
waar de auto op lange tochten door het bergland voor een picnic
stilhield, het opdringen van nieuwsgierige kinderen in kleine Ka211

bylendorpen, de armoedige kraalhuttcn waarin mens en dier onder
dak vonden, of de waterdraagsters op stoffige wegen.
Een speciaal genoegen was het voor Philips om versnaperingen
aan kinderen uit te delen. Het tafereeltje werd meermalen op de
filmstrook vastgclcgd: de forse Nederlander, grabbelend in een blik
Verkadesbiscuits, omringd door de dorpsjeugd, die onder luide kre
ten van alle kanten opdrong.
Door een rotsachtige streek met veel kurkeiken liep de route over
Bougie naar het hooggelegen militaire steunpunt Sétif en vandaar
naar Constantine. Het was opvallend hoe in sommige dorpen en
zelfs in Constantine op bijna ieder huis ooievaars nestelden. Van
Constantine werd koers gezet naar Biscra, een fascinerend aan de
rand van de woestijn gelegen oord. Vervolgens reed men naar het
ver zuidelijk gelegen Touggourt, om daarna over Laghouad terug
te reizen.
Te Laghouad leidde de kennismaking met een invloedrijk inlands
hoofd (de baschaga) tot een invitatie hem in zijn buitenpaleis te ko
men bezoeken. Tezamen met een eveneens uitgenodigde Franse fa
milie trok men naar de in een woestijngebied gelegen residentie, die
nu niet bepaald door een fraai interieur uitmuntte. Toen men er aan
kwam, waren enige bedienden buiten reeds druk bezig een lam te
braden, bedoeld als picce de résistance voor een maaltijd, die onder
het nodige ceremonieel plaats vond. De gasten kregen namelijk
door de baschaga persoonlijk afgesneden stukken vlees overhandigd,
die ze staande ‘uit het vuistje’ moesten eten. Daarna gingen bedien
den rond met koperen kommen en kannen. Zij goten water over de
handen van de gasten. Na het gastmaal mochten mevrouw Philips
en de fran^aise - het was een grote gunst - kennis maken met de ver
schillende vrouwen van de gastheer. Het was hun echter niet toege
staan de harem te betreden.
Van Laghouad ging men terug naar Algiers: eindpunt en begin
punt tevens. Want van Algiers uit begon het volgende gedeelte van
de reis, een tocht door Marokko.
Via Oran arriveerde men omstreeks half april te Fez, een impo212

nerende ommuurde stad met een scherpe scheiding tussen de wij
ken van de inheemse bevolking en de moderne Franse woonkwartieren. Op het traject Fez-Casablanca bestond gelegenheid zich te
overtuigen van de welvaart van streken, die tot bloei waren ge
komen door het bestuurs- en organisatietalent van maarschalk
Lyautey, de grootste figuur in de geschiedenis van het protectoraat.
Zoals gewoonlijk verzuimde Philips geen gelegenheid om zich
van allerlei plaatselijke bijzonderheden op de hoogte te stellen.
Een hoogtepunt van de reis vormden de dagen te Marrakesch,
waar de Nederlanders hun intrek namen in het hotel Mamounia. De
stad Marrakesch zelf, met haar imposante toren, vertoonde een beeld
van kleurig oosters leven. Vooral het gewoel op de markt, vol slen
terend publiek, verkopers, verhalenvertellers, slangenbezweerders,
was voor de bezoekers bijzonder interessant. Als verpozing werden
op de courses van de glaoui, het plaatselijke hoofd, nog enige par
tijen golf gespeeld.
Op een boeiende autotocht over de Hoge Atlas naar Taroudant
bemerkte men hoe het oog gescherpt begon te raken voor regionale
verschillen, voor landschaps- en nederzettingstypen. Tenslotte werd
Tanger bereikt. Na een korte zeereis van Ceuta naar Algeciras stond
men op Spaanse bodem, in een gebied, dat in zekere zin een eenheid
vormde met de Oosterse wereld, die men zojuist had verlaten, doch
anderzijds toch onmiskenbaar Europees was gebleven. Steden als
Malaga en Granada bijvoorbeeld, die reeds eerder waren bezocht,
maakten nu bij het weerzien een rustige indruk vergeleken bij de
woelige Noord-Afrikaanse steden, waarvan het lawaai, de kleuren
en de geuren nog sterk in de herinnering leefden. Maar toch bleef
de hernieuwde ontmoeting met de Spaanse kunst en het Spaanse
volksleven een vreugde.

De reis naar Egypte en Israël, in het eerste kwartaal van 1935 (10 januari-8 maart), mag als een voortzetting van het voorafgaand ver
blijf in Noord-Afrika worden beschouwd.
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Met slecht weer verlieten de Philipsen de 13 de januari Napels.
Enige dagen later kwamen zij na een vrij ruwe bootreis te Alexandrië aan, waar zij dadelijk de trein naar Kaïro namen. Hun aankomst
in Egypte bleef niet onopgemerkt. Enkele kranten maakten er, met
een aantal foto’s, zelfs ‘front-pagina nieuws’ van. Desondanks slaag
den de bezoekers er in, om vrijwel ongestoord alle bezienswaardig
heden te Kaïro te bezichtigen, die op hun program stonden: aller
eerst het beroemde museum, vervolgens de citadel, de oude moskee
van sultan Hasan en zoveel meer dat een indruk gaf van de Moham
medaanse cultuur, die in de plaats was gekomen van verdwenen
oudere beschavingen.
Wéér legden de filmcamera en de fotolens - en niet te vergeten
het uitvoerige dagboek van mevrouw Philips - vele reisherinnerin
gen vast. Deze keer combineerde Philips het vakantieverblijf met
enige zakenbesprekingen, waaraan hij zich niet wilde onttrekken.
Kaïro vormde een goed uitgangspunt voor een tocht naar het
klassieke Egyptische tempelgebied: eerst Memphis en omgeving,
daarna (eind januari) Luxor en Karnak. Een partij golf te Kaïro be
tekende een aangename afwisseling van de soms zo ingespannen
‘sightseeing’.
Een boottocht op de Nijl verruimde de kennis van het Egyptische
volksleven: het wassen en het waterhalen door de vrouwen, de uit
oefening van ambachten volgens tradities, die in een ver verleden
terugreikten, het werk op de akkers met de primitieve werktuigen
tot besproeiing daarvan. Het piepend geluid van de hefbomen bij de
putten bleef de bezoekers lang in de oren naklinken.
Een wekenlang verblijf te Luxor bood gelegenheid de beroemde
koningsgraven te bezichtigen, evenals de tempels van Karnak en
Thebe. Mevrouw Philips deed dit systematischer dan haar man, die
kunst liever van de esthetische dan van de historische kant benader
de, ofzich speciaal interesseerde voor het handwerk als zodanig (een
belangstelling, die hij in de fabrieken te Eindhoven even duidelijk
liet blijken als in zijn drang tot het verzamelen van kunstvoor
werpen).
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In een primitief vliegtuigje, waarin de Philipsen de enige passa
giers waren, werd in een uur tijds naar Assoean gevlogen.
Assoean diende als uitgangspunt voor een reis op een van de be
kende Cook-boten, die wekelijks van Assoean naar Wadi-Halfa
en terug voeren. Het passeren van een aantal stroomversnellingen
van de Boven-Nijl vormde de ouverture tot een nieuwe belevenis:
een kameelrit van Wadi-Halfa uit naar een voor toeristen ingericht
woestijn-tentenkamp. De volgende morgen zag men daar uit de
tent een onbeschrijflijk mooie zonsopgang.
Evenals op de heenreis werd de boottocht terug meermalen on
derbroken om tempels en andere monumenten te bezichtigen. Vooral
de rotstempels van Ramses II maakten indruk. Het varen was aange
naam: het langzaam voorbijglijdend oeverlandschap werd nooit
eentonig.
Het verblijf te Assoean bleek meer variatie te bieden dan men had
verwacht. Men kon er naar alle kanten uitstapjes maken, bijvoor
beeld naar het ‘Kitchcner-eiland’ in de rivier. Er werd zelfs een
kameelrace bij gewoond en golf gespeeld op een stoöig miserabel
golfterrein.
De treinreis terug van Assoean naar Kaïro bracht de kennisma
king met een der gevreesde natuurverschijnselen van Egypte: een
zandstorm. Er bleek vrijwel geen verweer mogelijk tegen het fijne
stuifzand, dat de wagons door alle naden en kieren binnendrong.
Na Egypte zou Palestina worden bezocht, waarbij reeds vaststond,
dat daaraan minder tijd zou worden besteed dan aan het Nijlgebied,
De nde maart 1935 begaven de reizigers zich op weg naar Jeruzalem.
Ook hier trof men de contrasten aan tussen oeroude samenlevings
vormen, oosterse stijlen en moderne westerse techniek, die de Euro
peaan in deze vreemde wereld vol tegenstellingen zo gemakkelijk
tot allerlei bespiegelingen brengen.
Philips en zijn vrouw namen hun intrek in het statige King David
Hotel even buiten Jeruzalem, hooggelegen met een boeiend uitzicht
op gewijde historische bodem. Van het hotel Het men zich meerma215

len met een auto naar een van de stadspoorten rijden, die het uitgangspunt vormden voor omzwervingen door het oude stadsge
deelte van Jeruzalem. Philips filmde of fotografeerde menig straattafereeltje; het loven en bieden bij de talrijke kleine bazaars, spelen
de kinderen, of op sabbath het plechtige schrijden van oude Joden
in paarse en beige fluwelen kaftans, het gezicht overschaduwd door
breedgerande hoeden, die met bruin bont waren afgezet - figuren,
die aan sommige etsen van Rembrandt deden denken.
De kleurige moskee van Omar in de stad en de Olijfberg buiten
de poorten, Bethlehem en de Geboortekerk, de ene historische plaats
na de andere herinnerde aan een tijdperk, dat eerst bij eigen aan
schouwing levend verleden werd.
Tijdens een uitstapje naar het kustgebied, op weg naar Tel Aviv,
bezocht het echtpaar Philips in de buurt van Jaffa de bekende Zio
nist Dr. Weizmann, die het werk in zijn sinaasappelproeftuinen on
derbrak om de gasten op de hoffelijkste manier te ontvangen. Een
merkwaardig man, een ziener, die en profile aan Lenin deed denken,
maar wiens ogen herinneringen aan de blik van Rathenau wakker
riepen. Openhartig vertelde hij iets van zijn zorgen: het binnenstro
men van meer emigranten dan het land op korte termijn kon ber
gen, de toestanden in het overbevolkte Tel Aviv (de trek naar de
stad ook hier!). Problemen van een actualiteit, die spoedig wereld
historische betekenis zou krijgen. Vol trots toonde hij de Neder
landse bezoekers ook het kortgeleden gebouwde laboratorium , een
soort landbouwproefstation, dat met financiële hulp van Ameri
kaanse vrienden tot stand was gekomen.
Van Nazareth voerde de reis naar het drukke Haïfa, het eindpuntvan
de tocht door Palestina. In Haïfa kon een trein naar Port-Said worden
genomen, waar men de ‘Johan van Oldenbamevclt’ van de ‘Maat
schappij Nederland’zou afwachten. Bij het betreden van het Neder
landse mailschip had men het gevoel weer op vaderlandse bodem te
zijn. Verrijkt en verkwikt werden de laatste vakantiedagen op zee
genoten.
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Het ligt niet in de bedoeling een overzicht te geven, zelfs geen op
somming, van alle grote reizen door het echtpaar Philips onderno
men. De beperking, die wij ons opleggen, mag echter niet gelden
voor de wereldreis van 1938.
Na de tegenslagen van 193 5 en 1936 - het verlies van zijn schoon
zoon Jhr. Sandbcrg en de nierziekte, waarvan hij de gevolgen moei
zaam overwon - had Anton Philips zich op medisch advies geruime
tijd enigermate ontzien. De reorganisatie in de leiding van de onder
neming, die in 1936 haar beslag kreeg, gaf hem echter eerst de ge
wenste vrijheid van handelen toen de conjunctuur duidelijk verbe
terde en vele zorgen wegvielen.
Zo was er eigenlijk weinig, dat de vervulling van een lang-gekoesterde wens in de weg behoefde te staan: een reis om de wereld,
die gelegenheid bood vakantiegenoegens te combineren met de be
hartiging van zakelijke belangen, onder anderen de kennismaking
met vertegenwoordigers in streken, die Philips nog nooit had be
reisd. Vooral van het bezoeken van de Indische Archipel en van
Oost-Azië stelden Anton Philips en zijn vrouw zich veel voor.
De 13de januari 1938 vertrokken zij van Genua met de ‘Christiaan
Huygens’ (onder commando van kapitein Bakker). Het leven aan
boord was een aaneenschakeling van genoegens. Menig uur bracht
Philips op de commandobrug door waar men hem gaarne als ere
gast ontving.
Begin februari arriveerde het schip te Belawan-Deli op Sumatra’s
Oostkust, waar de reizigers bijzonder hartelijk werden ontvangen.
Het was reeds vroeger overeengekomen dat de heer J. J. Haver
Droeze, die de Indische zaken van de vennootschap behartigde, als
gids zou optreden. Het hele reisplan was maanden tevoren met hem
op De Laak besproken. Blijkbaar immuun voor de drukkende
warmte, ontplooide Philips te Medan reeds dadelijk een verbazing
wekkende activiteit (welke meteen bewees, dat hij de inzinking van
zijn gezondheid van 1936 weer geheel te boven was). Besprekingen
met Philipsagenten en met handelsrelaties van allerlei slag wisselden
officiële ontvangsten en avonden op de sociëteit af.
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Na een bezoek bij de sultan van Langkat - het eerste contact met
het oosterse ceremonieel, dat Philips bijzonder boeide - reed het ge
zelschap door Sumatraanse bossen naar het koele bergoord Brastagi.
In Mcdan teruggekeerd, na een bezoek aan tabaks- en rubberplantages, werd een ontmoeting met de sultan van Dcli gearrangeerd.
Daarna begon een tocht dwars door Sumatra: langs het Tobamcer
cn Fort de Koek naar Padang. Vooral het tropische oerwoud maak
te een diepe indruk op de bomenliefhebber Philips. Hij stelde de ene
vraag na de andere over de vegetatie, maar bemerkte al gauw dat
zijn begeleider beter commercieel dan biologisch onderlegd was.
Bij de hartelijke begroeting te Padang bleek het hoe de plaatsclijke cliënten van Philips zich verheugden over de komst van ‘the
grand old man’, die in dit verre gebied reeds een legendarische figuur
was geworden. Onder groot enthousiasme reikte Dr. Philips een
prijs van ƒ 1000.— uit aan de Chinese handelaar, die in de residentie
van Sumatra’s Westkust de grootste omzet van lampen en radio
toestellen had.
Met een schip van de K.P.M., de ‘Van der Hagen’, ging men ver
der langs de kust van Benkoclen zuidwaarts. De 16de februari werd
Tandjong-Priok bereikt, waar men het voorspel beleefde van een
grootse ontvangst, die te Batavia haar hoogtepunt bereikte. Het
aantal uitnodigingen was zó groot, dat Philips slechts enkele van de
invitaties kon aannemen. Een informele lunch bij de gouverneur-generaal Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer werd
volgd door een receptie in het Hotel des Indcs. Philips, onvermoeid
bezig, stelde het op prijs velen te leren kennen, die hem voordien
slechts uit briefwisseling bekend waren. De sfeer van het Indische
zakenleven, de vlotte toon van het onderhandelen en de besluitvaar
digheid van degenen, die verantwoordelijkheid droegen, bevielen
hem. Hij begreep echter, dat hij niet te lang te Batavia moest
blijven.
Een zondag in ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg doorgebracht,
was een stimulans temeer om de grote stad spoedig te verlaten. Het
reisplan omvatte een bezoek aan Soekaboemi en de daarboven lig—
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gende theeplantage Goalpara van Jhr. Teding van Berkhout, een
verblijf te Bandoeng, een tocht door de Vorstenlanden en een op
onthoud in Oost-Java. Doch waar hij ook kwam, Philips verloo
chende zijn aard niet. Overal viel hij op door zijn belangstelling,
zijn levendigheid en hartelijkheid. Impulsief als altijd gaf hij gaarne
toe aan een opwelling als een of andere gedachte bij hem opkwam,
bijvoorbeeld over de mogelijkheid iemand op originele manier een
attentie te bewijzen. Soms bracht hij hiermee een medewerker in
verlegenheid. Zo gebeurde het dat Philips, bijzonder dankbaar voor
de gastvrijheid die hem en zijn vrouw op de kort daarvoor bezochte
theeplantage was betoond, zijn gastvrouw van Goalpara, die veel
van bloemen hield, een attentie wilde bewijzen. Toen hij ’s morgens
in alle vroegte een wandeling deed door de tuin van zijn hotel te
Bandoeng, kreeg hij ineens een lumineus idee. In de vijver achter
het hotel groeiden zeldzame waterplanten, die niet voorkwamen in
de vijvers bij het woonhuis op de theeplantage. Philips, plotseling
enthousiast voor een plan zoals dat alleen voor hem iets vanzelfspre
kends kon hebben, ging naar de slaapkamer van zijn gids-begeleider,
wekte hem en legde hem zijn bedoeling uit. De eigenaar van het
hotel zou ongetwijfeld wel zo vriendelijk willen zijn een paar dozijn
waterplanten te verkopen. Deze planten moesten dan in vochtige
doeken in kratten worden verpakt, ter verzending naar het adres
van Philips’ gastvrouw van de vorige week! Bezwaren behoefden
niet te worden geopperd. Philips was voor geen enkel tegenargu
ment toegankelijk, herhaalde zijn opdracht en kreeg zijn zin... Alles
geschiedde zoals hij het gewenst had.
In de Vorstenlanden werd het echtpaar met veel eerbetoon ontvan
gen. Enige jaren daarvoor hadden Indische vorsten het bij een be
zoek aan Nederland bijzonder gewaardeerd, dat zij te Eindhoven bij
de Philipscn thuis waren uitgenodigd. Nu stelden zij daar hun gast
vrijheid tegenover.
Het tweedaags verblijf bij Z.H. de Mangkoe Nagoro VII werd
een van de hoogtepunten van de reis door Java. Ook de ontvangst
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door de sultan van Djokjakarta was imposant. Gamalanuitvoeringen, oud-Javaanse dansen vol Hindoe-symboliek, diners ten hove:
een warreling van indrukken, die enig inzicht gaven in een voor
Europeanen bijna ontoegankelijke cultuursfeer. Er vond een uitwis
seling van geschenken plaats, die de collectie-Philips met menig
kostbaar stuk verrijkte. De reizigers kochten trouwens zelf ook wat
hun aantrok,vooral een aantal schalen en andere voorwerpen bij de
zilversmeden van Kotah Gedeh te Djokja. Ook ditmaal gaf Philips*
respect voor het handwerk en zijn kennis van de edelsmeedkunst
hem een voorsprong op Europeanen, die deze waardering voor de
Indonesische kunstnijverheid misten.
De 8ste maart werd de Boeroebocdoer, de onvergetelijk mooie
Hindoe-stoepa, beklommen en bewonderd. Dit werd het afscheid
van Midden-Java. Met de exprestrein vertrok men naar Soerabaja,
waar zich, op iets bescheidener schaal, de ontvangst herhaalde,
die te Batavia reeds het karakter had aangenomen van een huldi
ging, die Indische ondernemers hun grote Nederlandse confrater
brachten.
Te Soerabaja bleef Philips een paar dagen langer dan in het oor
spronkelijke reisplan was voorzien. Hij hield er niet alleen een aan
tal zakelijke besprekingen, maar aanvaardde ook graag uitnodigin
gen om enige suikerplantages in de kustvlakte van Oost-Java te be
zoeken. Het doelmatig bedrijfsbeheer van deze ondernemingen,
waarvan één voor het binnenhalen van de oogst overeen smalspoornet van 800 km lengte beschikte, interesseerde Philips bijzonder.
Mevrouw Philips was intussen reeds naar het bergdorp Tosari
vertrokken om vandaar uit te paard een tocht naar de Bromo te
ondernemen. Zij ontmoette haar man weer te Nongkodjadjar, waar
Dr. Philips de 14de maart, met een aantal functionarissen van de
Bomeo-Sumatra Maatschappij en andere zakenheden, vergezeld
van hun dames, zijn verjaardag vierde. Jammer dat verontrustend
internationaal nieuws een domper op de feestvreugde zette. Een
radiobericht - ook het afgelegen Javaanse plaatsje was bereikbaar
voor het wereldnieuws - meldde namelijk, dat Oostenrijk bij Duits220

