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Hoe het is gekomen . . .
Pas na lange tweestrijd heb ik besloten tot het te boek stellen van mijn
memoires. Ik zou er nooit aan zijn begonnen, als niet de uitgever Ad
Donker mij bij herhaling daartoe had aangespoord. Evenmin zou dit
boek klaar gekomen zijn zonder de vaardige pen van Leo Ott.
Ten slotte hebben enkele beweegredenen de doorslag gegeven. De
jaren van 1930 tot 1975 waren in het leven van de ondernemers vol
evenementen. Dat geldt zeker voor hen, die aan de top werden ge
confronteerd met de wederwaardigheden van het Philipsconcern, met
zijn vertakkingen over de gehele vrije wereld. Hoe wij deze aan de
top ervaren, daarop reageren en onze maatregelen nemen, heb ik trach
ten weer te geven. Mijn eigen inbreng in die periode is moeilijk te
bepalen. Het besturen van het concern is altijd teamwerk, zij het dat
de een zijn stempel op de te nemen beslissingen meer drukt dan de
ander. Op mijn plaats in het geheel heb ik steeds getracht mij te laten
leiden door deze regel: ‘Philips should be a part of the cure of the
world and not a part of the disease.’ Dat daarbij mijn vertrouwen in
de almachtige God een rol speelde, zal in deze bladzijden van tijd tot
tijd naar voren komen.
Ik hoop dat mijn boek voor veel jongeren een aansporing zal zijn
om hun capaciteiten te geven aan een onderneming — ook een multi
nationale — die de overtuiging huldigt van de juistheid en de kracht
van de ondernemingsgewijze produktie. Hun capaciteiten, verbeel
dingskracht en energie zullen daar de mogelijkheden tot ontplooiing
vinden, zowel in eigen land als daarbuiten. Het moet een uitdaging
voor hen zijn zich in te zetten voor de spreiding van de welvaart over
de wereld en dat in samenwerking met een grote verscheidenheid van
medewerkers.
Het spreekt vanzelf dat mijn leven voortdurend was verweven met
het concern, dat mijn naam draagt. In dit boek streef ik ernaar enig
inzicht te geven in wat er bij Philips omgaat. Handel en wandel van
een onderneming, of dat een kleine zaak is of een wereldconcern, wor
den bepaald door mensen van vlees en bloed, met al hun deugden en
gebreken.
Bij deze terugblik moest ik uitgaan van één mens, ik zelf, ofschoon
ik zeer goed weet dat een onderneming bestaat bij de gratie van ge-
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zamenlijk denken en doen. Mij dunkt, dat onze uit een tiental leden
bestaande Raad van Bestuur een voorbeeld is van teamwerk. Hier gaat
het echter vooral om een overzicht van mijn leven met Philips, waar
voor ik moest putten uit herinneringen. Ik heb nooit een dagboek ge
houden, noch aantekeningen gemaakt. Omdat het in de aard van de
mens ligt dat hij gemakkelijker het onaangename vergeet of verdringt
dan de goede dingen des levens, is het mogelijk dat het totale beeld
iets rooskleuriger is uitgevallen dan het in werkelijkheid was. Het
was mij niet te doen om een zakelijk verslag, ik geef een persoonlijke
kijk op wat gebeurde. Voor zover mogelijk en nuttig heb ik data en
details gecontroleerd, wat niet uitsluit dat over sommige gebeurtenis
sen andere meningen mogelijk zijn. Ik dank allen die mij inlichtingen
verschaften, in het bijzonder ons Bureau Archiefzaken.
Ten volle ben ik mij bewust van het voorrecht, dat ik gedurende zo
veel jaren één van hen ben geweest, die leiding mochten geven aan
zo’n ongelofelijk interessant en volstrekt uniek concern als Philips.