land was ingelijfd. De ‘Anschluss’ had zich voltrokken. Zij beteken
de één der étappes in de ontwikkeling der Duitse hegemonie, die
spoedig op vastberaden tegenstand zou stuiten.
Verdere berichten, die de volgende dagen binnenkwamen, wezen
op zo’n internationale spanning, dat Anton Philips het raadzaam
vond alvast plaatsen in een K.L.M.-vliegtuig te doen reserveren om
snel te kunnen terugkeren indien de omstandigheden daartoe aan
leiding gaven. Toen het echtpaar Philips weer te Soerabaja terug
was, bleek de politieke situatie wat hoopgevender te zijn, zodat aan
het reisplan kon worden vastgehouden. Van Soerabaja uit ging de
reis naar liet eiland Bali.
Bah werd de bezoekers een openbaring: het genieten van een ver
fijnde harmonie tussen het landschap en kunstwerken, tussen natuur
en cultuur. Het was interessant om op Balinees gebied dansfeesten
bij te wonen en de dansen te vergelijken met die, welke men in de Vor
stenlanden op Java had gezien. Ook het dansen van de mannen, de
‘apendans’ vooral, boeide buitengewoon. Welk een voorrecht
voorts om een bruiloft en het rijke ritueel van een begrafenis te mo
gen bij wonen!
Van Bah ging men terug naar Soerabaja om zich in te schepen op
de ‘Tjinegara’ van de Java-China-Japan Lijn. De hele ‘Philipskolonie’ deed de reizigers uitgeleide. Technici van het plaatselijk filiaal
hadden op de kade luidsprekers opgesteld om het echtpaar Philips
krachtig ‘goede reis’ te wensen, hoorbaar tot op verre afstand van de
plaats van vertrek.
De ‘Tjinegara’ volgde de route Soerabaja-Makassar-BalikpapanManilla-Hongkong. Zo bestond gelegenheid ook nog een kijkje te
nemen op Celebes en op Bomeo. Te Balikpapan bezocht men de
terreinen en installaties van de B.P.M., een der voorbeelden van Ne
derlandse ondernemingsgeest overzee.
Bijzonder belangwekkend was het mooi gelegen Hongkong, het
handelsemporium bij de Chinese kust: middelpunt van de meest ge
concentreerde handelsactiviteit. Met een Duitse boot reisden de heer
en mevrouw Philips van Hongkong naar Shanghai, een door oor221

logsgeweld geteisterde stad. De Chinees-Japanse strijd had het maat
schappelijk leven in het kustgebied zó ontwricht, dat het weinig zin
had nog meer steden te bezoeken. De reis door Japan zou moeten
oedmaken wat men in China noodgedwongen verzuimde.
g
Drie volle weken werden in Japan doorgebracht. De heer Kauffeld, een van de directeuren van de Borneo-Sumatra Maatschappij
(Borsumij), een uitstekend kenner van het land, was zo vriendelijk
om als gids op te treden. Mr. Pcarcc, vertegenwoordiger van de
General Electric Company, verschafte Dr. Philips toegang (de dames mochten hem niet vergezellen) tot een fabriek, die zijn maatschappij tezamen met een Japanse groep exploiteerde.
Het reizen in een land van zoveel contrasten was belangwekkend.
Yokohama en Tokio, elkander naderend in hun snelle uitbreiding,
hadden hun Japans karakter reeds gedeeltelijk verloren. Een groot
verschil met de oude hoofdstad Kioto en de tempelsteden Nikko en
Narra. Het was een verademing in het binnenland te komen, bij
voorbeeld in het hooggelegen Mijanoshita. Onvergefelijk was daar
na het uitzicht op de Foedji-Jama, de heilige berg, ongenaakbaar in
de trotse eenzaamheid van zijn besneeuwde kegel. In de omgeving
van Mijanoshita kon men het Japan aanschouwen zoals het reeds
vooraf in de fantasie van de bezoekers leefde: tuinen vol kersen
bloesem, popperige huisjes, vrouwen in kimono en kinderen met
rijstbuikjes. Een wereld van schijnbare rust en harmonie, grenzend
aan een heel ander Japan vol technische en militaire uitbreidingsdrang.
In een ‘rondzendbrief’ aan zijn kinderen schreef Anton Philips:
‘Onderweg (naar Nikko), op een klein station waar we stopten, za
gen we een trein vol soldaten vertrekken, uitgeleide gedaan door
duizenden menschen; mannen en vrouwen op het perron met vlag
gen, vaandels, muziek, langs de lijn duizenden schoolkinderen met
vlaggen, juichend; iedereen even enthousiast dat hun familieleden,
mannen, broers, vrienden voor het vaderland mochten sterven!’
En toch kenden de mannen van dit soldateske volk een oprechte
liefde voor kinderen en bloemen; de liefde waarvan ook Philips in
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zijn reisbeschrijvingen getuigde. In het hotel te Nikko genoten hij
en zijn vrouw van de rotstuinen bij het hoofdgebouw. ‘In onze zit
kamer twee hooge sparren, ix/a a 2 m hoog in de hoeken in groene
majolicapotten.’ In de hall ‘tuinazalea’s, primula’s en zoo’n Japans
sparretje van 30 jaar oud; in de eetkamer een bordes met mooie
sparretjes, tuinazalea’s etc. Ze zijn verliefd op bloemen en planten;
niet zoo’n kwade eigenschap.’
Langs slechte autowegen (naar men zei opzettelijk verwaarloosd
ten voordele van de Staatsspoorwegen) bereikte men het bij de
kust gelegen Kawana, een lustoord voor het naburige stedengebied.
De staat had er een groot hotel laten bouwen met het oog op de
Olympische spelen, die in Japan zouden worden gehouden. In de
buurt ervan waren voortreffelijke, aan zee gelegen golflinks aan
gelegd.
Na het weekeind te Kawana te hebben doorgebracht, werd Nagoja bezocht, waar Philips en zijn vrouw met kennersblikken een
efficiënt ingerichte porceleinfabriek bezichtigden, waar 3000 ar
beiders in een op Amerikaanse leest geschoeide organisatie met
uiterst moderne machines werkten. Ook een veel kleinere weverij
maakte de indruk een hoge arbeidsproduktiviteit te hebben bereikt,
waarbij opvallend was hoe vrijwel zonder controle werd gewerkt.
Eén meisje bediende niet minder dan twaalf weefgetouwen. Bij een
dergclijk systeem (met lonen van 50 ct per dag) behoefde het nie
mand te verwonderen, dat Japan een gevaarlijke concurrent was ge
worden voor oude gevestigde industrieën in tal van landen.
Onoverzichtelijk was het sociale vraagstuk in de Japanse nijver
heid, dat uiteraard niet met Europese maatstaven kon worden be
naderd. Wat moest men bijvoorbeeld denken van de internaten
voor fabrieksmeisjes, die dikwijls in de fabrieksgebouwen waren
ondergebracht? Had men daarbij te doen met een vorm van slavernij
of was het juist gezien de jonge meisjes op deze manier onder toe
zicht te houden?
Van het industriegebied ging men weer terug naar het hart van
Japan, Kioto, de oude hoofdstad met zijn tempels, paleizen en tuinen.
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Dr. Philips verzuimde ook geen gelegenheid om zijn kennis van
de Japanse kunst te verdiepen. Leerzaam was bijvoorbeeld een be
zoek aan de beroemde kunsthandel van Yamamata te Kioto. In de
zelfde stad werden tevens stenen beelden en tuinomamenten ge
kocht (waarvan er nu nog enige in de tuin van De Laak staan). Enige
dagen later kocht Philips bij een betrouwbare handelaar, die hem in
een particulier huis zijn collectie toonde, een aantal kostbare, zeld
zame Chinese bronzen.
De 5de mei 1938 scheepten de wereldreizigers zich in op de
‘Empress of Canada’, een snel schip, dat de afstand Yokohama-Honoloeloc in ruim een week kon afleggen. Enige uitstapjes op Honoloeloe vormden een aangename onderbreking van het lange Pacifictraject. De 18de mei kwam Vancouver in zicht, subliem gelegen
aan de diepe insnijding van een grilhg gevormde baai.
Nu begon een reis langs de Amerikaanse Westkust: van Vancou
ver zuidwaarts door Californië tot San Francisco, dan de Rocky
Mountains, National Park en zoveel meer, dat zelfs de meest ver
wende toerist kon boeien. Zodra de route in oostclijke richting om
boog, kwamen de bezoekers op bekend terrein. New York was het
eindpunt van deze transcontinentale tocht.
De ‘Nieuw-Amsterdam’ bracht het echtpaar Philips huiswaarts.
Te Southampton kwamen hun kinderen en te Le Havre hun goede
vrienden, de heer en mevrouw Feith, die hen eveneens tegemoet
waren gereisd, aan boord om de wereldreizigers op het laatste ge
deelte van hun tocht te vergezellen. In de meest opgewekte stem
ming bereikte men Nederland. Over de begroeting te Eindhoven
kunnen wij kort zijn; zij was zo hartelijk als men kon verwachten.
Na de alle aandacht opcisende omzwervingen door drie wereld
delen en de veelheid van impressies, die de lange reis had geschon
ken, kostte het eerst enige moeite weer aan de dimensies en het le
venstempo van het eigen land te wennen. Nog moeilijker was het te
beseffen, welke gevaren het wassend getij van het nationalisme voor
Europa opleverde. Toch werd het steeds duidelijker, dat de wereld
voor ingrijpende veranderingen stond. Een wereldreis in 1938 be224
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tekende in zekere zin een afscheid: het afscheid van maatschappijvormen en van een sociaal bestel, die in de 19de eeuw tot ontplooi
ing waren gekomen, doch die de 20ste eeuw slechts ten dele zouden
overleven.
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HET CONCERN IN DE LAATSTE JAREN
VOOR DE OORLOG

De beschrijving van het herstel na de jaren van crisis voerde ons tot
de bestuursreorganisatie van 1936, die in wezen gericht was op een
hergroepering van de hoogste functies in de vennootschap. De cen
trale positie van Dr. A. F. Philips zelf, zij het ook met de nieuwe titel
van ‘president’, bleef echter zoals zij was.
Voor Anton Philips persoonlijk hield de vastgestelde regeling de
bedoeling in, de delegatie van bevoegdheden, die hij reeds lang had
nagestreefd, zo ver mogelijk voort te zetten. In dit opzicht vormde
zij de inleiding tot een zich verder terugtrekken uit de leiding, die
naar eigen oordeel met ingang van zijn 65ste levensjaar aan de orde
moest worden gesteld.
Tegen deze achtergrond gezien, is het duidelijk dat de jaren
1936-1939 een geheel eigen aspect vertonen in een biografie van An
ton Philips als ondernemer. Leiding naast geleidelijk terugtreden,
het zoeken naar een andere taakverdeling, het aanvaarden van de
ook formeel vastgestelde nieuwe machtsverhoudingen met verhoog
de zelfstandigheid van de belangrijkste medewerkers, die Philips
zelf had gevormd. Het welslagen van deze heroriëntering manifes
teerde zich in de vrijheid, die Philips zich gunde in langdurige va
kanties, waarvan de wereldreis in 1938 het meest sprekende voor
beeld mag worden genoemd.
Toch zou men zich een geheel verkeerde voorstelling van zaken
vormen, indien men uit een en ander een verzwakking van de door
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Philips uitgeoefende leiding zou concluderen. Hij bleef de centrale
figuur in het wereldconcern: de stoutmoedigste plannenmaker, de
opperste arbiter, de onovertroffen kenner van details en de inspire
rende geest, die nauwkeurig wist waar hij zijn stuwkracht moest
doen gelden. Aan zijn prestige werd niet getornd. Slechts in de uit
voerende maatregelen, die het door Philips en zijn naaste medewer
kers gevolgde beleid vergden, was door de structuurveranderingen
in de steeds onoverzichtelijker wordende onderneming wijziging
gekomen.
Het meest ingrijpend waren hierbij de consequenties van de
voortschrijdende internationale decentralisatie. Kon men voortgaan
met het onttrekken van bekwame krachten aan het centrale bedrijf
te Eindhoven? Philips zag de betekenis van dit knelpunt duidelijk in
en remde de expansiepolitiek meermalen af, indien bleek dat zich
een gebrek aan leidinggevende figuren zou voordoen bij het vesti
gen van filiaalbedrijven in het buitenland. ‘Hebben we er de mensen
voor?’, luidde steevast zijn vraag wanneer hem weer een of ander
nieuw buitenlands project werd voorgelegd.
In de crisisjaren hadden de meeste filiaalbedrijven de conjunctuur
schommelingen vrij goed doorstaan. Ook in de jaren van herstel na
1936 kon worden geconstateerd, dat de produktie van de buiten
landse Philipsfabrieken relatief nóg sneller toenam dan de op
zichzelf verheugende cijfers van het herstel te Eindhoven aan
toonden.
De pcrsoneelbezetting gaf dit beeld te zien:
Stand in het begin van

r

okt.
okt.
okt.
mei
mei

1929
1936
1937
1938
1939

In Nederland
27.000
15.000
19.500
19.000
19.000

Buiten Nederland

13.000
19.500
28.000
25.000
26.000

Totaal

40.000
34.500
47.500
44.000
45.000

Cijfers als deze geven echter slechts een gebrekkig inzicht in de gang
van zaken. Zeker, men kan er bijvoorbeeld uit aflezen hoe de zwen227

kiiig in de Nederlandse monetaire politiek in 1936 direct tot een
ruimere werkgelegenheid aanleiding gaf (15.000 arbeiders te Eind
hoven in okt. 1936, tegenover 19.500 een jaar later). Zij zijn ook
illustratief voor de groei van het aantal buitenlandse werknemers in
het decennium 1929-1939. Maar weinig zeggen zij omtrent het wel
slagen van het gevoerde beleid, dat immers op velerlei moeilijk
heden stuitte. Hetzelfde nationalisme, dat het handelsverkeer strem
de en de vestiging van industrieën van buitenlandse herkomst aanmoedigde, kon dergelijke bedrijven ook geducht dwarsbomen.
Er moest voortdurend worden uitgezien naar nieuwe afzetgebie
den, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, al stond het bij voorbaat vast,
dat daar de concurrentie van andere machtige concerns eer zou toedan afnemen. Voor zover de uitbreiding van bestaande verkoop
organisaties daarvoor niet voldoende bleek, kon ook voor zulke niet
volledig-beheerste markten de stichting van fabrieken uitkomst bie
den. Zo werd een fabriek te Buenos Aires in Argentinië gesticht.
Voor de Zuid-Amerikaanse markten werden aparte radio-ontvangtoestellen gebouwd met chemisch bewerkte houtsoorten, die de
toestellen voor gebruik in de tropen geschikt maakten. Een en ander
wekte ongerustheid op bij de machtige Amerikaanse concurrent, de
General Electric Company, die steeds grote belangstelling voor
Zuid-Amerika had getoond.
Het was niet eenvoudig om van Eindhoven uit de ontwikkeling
van de overzeese markten te blijven volgen. Met de technische ont
wikkeling van het centrale bedrijf hadden echter de commerciële
afdelingen, alsmede de octrooi-afdeling en het secretariaat gelijke
tred weten te houden.
De decentralisatie in de leiding, hoewel afhankelijk van de spil,
die de activiteit van Dr. Philips en van zijn naaste medewerkers in
alle beleidsvragen vormde, maakte het mogelijk tal van problemen
tot routinekwesties te herleiden, welke men gerust aan de talrijke
specialisten kon overlaten waarover de vennootschap in ruime mate
beschikte. Zoals het moderne motorschip of vliegtuig de automati
sering van het koers-houden kent, ondergaat het moderne groot228

bedrijf ten dele het ‘vliegwieleffcct’ van een doordraaien op eigen
zwaarte: een organisatorische continuïteit, die de centrale leiding
van vele zorgen ontlast. De schaduwzijde hiervan ligt in een onver
mijdelijke bureaucratisering, een verschijnsel, dat Anton Philips
voortdurend trachtte te bestrijden. Op dit punt was hij nooit tot
concessies bereid geweest, al moest hij erkennen dat de verfijning
van de administratie ook uit bedrijfseconomisch oogpunt vele voor
delen bood. Vooral de kostprijscalculatie en de budgetteringsmethoden, die Prof. Ir. J. Goudriaan in de crisisjaren had doorgevoerd, ble
ken een effectief middel om de algemene leiding van het concern
een kompas voor het handelen te verschaffen.
De financiële positie van de vennootschap werd aanzienlijk versterkt
door het bijzonder winstgevende boekjaar 1936/37 toen de exploi
tatierekening een batig saldo vanƒ 19.673.975.— vertoonde. Na een
ruime dividenduitkering (8Va% op de 6 % cumulatief preferente
winstdelende aandelen, i8x/a% op de gewone aandelen) kon een ge
deelte van de winst voor versterking van een aantal reserves worden
gebruikt.
De balans van 30 april 1937 geeft een indruk van de herwonnen
kracht van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, vooral van de
liquiditeit van de vennootschap (tegenover een ƒ68.042.250.— ge
plaatst aandelenkapitaal en een post vanƒ13.115.730.— crediteuren,
zien wij onder de activa: kasmiddelen, boeksaldi en direct realiseer
bare waardenƒ 41.655.698.—. Evenals voorheen bleven de fabrieks
gebouwen, fabrieksterreinen, de machinerieën en de octrooien
groep voor groep kf 1.— opgenomen).
In de technische sector bleef het wetenschappelijk onderzoek de mo
tor voor nimmer verflauwende bezigheid. Het Natuurkundig La
boratorium, nog steeds op eminente wijze door Prof. Holst geleid,
bleef experimenteren met gasontladings- en met fluorescentielampen. In mei 1938 werd de eerste installatie met buisvormige fluorescentielampen in een ‘Hema’-winkel te Amsterdam aangebracht.
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Belangrijke vorderingen maakte men op röntgengebied, vooral
door de voortreffelijke samenwerking tussen het röntgenlaboratorium, de ontwikkelingsafdeling van de röntgenfabriek en de gezondheidsdienst.
Grote mogelijkheden scheen ook de lijn telefonie op lange afstand
te bieden. Dr. Philips stimuleerde het Laboratorium tot voortgezet
onderzoek ter verbetering van de elektrotechnische apparatuur
voor de lijntelefonie. In 1938 kregen de Philipsfabrieken, in combinatie met een Engelse kabelfabriek, de opdracht voor het uitvocren
van een draaggolfverbinding met 9/17 kanalen tussen Sydncy en
Maitland in Australië, over een afstand van 150 km.
In het sociaal beleid volgde de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken
als vanouds een progressieve politiek. Wars van overheidsbemoei
ing en van iedere theoretische beschouwingswijze hield Anton Phi
lips zich aan de vertrouwde koers, die in de praktijk aan alle ver
wachtingen had voldaan: door de onderneming georganiseerde so
ciale voorzorg, uitbreiding van het cultureel werk, onder aanmoedi
ging van een verantwoorde vrije-tijdsbesteding, verbetering der bcdrijfshygiëne en voortgezette democratisering van de onderneming
door overleg met verschillende groepen.
In het Philips-Ontspanningsgebouw werd in 193 5, onder toezicht
van architect W. Hanrath, in samenwerking met zijn zoon, de zaal
boven de cantine verbouwd tot schouwburgzaal. Een aanwinst
voor het culturele leven te Eindhoven! In dit verband noemen wij
ook de oprichting van het Philips-Philharmonisch koor (1937), dat
elk jaar klassieke koorwerken, in samenwerking met de PhilipsOrkéstvereniging, zou uitvoeren.
Aangemoedigd door de gunstige ervaringen met de in 1923 inge
stelde kern voor het fabrickspersoneel, ging de directie in 1938 over
tot het instellen van een beambtenkern, gesplitst in een Commissie
Fabriek en een Commissie Kantoor.
Op bedrijfshygiënisch gebied werden de meest verheugende re
sultaten bereikt in de t.b.c.-bestrijding. Wij beschreven hoe door
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een persoonlijk krachtdadig besluit van Dr. Philips in 1932 een begin werd gemaakt met de doorlichting van het gehele personeel,
waarbij de bedrijfshygiënist Dr. G. C. E. Burger uitgebreide vol
machten kreeg de apparatuur aan te schaffen, die voor deze vorm
van medisch onderzoek nodig was.
De t.b.c.-bestrijding bleef Anton Philips voortdurend bezighou
den. Zij had voor hem de bekoring, dat door de fabriek vervaardig
de apparaten hun direct nut konden bewijzen voor het gehele per
soneel, met de mogelijkheid om een gebruik van röntgentoestellen
op veel ruimer schaal te propageren. In de trits wetenschap-technick-verhoging van levensgeluk zag Philipsjuistin de strijd tegen de
gevreesde volksziekte een voorbeeld van een inspanning binnen de
grenzen van het bereikbare. Dit bevredigde zijn realistisch idealisme.
In 1935 werd het Philips-Consultatiebureau tot bestrijding der
tuberculose opgericht, dat zijn goede zorgen zou uitstrekken tot de
werknemers en hun gezinsleden (sedert 1937 konden ook huisgenoten
kosteloos worden doorgelicht).
De 4de mei 1939, ter gelegenheid van de ioo.ooosteröntgendoorlichting, hield Dr. Philips een rede, waarin hij een overzicht gafvan de
resultaten van een zevenjarige strijd ten bate van de volksgezondheid.
In de ze venj aren na 1932 bleek in het bedrijf het aantal ziektedagen,
die het direct gevolg waren van t.b.c., met 71 % te zijn verminderd.
Bijna 200 patiënten had men, door het tijdig constateren van hun
kwaal, kunnen genezen. De uitgaven voor ziekengeld, medische be
handeling, verpleging in sanatoria, pensioenen, enz. - alles wat de ge
volgen van t.b.c. betrof- bedroegen over 193 8/3 9/ 58.000.—minder
dan in 1931/32. In het tijdperk 1931-1939 had tegenover ƒ 88.000.—
aan kosten van opsporing, een besparing van ƒ252.000.— gestaan.
De mededeling van deze cijfers kenmerkt Anton Philips. Over
het idealisme, dat achter de in 1932 aan Dr. Burger gegeven op
dracht school, repte hij niet. Hij wilde nu slechts een legitimatie ge
ven van een maatregel, die sociaal én economisch verantwoord was
gebleken en die in het oog van Philips te traag door de overheid en
het bedrijfsleven hier te lande werd nagevolgd.
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De 2de december 1937, kort voor de wereldreis, waarvoor alle
maatregelen waren getroffen, kreeg Anton Philips het gewone fabrieksdiploma voor ‘veertig jaren trouwe dienst’. Een adelsbriefvan
de arbeid, die hij met ontroering in ontvangst nam.
Na zoveel jaren ingespannen arbeid was een langdurige vakantie
wel op haar plaats: de reeds beschreven wereldreis in het jaar 1938.
Toen het echtpaar Philips de 18de juni weer in Nederland was terug
gekeerd, vonden zij de internationale politieke spanningen heel wat
heviger dan vóór hun vertrek. De ‘aansluiting’ van Oostenrijk scheen
weliswaar als een voldongen feit te zijn aanvaard, maar alle ingewij
den hielden rekening met verdere stappen van Hitler.
Voor de leiding van een zo internationaal georganiseerd bedrijf
als de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken viel het niet moeilijk be
trouwbare politieke informaties te verkrijgen over het diplomatieke
spel met alle dreiging van machtsaanwending, die het inhield.
Nadat reeds in 1937 de eerste besprekingen waren gevoerd over
maatregelen, die bij toenemend oorlogsgevaar konden worden ge
troffen, begon de leiding van de vennootschap zich in de loop van
1938 (met de generaal b.d. Winkelman als adviseur) te beraden over
een veel gedetailleerder plan. In dit project voor een ‘industriële mo
bilisatie’ ging de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken verder dan
enige andere Europese onderneming. Men zou de belangrijkste
machines en een hoeveelheid materiaal overbrengen naar een ‘ach
ter de Waterlinie gelegen stad’ (Rotterdam). Als tweede vestiging
kon Bloemendaal dienen. In geval van oorlog hoopte men machi
nes, die speciaal voor de oorlogsproduktie van betekenis konden
zijn, eveneens naar ‘veiliger plaatsen’ te transporteren. Voorts be
sloot men ‘schaduw-archieven’ in Engeland en in de Verenigde Sta
ten in te richten.
Van een alarmstemming was geen sprake; men wilde slechts ge
reed zijn in geval van nood. Men kan moeilijk nagaan in hoeverre
Anton Philips zich persoonlijk verontrust gevoelde. Buitenlandse
medewerkers, die Eindhoven bezochten en in de gelegenheid waren
Philips onder vier ogen te spreken, verbaasden zich er wel eens over,
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dat Philips met hen nooit over enige oorlogsdreiging sprak. Wat bij
vele anderen in de conversatie dikwijls zo sterk naar voren kwam,
scheen hij liefst uit zijn gedachten te willen verbannen.
Achter de afkeer van de absurditeit, die hij in iedere oorlog zag,
was het realisme van de ondernemer sterk genoeg om te weten wat
op het spel stond. Méér dan de zojuist genoemde ‘industriële mobi
lisatie’ interesseerde Philips de vraag welke consequenties een even
tuele overheersing door een vreemde mogendheid zou kunnen heb
ben. Hij kwam diep onder de indruk van krantenberichten over de
wankele rechtspositie van ondernemingen in landen, die een plotse
linge verandering van hun staatsrechtelijk bestel ondergingen. Aan
één kant dreigde de nationalisatie van bedrijven door nieuwe macht
hebbers; daarnaast kwam het voor, dat de Duitse overheersers bank
rekeningen in Zwitserland en Nederland van Oostenrijkse en Tsjechoslowaakse vennootschappen Heten overschrijven naar Berhjn.
Philips drong er op aan, dat zijn adviseurs spoedig plannen zouden
ontwerpen om meer juridische garanties te verkrijgen ter bescher
ming van de vennootschap tegen ongewenste ingrepen van buiten
af. In uitvoerige discussies kwamen twee plannen naar voren: een
zetelverplaatsing van de vennootschap naar het buitenland en de
overdracht van het vermogen van de onderneming aan één of meer
trustees, die voor het vermogensbeheer konden zorgen.
Reeds in het begin van 1939 werd de internationale toestand zó
dreigend geacht, dat de leiding van de vennootschap alles in het
werk stelde om de genoemde plannen zo snel mogehjk ten uitvoer
te brengen. Als voorlopige maatregel diende een zetelverplaatsing
naar Den Haag. Bij een eventuele invasie hoopte men een kort re
spijt te vinden. Zetelverplaatsing naar het buitenland was rechtens
niet mogehjk. Daarom moest de hulp van de regering worden in
geroepen om deze te bewegen een wet tot stand te brengen, die het
mogehjk zou maken op eenvoudige wijze de zetel van een ven
nootschap naar andere gebieden over te brengen. Dit voorstel werd
inderdaad aangenomen, doch ondanks alle aandrang vorderde de
voorbereiding van de ‘Wet voor bijzondere voorzieningen met be233