Ik ben dankbaar voor de vriendschap die ik van zovelen bij mijn werk
mocht ondervinden. Ik dank God, die mij daarbij geholpen heeft, niet
in het minst door mij de onverwoestbare gezondheid te geven, die zo’n
taak vereist. Een grote steun was mijn harmonieus gezin en dan in de
eerste plaats mijn vrouw, die mij al meer dan 50 jaar trouw terzijde
staat, in goede en kwade dagen. Aan haar wil ik dan ook graag dit
boek opdragen.

Eindhoven: April 1974 / Maart 1976.

1
Op veeg naar 'De Fabriek'
Op een prachtige dag in september 1923 liep ik langs de Oude Delft, op
weg naar de kapper om mijn haardos radicaal, tot op de millimeter, te
laten verwijderen. Het was een ongewone operatie, die bij mij onbe
stemde gevoelens wekte. Ik wist, dat met mijn haar ook iets van de be
scherming zou verdwijnen, die mij tot dan toe had omringd. Nog enige
weken te voren had ik met mijn moeder door Delft gelopen, op zoek
naar een geschikte studentenkamer. Zij wilde graag zien, waar ik te
recht kwam. Aan de Oude Delft 170 hadden wij ‘de’ goede kamer
gevonden.
Van de kapper ging ik naar het hoofdgebouw van de Technische
Hogeschool. Het was de dag, waarop de corpsleden zich lieten in
schrijven. De ontvangst was heel correct, ik zette handtekeningen en
leverde de nodige papieren in, maar nauwelijks waren de formaliteiten
afgewikkeld of ik werd met enige lotgenoten naar een andere zaal ge
voerd, wat erg vriendelijk is gezegd. Het was moeilijk uit te maken, of
je daarheen werd geschopt of geslagen, maar je kwam er beslist in te
recht en op het moment dat de deur achter je werd dichtgesmakt, was
je aan de meute overgeleverd. In het Sociëteitsgebouw, waar we later
heentrokken, werd het nog een graadje erger. Ik stond in een volslagen
andere wereld dan ik gewend was, in een milieu zonder enige compassie
en bescherming.
In mijn geboortestad Eindhoven was ik dat anders gewend geweest,
als de enige zoon van de fabrikant Anton Frederik Philips, die sinds hij
in 1894 mijn oom ir- G. L. F. Philips bij zijn gloeilampenfabriek ging
helpen, slechts één grote hartstocht had gekend, de fabriek, of ‘het fa
briek’, zoals men dat in Brabant placht te zeggen. Na zijn huwelijk in
1898 met Annetje de Jongh uit Rotterdam had hij zijn leven moeten
verdelen tussen zijn gezin en de onderneming. Deze met geweldige
kracht groeiende firma nam zijn aandacht zo volkomen in beslag, dat ik
hem van mijn prille jeugd af over ‘de zaak’ heb horen praten. Eerst
sprak hij met mijn moeder, die zijn belangstelling van harte deelde, later
met ons, zijn kinderen. Wij waren met ons drieën. Mijn oudste zuster
Annetje was in 1899 geboren, kort na de dood van het tweede dochter
tje Beppie was ik in 1905 ter wereld gekomen, in 1906 volgde mijn
jongste zuster Jetty.
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In die jaren werd het vanzelfsprekend geacht, dat ik met De Fabriek
te maken zou krijgen, maar mijn vader was er de man niet naar om mij
zo’n voorrecht cadeau te geven. Ik zou mijn plaats bij Philips moeten
verdienen en hij hoopte dat ik daarvoor in het voetspoor zou treden
van zijn broer, die ingenieur was. Mijn weg naar de zaak zou dan lopen
over Delft, maar hij zou beginnen op de befaamde Nutsschool en wor
den vervolgd op de hbs. Het was tekenend voor het Eindhoven van
die jaren, dat er pas sedert kort een hogere burgerschool bestond.
Vroeger was een Eindhovense jongen voor de HBS-studie op Helmond
aangewezen. Eindelijk kwam er een hbs met driejarige cursus en
moest iemand die het volledige eindexamen wilde doen nog twee jaren
naar Helmond, maar in mijn tijd was onze hbs volwaardig! Het was
een genoeglijke gemeentelijke instelling, waar in kleine klassen de basis
kon worden gelegd voor een hogere studie. Naast mijn schoolwerk
deed ik dapper mee aan de padvinderij, die in onze stad bepaald bloeide.
Van mijn padvindersvrienden zijn er vandaag nog enigen lid van mijn
kegelclub.
Het eenzijdig op de eigen stad gerichte leven vonden mijn ouders op
den duur niet ideaal. Eindhoven was nog klein, de contacten waren be
perkt, de horizon was niet wijd. Ze hadden daarvoor een scherp oog,
omdat zij te goed wisten wat er boven de Moerdijk gaande was. Ge
durende een vakantie maakte ik kennis met twee jongens Visser ’t
Hooft, met Wim, later secretaris-generaal van de Wereldraad van
Kerken, en met Hans, die te Velp dokter werd. Zij spoorden mij sterk
aan een jongenskamp van de Nederlandse Christelijke Studentenver
eniging mee te maken. Destijds waren de Ncsv-kampen zeer in trek.
Als jongen van een jaar of veertien maakte ik mijn eerste jongenskamp
mee, waar ds. Gerrit Barger één van degenen was, die invloed op mij
hadden. Ik heb daar Nico Slotemaker de Bruine leren kennen, wat een
relatie voor het leven is geworden. Jaren achtereen heb ik aan deze
jongenskampen deelgenomen, waar een volkomen nieuwe wereld voor
mij openging. Ik verkeerde daar vooral tussen noorderlingen, die ik wat
zwaar op de hand vond; zij maakten van allerlei zaken veel meer een
probleem dan wij in het zuiden dat gewend waren, maar de sfeer in die
kampen vond ik machtig. Figuren als prof. dr. Maarten van Rhijn, dr.
Herman Rutgers en ds. Bas ter Haar Romeny hebben daar stellig tot
de groei van mijn geloof bijgedragen, zoals dat bij veel deelnemers het
geval is geweest. Later in mijn studententijd heb ik verschillende malen
actief aan zo’n kamp meegewerkt, als ‘kampcheffie’. Toen ik in Delft
ging studeren, ontmoette ik daar allerlei bekenden uit diezelfde om
geving, wat mij des te plezieriger aandeed, omdat ik daar zo weinig
jongelui uit het zuiden aantrof.
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Als zoon van een fabrikant ging ik naar Delft in een tijd, dat slechts
weinig industriëlen hun jongens lieten studeren. Daar studeerden veel
zoons van hoogleraren, elektriciteitsdirekteuren en waterstaatsinge
nieurs, jongelui uit academische en militaire kringen en jongens die op
de hbs opvallend knap waren geweest. Fabrikantenzoons waren er
zeldzaam. Men moet daarbij bedenken, dat in de vorige eeuw het vaak
de goede kooplui waren geweest, die met veel ondernemerszin de in
dustrieën hadden opgezet. Zij hadden zich naar boven kunnen werken
in allerlei kleine bedrijven of via de huisindustrie, zoals in de textiel. In
de scheepsbouw was het niet anders. Zelfs vandaag zijn er nog kleine
werven, waar geen ingenieur is te vinden en die toch prima schepen af
leveren. Zo was het begrijpelijk, dat zulke vaders voor hun zoons, als
opvolgers, bovenal het grondig leren van het vak in de praktijk nood
zakelijk achtten. Tegenwoordig gaan veel zoons van industriëlen stu
deren, in mijn tijd had ik echter nauwelijks soortgenoten. Ook Bra
banders waren in Delft dun gezaaid. Juist omdat wij klein in getal
waren, hadden we een eigen gezelschap, ‘Brabantia’, waar wij de oude
gebruiken zoals het vieren van Driekoningen in ere hielden.