trekking tot de in de gebiedsdelen van het Koninkrijk der Neder
landen gevestigde naamloze vennootschappen* slechts langzaam.
Veel sneller verliepen de onderhandelingen over de inschakeling
van buitenlandse trustees. Het was een stoutmoedige gedachte het
bezit van een groot aantal dochtermaatschappijen van de N. V. Phi
lips’ Gloeilampenfabrieken over te dragen aan twee trustmaatschappijen. Volgens een in mei 1939 gesloten overeenkomst zouden alle
door Philips beheerde vennootschappen in Engeland en in de Britse
dominions in geval van nood onder controle komen van de Mid
land Bank Executor and Trustee Co. Ltd. Voor de Philipsvennootschappen in Noord- en Zuid-Amerika gold een soortgelijke af
spraak met de Hartford National Bank en Trust Co. in de Ver
enigde Staten. De Europese ondernemingen bleven toebehoren aan
de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, waarvan de zetelverplaat
sing naar Willemstad op Cura$ao werd voorbereid.
Tijdens de ‘industriële mobilisatie’ en de daarbij aansluitende juridi
sche activiteit kwam nog een ander besluit tot uitvoering: het reeds
eerder aangekondigde aftreden van Dr. A. F. Philips als president
van de vennootschap die hij zo lang had bestuurd. Het werd bekrach
tigd door een besluit van de algemene vergadering van de 6de juli
1939.
Men wist dat Dr. Philips zijn beslissing reeds lang tevoren had ge
nomen. De gevoelens, die men voor hem koesterde waren bekend.
Zij bleken nog eens bij de viering van zijn 65ste verjaardag, al wer
den toen de feestelijkheden enigermate beperkt met het oog op het
naderend afscheid, dat in juli zou plaats vinden.

Zaterdag, de 8ste juli 1939, verschenen de heer en mevrouw Philips
in de stampvolle zaal van de Philips’ Schouwburg. Nadat zij vele
hoge gasten hadden begroet, namen zij plaats op het rijk met bloe
men versierde podium om een dertiental sprekers aan te horen. Mr.
H. F. van Walsem was de eerste woordvoerder. Hij verklaarde on234

omwonden, dat Philips’ beschikbaarstelling van zijn presidentsfunctie niet als een breuk in het traditionele opperste gezag behoefde te
worden gezien. Volgens de nieuwe taakomschrijving zou Anton
Philips als president-commissaris en als gedelegeerd commissaris ‘het
hoogste toezicht op de N.V. en haar organen uitoefenen. Of het - U
kennende - bij toezicht zal blijven, moge ik in sterke mate betwijfe
len. Daarvoor toch is Uw natuur te expressief, Uw geest te levendig
en Uw physiek te krachtig’.
Nadat Mr. van Walsem nog eens in het licht had gesteld wat de
ondcmemersactiviteit van Philips tot de nationale welvaart had bij
gedragen, richtte hij het woord tot mevrouw Philips. ‘Ik zou in mijn
taak te kort schieten, wanneer ik niet ook U, mevrouw Philips, in
deze hulde zou betrekken. U, die de heer Philips in zijn dagelijkse
arbeid met vrouwelijk vernuft en fijne intuïtie terzijde staat, hem
inspireert, aanmoedigt en zo nodig opbeurt met een ontembaar op
timisme en goed humeur.’
Vervolgens kreeg de minister van Economische Zaken, Mr.
M. P. L. Steenberghe het woord. Ook hij legde de nadruk op de be
tekenis van het ondernemerschap. Zijn betoog eindigde met de me
dedeling, dat het H.M. de Koningin had behaagd Dr. A. F. Philips
te bevorderen tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse
Leeuw.
Burgemeester A. Verdijk bood de aftredende president de gouden
erepenning van de gemeente Eindhoven aan. Mr. Ed. J. Philips sprak
uit naam van de raad van commissarissen. Met grote aandacht volg
den de talrijke toehoorders ook de woorden van de nieuwe president
der N.V., Ir. P. F. S. Otten, die zijn schoonvader de ‘bestevacr’ van
de onderneming noemde, de door ieder erkende ‘grote baas’.
Het zou ons te ver voeren een samenvatting van alle redevoerin
gen en een opsomming van alle geschenken te geven. Een uitzonde
ring moet echter worden gemaakt voor de aanbieding van een al
bum in vijf zware delen, dat onder de titel ‘Weet U nog wel?’ aan
tekeningen en korte schetsen bevatte van velen, die door het opha
len van herinneringen in deze vorm uitdrukking hadden willen ge235

ven aan hun gevoelens van verbondenheid met Dr. Philips. Het
grootste geschenk was echter een, bij monde van Ir. J. C. Lokker
door het gehele personeel aangeboden borstbeeld van Dr. Philips.
Het door Prof. Wenckcbach vervaardigde beeld had de bestemming
in de hal van het hoofdkantoor te worden geplaatst.
Diep getroffen dankte Anton Philips de sprekers en andere aan
wezigen. Na een korte tcrugblik op het verleden wenste hij de nieuwe president en de overige directieleden geluk met hun juist-verkregen functies. ‘Het is voor mij een ontzaglijke rust en een voldoening,
dat in onze vennootschap naast reeds bestaande grote mannen, die
allen met ons meegewerkt hebben, meer dan io, 20 en 30 jaren,
weer nieuwe zijn gekomen om mede te helpen de zaak voort te zet
ten.*
De bekoring van zo*n rede van Philips lag in haar directheid, in
het ontbreken van iedere oratorische versiering. Anton Philips ver
stond de kunst om zelfs in een massale bijeenkomst van mens tot
mens te spreken. Wie hem het best kenden, wisten hoe hij uitdruk
king gaf aan gevoelens, die zijn dagelijks handelen beheersten en
wat de achtergrond was van goede raad, die in zo’n woord van dank
wat verscholen bleef tussen andere beschouwingen.
Speciaal tot de jongeren zei Philips: ‘Wanneer je een besluit in je
hoofd hebt en het blijkt, dat anderen een beter inzicht hebben in de
zaak, weest nooit koppig, denkt nooit, dat het om Uw prestige gaat.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.
Het ging hier om een beginsel, dat Philips zelf zoveel mogelijk in
praktijk had gebracht: de openheid voor advies van anderen, het
luisteren, het waarnemen van wisselende omstandigheden met be
houd van voldoende beweeglijkheid om de bakens te verzetten eer
het getij verliep, kortom de taktiek van snelle aanpassing, die voor
het leiding geven noodzakelijk is. Hij vast steeds - wij merkten het
al op - het gevaar van ‘bedrijfsblindheid’ te ontgaan, wetend wat hij
in dit opzicht vooral aan het gezond verstand van zijn vrouw had te
danken. De manier waarop Anton Philips tenslotte zijn echtgenote
in zijn dank betrok, ontroerde allen diep.
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Nadat haar man was uitgesproken, gaf mevrouw Philips uiting
aan haar gevoelens: ‘Ik heb het voorrecht gehad, de dochter te zijn
van een groot man, en daarna, ik mag het heden wel zeggen, de
vrouw van een groot man.
Ik heb daardoor in mijn jeugd geleerd en gezien, dat het werk van
de man de eerste plaats in zijn leven inneemt, en dat is ook goed. De
man werkt niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn gezin, en in
ruime kring om hem heen. En hoe groter de capaciteiten van de
man, des te meer welvaart hij om hem heen zal verspreiden, maar
ook des te groter de verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijk
heid, die opzwepend werkt in dagen van voorspoed, maar zwaar
drukt in dagen van tegenspoed.’
Dagen van voor- en tegenspoed had het echtpaar Philips in hechte
verbondenheid beleefd. De constatering, dat de Philipsen meer
voorspoed dan tegenslag hadden gekend, dwong bij het afscheid
van de 8ste juli 1939 wel tot het bescheiden uitspreken van de hoop,
dat het zo zou mogen blijven.
Hoe realistisch men de toestand echter beoordeelde, bleek uit de
maatregelen, die wij reeds beschreven. Na het uitbreken van de oor
log in september 1939 moest men op het ergste voorbereid zijn. Er
bestond weinig kans op het kunnen handhaven van Nederlands neu
traliteit zoals in de Eerste Wereldoorlog. Bij een eventuele invasie
zou slechts een gedeelte van de staf te Eindhoven blijven, terwijl
Philips en velen van zijn voornaamste medewerkers met hun gezinnen
hun taak hoopten voort te zetten achter de Waterlinie om vervolgens
in geval van nood naar Engeland over te steken. Het wereldrijk van
Philips mocht, óók in het handhaven van de centrale leiding, niet af
hankelijk zijn van het lot van Nederland. Onder alle omstandigheden
moest de vennootschap haar zelfstandigheid trachten te bewaren.
Evacuatie van een gedeelte van de stafvolgens het zorgvuldig uit
gewerkte plan, kwam neer op een verplaatsing van ongeveer 150
personen (mannen, vrouwen en kinderen). Indien deze groep bo
vendien nog van Den Haag naar Engeland zou moeten vertrekken,
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dienden voorzieningen te worden getroffen om een zo groot gezel
schap onder dak te brengen. Voor dit doel liet Philips het kasteel
Snowdenham Hall kopen (verkoper was de maharadja van Jodpur),
te Bramley in de buurt van Londen.
De fabrieken te Eindhoven zouden onder beheer komen van een
N.V. Philips’ Exploitatiemaatschappij, die de fabrieken bij het uit
breken van de oorlog zou huren en de voorraden overnemen. De
inschakeling van de Exploitatie Maatschappij was nodig om te voor
komen dat de bezetters de fabrieken in beslag zouden nemen onder
het motief, dat zij in onbeheerde staat zouden zijn achtergelaten
door de N.V., die naar geallieerd gebied was overgeplaatst. Het was
bovendien wenselijk het bedrijf te laten doorwerken in het belang
van het achtergebleven personeel. Er waren ook maatregelen ge
nomen om een ruime hoeveelheid kasmiddelen beschikbaar te heb
ben voor de vooruitbetaling van lonen.
De 26ste april 1940, nog juist op tijd, kon de ‘wet, houdende bij
zondere voorzieningen met betrekking tot de in de gebiedsdelen
van het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde naamloze vennoot
schappen’ in het Staatsblad worden opgenomen. Daarmee had liet
bestuur van de vennootschap de gewenste vrijheid van handelen
verkregen.
Maandenlang had men reeds geleefd onder de druk van dreigend
oorlogsgevaar. Drie maal werd de situatie zó dreigend, dat te Eind
hoven in het Philipsbedrijf de alarmtoestand moest worden afgekondigd. Voor de derde keer geschiedde dit de 7de mei 1940. Het
was een dag waarop Anton Philips nog een zakenbezoek aan de Vitrite Works (de lamphulzenfabriek) te Middelburg had gebracht.
Toen hij ’s avonds met zijn auto aankwam - hij had zelf aan het
stuur gezeten - vernam hij dat men onverwijld naar Den Haag
moest vertrekken. Met het gevoel, dat het ook ditmaal wel weer
eens loos alarm zou kunnen zijn, begaf men zich op weg naar de
vastgestelde plaats van samenkomst, Hotel Witte Brug. Daar, in het
Haagse milieu van geruchtvorming en tegenstrijdige informaties
had men af te wachten wat er verder zou gebeuren.
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Dc Pliilipsgroep, die in de nacht van 7 op 8 mei 1940 Hotel
Witte Brug in Den Haag bereikte, kon als de voorhoede worden
beschouwd van een grote colonne, die eerst zou vertrekken als de
oorlogstoestand was ingetreden. De zenuwslopende onzekerheid
van de 8ste en de 9de mei hield nog steeds een element van hoop in,
dat het gevaar nogmaals voorbij zou drijven. De 10de mei bracht
echter de gevreesde ontknoping, ’s Nachts waren reeds de eerste
bommen in de omgeving van Den Haag gevallen. In de vroege
ochtend hoorde men overal motorgeronk in de lucht en begonnen
parachutistenaanvallen terwijl grote Duitse legerafdelingen reeds
onze grenzen hadden overschreden. Daarna verliep alles zoals ons
bekend is. De ‘Blitzkrieg’ bleek effectief voorbereid. Het Neder
landse defensiesysteem wankelde onder de toegebrachte slagen. De
berichten luidden van uur tot uur ongunstiger. Gevoelens van wan
hoop, vermengd met berusting, maakten zich van ieder meester.
Intussen was, reeds direct op de 10de mei, de Philipscolonne uit
Eindhoven in beweging gekomen. Zij stuitte echter op onverwach
te obstakels, speciaal het oorlogsgewoel rondom de Moerdijk, waar
Duitse parachutisten waren neergedaald. Men was gedwongen een
wijde omweg te volgen: een allesbehalve veilige route over de ZuidHollandse eilanden waar men bij Numansdorp het mikpunt werd
voor enige bomaanvallen, die gelukkig geen doel troffen. Met veel
vertraging kwam men tenslotte toch in Den Haag aan.
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Enige dagen later viel het besluit dat onze regering het land zou
verlaten om aan de zijde van de geallieerden de strijd voort te zet
ten. De leiding van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, die in
middels tot onmiddellijke zetelverplaatsing naar Cura^ao had be
sloten, zou niet anders doen. Maar van het oorspronkelijke evacuatieplan kwam niet veel terecht. Het bleek, onder anderen door de
verbroken telefoonverbindingen, niet mogelijk de 150 voor eva
cuatie aangewezen stafleden te bereiken.
De 13 de mei kwam Ir. Otten in Hotel Witte Brug meedelen,
dat men op stel en sprong moest vertrekken. Binnen een half uur
diende men klaar te staan om per auto naar Hoek van Holland te
rijden. Het waren Dr. Philips en mevrouw, Ir. Otten met vrouw en
twee zonen, de heren van Walsem, Loupart en van den Berg, even
eens met vrouw en kinderen, de heer en mevrouw Ammeraal, de
heer en mevrouw Hij mans, mevrouw Planje met haar baby, de se
cretaresse mejuffrouw T. Naber (de heren Planje en Utermöhlen
waren reeds vooruit gereisd voor het contact met de trustees in En
geland en in de Verenigde Staten, die intussen volledig waren inge
schakeld). Ir. Frits Philips, zijn plichten als reserve-oflicier vervul
lend, moest met zijn gezin in Nederland blijven. Ook van de van
Riemsdijks moest afscheid worden genomen. Toen de auto’s van
Hotel Witte Brug afreden, riep het oudste zoontje van de heer
en mevrouw van Riemsdijk met een angstig stemmetje: ‘Opa, waar
ga je naar toe ?’ Het zijn zulke details, die in het grote gebeuren soms
meer in de herinnering blijven hangen dan menige belangrijke be
levenis.
Gedurende de rit naar Hoek van Holland door het Westland zag
men welke maatregelen waren getroffen om Den Haag tegen onver
hoedse bewegingen van Duitse parachutisten te beveiligen. Overal
bleken militaire posten te zijn uitgezet, die ieder passerend voertuig
controleerden.
Ontroerd herkende Anton Philips sommige militairen als leden
van het Eindhovense fabriekspersoneel.
Bij de mond van de Nieuwe Waterweg lagen Britse torpedoboot240