Mijn studie voor ingenieur had nog even in gevaar verkeerd. Terwijl
mijn ouders een buitenlandse reis maakten, logeerde ik bij mr. H. F.
van Walsem, één der naaste medewerkers van mijn vader en in hart en
nieren jurist. Tegenover mij hemelde hij zijn vak zo op, dat ik daarvan
onder de indruk kwam en met mijn vader daarover sprak. Dat kwam
niet goed aan. Hij liep bij Van Walsem binnen en viel tegen hem uit:
‘Wat doe jij aan de toekomst van mijn zoon te peuteren? Die jongen
moet ingenieur worden!’
En naar Delft zou ik dan gaan. Nu had ik al vóór mijn inschrijving
met de stad kennis gemaakt en zelfs een voorproefje van het studenten
leven genoten. Dat viel juist in de mooie tijd na het eindexamen. Ik kan
mij moeilijk heerlijker dagen voorstellen dan die, nadat je het eind
diploma hebt behaald van een middelbare school. Dan valt een zware
druk van je af, je gaat vol illusies een nieuwe toekomst tegemoet en op
kort zicht lokt een onbezorgde vakantie.
Daarbij kwam het buitenkansje, dat Jan Feith bij ons logeerde. Hij
was een studievriend van vader uit de tijd van de Handelsschool te
Amsterdam. In die dagen werkte Feith als correspondent voor de ‘In
dische Post.’ Hij had een perskaart voor het komende lustrum te Delft,
die hij toch niet kon gebruiken. Deze bood hij mij aan! Zo’n kans heb
ik dadelijk geaccepteerd. Ik ging naar Delft, waar ik bij familie kon
logeren en maakte het lustrum mee.
In het jaar 1923 was er voor de eerste maal bij het lustrum geen
maskerade, doch werd er een spel opgevoerd, ‘De Torenbestormer’ van
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Herman Teirlinck, onder regie van Johan de Meester. Dat lustrumspel
heeft op mij een onvergetelijke indruk gemaakt, zoals het zich afspeel
de op een mooie, zomerse middag, op het marktplein vol kleurige vlag
gen en decors, met als achtergrond de indrukwekkende toren. Het
thema was de strijd tussen de geest en de materie. Telkens als de geest
overwon, klom hij een trans hoger tegen de toren op. De hoofdrol van
de geest werd vervuld door een oudere vriend, die echter geen bergkletteraar was; op het moment van het tegen de toren opklimmen met
een touwladder, kwam een ingehuurde matroos het karwei overnemen.
In die tijd werd nog niet met microfoons en geluidsversterking, maar
wel met bazuinen en klaroenen gewerkt.
Bij de andere evenementen van het lustrum trof ik vrienden aan uit
de Ncsv-kampen en Brabanders die ik kende. Maar als ik alleen over
de Oude Delft liep, droomde ik van mijn komende studiejaren in deze
stad, waar het verkeer zich nog hoofdzakelijk te voet of per fiets af
speelde, afgezien van de stoomtram. Langs de grachten, waarin de zon
zich spiegelde, stonden de linden en iepen in het nog frisse groen van
de jonge zomer, als decoratie voor de mooie oude huizen en gebouwen.
En hoe feestelijk deed het aan de studentenbesturen te zien rijden in de
open rijtuigen, de paarden getooid met pluimen en even de draf in
houdend, wanneer ze over de schilderachtige bruggen reden!
Aan het feest zelf kwam ik niets te kort. Onder de derdejaars studen
ten trof ik een vriend uit Helmond, die als lustrumdame zijn eigen
zuster had. Voor hem was dat minder gezellig. Ik heb mij onmiddellijk
over haar ontfermd en kon meteen met de derdejaarsclub meefeesten;
er werd gesoupeerd in de Doelentuin, er werd gedanst tot in de vroege
uurtjes, terwijl het weer niet mooier kon zijn. Het was werkelijk een
ideale week.
Bij mijn aankomst in september was het toneel wel veranderd.

WERKTUIGBOUWKUNDE

Op die dag, dat ik van de kapper naar de Hogeschool liep, was ik hal
verwege op mijn weg naar ‘De Fabriek’. Dat ik mij bij de afdeling der
Werktuigbouwkunde liet inschrijven, was het resultaat van een lang te
voren gemaakte keuze.