jagers gereed, die volgens afspraak naar Hoek van Holland waren
gezonden om Nederlandse ministers, het personeel van de Britse
ambassade en de Phiüpsgroep een uitwijkmogelijkheid te verschaf
fen. De Pliilipsstafwerd vanwege het risico op verschillende sche
pen ondergebracht. Zo kwamen Dr. en mevrouw Philips en de
familie Otten aan boord van de destroyer ‘Mohawk*. De auto’s van
de Philipscolonne bleven onbeheerd aan de kant staan. In de verte
hoorde men doffe dreunen: het geluid van inslaande bommen tij
dens de strijd, die om het Rotterdamse havengebied woedde. Hier
en daar steeg rook op van hevige branden. De gehele sfeer was
sinister.
Toen het gezelschap afdaalde naar de onderofïiciers-messroom,
die de Nederlanders als verblijf was toegewezen, zag men daar
enige matrozen bezig afbeeldingen van ‘pin-up girls’ van de wand
te halen. De humor ontbrak zelfs in deze bewogen uren niet. Met
een glimlach zag men de twaalfjarige Diek Otten in zijn onschuld
een schroevendraaier te voorschijn halen - merkwaardig blijft wat
jongens onder alle omstandigheden uit hun zakken weten te tove
ren - om de matrozen vol ijver te gaan meehelpen de ietwat onwel
voeglijke plaatjes te verwijderen.
Enige ogenblikken na de afvaart klonk het bevel ‘ieder plat op
het dek’. ‘Het zijn maar oefenbommen’, zeiden de Engelse matro
zen om de passagiers gerust te stellen.
Toen de oorlogsschepen zee hadden gekozen, besefte men eerst
ten volle wat men achterliet. Voor Anton Philips in het bijzonder
was het prijsgeven van wat hij als zijn levenswerk beschouwde een
offer, dat hij slechts kon brengen in de overtuiging van een spoe
dig weerzien. Bij een gebrek aan innerlijk aanvaarden, bleef hoop
de krachtigste drijfveer om het zinloze zin te geven. Dit alles kón
slechts tijdelijk zijn.
De bemanning, even correct als hartelijk, gaf zich veel moeite om
iedereen moed in te spreken. ‘In vier uur kunnen we over zijn’, was
eerst gezegd, doch het werd een reis van twaalf uren op een zigzag
varend schip, dat nu en dan hevig schommelde (met onaangename
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gevolgen voor velen van het gezelschap). In de ochtend van de 14de
mei kwam het oorlogsvaartuig aan bij Tilbury Docks, een der grote
Londense voorhavens. Er stonden dames en heren van een comité
gereed om de ‘oorlogsslachtoffers’ op te vangen. Het was voor de
Nederlanders, waarvan de meesten zelf zo actief waren geweest in
allerlei hulpacties, een zonderlinge sensatie nu als hulpbehoevend te
worden beschouwd. Zij konden echter duidelijk maken, dat alles
reeds voor hen was geregeld en begaven zich zo spoedig mogclijk
met een trein naar Londen. Daar was Grosvenor House het verza
melpunt voor vele Nederlandse autoriteiten.
Na de nodige besprekingen ging de reis verder naar het Philipskwartier, het landgoed Snowdenham Hall te Bramley bij Guildford
(Surrey). Bij gebrek aan huishoudelijk personeel hadden de vrou
wen van de Philipsgroep het druk met het huishouden en de zorg
voor de kinderen: een heilzame afleiding. De heren en mejuffrouw
Naber gingen iedere dag naar Londen. Daarvoor moest nadrukke
lijk vergunning worden aangevraagd bij de politic, zoals men in het
algemeen onder strenge controle bleef. Volwassenen mochten niet
fietsen; het was hun verboden het landgoed zonder speciale per
missie te verlaten. Iedere ‘vreemdeling’ scheen te worden gewan
trouwd.
’s Avonds groepeerde men zich om de radio. Men beluisterde het
oorlogsnieuws, men hoorde het emotionele appèl van de Franse
schrijver André Maurois, aandringend op hulp voor zijn volk, die
in feite niet meer kon worden geboden. Churchill zelf kondigde de
capitulatie van Frankrijk aan. Merkwaardig dat zijn stem zo kalme
rend werkte, ook al viel er slechts ongunstig nieuws te vermelden.
Intussen nam de luchtoorlog in intensiteit toe. Eskaders Britse ja
gers, die men ’s morgens over Snowdenham Hall in de richting van
Londen zag vliegen, kwamen ’s avonds dikwijls in onvolledige for
maties terug. De Eindhovenaren verbaasden zich over het flegma
van het Britse volk, dat de ene noodlotstijding na de andere over
zich liet heengaan. Sprak men een Engelsman hierover aan, vroeg
men hem of hij zich niet ongerust maakte, dan kreeg men meestal
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een antwoord in de trant van: *1 don’t know, but we always win a
war . Op kritieke momenten openbaarde zich echter de sportiviteit
van de bevolking op een manier, die diepe indruk op de Nederlan
ders maakte. Vooral tijdens de evacuatie van de bij Duinkerken in
gesloten Britse legercorpsen, eind mei 1940, toen ieder die over een
vaartuig beschikte, te hulp snelde voor het reddingswerk. Te Guildford passeerden treinen vol gewonde soldaten, die men over het
Kanaal had kunnen vervoeren. De ‘vreemdelingen’ van Snowdenham Hall konden slechts toezien. Hun activiteit werd niet op prijs
gesteld.
Hoe het ook met Engeland mocht gaan, het werd de leiders van
het Philipsconccrn steeds duidelijker, dat de wereldpolitieke leiding
meer en meer naar de Verenigde Staten zou worden verlegd. Aan
de overzijde van de Oceaan kon, behalve op een nauwer contact
met de zetel van de vennootschap te Cura^ao en met de Ameri
kaanse trustees, in ieder geval op meer vrijheid van handelen wor
den gerekend dan in het steeds meer op de defensie en de oorlogsproduktie gerichte Britse milieu.
Zo kwamen de heren de 28ste mei uit Londen thuis met het be
richt, dat het gehele te Snowdenham Hall verzamelde gezelschap
naar New York zou vertrekken. De vrouwen hadden zich uiteraard
in deze ‘voldongen-fciten-politiek’ te schikken. Opnieuw maakte
ieder zich reisvaardig.
Dadelijk na de capitulatie deed Ir. Frits Philips, die als reserve-officicr in actieve dienst was getreden, een beroep op generaal Winkel
man om hem in staat te stellen naar Eindhoven terug te gaan. Door
bemiddeling van Dr. H. M. Hirschfeld kreeg hij onmiddellijk de ge
wenste vergunning. Als cnig-achtergebleven directeur kon hij direct
de leiding in handen nemen en de Duitse bezettingsautoriteiten er
van overtuigen, dat er niet de minste aanleiding bestond beslag te
leggen op het bedrijf. Over het contract tussen de N.V. Philips*
Gloeilampenfabrieken en de N.V. Philips’ Exploitatiemaatschappij
werd niet meer gesproken. Ir. Frits Philips, bijgestaan door een kleine
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commissie van advies,* hoopte de continuïteit van het bedrijf te
kunnen handhaven. Hij verwachtte ook via Zwitserland, Portugal
en andere kanalen het contact met zijn vader, met de president-directeur en zijn mededirecteuren in stand te houden, hoe verdacht
deze relaties in het oog van de Duitsers ook mochten zijn.
De Philipsgroep in Engeland had intussen besloten uit een oog
punt van risico-verdeling de reis op twee verschillende schepen te
ondernemen. Het bleek echter heel moeilijk een reisgelegenheid
te vinden. Eerst de 12de juni konden de families van Walsem, van
den Berg en Ammeraal, vergezeld van mejuffrouw Naber, naar
New York vertrekken. De andere groep, waartoe Dr. Philips be
hoorde, zou tot de 24ste juni moeten wachten. Zij volgde de noor
delijke route. De ‘Duchess of Bedford’, waarmee de families Phi
lips, Otten, Loupart en Planje Liverpool verlieten, werd een eind
weegs door twee vliegtuigen geëscorteerd. Het schip was overvol.
Onder de 1200 opvarenden bevonden zich 500 kinderen, voor
evacuatie naar Canada aangewezen. Dat de getroffen veiligheids
maatregelen (gekleed slapen, de hele dag een reddingsgordel bij zich
houden) niet overbodig waren, bleek uit het feit dat een enige
dagen later vertrokken schip, eveneens van het ‘Duchess’-type, door
een torpedoaanval tot zinken werd gebracht. Tenslotte kwam men
echter in veilig vaarwater. De iste juli werd Quebcc bereikt.
Ziekte van een der kleinkinderen, de kleine Frans Otten, brachten
Anton Philips en zijn vrouw er toe, met mevrouw Otten-Philips, de
moeder van het patiëntje, twee weken te Montreal te blijven. Na
dit intermezzo vertrokken de Philipsen naar de staat New York,
waar te Ossining een bungalow voor hen beschikbaar was gesteld
door Mr. S. Swope, een goede vriend van de familie Philips en tege
lijkertijd een van de belangrijkste zakenmensen in de Verenigde
Staten, waarmee de vennootschap in relatie stond (Mr. Swope was
‘president’ van het General Electric-concern). Ossining werd in een
* De commissie, bestaande uit de heren Prof. Dr. G. Holst, P. R. Dijksterhuis, J. C. de
Vries en K. K. H. Spaens, heeft belangrijk werk verricht.
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tijd van gloeiende Amerikaanse zomerhitte bereikt. Onder de moeilijkste omstandigheden werd te New York een kantoor ingericht.
Zodra Dr. Philips eveneens was aangekomen, voegde hij zich bij de
anderen om deel te nemen in de vele werkzaamheden, die de nieu
we situatie vergde. Dagelijks, soms in een bijna ondragelijke hitte,
reisde Philips van Ossining naar de stad.
De leiders van het Philipsconcem moesten zich tevreden stellen
met de titel van ‘expert advisers to the Advisory Committee’, dat de
beherende trustmaatschappijen met raad en daad terzijde zou staan.
De titel bracht de beperktheid van hun macht tot uitdrukking. Het
was hun trouwens zelf nog niet duidelijk hoe zich de zaken zouden
ontwikkelen. Wél bleek spoedig genoeg, dat men zich geen illusies
behoefde te maken over de gezindheid van vele Amerikanen. Het
Philipsconcem was geleidelijk tot zo’n machtige concurrent van
bepaalde Amerikaanse maatschappijen uitgegroeid, dat men zich
kon voorstellen hoe beducht sommige Amerikaanse zakenmannen
waren voor de activiteit van de Phihps-topfiguren, die in de Ver
enigde Staten waren aangekomen.
In het persoonlijk contact bleef de toon hoffelijk en doorgaans
zelfs hartelijk; op de achtergrond overheerste het wantrouwen.
Eerlijkheidshalve moet echter worden erkend, dat enkele bevrien
de Amerikaanse fabrieken hulp boden. De Amerikaanse veiligheids
dienst begon gegevens te verzamelen, waarvan door een verkeerde
interpretatie wel eens misbruik kon worden gemaakt. Dit gevaar nam
toe naarmate de Philips-organisatie zich op de Amerikaanse markt
liet gelden. Met verwondering zag men hoe Philips er in slaagde
zich zelfs op de Zuid-Amerikaanse markt te handhaven door Ame
rikaanse radiotoestellen naar dit belangrijke afzetgebied te expor
teren (waartoe een aparte Philips Export Corp. werd opgericht).
In de Verenigde Staten zelf exploiteerde de vennootschap sedert
1934 een kleine fabriek van röntgenbuizen, de Philips Metalix Corp.
Tot uitbreiding van de zaken werd een nieuwe vennootschap opge
richt: de North American Philips Corp.
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Intussen waren de tot de Phüips-groep behorende Nederlandse ge
zinnen er in geslaagd een geschikte woonplaats te vinden in Larchmont in de buurt van New York. Een echte forenzenplaats, die aan
Hilversum deed denken. De heer en mevrouw Philips betrokken te
zamen met de familie Otten een buitenhuis. De woning, vrij smaak
vol ingericht, werd eerst gemeubileerd gehuurd, maar na enige
maanden met inboedel en al gekocht (toen de eigenaar verklaarde
dat hij het huis in ieder geval zou verkopen).
Men gafzich veel moeite het Larchmont-verblij fiets ‘gezelligs’ te
geven: het onvertaalbare Hollandse woord, dat voor de Nederlan
ders in ballingschap extra zwaar woog. Toen Dr. Philips te weten
kwam, dat in enige musea te New York uitstekende reprodukties
van bekende schilderijen verkrijgbaar waren, kocht hij er een aantal,
liet deze inlijsten en verdeelde een gedeelte van de platen onder zijn
medewerkers. Hij Het immers graag anderen delen in alles wat hem
interesseerde. Ook aan de tuin, bij het Larchmont-huis behorende,
werd veel zorg besteed.
Aan de heer B., een van de medewerkers in Europa, schreef PhiHps de 16de januari 1941 (zolang de Verenigde Staten neutraal wa
ren, kon er nog vrij worden gecorrespondeerd): ‘Dank voor Uw
brief, bedank Uw vrouw voor haar charmante gevoelens. Het doet
echt goed, dat we hier weten, dat de Phüipsconcem-famüie zoo
hecht bijeen blijft en dat Frits, die zoo’n moeihjke taak heeft, door
iedereen zo van harte met volle medewerking gesteund wordt.
Het is hier op het ogenblik koud, met sneeuw. Het wonen in
Larchmont, 30 m.p. trein, bhjft ons goed bevallen. Wij zijn natuurHjk in een uitzonderhjk gelukkige positie, dat we hier met Frans en
Annetje en de twee aardige jongens samen wonen. We vervelen,
noch hinderen elkaar; het huis is juist groot genoeg..
In deze briefvertelde PhiHps ook van de aankoop van enige schil
derijen, onder anderen een meisjesportretje van Renoir, ‘om tenmin
ste iets van onszelf te hebben. De hele familie geniet er elke dag van;
zoo ook van mijn mooie oud-Engelse miniaturen en het miniatuurtje
van Holbein (de jongere) Lord Cromwell voorstellende, die ik het

:
:

'

!

246

I

geluk had in De Witte Brug te hebben en naar hier meenam. Ik heb
ze nu in kleine donker mahonie kastjes met groen fluwelen achter
grond met glas er voor/
Er werd, zolang de neutraliteit van de Verenigde Staten vrij post
verkeer mogelijk maakte, trouw met de families F. Philips en van
Riemsdijk in Eindhoven en met vele anderen gecorrespondeerd. Zo
wisten Anton en zijn vrouw, dat De Laak nu door het gezin van Ir.
Frits Philips werd bewoond (nadat de woning van Ir. F. Philips, de
Wielewaal, in de buurt van het vliegveld Eindhoven gelegen, reeds
in de eerste dagen na de capitulatie door de Duitsers in beslag was
genomen). Foto’s gaven een indruk van het doen en laten van de
kleinkinderen, bijvoorbeeld van de manier waarop deze in de keu
ken van De Laak een sprookje hadden opgevoerd ter ere van de
trouwe keukenmaagd Ciska, die begin 1941 25 jaar in dienst van de
familie Philips was.
Een grote voldoening was het voor Anton Philips van alle kanten
te vernemen met hoeveel beleid en energie zijn zoon Frits en zijn
vertrouwde medewerkers de Duitse autoriteiten weerstonden om
de onafhankelijkheid van de onderneming zo goed mogelijk te
bewaren. Eigenlijk vreesden Philips en zijn vrouw in hun Ameri
kaanse jaren nooit voor het leven van de achtergeblevenen, die hun
dierbaar waren (zelfs niet bij het voor hen zo schokkende bericht,
dat hun zoon Frits gevangen was genomen). Zij wilden niet toe
geven aan gevoelens van angst, al kenden zij de zware druk van
vele zorgen. Zorgen kon men echter min of meer van zich afzet
ten, omdat men geen ogenblik het vertrouwen in de goede afloop
verloor. Van echte vrolijkheid was zelden sprake. Het vertrouwen
kenmerkte zich door een zekere strakheid, die meermalen tot ver
wondering leidde als men uit brieven vernam hoe velen te Eind
hoven hun gevoel voor humor wisten te bewaren. Vergeet U niet,’
schreef hun jongste dochter (mevrouw van Riemsdijk), ‘dat wij
soms ondanks alles zo heerlijk kunnen lachen.’
£ De Nederlanders te Larchmont hielden menige traditie in ere. De
eerste kerstdag kwamen zij allen, volwassenen en kinderen, samen
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in het huis van de familie Philips en Otten. Er werden kerstliederen
gezongen, geschenken uitgcdccld en gesprekken gevoerd over de
achtergeblevenen. Het gezegde ‘het volgend kerstfeest vieren wij in
Holland, verstomde na enige jaren. Men durfde steeds minder ver
wachtingen uiten. Slechts de heer en mevrouw Philips behielden ten
volle hun optimisme.
De tijd ging voort, de dagen waren boordevol activiteit. Anton
Philips reisde geregeld naar het kantoor te New York, delend in de
zorgen, die in de eerste plaats op de president-directeur Ir. Otten en
diens mededirecteuren, de heren van Walsem en Loupart drukten.
Veel moeite getroostte Philips zich ook om talrijke pakjes (via Por
tugal, waar een speciale Philipsorganisatie voor dit doel was opge
richt) naar vrienden en kennissen in Nederland of aan medewerkers
in andere landen te laten sturen. Steeds was hij ook in de weer om
gestrande Nederlanders te helpen, vooral later toen na de aanval van
Japan vele uit Indonesië ontsnapte landgenoten over Australië naar
de Verenigde Staten reisden (of uit Australië om hulp vroegen).
Nu en dan gunden de Philipsen zich de ontspanning van va
kantiereizen: autoritten naar het noordelijk gelegen gebied ‘New
England’ of naar Canada. Philips bestuurde zijn kleine snelle Lincoln-Zephyr dan steeds zelf, terwijl zijn vrouw, met de kaart in de
hand, de route aangaf. Zulke ritten schonken een gevoel van vrij
heid en beweeglijkheid, dat geheel en al met Philips’ temperament
strookte. Zoals zijn actieve speurzin zich in Amerika hervond in
de opgeleefde verzamellust, gaf de verkenning van een wereld
deel, dat tot dusver vooral voor zakenreizen was bezocht, sterke af
leiding. In ieder opzicht stimulerend was bijvoorbeeld een lange
interessante reis naar Mexico, Guatemala en Califomië in de eerste
maanden van 1941.
De 23ste mei 1941 werd het 50-jarig bestaan van de vennootschap
herdacht: te New York én te Eindhoven.
Te New York in Holland House, Rockefeller Plaza, sprak Mr. van
Walsem Dr. Philips toe in een samenkomst van medewerkers en ge248

nodigden, die van heinde en ver waren gekomen om de grote Ne
derlandse ondernemer een eresaluut te brengen.
De rede van Mr. van Walsem berustte op het thema ‘gesteld eens
dat...’ Hij riep voor de geest hoe alles had kunnen zijn als Eindhoven
op dit moment vrij was geweest. ‘Imagine a fme, brisk, springday
at Eindhoven../. ‘The town is decorated, all its houses displaying
our red, white and blue flag with its Orange pennant, our beloved
colours’.
De spreker huldigde Anton Philips als de grote democratische
leider. ‘Tliis is the secret: through the fact that you were, besides
being the motor, working continuously under high pressure, also a
real democratie leader, without red tape, always ready to receive
suggestions from everybody, high or low, with an unequalled
memory and a never decreasing confidence. Only through this
democratie leadership could you convince your collaborators that
in working for the company they are working for their own interests and for their own ideals/
Terwijl Mr. van Walsem een beroep deed op de fantasie van de
aanwezigen en schetste hoe de dag te Eindhoven had kunnen zijn,
deed ook ditmaal de fantasie voor de werkelijkheid onder. Te Eind
hoven wapperden de vlaggen. In een vlaag van niet te stuiten enthou
siasme hadden velen de driekleur uitgehangen en zich met Oranje
getooid. De feestvreugde in de stad nam spontaan de vorm aan van
een demonstratie van vertrouwen in de toekomst van het vaderland
en van de onderneming. Men defileerde, portretten van ‘mijnheer
Anton’ meedragend, langs De Laak, waar, zoals reeds werd vermeld,
Ir. Frits Philips met zijn gezin verblijf hield. Op de binnenplaats van
de Gloeilampenfabriek zette men‘mijnheer Frits’ op de schouders van
een medewerker (het was de stevige Ir. Th. P. Tromp) en bracht hem
een ovatie voor de manier waarop hij zijn leidersfunctie vervulde.
Kortom, het was een grote dag, een glorieuze manifestatie van trouw,
die de Duitse autoriteiten danig ergerde en die misschien op een
schietpartij zou zijn uitgelopen, wanneer hevige en langdurige re
genbuien de feestgangers niet van de straat hadden verdreven.
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De rede, die Mx. van Walscm te New York liield, vond haar
tegenlianger in een toespraak, waarin Frits Philips zich de 23 ste mei
in het Ontspanningsgebouw tot een gedeelte van de Eindhovense
staf richtte. Hij gaf een overzicht van de geschiedenis van het bedrijf
en vervolgde toen:
‘En nu kom ik aan wat ik wel het belangrijkste acht, wat ik U te
zeggen heb vandaag.
Zoals wij hier bij elkaar zijn, hebben we in handen, wat er met
Philips gebeurt in de komende 25 jaar. Ieder van ons moet zich daar
van diep bewust zijn. Natuurlijk, de oorlog kan een bres schieten in
deze gemeenschap, maar uitroeien, neen niet gauw. Tot nu toe zijn
we gespaard gebleven; we mogen vertrouwen, dat we verder ge
spaard blijven; maar dat ligt niet in onze hand en zover reikt onze
verantwoordelijkheid niet.
De geest, die ons bezielt, bezielt de Philips-organisatie. En op deze
geest doe ik een beroep.
In het afgelopen jaar is er veel verloren gegaan, vooral het con
tact met onze dierbare medewerkers overzee; maar dat kan na de
vrede hersteld worden.
Maar we hebben ook veel gewonnen. Wc hebben gerealiseerd,
dat die Philips-gccst, die geest van saamhorigheid, geen frase was.
We hebben ons meer één gevoeld, in fabriek en op kantoor. En we
hebben elkaar leren kennen, ons zelf en onze medewerkers. En soms
zijn we er met deze kennismaking niet goed afgekomen, maar nut
tig was ze altijd. We hebben de vriendschap ondervonden, soms van
kanten, die we niet verwacht hadden. We zijn opener tegenover el
kander geworden; en d’een heeft d’ander meer leren begrijpen/
Wat Ir. Frits tot uitdrukking bracht, was de waarde van de or
ganisatie. De organisatie, die het symbool was geworden van een
onvervangbare werkgemeenschap. ‘Niets is van nature minder
spontaan dan een onderneming,’ schrijft Dr. Ponsioen.* ‘Functiedragers worden van her en der bij elkaar gebracht om een zuiver
functioneel geheel op te bouwen. Maar uit dit kunstmatige contact
* J. A. Ponsioen, Symboliek in de samenleving, Utrecht, 1952, blz. 175.
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kan een diepe spontane eenheid groeien, soms van groepen uit de
onderneming, soms van de onderneming als geheel, zodat dit col
lectieve leven van de functionele werkeenheid uitvloeit tot een col
lectief denk-, gevoels- en streefleven op allerhande terreinen; en het
symbool der organisatie kan worden tot symbool van deze spontane
collectiviteit.’
Schade aan gebouwen en machines zou gemakkelijker kunnen
worden hersteld dan een breuk in het samenspel tussen hen, die hun
plaats innamen in de Philipsorganisatie. Daarom was het prestige,
dat Ir. Frits Philips zich in de oorlogsjaren verwierf, van de grootste
betekenis. ‘Meneer Frits* had niet alleen formeel de taak van ‘meneer
Anton’ overgenomen. Men was hem dankbaar voor de manier
waarop hij, puttend uit de kracht van zijn geloof, de bezettende
macht tegemoet trad. Méér dan dat: men begreep, dat ‘meneer
Frits’ nieuwe wegen ging. Een streven naar goede samenwerking
met de in het Brabantse land zo invloedrijke rooms-katholieke gees
telijkheid ; een zoeken naar contact met andere bedrijven voor over
leg in alle sociaal urgente vragen.
Philips’ jongste dochter, mevrouw van Riemsdijk, slaagde er in via
Barcelona een telegram te versturen, waarin zij haar ouders mede
deling deed van de onvergetclijke 23 ste mei te Eindhoven.
May 30
‘Quoique 23 mai ne serait pas célébré Hal bureau plein de fleurs.
Démonstrations spontanées de tous du matin au soir. Exprimaient
adhésion inconditionelle a familie et entreprise. Journée inoubliable.
Jetty*
Embrasse.’
Het telegram en later binnengekomen brieven, die over de grootse
manifestatie handelden, werden te Larchmont in diepe ontroering
gelezen en menigeen in handen gegeven. De goede geest te Eind* In vertaling: ‘Hoewel de 23ste mei niet zou worden gevierd, hal van het hoofdkantoor
vol bloemen. Spontane demonstraties van allen van ’s ochtends tot ’s avonds. Brachten onvoorwaardelijkc trouw aan de familie en aan de onderneming tot uitdrukking. Onrcrgetclijke dag.’
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hoven was dus ongebroken. De oorlogsemigranten hadden echter
in enkele opzichten slechts een vage indruk van wat zich in het va
derland afspeelde. Zij kenden niet het lichte gevoel van wrevel,
waarmee menigeen de manmoedige taal van Radio-Oranje beluis
terde; de geprikkeldheid tegen ‘dapperheid-uit-de-verte’ en de eer
bied voor iedere daad oog in oog met de vijand; de solidariteit in
eigen kring, groeiend naarmate de druk toenam.
Daartegenover stond, dat het degenen, die onder de druk van de
bezetting leefden, niet mogclijk was zich een juiste voorstelling te
vormen van de toestand aan de overzijde van de Oceaan. Zo kon
het te Eindhoven achtergebleven gedeelte van de staf niet weten
voor welke vraagstukken zich de bestuurders te New York zagen
geplaatst.
Diepe indruk maakte de Japanse aanval op Pearl Harbor (7 decem
ber 1941): één van die flitsende, onverwachte gebeurtenissen welke
de wereldgeschiedenis plotseling een andere wending gaven. Ook
te Larchmont sprak men dagen lang over weinig anders dan Amerika’s toetreding tot het verbond der geallieerden. Een golf van en
thousiasme ging door het land. Het psychologisch effect van de ver
raderlijke Japanse aanval was vele malen groter dan het directe mili
taire voordeel, dat de tegenstander had weten te bereiken.
Voor de Nederlanders was het een wonderlijke sensatie in de emo
tionele sfeer van de Amerikaanse vaderlandsliefde te worden opge
nomen. Ook hun bleefin het geheugen geprent hoe president Roosevelt in het Congres de oorlogsverklaring aan Japan formuleerde
en zijn volk tot de grootst mogelijke krachtsinspanning opwekte.
Ontroerend was het om enige dagen later een concert van het
New Yorks Philharmonisch Orkest met het Amerikaanse volkslied
te horen openen en te zien met hoeveel bewogenheid het publiek
hierop reageerde. Men kende de Amerikanen echter genoeg om te
weten, dat zij niet alleen hun gevoel zouden laten spreken, maar ook
hard zouden toeslaan. Het oorlogspotentieel van het land was
enorm; nu ging het er slechts om, hoe het zo snel mogelijk op het
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éne doel, de vijand te verslaan, kon worden gericht. In januari 1942
verklaarde Roosevelt, dat de Verenigde Staten binnen twee jaar
185.000 vliegtuigen, 120.000 tanks en 18.000.000 ton schepen zou
den bouwen.
Het viel te betreuren, dat de krachtsinspanning soms gepaard ging
met wantrouwen jegens groepen buitenlanders, die tot de meest
loyale bondgenoten van het Amerikaanse volk behoorden. Het contröle-apparaat, uiteraard onmisbaar in oorlogstijd, nam ten opzichte
van de North American Philips Corp. niet altijd de gewenste tact in
acht. Verschillende instanties kwamen er aan te pas om te onderzoe
ken hoe de Pliilipssituatie nu eigenlijk was: nu eens kreeg men te
maken met het Treasury Department, dan weer met de Foreign
Economie Administration, met het Office of Strategie Services of
het State Department.
Het scheen argwaan te wekken, dat de Philipsfabrieken te Eind
hoven - zij het ook in de produktie van niet voor oorlogsgebruik
bestemde artikelen - onder controle en pressie van de Duitsers ble
ven doorwerken. Men kon er echter op wijzen, dat Ir. Frits Philips
door zijn militaire verplichtingen in mei 1940 had moeten achter
blijven. Bovendien wist men welke onafhankelijke houding de lei
ding te Eindhoven tegenover de Duitse autoriteiten aannam. Daar
bij kwam, dat het gezag van Dr. Philips en zijn aanwezigheid te
New York, tezamen met de president-directeur en twee mede-directeuren van het concern, voldoende waarborg boden tegen iedere
ongemotiveerde beschuldiging.
Van grote betekenis bleek onder deze omstandigheden de geko
zen constructie van het trustbeheer te zijn. Toen de Amerikaanse re
gering de Alien Property Custodianalscontröle-orgaan in het leven
riep, kon de N.V. Philips’ Glocilampenfabrieden zich beroepen op
de trustovereenkomst waarbij het Advisory Committee, bestaande
uit hoogstaande Amerikaanse burgers, het bestuur van alle Philipsbezittingen op het westelijk halfrond in handen was gegeven, ter
wijl de Philipsdirectie die commissie terzijde stond. Alle belangrijke
besluiten, die in gemeenschappelijk overleg werden genomen, bracht
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men desgevraagd ter kennis van de Alien Property Custodian, om
dat men gaarne open kaart wilde spelen en ook niets te verbergen

had.
De goede trouw van Philips en zijn verknochtheid aan de gealli
eerde zaak bleken trouwens spoedig ook uit de manier waarop de
aan de Amerikaanse trust behorende fabriek, terstond nadat Ame
rika in oorlog was gekomen, werd ingericht om mee te helpen aan
de oorlogsproduktie. De fabriek van de Philips Metalix Corp. te
Mount Vernon N.Y., waar men röntgenmateriaal vervaardigde,
werd uitgebreid. Ook werd een fabriek geopend voor het slijpen
van kwartskristallen, die dienden voor het constant houden van de
golflengte van vliegtuigzenders. Het behoorde tot de Philipstraditie
deze industriële activiteit de steun van wetenschappelijk onderzoek
te geven: daartoe werd te Irvington een laboratorium gesticht.
Alle officiële waardering, speciaal van militaire zijde* ten spijt,
wist Philips zich echter door verschillende intrigues bedreigd. Er
werd zelfs door de Senaat een commissie van onderzoek benoemd
onder leiding van Harley M. Kilgore om te rapporteren over bui
tenlandse kartels, waarbij Amerikanen betrokken zouden zijn. In
het door de commissie uitgebrachte rapport - het‘Kilgore-Rcport*
kwamen vele onjuiste opmerkingen over de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken voor, die bovendien nog het gevaar inhielden
dat de Duitse informatiedienst er gegevens uit zou kunnen putten,
welke in Europa gemakkelijk aanleiding konden geven tot repre
sailles tegen de Philipsfabrieken te Eindhoven.
Gelukkig werd het Kilgore-rapport niet in ruime mate verspreid
en wist men de tegen Philips geuite klachten te weerleggen.
De op verhoging van de oorlogsproduktie gerichte krachtsin
spanning bleef intussen gehandhaafd. De strategie van de Ameri
kaanse en Engelse trust en van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrie
ken te Cura$ao werd tenslotte zelfs geheel aan de belangen van de
* Na dc oorlog ontving de North American Philips Corp. Ine. het slechts aan 5°/0 van de
industrie verleende Army-Navy Production Award Emblcm ‘for skill, industry and devotion on the production front of the greatest war in history’.
* Economie andpolitical aspects of international cartels, Washington 1944. Speciaal blz. 70 e.v.
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oorlogvoerende bondgenoten ondergeschikt gemaakt. Zo kwamen
de in Engeland gevestigde fabrieken in Mitcham, Blackbum en Hamilton volledig in dienst der defensie.
De 26ste januari 1942 herdacht de Nederlandse pers, al dan niet ‘ge
lijkgeschakeld’, de dood van Dr. Ir. Gerard Philips, de stichter en de
eerste technische leider van het bedrijf te Eindhoven. Hij stierf enige
dagen na het overlijden van zijn echtgenote mevrouw Joh. Philipsvan der Willigen.
Gerard Philips, tot het laatst toe helder van geest, had in mei 1941
nog een blijk van waardering in ontvangst kunnen nemen. Ir. Frits
Philips en Ir. Lokker hadden hem toen als jubileumgeschenk een
zilveren bokaal gebracht.
Het overlijdensbericht, dat ook door Amerikaanse radiozenders
werd bekend gemaakt, riep ook bij de stafvan Philips te New York,
bij Anton Philips vooral, vele herinneringen wakker. Het deed ieder
weer eens beseffen hoe merkwaardig de geschiedenis van de onder
neming was geweest. De terugblik op het verleden schonk een ge
voel van vertrouwen. De vennootschap had meer moeilijke tijden
meegemaakt, maar nog steeds iedere tegenslag overwonnen.
Het jaar 1942 gaf nieuwe zorgen, het verlies van Indië bovenal.
Toen de heer en mevrouw Philips in maart 1942 hoorden dat Indië
was gevallen, bevonden zij zich te Boca-Raton in Florida. Het be
richt schokte hen zó en de onverschilligheid van de Amerikaanse
hotelgasten, die zij in een golfclub ontmoetten, ergerde hen dus
danig dat ze onmiddellijk naar Larchmont terugreisden.
In de loop van het jaar nam A. F. Philips* vermoeidheid toe. Hij
bleef op de been, maar wie hem kende wist dat hij strijd voerde tegen
een beklemmend gevoel van fysieke afmatting. De oude lang verbor
gen gebleven nierkwaal deed zich weer gelden. De behandelende
geneesheer oordeelde het raadzaam advies in te winnen van de in
Amerika vertoevende Nederlandse internist, Prof. Dr. I. Snapper.
Veel baat vond Anton Philips bij een langdurig verblijfin Phoenix
(Arizona) waar de warme droge lucht aan het Egyptische klimaat
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deed denken (begin 1943)- In het algemeen deed de rust hem goed.
Hij het het golfspel, de ontspanning tijdens menig vakantieverblijf,
meer en meer aan zijn vrouw over. Met bijzondere belangstelling
volgde hij ook de ontwikkeling van mevrouw Philips’ schildertalent*
Toen Anton Philips zijn inzinking had overwonnen, kwam hij
weer geregeld op kantoor, Het zich terdege inlichten en bezocht de
in Amerika gevestigde Philipsfabrieken. Juist bij zo’n fabrieksbe
zoek, dikwijls na een tocht, die langs de modernste Amerikaanse
fabriekscomplexen voerde, bekroop hem soms een gevoel van heim
wee naar zijn Eindhovense fabrieken. Wat in de Verenigde Staten
tot stand was gebracht, mocht belangrijk zijn, maar het kon in-Antons oog nooit de vergelijking doorstaan met het hart van alle Philipsactiviteit: Eindhoven. Een zwak kloppend hart nu, doch nog
steeds het centrale bedrijf. De vraag was slechts hoe men het bij te
rugkeer zou aantrefïèn.
Terugkeer... De hoop nam toe naarmate de met spanning gevolg
de oorlogsgebeurtenissen op een veranderende beslissing wezen. De
benauwend snelle opmars van de Duitsers naar Stalingrad werd ge
stuit, de strijd op de Russische vlakten wekte herinneringen aan Na
poleons nederlaag. Weliswaar trok het restant van de Duitse legers
na de grote slag bij Stalingrad orderlijker terug dan de Franse troe
pen in 1812, maar het was een terugtocht. Sensationeel was ook de
landing van de Amerikanen in Noord-Afrika (november 1942).
Te Larchmont luisterde men iedere avond om negen uur precies
naar de laatste berichten. Van dag tot dag leefde men mee met de
opmars van de Britse en Amerikaanse legers op het Noord-Afrikaanse oorlogsterrein. Na de landing op Sicilië, in juli 1943, meende
men de val van Italië, ja, zelfs het einde van de oorlog, te mogen
voorspellen. De vraag ‘hoe lang nog?’ lag op ieders lippen. Op* Te Larchmont was mevrouw Philips toen zij eindelijk over veel vrije tijd beschikte - veel
sociaal werk liet zij aan haar dochter, mevrouw Otten, over - begonnen schilderles te nemen
bij Joep Nicolas, de reeds vroeger naar Amerika vertrokken Limburgse glazenier en schilder,
die te New York een atelier had geopend. Zij kende Joep Nicolas uit het jaar 1929, toen
hij gebrandschilderde vensters voor het centrale administratiegebouw had vervaardigd.
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Anna H. E. M. Philips-dc Jongh, New York 1944

Met nooit verflauwende belangstelling...

nieuw moest men zich echter in het geduldig afwachten schikken.
Sedert de Amerikaanse oorlogsverklaring waren de postverbin
dingen met Europa verbroken. Het was voor de Philipsen hard
slechts bij uitzondering langs een omweg iets uit Eindhoven te kun
nen vernemen en in het onzekere te moeten leven omtrent het wel
en wee van allen, die hun dierbaar waren. Zo bestond er in het bij
zonder aanleiding zich zorgen te maken over het lot van Ir. Frits
Philips, die telkens in conflict kwam met de ‘Verwalter’, de door
het Duitse bestuur benoemde dwarskijker. Dit werd hem noodlot
tig in de dagen van de april-mci staking in 1943, toen door geheel
Nederland de arbeiders het werk neerlegden om te protesteren te
gen het Duitse bevel dat alle voormalige krijgsgevangenen uit de
meidagen van 1940 zich opnieuw in krijgsgevangenschap moesten
begeven. Ook te Eindhoven bij Philips, ‘die englische Festung*, zo
als de Duitsers zeiden, nam de staking het karakter aan van een felle
manifestatie, waarop de bezettende macht met bruut geweld rea
geerde.*
De 3e mei 1943, op de dag dat vier Philipsmannen en nog een
aantal arbeiders van andere bedrijven werden gefusilleerd, bracht
Duitse politie Ir. Frits Philips en de leden van het directorium (Prof.
Dr. G. Holst, P. R. Dijksterhuis en J. C. de Vries, - de heer
K. K. H. Spaens bevond zich in België) naar de strafgevangenis.
Prof. Holst c.s. werden een week later vrijgelaten; Ir. Philips werd
half augustus 1943 van Haaren naar het gijzelaarskamp St. Michiels
gestel overgebracht. Berichten hierover bereikten zijn ouders in de
Verenigde Staten eerst later.
Bij het in stand houden van de wereld-omspannende Philips-organisatie en bij de diensten, die de vennootschap de technische
oorlogsvoorbereiding bewees, voelde Dr. Philips zich wel eens te
leurgesteld over het geringe contact tussen hem en de Nederland
se regering te Londen. Weliswaar kwam de president-dircctcur
* Voor een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen, zie P, J. Bouman, De april-mei-stakingen van 1943, Den Haag 1950, speciaal blz. 136 e.v.
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Ir. Otten, wanneer hij Engeland bezocht voor het toezicht op
de Britse Philipsbedrijven, zelden thuis zonder belangrijke infor
maties, hem door leden van de Nederlandse regering verstrekt,
maar dit was toch niet de samenwerking, die Dr. Philips voor ogen
stond.
Zeker, het ontbrak niet aan waardering. De betrekkingen met het
Koninklijk gezin in Canada bleven even hecht als zij vroeger waren.
Philips’ sociaal werk ten bate van in de Verenigde Staten vertoeven
de Nederlanders die hulp nodig hadden gaf hem veel voldoening.
De adviseursfunctie, welke Anton Philips echter had kunnen ver
vullen bij de koersbepaling voor het regeringsbeleid bleef hem ont
houden (evenals aan andere eminente figuren, die voor de regering
te Londen bereikbaar waren).
Het kan zijn, dat hierbij enig misverstand in het spel was. Anton
Philips heeft er zich bijvoorbeeld over beklaagd, dat hij niet vooraf
werd geraadpleegd over de vaststelling van de doelen bij verschil
lende luchtbombardementen van Eindhoven. Hij onderschatte hier
bij de autonomie van het militaire apparaat, dat in beginsel zo min
mogelijk burgerlijke autoriteiten raadpleegde.
De beide bombardementen van de fabrieken van de 6de december
1942 en de 31ste maart 1943 grepen Dr. Philips sterk aan. Toen eni
ge films over deze bombardementen door de O.S.S., Office of
Strategie Services, voor vertoning in beperkte kring werden vrijge
geven, zag men Dr. Philips tijdens de voorstelling, overmand door
ontroering, de zaal verlaten.
Later werden enige fragmenten uit de genoemde films opgeno
men in het algemeen bioscoopprogram, waarin het filmjournaal vol
oorlogsnieuws destijds een grote plaats innam. Het schijnt dat An
ton Philips en zijn vrouw de voor hen zo enerverende fragmenten
opnieuw zagen in een kleine bioscoop bij het Grand Central Station
te New York.
Over de werkelijke schade door de bombardementen aangericht,
bleef men te New York in het onzekere. In het algemeen werd het
beeld, dat men zich in de verte over de gang van zaken te Eind258