Vandaag kan men zich moeilijk voorstellen, dat in 1923 de Philipsfabrieken nog bijna uitsluitend gloeilampen maakten. Na de eerste
wereldoorlog waren zij begonnen radiobuizen te fabriceren, daarna
onderdelen zoals luidsprekers en plaatspanningsapparaten en ten slotte
radiotoestellen. In de research werkten vooral physici, chemici en
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electrotechnici naast werktuigbouwkundigen voor de constructie van
de gloeilampenmachines. Werktuigbouwkundige ingenieurs voor de
produktie waren er eigenlijk slechts enkelen.
Bij het kiezen van een studierichting wilde ik rekening houden met
mijn eigen capaciteiten en met de kansen bij Philips. Nu ben ik sterk
visueel ingesteld; elk begrip roept bij mij dadelijk een beeld op en ik
voel meer voor het spel van lijnen en het construeren van dingen dan
voor het oplossen van theoretische en wiskundige vraagstukken. Op
mijn eindexamenlijst stonden drie negens, voor lijntekenen, handteke
nen en aardrijkskunde, juist vakken waarbij het visuele een rol speelt.
Met deze instelling zou het moeilijk zijn onze elektrotechnici en physici, stuk voor stuk flinke knapen op hun gebied, te evenaren, maar in
de richting van de constructie voelde ik mij sterk. Reeds in mijn hbsjaren interesseerde mij de vraag: hoe worden de produkten gemaakt?
Wat men ook uitdenkt of construeert, op zeker ogenblik moet zo’n
ding worden vervaardigd. Die kant wilde ik uit. Dus koos ik Werk
tuigbouwkunde.
Vol verwachting ging ik in september naar Delft. Met mijn kamer
aan de Oude Delft 170 had ik het goed getroffen. Reeds in die tijd ging
mijn liefde uit naar gezellige en mooie dingen om mij heen. Mijn kamer
werd dan ook ingericht met een antieke kast en een schapraai uit het
ouderlijk huis en ik begon zelf al gauw oude Delftse tegels te ver
zamelen.
De overgang van het beschutte milieu in de kleine stad, waar men
elkaar nog kende, naar de Hogeschool en het studentenleven, met al
zijn voor mij nieuwe facetten, was wel groot. Alles kwam tegelijk op
mij af, corps, groentijd, studie, sport, nieuwe vrienden, professoren en
assistenten. Dan was er de kwestie van het maandgeld. Mijn ouders
hadden er altijd zorgvuldig voor gewaakt mij op dat gebied te ver
wennen, maar in Delft had ik een maandgeld, ruim voldoende om daar
van rond te komen en deel te nemen aan het verenigingsleven. Ik kreeg
al gauw diep respect voor enkele medestudenten, die ondanks een
minimumtoelage kans zagen mee te doen aan allerlei sporten en feestjes.
Op de groentijd had ik mij terdege voorbereid. Enkele oud-Delftenaren in Eindhoven hadden mij nog eens goed ingelicht en ik was van
plan vooral de humoristische kant ervan in het oog te houden. Natuur
lijk probeerde ik mij evenals mijn lotgenoten zoveel mogelijk te ‘druk
ken’, waarbij het geluk mij diende. Dadelijk mocht ik meedoen bij het
groenentoneel, met zijn kostelijke repetities. De verzen die daar werden
gedeclameerd, zouden zelfs vandaag, wat de ongezouten taal betreft,
nog een goede beurt maken, maar in die tijd moest ik er wel even aan
wennen. Als groen heb je verder altijd ongelijk, je ziet alles glad ver-
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keerd en omdat ik dat alles al gauw als de gewoonste zaak van de
wereld beschouwde, viel het best mee. Ik ben zonder beschadiging door
de groentijd gekomen, al wilden sommige heren mij nog wel inpeperen
dat ik in mei niet volkomen rechtmatig het lustrum had meegevierd.