hoven kon vormen, steeds waziger. Wat men aan informatie bin
nenkreeg over de inkrimping van de produktie, over het werk van
illegale kernen, over de stakingen, die eind april-begin mei 1943 ook
te Eindhoven slachtoffers vergden, was te fragmentarisch om een
overzicht van de toestand te verkrijgen.
In steeds grotere aantallen Heten de families PhiHps en Otten door
de speciaal daarvoor gevormde organisatie pakketten zenden aan
famiheleden, kennissen en medewerkers: pakjes met thee en koffie,
vet en amandelen, soms met toevoeging van nuttige zaken als naal
den en veters. Zijn bekende vrijgevigheid, de attenties, die hij an
deren steeds had bewezen, kwamen in oorlogstijd in een organi
satorisch vaarwater: massaal, zonder de zorg, die PhiHps vroeger
persoonHjk aan aUe goede gaven wist te besteden. Maar de vreugde
van het geven bleef; ieder pakje, dat in Nederland hetjuiste adres
bereikte, hield stilzwijgend de wens van een ‘spoedig weerzien in.*
hi de winter van 1943 /44 vertoefden PhiHps en zijn vrouw te Palm
Springs, bekend door zijn droog heilzaam woestijnkhmaat; daarna
te Delmonte Lodge, een aan zee gelegen golfoord bij Monterey in
CaHfomië, waar PhiHps’ zeventigste verjaardag werd herdacht. Van
een opgewekte verj aars viering kon geen sprake zijn, al ontbrak het
niet aan hartehjkheid in de kleine kring van vrienden en kennissen,
van wie enigen speciaal naar Delmonte Lodge waren gereisd om
PhiHps geluk te wensen. Er kwamen brieven en telegrammen bin
nen, óók uit Nederland (en zelfs geschenken uit Zwitserland).
Spoedig na zijn zeventigste verjaardag scheen de oorlog in zijn
laatste stadium te komen. Het bericht over de invasie aan de Normandische kust veroorzaakte vreugde en opwinding. Met intense
spanning werd het oprukken van de gealHeerde legers door Frank
rijk en België gevolgd. Op ieders Hppen lag de vraag: ‘wanneer
zal Eindhoven bevrijd worden’? De gebeurtenissen ontwikkelden
zich snel, maar altijd nog te langzaam voor de wachtenden. EindeHjk - onbeschrijflijk moment - hoorde men, de 18de september
1944, het bericht, dat de Engelsen en Canadezen Eindhoven waren
binnengetrokken. De vreugde in de Larchmont-kolonie verstomde
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toen men enige dagen later vernam hoe de wegtrekkende Duitsers
daags na de bevrijding van de stad, op een avond waarop de bevolking nog in een feestroes verkeerde, door een luchtbombardement
enorme schade hadden aangericht. Daags daarna keerde Ir. Frits
Philips in Eindhoven terug*, overgelukkig zijn gezin behouden in
de zwaar gehavende De Laak terug te vinden.
Enkele dagen later arriveerde Ir. Otten als eerste burger, die van
Engeland uit de bevrijde stad had weten te bereiken. Na een tref
fende ontmoeting tussen hem en zijn zwager Frits kon naar Amerika
worden getelegrafeerd, dat de gezinnen Philips en van Riemsdijk
gespaard waren gebleven. Somber echter was de toon van het ver
slag, dat een overzicht gaf van de toestand der fabrieken.
Bij de voorbereiding van het winteroffensief tegen de Duitse le
gers, die Noord-Nederland nog bezet hielden en zich langs de Lim
burgse grens in de Siegfricd-linie hadden verschanst, begon Eind
hoven een frontstad te worden. Engelse en Canadese troepen richt
ten stapelplaatsen of ‘dumps’ in op vele terreinen of in de fabrieks
gebouwen van Philips, die reeds 25 % van hun werkruimte door de
bombardementen hadden verloren. Werkplaatsen werden gevor
derd door de R.E.M.E., de garage- en reparatiedienst voor de ge
motoriseerde legerafdelingen, die onophoudelijk door de nauwe
straten van de stad daverden. Voor de elektriciteitsvoorziening van
geheel Eindhoven was men aangewezen op één turbine van 2500 kW
in de Philipscentrale.
De 3de oktober, nog geen drie weken na de bevrijding, kwam de
omroepzender ‘Herrijzend Nederland’ in de ether. Onderdelen van
die zender waren tijdens de Duitse bezetting onder velerlei camou
flage in het Natuurkundig Laboratorium vervaardigd. De omroepstaf, grotendeels uit Philipspersoneel samengesteld, werd in het Ontspanningsgebouw ondergebracht.
Bij het opruimingswerk in de fabrieken en het afdichten van de
* Na een .verblijf van zes weken in het gijzelaarskamp St. Michielsgestel had hij slechts
een korte tijd van vrijheid gekend. Twee maanden voor de bevrijding was hij onder
gedoken om aan een arrestatie op zijn kantoor te ontkomen.
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tienduizenden gesprongen ruiten kon slechts een gedeelte van het op
wachtgeld gestelde personeel worden ingeschakeld. Velen vonden
echter een taak bij het Militair Gezag of in Brits-Canadese legeraf
delingen.
Het produktieproces stagneerde volkomen. Voortdurend werd
men er aan herinnerd, dat de vijand nog een grote kracht kon ont
wikkelen. Het Duitse Ardennen-offensief in het laatst van 1944, de
strijd om Bastogne, de taaie verdediging van de Rijnlinie bewezen
welk een militaire inspanning voor het eindofïènsief zou worden
vereist. Vooral in de dagen van de worsteling om Bastogne heerste
in de Philipsgroepen aan weerskanten van de Oceaan grote onge
rustheid over het lot van de Eindhovenaren.
Het Eindhovens bedrijf lag vrijwel stil. Slechts enige improvisa
ties waren toegestaan, zo bijvoorbeeld een voorziening in de be
hoefte aan huishoudelijke artikelen. In de metaalwarenfabriek be
gon men met behulp van handpersen lepels, vorken en messen te
vervaardigen; in de glasfabriek werden kopjes uit glas geperst. On
danks de beperkte activiteit liep het aantal arbeiders in de laatste
oorlogswinter op tot 6800.
Intussen werden maatregelen getroffen om de produktie weer op
gang te brengen. Gedurende de laatste oorlogswinter slaagde Ir. Frits
Philips er in, na een avontuurlijke reis door België en Frankrijk, Zwit
serland te bereiken en daar een grote partij gereedschapswerktuigen
te kopen. Voorts een turbine voor 3000 kW, die al vier jaar inge
pakt stond om naar Siam te worden gezonden. Al deze machines
konden direct na de bevrij ding worden ingevoerd.
Uit binnengekomen rapporten trachtte Anton Philips te New
York zich een voorstelling te vormen van de aangerichte schade.
Van de fabrieksruimte was 25 % (87.000 m2) verloren gegaan, van
de kantoorruimten 72 % (21.000 in2). Vele belangrijke hulpgebou
wen, zoals de polikliniek, de bedrijfsschool en de telefooncentrale
bleken volledig verwoest.
Terwijl Ir. Otten als president-directeur van de vennootschap
zich te Eindhoven vestigde, bleven Dr. Philips en een gedeelte van
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de directie te New York de belangen van het wereldconcern behar
tigen. Philips begon grote bestellingen te doen voor partijen textielgoederen en schoeisel voor de Eindhovense fabrieksbevolking. Na
de bevrijding van Nederland in mei 1946 kostte het veel moeite
deze voor het personeel in de Verenigde Staten aangekochte goederen te importeren. De Nederlandse regering verlangde namelijk een
scherpe controle op het gehele distributie-apparaat en wenste be
voorrechten van bepaalde groepen arbeiders (in dit geval het Philipspersoneel) te voorkomen. Dr. Philips wist echter zijn particuliere
bevoorrading van Eindhoven door te zetten.
Op het kantoor te New York waren intussen reeds plannen uitge
werkt voor allerlei herstelwerkzaamheden. Men kon er echter na de
bevrijding niet zo snel mee beginnen als men had gehoopt.
In afwachting van de naderende terugkeer naar het vaderland re
gelden mevrouw Philips en haar dochter mevrouw Otten de aan
koop van velerlei benodigdheden, die voor uitdeling onder kinde
ren en kleinkinderen, vrienden, kennissen of huispersoneel in aan
merking kwamen. Ook voor de herinrichting van De Laak werd
een en ander aangeschaft.
Bij de inventarisatie na het eindigen van de oorlog werd bevon
den, dat de door de vijand weggevoerde machines, materialen enz.
een balanswaarde van bijna vijftig miUioen gulden vertegenwoor
digde. Sedert mei 1945 kon een begin worden gemaakt met de aan
vulling van de geslonken voorraden grondstoffen (de eerste zendin
gen van overzee kwamen via de haven van Bergen op Zoom). Het
kostte tijd om een aantal verbroken handelsrelaties te herstellen. Er
moest veel worden geïmproviseerd. Ook financieringsproblemen
vroegen om een oplossing. Reeds in september 1944 had de directie
een kredietovereenkomst tot een bedrag van $ 6.500.000 kunnen
sluiten met het Ministerie van Financiën, dat destijds te Londen was
gevestigd. Na de bevrijding, in oktober 1945, verschafte dit Ministe- .
rie een tweede bedrijfskrediet tot maximaal 90 millioen gulden.
Dedirectie te Eindhoven werd in september 1946 versterkt door de
terugkeer van de heer Loupart, die hetjaar te voren reeds enige maan262
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den te Eindhoven had vertoefd. Dr. Philips begon, nadat hij zoveel
mogelijk van de lopende zaken had afgehandeld, zelf ook naar de
terugkeer naar Eindhoven te verlangen. Vóór hij passage voor zich
en zijn gezin besprak, had hij het genoegen enige van zijn trouwste
me dewerkers te New York te ontmoeten. Want het waren niet alleen de topfiguren van het concern, die van de Verenigde Staten
naar Nederland reisden. In tegengestelde richting begaven ook hoge
PhiHpsfunctionarissen, die de bezettingstijd hadden meegemaakt,
zich naar Amerika om zich daar te oriënteren. Eén van hen was Prof.
Dr. Holst, de leider van het Natuurkundig Laboratorium, die alweer
van allerlei plannen was vervuld en zoals gewoonlijk bij Dr. Philips
een wilhg oor vond voor min of meer gewaagd lijkende projecten. Bij
zijn terugkeer meldde Prof. Holst, dat Dr. Philips een vitale indruk
had gemaakt, al was hem uiteraard wel iets bekend over diens kwaal.
Voor Philips had het ontvangen van bezoeken van oude ver
trouwde medewerkers het voordeel, dat hij over de toestand te Eind
hoven en over de gebeurtenissen gedurende de oorlogsjaren uitvoe
rig, juistere en meer levendige informaties ontving dan rapporten
hem hadden kunnen geven. Eindelijk kon hij zich een indruk vor
men van de werkelijkheid! Een weinig opwekkende werkelijkheid,
al kende deze één lichtpunt: alle berichten, die hij uit de eerste
hand meegedeeld kreeg over het moedig gedrag van zijn zoon Frits,
die de onderneming met vaste hand tussen vele Hippen door had
weten te loodsen en zich daarbij de warme sympathie van het Eindhovense Philipspersoneel had verworven.

;

1

■
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;

Tenslotte was het, begin november 1945, 20 ver dat het echtpaar
Philips, vergezeld van hun dochter mevrouw Otten en haar jongste
zoon*, naar Nederland konden vertrekken. De overtocht met de
DelftdijH, een vrachtschip met passagiersaccommodatie van de
Holland-Amerika Lijn, verliep rustig. Bij de Nederlandse kust hin
gen mistbanken, zodat het schip dicht bij zijn bestemming enige tijd
voor de Nieuwe Waterweg moest blijven liggen.

j

* De 18-jarige oudste zoon was in opleiding bij de R.A.F. in Engeland.
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Toen men eindelijk, woensdagochtend 14 november, Hoek van
Holland kon passeren en de nodige contouren van de vaste,wal gegon te onderscheiden, zag men een motorbootje naderen. Wuiven
de en roepende mensen trachtten de aandacht te trekken van de pas
sagiers op de ‘Delftdijk’. Plotseling zagen de Philipsen hun zoon
Frits en hun schoonzoon Jhr. H. van Riemsdijk met een aantal van
hun kinderen. Een eerste welkomstgroet! De opvarenden van het
bootje cirkelden enige tijd rond, en keerden daarna terug naar de
Hoek om zich per auto naar Rotterdam te spoeden, waar het eigen
lijke weerzien zou plaats vinden.
Triest was de eerste aanblik van het verwoeste Rotterdam; dubbel
droevig voor mevrouw Philips de aanschouwing van de vernielde
havens, waaraan speciaal voor haar zoveel herinneringen waren ver
bonden. Maar de aandacht was bij het aankomen van de ‘Delftdijk’
toch speciaal gericht op het herkennen van degenen, die op de kade
stonden te wachten.
Langzaam naderde het schip de aanlegsteiger. Toen begon het
herkennen, de uitroepen, het wuiven, de pogingen om vragen te
stellen, iets te vertellen. Vijf lange jaren van scheiding hadden de
kleinkinderen bijna onherkenbaar doen veranderen. Men zag Anton
Philips en zijn vrouw telkens gebaren van blijde verrassing maken.
Op de kade dromden de mensen samen, diep in hun jassen gedoken.
Het wachten viel ieder lang.
Tenslotte het echte weerzien, de omhelzingen, de vrolijkheid met
een inslag van weemoed, de nog wat onsamenhangende gesprekken
in vraagvorm.
De kinderen zagen vooral aan hun vader hoe hem de vijf jaren
in Amerika niet voorbij waren gegaan. Van hun kant schrokken
Philips en zijn vrouw van het uiterlijk van verschillende familieleden
en kennissen - vooral van hen, die de ongunstige maanden in het
hongergebied hadden doorgemaakt. Sommigen van hen waren
bijna onherkenbaar vermagerd.
De tocht per auto huiswaarts was even aangrijpend als het eerste
weerzien van degenen, die de Philipsen dierbaar waren. De mensen
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en het land..zij vertoonden aspecten van veel lijden. Een paar ver
woeste stadswijken van Rotterdam en de grauwe stomp vandeSt.Laurenstoren aan de overkant van de rivier hadden reeds aangeduid
wat de pas-aangekomenen te wachten stond. Zwaar lag de grijze
novemberlucht over het landschap.Vernielde bruggen, platgebrande
boerderijen, puinhopen in dorpen en steden. Bij de rivierovcrgangen
(men reed over Gorcum) lange rijen wachtende militaire vracht
auto's bij de oprit voor traag-varende geïmproviseerde ponten.
De bruggen in het water, opgeblazen kazematten langs de oe
vers.
En tenslotte Eindhoven! Opnieuw bleek, dat de fantasie tekort
geschoten was om zich een indruk te vormen van de zwaar geha
vende stad. Met pijn in het hart reden Anton Philips en zijn vrouw
langs een aantal verwoeste fabrieksgebouwen. Maar ook: welk een
vreugde thuis te komen, een door aandoening overheerste vreugde,
in het emotionele vlak van vele tegenstrijdige gevoelens. Welk een
voldoening, op De Laak-de woning was nog niet voldoende her
steld om haar te kunnen betrekken - kinderen en kleinkinderen te
kunnen omarmen, er het oude vertrouwde personeel terug te vin
den!
Anton Philips en zijn vrouw vonden voorlopig onderdak bij de
familie van Riemsdijk, het gezin van hun schoonzoon en hun jong
ste dochter. Doch waar zij zich ook mochten vestigen, op De Laak
concentreerde zich alle aandacht toen het enthousiaste fabriekspersoneel te kennen gaf ‘mijnheer Anton’ en zijn echtgenote op de
meest spontane manier te willen huldigen.
En zo geschiedde het, dat het echtpaar Philips daags na hun aan
komst, met de kinderen en kleinkinderen, op het bordes van De
Laak kwam te staan om een ontroerende hulde van het personeel in
ontvangst te nemen. Groetend en wuivend en lachend zagen zij de
ene groep na de andere voorbij trekken: een lange overhaast geïm
proviseerde optocht vol Brabantse fantasie, die ook met de meest
bescheiden hulpmiddelen een suggestie van iets bijzqnders wist te
geven. De traditionele gemoedelijkheid van de volkshumor sprak
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uit spandoeken, die men meevoerde: ‘Er komt schot in, Toon is er
weer ! Vele jongeren hadden ‘mijnheer Anton’ nog nooit gezien;
zij trokken met onbevangen nieuwsgierigheid langs het bordes, ge
heel anders dan de ouderen, waarvan sommigen hun ontroering ter
nauwernood wisten te bedwingen.
Voor het verdere herstel van De Laak had Dr. Philips een flinke par
tij glas en verf naar de bouwafdeling van de fabriek laten zenden.
Toen hij bij het rondgaan in de stad zag hoe vele van zijn medewer
kers in voorlopig herstelde huizen woonden, dikwijls achter dicht
gespijkerde ramen met een enkel klein ruitje, kreeg het aangevoerde
materiaal een andere bestemming. Het werd zo goed mogelijk ver
deeld.
De komst van Anton Philips had het psychologisch effect, dat tal
rijke medewerkers er een versnelling van het wederopbouwwerk
van verwachtten. Philips zelf stond met een zekere resignatie tussen
de ruïnes. Het puinruimen was nog in volle gang; er werd veel over
herstel gesproken, plannen kwamen op tafel. Maar over de mogelijkheden, die men vroeger had gehad, beschikte men voorlopig
niet.
Gedurende enige tijd bleef Eindhoven voor Dr. Philips een vreem
de wereld. Het kostte hem moeite het overzicht te verkrijgen, dat
voor hem onmisbaar was om leiding te kunnen geven. De raad van
bestuur was trouwens volledig in actie. De directievergaderingen,
die hij bijwoonde, leerden hem dat de opbouw vorderde en zelfs in
menig opzicht sneller voortgang vond dan hij had durven hopen.
De president-commissaris beschouwde het als zijn taak de leiding
van de onderneming behulpzaam te zijn bij het uit de weg ruimen
van knelpunten. De strijd tegen de ‘bottlenecks’ leek Philips bij uit
stek een gebied te zijn waarop hij door zijn ervaring en zijn per
soonlijk prestige iets zou kunnen bereiken. Er bleken helaas meer
‘bottlenecks’ te zijn dan hij had verwacht: schaarste van materialen,
gebrek aan geschoolde arbeidskrachten en andere factoren, die het
élan van het ‘teamwork’ van de leiding wel eens dreigden te breken.
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Men hield echter moedig vol, óók Anton Philips in voortdurend
overleg met de jongeren, die hij had helpen vormen. De uitkomst
leerde, dat men spoedig méér zou mogen nastreven dan de veel be
sproken wederopbouw: een vernieuwing en indrukwekkende ex
pansie van de onderneming in al haar geledingen.
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In de manier waarop Dr. A. F. Philips zich oriënteerde over de toe
stand van het bedrijf lag alles besloten wat hem in het verleden als
groot ondernemer had gekenmerkt: het snel opnemen van een
stortvloed van gegevens, de kem daarvan ordenen in een helder be
grip van de omstandigheden waaronder de produktie plaats vond,
maar bovenal de eigen waarneming, het controleren, liefst ter plaat
se, in een voortdurende confrontatie met de levende werkelijkheid
als sterkste stimulans voor de vorming van ideeën, die het handelen
richting moesten geven.
De verkenning van de verschillende fabriekscomplexen begon
met een bezoek aan de glasfabriek, het gedeelte van het bedrijf,
waaraan Dr. Philips steeds een emotionele binding had behouden.
Herinneringen aan de jaren 1915 en 1916 toen zijn ondememersinzicht op de proef werd gesteld en respect voor het handwerk, dat
in de glasfabriek nog naast het machinale produktieproces was blij
ven bestaan, mengden zich met de vreugde nog de namen en gezich
ten van alle oudgedienden te kennen. Het was hem een behoefte
hier het personeel toe te spreken. De glasblazers, vol trots, vertelden
de volgende dagen aan ieder die het horen wilde, hoe ‘mijnheer
Anton’ enige uren in hun midden had vertoefd.
Geleidelijk vorderde de rondgang door fabrieken en kantoren.*
* Kenmerkend voor de situatie was, dat de 30 afdelingen, die vroeger in het hoofdkantoor
huisden (één der verwoeste gebouwen), over n verschillende localiteiten in de stad waren
verdeeld.
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Nog steeds was het prestige van Dr. Philips vrijwel onbegrensd, zo
dat hij, ook op grond van de functies die hij had behouden, alle mo
gelijkheden bezat om invloed uit te oefenen op de gang van zaken.
Evenals vroeger stimuleerde hij vooral de jongeren. Het viel hem
hierbij niet altijd even gemakkelijk het juiste midden te vinden tus
sen het doen gelden van het gezag dat hij vanouds bezat en de be
perkingen, die zijn nieuwe functie van gedelegeerd commissaris hem
oplegde. Hierbij kwam nog, dat men de invloed, die Dr. Philips
kon uitoefenen, wel eens dreigde te misbruiken om organisatori
sche belemmeringen te doorbreken. Ook kwam het voor, dat men
op bepaalde suggesties van Dr. Philips - bijvoorbeeld bij de beoordeling van de mogelijkheid nieuwe artikelen te gaan fabriceren een te rooskleurige visie gaf om de sympathie van ‘de oude heer* te
verwerven. Bijna altijd was Philips echter wel in staat de hem ge
geven adviezen op hun juiste waarde te taxeren. Hij kon zich echter
moeilijk schikken in de dikwijls onvermijdelijk stroeve gang van
zaken, die in het steeds groeiend bedrijf - en zeker in de schaarsteeconomie van het na-oorlogstijdperk - meermalen tot vertraging
leidde. Het ergerde hem, dat de arbeidsproduktiviteit beneden het
vroegere niveau bleef. Vol wantrouwen stond hij ook tegenover de
op ‘ordening’ gerichte regeringspohtiek en het rigoureus belasting
beleid.
Philips’ neiging het ondememersstandpunt in al zijn consequen
ties te verdedigen, zijn afkeer van ieder ingrijpen van overheidswe
ge, leidde er toe, dat hij weinig oog toonde voor de dwangsituatie
waarvoor de regering zich in de na-oorlogsomstandigheden geplaatst
zag. Geprikkeld keerde hij zich telkens tegen ‘Den Haag’, waar ‘al
lerlei ambtenaren’ door hun maatregelen het handelsverkeer af
snoerden. Men moest op de Rijksbureaux - inderdaad waren hierin
vele onervaren ambtenaren binnengeslopen - maar beseffen, dat
men de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, een der grootste de
viezeninbrengers voor de geschokte Nederlandse welvaart, niet on
gestraft kon dwarsbomen!
In hoge ambtelijke kringen aanvaardde men Philips zoals hij was.
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Toen hij tijdens de campagne om de regering tot mede-financiering
van experimentele televisie-uitzendingen te bewegen een bezoek
bracht bij de minister van Verkeer en Waterstaat ad interim, stelde
hij de minister direct na de begroeting de vraag: ‘Rookt U?’ Toen
de minister dit beaamde, ging Philips onvervaard door: ‘Wat zou
U zeggen van een sigarenhandelaar die niet rookt?* Zou Nederland
televisietoestellen kunnen exporteren zonder zelf televisie in prak
tijk te brengen ?*
Het meest teleurgesteld voelde Dr. Pliilips zich wanneer hij binnen
het bedrijf zelf vastliep in zijn strijd tegen allerlei knelpunten. Toen
hij eens hemel en aarde had bewogen om op staande voet alle amb
telijke papieren te verkrijgen nodig om een vrachtauto naar Frank
rijk te sturen om een lading van een speciale soort zand voor de glas
fabriek te gaan halen, bleek de auto in het buitenland van het kastje
naar de muur te worden gestuurd. Het zand kwam met enorme.ver
traging aan.
In het algemeen bleek ‘het tempo’ niet meer wat het vroeger was
geweest. De staf, die in de oorlogsjaren te Eindhoven had vertoefd,
had waarschijnlijk in het algemeen méér dan de uit Amerika terug
gekeerden oog voor de sociaal-psychologische factoren, welke hun
remmende invloed Heten gelden. Een zekere vermoeidheid na de
psychische druk van lange, bange jaren, het nog steeds niet geheel
voldoende levensmiddelenrantsoen, het gebrek aan kleding en
schoeisel - de door Dr. Phihps aangevoerde voorraden brachten wel
enige verHchting, maar niet afdoende - het samenwonen van ver
schillende gezinnen in één woning, het was moeihjk om exact na te
gaan wat deze omstandigheden voor de prestaties van het PhiUpspersoneel betekenden. Daarbij kwam, dat men in oorlogstijd onge
veer 6000 jonge arbeiders in dienst had genomen, soms met de be
doeling om te verhinderen, datjeugdige arbeidskrachten naar Duits
land zouden worden weggevoerd. Deze jongeren arriveerden in een
tijd waarin lijntrekken werd aangemoedigd: het Hjdehjk verzet, dat
geboden scheen om de bezettende macht afbreuk te doen. Velen
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wisten na 1945 niet ofniet meer hoe snel en accuraat er vóór 1940 bij
Philips werd gewerkt. Bovendien leefden in de bevolking gevoelens
van ongedurigheid en onrust, die menigeen er toe dreven naar ‘iets
anders’ uit te zien!
En toch, terwijl iedereen de remmende omstandigheden breed
wist uit te meten, bij al het klagen en zuchten voltrok zich in Neder
land het grote wonder van het herstel. Ondanks alles... Zo ook bij
Philips in Eindhoven. In augustus 1946, bijna twee jaar na de bevrijding van de zuidelijke provincies, bedroeg de personeelsterkte van
de vennootschap in Nederland reeds 20.700, iets meer dan het aantal
in 1939. Van de 180.000 m2 verwoeste bedrijfsruimte was reeds
71.000 m2 hersteld (fabrieksruimten hadden hierbij voorrang gekre
gen boven kantoren).
Eind 1946 werd eindelijk het voor-oorlogse produktiepeil - zij
het ook met meer arbeiders (ruim 21.000) - bereikt.
Het gebrek aan arbeidskrachten, naast andere factoren, stimuleer
den een decentralisatiepolitiek, die aanleiding gaf tot het stichten
van Philipsfabrieken in vele plaatsen in Nederland.
Dr. Philips leefde in tegenstrijdige gevoelens van respect voor de
wederopbouw (ook in buitenlandse Philipsfabrieken) en teleurstel
ling over het relatief langzaam vorderen van het herstelwerk. Zijn
visie op deze tegenstelling die in zekere zin onaanvaardbaar voor
hem was, kan het best in zijn eigen woorden worden weergegeven;
wij citeren enige passages uit een rede, die hij begin februari 1949
voor de televisie hield:
‘Toen ik enige weken geleden in Duitsland met de heer Otten een
inspectiereisje maakte naar Aken, Keulen en Hamburg, zagen wij
daar alle verwoestingen. In onze oude fabriek te Aken stak het be
tonijzer aan alle kanten uit; de architect vertelde, dat het zuiniger,
gemakkelijker en goedkoper zou zijn een geheel nieuwe fabriek te
bouwen dan dit betonijzer te moeten doorknippen of met een acetyleen-zuurstof-vlam afte branden. Wij zijn in Aken een nieuwe fa
briek begonnen, waarvan wij hopen, dat zij succes zal hebben; de
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oude fabriek is gedeeltelijk gerestaureerd en werkt op volle toeren.
Toen wij in Keulen kwamen, waar de verwoestingen ontzaggelijk
waren en ik in de avond de straten niet kon vinden, die ik vroeger
dikwijls had doorkruist op mijn reizen om gloeilampen af te zetten,
ging mij een licht op en dat licht was, dat ik een ontzaggelijk respect
kreeg voor onze staf en medewerkers, die hier na de bombardemen
ten en roof van de Duitsers gezwoegd hebben. Zij hebben hier
machtig veel tot stand gebracht, alles ziet er weer keurig uit en zit
mooi in de verf. Dat alle grote machine-werkplaatsen hier, in Hil
versum en elders in goede toestand zijn gebracht, heeft op mij zo’n
grote indruk gemaakt, dat ik niet wil nalaten hier de raad van be
stuur, de staf en het gehele personeel te bedanken en ik zal deze in
druk overbrengen aan de andere commissarissen, zodat ook zij we
ten wat mijn gevoelens zijn omtrent de prestaties van de beheerders
en het personeel van ons concern.
Wanneer ik zie wat hier gewerkt is en wat men hier tot stand heeft
gebracht en welk een grote moed dit heeft vereist, dan zal ik niet al
leen, maar zult gij allen trots zijn op wat hier is geschied. En wan
neer ik nog medewerk wat ik kan om ons concern verder tot bloei
te brengen en ik de kracht heb er nog een flink tempo in te houden,
is het mij een grote voldoening op Uw aller steun en sympathie te
kunnen rekenen. Wanneer ik aanmerkingen maakte, was dit nooit
uit vitterij, maar om mede te helpen de zaak zo goed mogelijk te
laten marcheren. Ik hoop dit zó nog jaren te mogen blijven doen.
Ondanks al dit werken en zwoegen is er toch iets wat ik nog mis
en dat is de snelheid, de ‘speed’, die nog niet overal aanwezig is, maar
daarom toch kan en moet, in aller belang.’
Na enige herinneringen aan het doortastend optreden in 1911,
toen het bedrijf op de produktie van getrokken-draadlampen moest
worden overgeschakeld, vervolgde Philips: ‘Wij waren de eerste en
de snelste en deden daarom grote business. En wanneer wij dan na
gaan hoe alles snel in zijn werk is gegaan en hoe snel het nu moet
gaan, dan mogen wij ons nooit neerleggen met te zeggen: ‘dat wij
met dit of dat wel aan het einde van het jaar zullen kunnen begin272
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nen’. Als in het Laboratorium mooie dingen gevonden zijn, dan
moeten wij die snel in praktijk brengen vóór de anderen, want als
men eerder is, dan heeft men het veld reeds voor een groot gedeel te
gewonnen. Zó óók de televisie!’
Het was ongetwijfeld goed, dat deze opwekkende woorden wer
den gesproken. Niets mocht worden verzuimd om de arbeidsproduktiviteit op te voeren.
Het sociaal beleid bleef gericht op een combinatie van sociale voor
zorg met een verbetering der arbeidsverhoudingen. Het vooruit
strevende beleid dat de vennootschap steeds had gevolgd en dat ook
in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd voortgezet, kreeg
echter een principieel steviger fundering door het opnemen van een
‘sociale paragraaf’ in de statuten van de N.V. Philips’ Gloeilampen
fabrieken.
In zijn nieuwe vorm luidde artikel 2 der herziene statuten (Staats
courant van 26 juli 1946, nr. 145): ‘Het doel der vennootschap is het
fabriceren van en handel drijven in elektrische, mechanische, che
mische en andere fabrikaten in de uitgebreidste zin des woords, en
het verrichten van al hetgeen daartoe behoort, of daarmee in ver
band staat, daaronder begrepen het deelnemen in en het verlenen
van diensten aan andere ondernemingen. Ter behartiging van de be
langen van alle bij de vennootschap betrokkenen zal zij streven naar een
ivelvaartspolitiek op lange termijn en naar een maximaal nuttige werkge
legenheid.’
Aditon Philips, voor wie de grootste vreugden van zijn onderne
mersschap steeds ‘een welvaartspolitiek op lange termijn’ en het
scheppen van een ‘maximaal nuttige werkgelegenheid’ waren ge
weest, vond het ternauwernood wenselijk deze doeleinden statutair
vast te leggen. Hoofdzaak was voor hem, dat het beleid van de on
derneming, ook zonder dat dit nadrukkelijk werd verklaard, in zijn
geest zou worden voortgezet. Hij verleende gaarne zijn medewer
king om de Afdeling Sociale Zaken tot een directoraat te verheffen.
Een directeur voor Sociale Zaken gaf sedert 1946 leiding aan de
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Sociaal-Economische Afdeling, de Afdeling Personeelszaken, Ar
beidsbescherming, Psychologische Afdeling, Medische Afdeling,
Onderwijs en bedrijfsopleidingen, Huisvesting, Ontspanning.
Het bestaande Psychotechnisch Laboratorium werd eveneens in
1946 uitgebreid tot een sociaal-psychologische dienst. Een door de
vennootschap uitgegeven ‘Sociale Kalender’ vermeldt: ‘Behalve
het toepassen van de psychotechniek ter bevordering van het bren
gen van de juiste man op de juiste plaats verleent de sociaal-psycho
logische dienst zijn medewerking bij het voorbereiden en nemen
van maatregelen, die beogen de arbeider als mens en bedrijfsburger
op een hoger niveau te brengen door hem de moeilijkheden, waar
mee hij eventueel te kampen heeft, beter te doen begrijpen, de be
reidheid tot het gezamenlijk vinden van oplossingen daarvoor te
vergroten en al die factoren weg te nemen, die belemmerend zou
den kunnen werken op de arbeidsvreugde.’
Ook in dit opzicht een uitvoerige omschrijving van doeleinden,
die Dr. Philips steeds voor ogen hadden gestaan. Zij verdienden
echter in de na-oorlogse tijd wel een nauwkeurige formulering in
het licht van gewijzigde omstandigheden. De menselijke factoren
waren immers in het industrieel beleid steeds zwaarder gaan wegen:
zó zwaar, dat het beginsel ‘alleen wat economisch verantwoord is, is
sociaal verantwoord’ in zekere zin in omgekeerde volgorde kon
worden gelezen: ‘alleen wat sociaal verantwoord is, belooft ook
economisch verantwoord te zijn.’
In de zomer van 1946 bracht het echtpaar Philips voor het eerst weer
de vakantie in Zwitserland door. Anton Philips was verrukt het
vertrouwde landschap weer te zien. Reeds in de trein onderging hij
de bekoring van het uitzicht op de groene weiden, de lieflijke
dorpjes met hun spitse kerktorens, de afwisseling van dalen tussen
bergmassieven van allerlei vorm - alles wat hij en zijn vrouw zo
hadden gemist in de veelal zoveel grauwere Amerikaanse en Cana
dese bergoorden.
Doel van de tocht was Crans sur Sierre, boven het Rhönedal, het
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geJiefde golfhotcl, waar eveneens hun kinderen en kleinkinderen
in voortdurende afwisseling kwamen. Ook in de zomer van 1947
werd Crans bezocht.
Eind 1947 voelde Philips, ofschoon hij meermalen door een ge
voel van vermoeidheid werd gekweld, zich fysiek in staat samen
met zijn vrouw een grote reis te ondernemen: naar Zuid-Afirika dit
maal, een gebied dat zij reeds eerder hadden willen bezoeken.
Na een rustige bootreis naar Kaapstad, waar men halfjanuari 1948
aankwam, kon van enige zomerse weken in de Kaapprovincie wor
den genoten. Het traject Kaapstad-Johannesburg werd gevlogen.
Nadat het weergaloos snel groeiende Johannesburg was be
zichtigd en de beide toeristen ook Pretoria hadden bezocht, ging
men per auto naar Rhodesia. Op weg daarheen kon met enige vrien
den het Kruger-wildpark worden bezocht. Onder geleide van de
directeur van dit natuurreservaat kwam men op vele plaatsen waar
men roofdieren, olifanten, antilopen en andere dieren in de vrije na
tuur kon gadeslaan. Een boeiend schouwspel! Drie nachten bracht
men door in een pleisterplaats, die als uitgangspunt diende voor uit
gestrekte autotochten. Het was werkelijk het hoogtepunt van de reis.
Door Zuid-Rhodesia reed men naar de Victoria-Falls, waar vol
doende tijd werd genomen om van het imposante natuurtafereel te
genieten. Een vliegtuig bracht de reizigers vervolgens naar Nairobi.
In het hooggelegen hotel Brackenhurst konden zij in twee weken
van alle vermoeienissen bekomen. Daarna vloog men in één ruk
over de Soedan, via Khartoem, Kaïro, Tripolis naar Londen en van
daar terug naar Nederland. Philips was tegen het einde van de reis
(maart 1948) wel vermoeid, maar toch levenslustig en opgewekt ge
noeg om het gouden bruiloftsfeest te vieren, waarvoor reeds veel
voorbereidingen waren getroffen.
De viering van de vijftigjarige echtvereniging, de 9de juni 1948,
nam het karakter aan van een demonstratie van trouw en vriend
schap, zó hartelijk en ongedwongen dat de jubilarissen er diep van
onder de indruk kwamen.
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Evenals eertijds in de bruidsdagen ging aan de trouwdag een sa
menkomst in intieme kring vooraf: een avondfeest op De Laak voor
familie en kennissen. De volgende morgen werden het bruidspaar
en vele gasten door de getrouwde kinderen uitgenodigd op ‘de
golf’. Van de leden van de golfclub ontvingen Anton en zijn vrouw
een fraai in hout gesneden reliëf: een kop van A. F. Philips, vervaar
digd door de beeldhouwer Willy Mignot. De caddies onthulden
daarna hun geschenk: een rustieke bank. Het vaste personeel van de
club bood vervolgens een bronzen bel aan. Na een geanimeerd sa
menzijn in een vertrouwde omgeving verenigde men zich aan een
lunch waarvoor Ir. Frits Philips in Brabants dialect gestelde invita
ties had rondgezonden.
Vervolgens trokken de gasten naar de tuin van De Gagelhof, het
huis van de van Riemsdijks. Het was een stralende zomerdag. Op
het grote grasveld werden reidansen uitgevoerd. De heren, ook de
oude heren, speelden een schertspartij voetbal. De kleinkinderen van
opa en oma Philips (de steeds zo jonge oma in een vrolijk zomercostuum) holden heen en weer; ieder was in actie en amuseerde zich
opperbest.
De 9de juni, op de eigenlijke trouwdag, recipieerden de heer en
mevrouw Philips op De Laak. Daarna werd een hulde van talrijke
personeelgroepen in ontvangst genomen. Men had een houten
brug geslagen over de gracht van De Laak en een tribune gebouwd
op het trottoir, zó dat de jubilarissen en de genodigden een goed uit
zicht hadden op de aanmarcherende groepen.
Het personeel had een vrije middag gekregen, zodat voor ieder de
mogelijkheid openstond aan het défilé deel te nemen. Spontaan slo
ten 18.000 van de 20.000 werknemers zich aaneen. In een betoging,
die in ordelijker banen kon worden geleid dan de uitbarsting van
vreugde in november 1945. In de keurig gecostumcerde groepen
van de verschillende fabrieksafdelingen, kantoren en laboratoria was
evenwel vrij spel gelaten voor individuele fantasie en voor de Bra
bantse volkshumor, die nu eenmaal liefst iedere al te strakke disci
pline tart. Sommige spandoeken veroorzaakten onder de toeschou276

wers op de officiële tribune en bij de kijkers langs de kant van de
weg een algemene vrolijkheid.
Philips kon, gesterkt door een in Zwitserland (alweer te Crans!) ge
noten vakantiemaand, in de zomer van 1948 en in het grootste ge
deelte van 1949 zijn phchten van gedelegeerd commissaris nog
nauwgezet vervullen. Wéér smaakte hij de vreugde het bedrijf in
volle ontplooiing te zien en het in een uitbreiding te volgen, die her
inneringen opriep aan de groei uit de jaren i92ö-’29. Ook deze keer
ging het om principiële beslissingen, al waren zij minder spectaculair
dan indertijd bij de overgang naar de fabricage van radio-ontvangtoestehen. Er werden maatregelen getroffen voor de seriefabricage
van televisietoestellen, maar ook voor een sterke uitbreiding van de
produktie van medische apparaten en preparaten.
Het aantal arbeiders, dat in augustus 1947, binnen twee jaar na de
bevrijding, reeds tot 20.700 was gestegen, bleef toenemen. De toe
nemende vraag naar geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten
stimuleerde de decentrahsatie van het bedrijf, die op zichzelf ook an
dere bedrijfseconomische voordelen (naast enkele nadelen) bood. In
de raad van commissarissen drong Philips er sterk op aan, de kosten
van de dagehjkse verplaatsing van personeel te doen onderzoeken,
onder anderen van het tijdrovende bustransport van Belgische ar
beidsters uit de Kempen naar Eindhoven. Van harte steunde hij het
plan om enige fabrieken in Noord-België te bouwen. Even geïnte
resseerd was hij in nieuwe Philipsvestigingen in Nederland (Sittard,
Roosendaal enz.). Menigmaal was hij zelf aanwezig bij de openings
plechtigheid voor een of ander nieuw gebouwd bedrijf.
Geleidehjk kwam ook de arbeidsproduktiviteit weer op het voor
oorlogse peil: met verschillen overigens tussen de binnen- en bui
tenlandse Philipsfabrieken onderling. In de vier jaren 1947-1951, de
periode van snel herstel die Dr. Philips nog heeft kunnen volgen,
nam de wereldomzet van het concern toe van 497 millioen tot 1242
millioen gulden; het eigen vermogen steeg van 456 millioen tot
868 millioen gulden, het aantal werknemers in binnen- en buiten277

land van 77.000 tot 99.000. Er bestonden bij deze voorspoedige gang
van zaken redenen te over om Philips bij zijn 75ste verjaardag, de
14.de maart 1949, nog eens te huldigen voor alles wat hij voor de
vennootschap, maar ook voor Nederland en in het bijzonder voor
de stad Eindhoven, had gedaan.
Welk een omvang deze hulde zou aannemen, was Philips gaan ver
moeden toen hij en zijn vrouw de 13 de december 1948 bezoek had
den ontvangen van Mr. Kolfschoten, burgemeester van Eindhoven.
De burgemeester was toen met een verrassende mededeling gekomen, of liever gezegd met de opdracht verschenen, Dr. Philips eens
te polsen over de vraag hoe hij er over zou denken als het gemeente
bestuur een standbeeld voor hem het oprichten. Dit beeld moest in
feite worden gezien als een geschenk van de hele Eindhovense bur-

gerlJAnton Philips was toen begonnen een aantal bezwaren te oppe
ren. Waarom zou men een standbeeld maken van een nog levende
persoon? De burgemeester: ‘Een standbeeld komt er toch vroeger
of later’. Was het dan niet beter het zo goed mogelijk te doen sla
gen? Mevrouw Philips viel toen Mr. Kolfschoten bij met de opmer
king, dat een beeldhouwer meer door een levend model zou worden
geïnspireerd dan door een zoeken achteraf met behulp van foto’s en
schilderijen. Philips bleef eerst nog een afwijzend standpunt inne
men: ‘Als het nodig is om te huldigen, huldig dan mijn medewer
kers. Op die wijze huldigt U het bedrijf en daarin mij.’
De burgemeester: ‘Wij willen het bedrijf huldigen in Uw per
soon.
Tenslotte zwichtte Philips voor de op hem uitgeoefende aandrang.
Praktisch als altijd, deed hij de suggestie om de opdracht te geven
aan de door hem zo gewaardeerde Prof. Wenckebach, die vroeger
al eens een kop van hem had gebeeldhouwd. Dat zou bovendien
vele uren poseren kunnen besparen!
De officiële aanbieding van het standbeeld (dat eerst later zou wor278
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den vervaardigd) vond plaats tijdens de receptie, die de 14de maart
1949 bij de herdenking van Philips’ 75ste geboortedag, in het Ontspanningsgebouwwerd gehouden. Nadat Mr. H.L.Woltersomna
mens de raad van commissarissen en Mr. van Walsem voor de raad
van bestuur hadden gesproken, kwam de heer Mr. H. A. M. F. Kolf
schoten aan het woord. Hij vertelde van het standbeeldplan en van
Philips’ reactie bij het eerste polsen. ‘Het lijkt misschien een gedurf
de gedachte. Maar we hebben niemand aangetroffen, die dit niet een
passende en verdiende hulde voor Dr. A. F. Philips vond. Het ge
meentebestuur nam het initiatief en draagt er ook de verantwoor
delijkheid voor. En we zijn er blij om, dat U zich tenslotte bij onze
plannen hebt neergelegd.’
Zich tot de burgemeester wendend, antwoordde Philips: ‘Toen U
bij ons kwam om mij te polsen, vonden wij het idee eigenlijk een
beetje gênant. Mijn vrouw zag er echter een voordeel in en wel dat
men gemakkelijker een standbeeld kan maken van een levende dan
van een dode. Tenslotte moesten wij ons bij de plannen neerleggen,
en al vond ik het dan wat vreemd, ik hield me voor, dat ik ook niet
schrik wanneer ik me tijdens het scheren in de spiegel zie. Dus
waarom dan straks van een standbeeld?’
Uitvoerig ging de spreker nog eens in op de ontwikkeling van het
bedrijf en op de steeds beter wordende samenwerking met het ge
meentebestuur.
Tijdens het langstrekken van de velen, die Anton Philips de hand
kwamen drukken, meldde zich een deputatie aan van het gemeente
bestuur van Zaltbommel, die hem het ereburgcrschap van zijn ge
boorteplaats kwam aanbieden. Bewogen dankte Philips voor alle
hartelijkheid, die men hem op zijn verjaardag had bewezen.
Wij zullen geen overzichten geven van de verdere feestelijkheden
op de 14de maart 1949. Evenmin trachten samen te vatten hoe de
pers schreef over hem, die als de personificatie van Nederlands in
dustriële ondernemingsgeest kon worden gezien. Verschillende
schrijvers wezen er hierbij op, dat in een tijd waarin het mode
woord ‘industrialisatie’ opgeld deed, de persoonlijke stuwkracht
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van de grote ondernemer toch de doorslag zou moeten geven.
Ook Anton Philips zelf scheen het wenselijk te vinden aan het on
derwerp ‘persoonlijkheid en arbeid’ enige woorden te wijden.
Daags na zijn verjaardag reageerde hij op de op hem gerichte pu
bliciteit met een radiotoespraak tot de Nederlandse jeugd. Wan
neer men hem aan anderen tot voorbeeld had willen stellen,
meende hij nog eens in het openbaar te moeten verklaren meer
waarde te hechten aan het karakter dan aan het intellect, dat
in het Nederlandse onderwijsstelsel een al te centrale plaats in
nam.
‘Of iemand slaagt in het leven is nog van heel andere dingen af
hankelijk dan van kennis. Ik weet nu, dat ‘trouwe plichtsbetrach
ting’ een daarvan is. Toen ik op de middelbare school was, besefte
ik dat nog niet. Mij ontbrak het toen aan de ernst. Maar het ogen
blik komt, waarop men dat in moet zien. Dat ogenblik komt, wan
neer men voelt, dat het van de plichtsbetrachting afhangt of men
slagen zal in het werk, het beroep dat men heeft gekozen. Wanneer
het als het ware gaat om: er op of er onder.
Tot die plichtsbetrachting behoort ook de stiptheid. Het gevoel
daarvoor ontbreekt tegenwoordig bij vele jongeren, helaas ook bij
sommige ouderen. En het is toch zo belangrijk. Wat zal b.v. de
klant denken met wie men op een bepaald uur een afspraak heeft ge
maakt, en men houdt zich niet daaraan? Hij zal dit als een gebrek
aan interesse beschouwen, en daardoor kan men hem verhezen.
Belangrijk is ook de moed. De moed om te doen wat men weet,
dat juist is. De moed om iemand in de ogen te zien. De moed, die
gegrond is op een rein geweten.
En dan tenslotte nog iets, dat ik ook als iets heel belangrijks heb
ontdekt. Dat is de fantasie. De fantasie in de werkelijkheid. Men
moet dingen zien in de toekomst. Mogelijkheden, die er nu nog
niet zijn, maar misschien over vijfjaar. Men kan dat ook visie noe
men. Het komt er op aan zich vrij te houden van de sleur, en steeds
te denken: Kan dat niet ook anders? Kan dat niet beter? Ik heb ge280

vonden, dat fantasie een van de belangrijkste dingen is, die de mens
doen slagen in het leven/
Evenals in 1948 werd de zomervakantie van 1949 te Crans doorge
bracht. Men trof er weer kinderen en kleinkinderen, die vertier en
afleiding gaven. Mevrouw speelde er golf, Philips keek toe, koes
terde zich in de zon of wandelde naar het dorp waar hij boodschap
jes deed. Hij kende er bijna iedereen en was steeds voor een praatje
te vinden, ’s Morgens zag men hem dikwijls in zijn kamerjas op het
balkon voor zijn hotelkamer staan, vogeltjes voerend of schertsend
met kleinkinderen die op naburige balkons stonden.
Na thuiskomst openbaarden zich bedenkclijke symptomen van
de ziekte, die zo lang latent was gebleven. Buien van vermoeid
heid volgden elkaar op. Uit één oog begon het licht te wijken; nu
en dan viel een zwelling van de benen (oedeem) waar te nemen; het
beeld van de nieraandoening (nephrose), die het vaatstelsel aantastte.
In november 1949 zag de behandelende arts, de internist Dr. J.
van der Blink, de toestand somber in. Op zijn aanraden bezocht
Anton Philips in december een Utrechts hoogleraar, die echter slechts
bevestigen kon wat de Eindhovense specialist reeds had vastgesteld.
De hoogleraar voegde er aan toe dat Philips in ieder geval het chauf
feren zou moeten opgeven nu kon worden geconstateerd hoe het
licht uit zijn linkeroog vrijwel verdwenen was. Een zware slag voor
Philips, die nog steeds had volgehouden om, met zijn vrouw naast
zich, zelf zijn auto te besturen bij bezoekjes aan de kinderen of bij
ritten naar ‘de golf \
De maanden februari en maart 1950 bracht Philips met zijn
vrouw te Menton door, in het zachte klimaat dat ook ditmaal als
een verkwikking werd gevoeld. Daar werd in alle stilte zijn 76ste
verjaardag herdacht in het bijzijn van zijn jongste dochter, mevrouw
van Riemsdijk, en haar man. Hun komst was een bijzonder gewaar
deerde verrassing!
Na zijn terugkeer woonde Philips in juni nog de jaarvergadering
van de vennootschap bij. Kort daarop volgde een inzinking, die het
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ergste deed vrezen. Maar opnieuw, met de merkwaardige vitaliteit
die hem eigen was, kwam Philips een kritieke situatie teboven. Er
kon hem zelfs een najaarsverblijf in Lugano worden vergund. Zo
dra hij daar met zijn vrouw was aangekomen, scheen hij in het
heerlijke klimaat weer op te veren. Spoedig na aankomst liet hij
zich naar een winkel rijden, waar hij met veel zorg allerlei versnape
ringen uitzocht, die hij in een ‘levensmiddelenpakket, deed zenden
aan zijn kleinzoon Ajef, die in Engeland te Loughborough een
ingenieursopleiding volgde.
Van onverminderde geestelijke activiteit getuigt een lange brief,
die Philips uit Lugano aan zijn jongste dochter schreef; een brief vol
opmerkingen en vragen over kinderen en kleinkinderen, verre en
naaste familieleden, huispersoneel - alles wat binnen het bereik van
zijn patriarchale gevoelens viel. Doch ook, kenmerkend voor zijn
af keer van iedere verspilling: ‘Laat mij de laatste Philipskoeriers
zenden, maar dan als drukwerk’. Hoe royaal hij ook mocht zijn,
iedere overbodige uitgave irriteerde hem.
Na terugkeer uit Lugano vond hij nog de kracht een bijeen
komst van commissarissen bij te wonen, niettegenstaande de ver
dere achteruitgang van zijn fysieke toestand, die zich ook in Zwitser
land had voortgezet. In het vroege voorjaar van 1951 openbaarde
zijn kwaal zich op een manier, die ieder er aan deed twijfelen of hij
nog de viering van het zestigjarig bestaan van de onderneming zou
mogen beleven.
Terwijl de nodige voorbereidingen werden getroffen voor het
naderende jubileum (waarbij ook het intussen vrijwel voltooide
standbeeld zou worden onthuld), droeg Philips stilzwijgend het
lijden dat zijn deel was. Maar zelfs toen gaf hij blijk van een geest
kracht, welke ieder verbaasde, die voor een kort bezoek-zijn vrouw
waakte er voor dat niemand langer dan een kwartier bleef - bij
hem was toegelaten.
Voor ieder blijk van medeleven en belangstelling, voor het klein
ste geschenk, een paar bloemen bijvoorbeeld, kon de zieke kinder
lijk dankbaar zijn. Tegenover de hartelijkheid die hem bewezen
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werd, stond zijn eigen nooit verflauwende interesse voor het wel en
wee van anderen, van zijn vroegere medewerkers bovenal. Het af
scheid van een pensioengerechtigde, een huldiging bij een veertig
jarig jubileum; er waren weinig van zulke evenementen, die aan
zijn aandacht ontsnapten. Frits kon hem geen groter genoegen be
reiden dan verhalen uit de fabriek te doen, liefst smakelijk opgedist
met enige passages in Brabants dialect.
Ter verstrooiing, om zijn zinnen te verzetten, las de zieke het ene
bock na het andere. Nadat ook dit te vermoeiend werd, beperkte
hij zich tot de lectuur van kranten. Toen zijn vrouw, die hem op de
meest voorbeeldige manier vol liefde en toewijding verpleegde - zij
wijdde zich in 1951 volkomen aan de patiënt - eens opmerkte; ‘Och, ik
ben tevreden, ik zou geen tien jaar jonger willen zijn’, luidde zijn
antwoord: ‘Ik wel, ik zou tien jaar jonger willen zijn om te werken!’
Bij telefoongesprekken - ook deze kwamen steeds minder voor viel het op hoe krachtig en welluidend Philips’ stem was gebleven.
Men kon bijna niet geloven met iemand te spreken, die zo ernstig
ziek was. Een grote mate van vitaliteit rekte het ziekteproces, al
behoefde men er niet aan te twijfelen, dat hij wist wat hem te
wachten stond. Ten volle vertrouwde hij op de kundigheid van de
arts die hem behandelde, zoals hij vroeger steeds velen uit zijn ar
beidsmilieu volledig vertrouwen had geschonken. Nooit deed hij
suggesties om hoogleraren in consult te roepen en experimenten te
ondernemen om de voortwoekering van zijn kwaal te stuiten. Er
lag wijsheid in de rust waarmee hij zijn lot aanvaardde, zonder één
klacht, zonder verzuchtingen dat het lijden hem zwaar viel. Wel
gaf hij meermalen te kennen hoe onaangenaam hij het vond om
anderen overlast te bezorgen. Hij was de minst-eisende zieke, die
men zich kon voorstellen.
De herdenking van het zestigjarig bestaan van de onderneming
begon reeds vrijdagavond de 11de mei 1951 met een receptie van
de raad van bestuur en de aanbieding van geschenken in de grote
ontvangzaal van het Ontspanningsgebouw.
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Evenmin als deze inleidende samenkomst en de daarop volgende
evenementen, onder anderen een grote sportdemonstratie op
maandag 14 mei, kon Anton Philips de officiële herdenking op
dinsdag 15 mei bijwonen. De grote dag begon met een dodenher
denking op het fabrieksterrein Strijp. Even later onthulden, na een
toespraak van de burgemeester, twee van de kleinkinderen het
standbeeld van Dr. A. F. Philips.
Het levend model van het beeld zat thuis voor zijn televisietoe
stel, vastbesloten om zoveel mogelijk de gebeurtenissen van de dag
op het lichtende scherm te volgen. Mevrouw Philips, van plan haar
man voortdurend gezelschap te houden, het zich bewegen om tenminste ’s middags de jubileumbijeenkomst in het Ontspanningsgebouw bij te wonen. Haar schoonzuster, mevrouw de Jongh, zou
dan bij Dr. Philips blijven. Het officieel huldebetoon bereikte die
middag zijn hoogtepunt in twee uitvoerige redevoeringen van de
ministers van den Brink en Joekes. De minister van Economische
Zaken, Prof. Dr. J. R. M. van den Brink deelde aan het slot van zijn
rede mee, welke hoge onderscheidingen H.M. de Koningin aan
vooraanstaande figuren van het Philipsconcern had willen verlenen
(Ir. P. F. S. Otten werd Commandeur in de Orde van Oranje Nas
sau, de heer A. J. Deenen, directeur van de Hoofdindustriegroep
Licht werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau;
enz.). Ir. Otten bracht de dank van de vennootschap aan de re
gering over.
Veel lof Het vervolgens de minister van Sociale Zaken, Mr. A. M.
Joekes, horen. Zijn voortreffelijk betoog kon evenmin als de andere
redevoeringen het ontbreken van de hoofdpersoon compenseren.
De stemming was en bleef enigermate gedrukt. Ieder dacht aan de
zieke, die thuis voor zijn televisietoestel zat. De oude Philipssfeer keer
de echter plotseling in de zaal terug toen minister Joekes meedeelde,
dat mevrouw Philips-de Jongh tot ridder in de Orde van de Neder
landse Leeuw was benoemd, waarna mevrouw Philips op de meest
spontane manier dankte voor de haar toegekende onderscheiding.
Op de woorden van de minister, die onder anderen had ge284

zcgd: ‘Ik ben er van overtuigd, dat Dr. A. F. Philips van harte mee
leeft bij deze onderscheiding, vooral omdat hij zich steeds in zijn
werk gedragen heeft gevoeld in Uw steun’, antwoordde zij in de
geïnspireerde zekerheid haar man in het Philips-milieu te vertegen
woordigen zoals geen ander zou kunnen doen. ‘Ik heb al deze jaren
het geluk gehad geheel te mogen samengroeien met het werk van
mijn man, temeer omdat hij er behoefte aan gevoelde alle ups en
downs met mij te bespreken. Daardoor voelen mijn man en ik ons
niet alleen als de vader en moeder van onze kinderen, maar ook de
man en vrouw van onze grote Philipsfamilie, waarin zulk een grote
eensgezindheid heerst. En welk een groot geluk is het niet als er
eensgezindheid heerst in een gezin, in een gemeenschap. Hoe ge
lukkig zou het ook zijn als zij in de gehele wereld heerste.’
Tevoren had Ir. F. J Philips reeds een dankwoord gesproken voor
de uitgereikte onderscheidingen: ‘Er is wel eens gezegd - en buiten
onze onderneming wordt dit meer gezegd dan bij ons - dat het
individu in zo’n groot bedrijf ondergaat in de massa. Toch is het
feit, dat het scherpe oog van het gouvernement deze mensen kan
selecteren uit de grote hoeveelheid Philipsmenscn er een bewijs voor,
dat het met dit opgaan in de massa niet helemaal zo is als wel eens
wordt verondersteld.”
Wat hier in algemene bewoordingen werd geconstateerd, hield
in wezen de grootste lof in, die speciaal Anton Philips kon worden
toegezwaaid: zijn onvermoeide strijd tegen het zuiver organisa
torische, zijn streven naar het in stand houden van goede menselijke
relaties door voortdurend een beroep te doen op het verantwoorde
lijkheidsgevoel van persoonlijkheden, van wie hij veel eiste maar
die hij steeds ook veel had weten te geven.
Het standbeeld bracht tot uitdrukking wat in woorden moeilijk
te zeggen was: een stille hulde aan de mens en de ondernemer. De
ondernemer sprak uit de zienersblik waarmee het beeld op het stads
gewoel neerziet, de mens uit de eenvoud van de wat gebogen, ieder
zo vertrouwde gestalte.
Enige weken later zond Anton Philips een prentbriefkaart met
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een afbeelding van zijn standbeeld aan zijn jongste dochter Jctty
(mevrouw van Riemsdijk), zo op hem gelijkend in haar gevoel
voor humor (zij bevond zich toen in Zwitserland). Philips had op
deze kaart de woorden geschreven: ‘Hier staat hij in de koude en de
regen/ In de derde persoon sprekend, objectiveerde hij zijn visie
op het beeld, met lichte zelfspot over het monument waartoe hij
zijn gevoelens eigenlijk nie t wist te bepalen.
Nog drie maal in de zomer van 1951 gaf Philips plotseling te ken
nen te willen uitrijden. De eerste keer het hij zich langs zijn stand
beeld voeren, dat hij nog steeds niet ‘in levende lijve’ had aan
schouwd; vervolgens langs een aantal fabrieken naar complexen
arbeiderswoningen, die in Strijp in aanbouw waren. De twee
de keer reed men door een nieuwe arbeidersbuurt in Tongelrc.
Het was toen bijzonder druk op straat, zodat hij heel vermoeid
thuiskwam. In september wenste de zieke nog eens ‘de golf ’ te zien.
Voor het clubhuis stopte men even; er werden handen gedrukt.
Daarna werd langzaam lan gs het ven gereden. Even hield men stil
toen men toevallig de professional Witte ontmoette - ieder voelde
het als een afscheid.
De laatste weken van september kwam Philips niet verder dan
zijn studeerkamer. In stille berusting, maar nog steeds toegankelijk
voor de goede dingen van h.et leven, placht hij dan in zijn stoel voor
het raam te zitten. Men kon zien met hoeveel welgevallen hij het
oog Het gaan over de tuin, die in de overgangstijd naar de herfst een
weelde van kleuren vertoonde. Hier en daar begonnen reeds bla
deren te vallen...
Zelfs in dit stadium van zijn ziekte was het genieten van kunst
hem tot steun. Lang kon de blik gericht blijven op een schilderij,
die hem dierbaar was. Soms Het hij een gotisch kannetje of een
ander kunstvoorwerp voor zich op tafel zetten om uren geboeid te
blijven door het spel van 3deur en lijn, dat hem, de verzamelaar,
steeds in de ban had gehouden.
Toen Ir. Otten, na terugkeer van een zakengesprek in Londen,
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zijn schoonvader eind september kwam bezoeken, toonde de pa
tiënt in een opflikkering van kracht enige momenten van warme en
levendige belangstelling. Er werden met heldere stem vragen ge
steld - op de man af, duidelijk geformuleerd, als weleer. Hij stak
hierbij zelfs een sigaar op, met het gewoontegebaar, dat men van
hem kende. De sigaar werd echter na enkele trekjes weggelegd, hij
smaakte niet meer. De belangstelling doofde. Het vermoeide terugleunen in de stoel bewees, dat de zieke verder was gegaan dan zijn
krachten reikten.
In de laatste week van Philips’ leven vond de eerste televisie
uitzending plaats uit de kleine nog zo onvolmaakte studio te Bussum. Het nieuwe communicatiemiddel was hiermee ook in Neder
land uit het vrocg-cxperimentele stadium in de fase van regelmatige
toepassing gekomen. Drie dagen voor Philips’ heengaan kon zijn
zoon Frits hem nog iets vertellen over het historisch moment van
de eerste ‘normale’ televisie-uitzcnding hier te lande. Hij trof zijn
vader aan in een toestand, die een kort gesprek mogelijk maakte.
De man, die eens de grote stuwkracht was geweest voor de ont
wikkeling van de radio, gaf zich nu op zijn ziekbed voor het laatst
rekenschap van verdere perspectieven voor het bedrijf. Zijn laatste
geordende gedachten waren op de toekomst gericht. Daags daarna
begon voor de patiënt de buitenwereld te vervagen.
Mevrouw Philips, die zich maanden lang aan de verpleging van
haar man had gewijd, kon tenslotte de vermoeienissen niet meer
dragen. Er moest in september een nachtzuster komen. Philips
wenste dat de zuster in een aangrenzend vertrek zou waken; hij
riep haar, zich tot het laatst verzettend tegen zijn hulpbehoevend
heid, nooit uit zichzelf.
In de dagen kort voor zijn dood kon hij de slaapkamer niet
meer verlaten. De uren verliepen als een trage kwelling, al werd de
zieke echt pijn lijden bespaard (zoals zijn vrouw steeds vurig had
gehoopt). Tenslotte was hij niet meer geestelijk te bereiken. Men
had het zwijgend afscheid te aanvaarden, wetend dat alles was ge
zegd.
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In de nacht van 6 op 7 october 1951, zondagmorgen om twee
'uur, bleek het leven te zijn geweken. De onzekerheid omtrent de
grenstoestand tussen zijn en niet-zijn was ten einde, de grote rust,
die men ‘de dood’ noemt, een voldongen feit.
Drie dagen later, bij stralend herfstweer, vond de begrafenis plaats.
Om twaalf uur precies verliet de stoet De Laak. Klokken van alle
kerken luidden. De Philipsfabrieken waren gesloten - voor de
industriestad Eindhoven de duidelijkste manifestatie van rouw, die
mogelijk was. Tienduizenden stonden langs de weg naar de be
graafplaats ‘De Oude Toren’ te Woenscl. Tijdens de ontroerende
plechtigheid op het kerkhof speelde de Philipsharmonie ‘Wilt
heden nu treden’ uit Valerius’ Gedenckclanck. In de weelde van
bloemen had een door H.M. de Koningin gezonden krans een cen
trale plaats gekregen. Ir. Frits Philips bedankte voor de laatste eer,
die men zijn vader had bewezen. Zijn toespraak was in een tot het
hart sprekende eenvoud vervuld van de geest van de overledene.
Nadat de Philips Harmonie nog een koraal uit de Mattheus Passion
had doen horen, ging men in alle stilte uiteen.
Terwijl de begrafenis te Eindhoven plaats vond, herdacht men
ook in andere Philipscentra in binnen- of buitenland de betreurde
leider - een medeleven van verre, ontroerend door een intensiteit
van beleven, die door geen afstand kon worden verzwakt.
Te Hilversum, in een bijeenkomst van het personeel van de Ne
derlandse Seintoestellen Fabriek citeerde de heer C. Verhoeff enige
regels uit een gedicht van A. Roland Holst:
‘Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.'
Het is een privilege van de dichter om in enkele woorden een we
reld van herinneringen te kunnen omspannen.
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Anton Philips heeft de vruchten van zijn werk geplukt, maar nog
meer kunnen nalaten aan de generaties, die na hem zouden oogsten.
Ook hun oogsten kan echter slechts zin hebben voor zover het
‘dienen’ zich daarbij laat gelden- Het werk door Gerard en Anton
Philips begonnen, is, menselijkerwijs gesproken, bestemd om een
duurzaam element in de Nederlandse volkshuishouding te blijven.
De ondernemer Philips wist zijn opvolging in veilige handen. De
mens Anton Philips het de grootste leegte na waar het om de zuiver
menselijke betrekkingen ging met hen, die het nauwst met hem
verbonden waren, zijn vrouw vooral. Zij wisten echter dat in het
onvermijdelijke moest worden berust. In hun herinnering ligt een
glimp van de eeuwigheid, die de beperking van het aards bestaan bij
tijd en wijle in hoger licht doet zien.
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