Door mijn eigen jaar werd ik als voorzitter gekozen van het eerstejaars
bestuur, wat ik toch, als Brabander, wel leuk vond.
In het Delftse Studenten Corps werd hard gewerkt, naar twee kan
ten. De bestuursfuncties werden ernstig genomen en ook de leden wa
ren actief. Mijn vrienden die lid waren van Laga, van Apollo en die
evenals ik in allerlei gezelschappen zaten, deden hun werk even ambi
tieus als nauwgezet. Door contacten met studenten van elders had ik
al gauw door, dat het niet in alle studentencentra zo serieus toeging.
Dat aan goed bestuur streng de hand werd gehouden, heb ik aan den
lijve ondervonden. In mijn tweede jaar werd ik benoemd tot thesaurier
van de Alpenclub, waarna mijn voorganger mij een nietig opschrijf
boekje toestopte. Daarin was opgetekend, wie moest betalen, en hoe
veel. Mijn gedachte was dat het zo wel zou horen, dus die administratie
werd een rommeltje. Daarover werd ik duchtig onder handen ge
nomen. Toch maakte men mij secretaris! Misschien verwachtten de
heren dat ik het ditmaal beter zou doen. Welnu, ik heb gezorgd dat op
mijn secretariaatswerk maar dan ook niets was aan te merken. Vele
excursies heb ik voorbereid en zelf heb ik mee ‘gekletterd’ in het Mont
Blancmassief onder de voortreffelijke leiding van de bekende Zwitserse
geoloog dr. Wyss. Een ander positief punt in het corps was, dat men
zich aan de afspraken hield. Wie op zich had genomen iets te doen en
zich later een veel aantrekkelijker werkje zag aangeboden, sloeg dat af.
Oude afspraken gingen vóór.
In 1924 was ik bestuurslid van het Studenten Toneelgezelschap. Het
jaar daarop maakte ik deel uit van de oprichtingsredactie van ‘De Spie
gel’, het orgaan van de Delftse studenten, dat nog bestaat. Ook het
volgend jaar was ik lid van de redactie. Deze werkzaamheden hebben
op mij een blijvende invloed gehad, evenals het medewerken aan de
redactie van de Almanak 1928. De hele wording van het blad heb ik
sterk meebeleefd, de redactievergaderingen, het schiften en bewerken
van de kopij; ik heb geworsteld met het gebrek aan goede bijdragen en
al de spanningen van dat werk heb ik gekend. Als gevolg heb ik een
grote belangstelling voor de pers overgehouden. Ik bekeek later graag
alles wat er vanwege het concern moest worden gepubliceerd en ik
volg natuurlijk ‘De Philipskoerier’ en ‘Philips News’ nog met veel
interesse.
Een belangrijk element in het corpsleven was de eigen jaarclub.
Daarmee had ik het bijzonder getroffen. Wij vormden naar onze eigen
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mening een patent stel jongelui, die allen hun bijdragen tot het gezelligheidsleven hebben geleverd. Senaat, kroegbestuur, Laga, Apollo,
Rugby, Hockey, Tennis, Toneel en Carrousel, in al deze besturen
hebben clubgenoten plaatsen ingenomen. Maar intensief deelnemen
aan de corpsactiviteiten en hard studeren gaan moeilijk samen. Wij be
gonnen met ons elven, waarvan er slechts drie de eindstreep hebben ge
haald. Eén van onze beste vrienden, Tom Regout uit Maastricht, is ge
durende zijn studie overleden. Enkelen vielen in het vierde jaar af, om
dat ze nog geen examen hadden gepresteerd. De vaders vonden dan,
dat ze maar beter in de praktijk konden gaan, hetgeen vaak neerkwam
op het vertrek naar Nederlands-Indië.
Terugziende op die tijd, bespeur ik hoe de vriendschappen, in die
periode ontstaan, tot de mooiste van mijn leven behoren. In je studie
jaren sluit je vriendschap zonder bijgedachten in de geest van: is het
voor mijn toekomst nuttig met die of die aan te pappen? Dat kan je
dan niets schelen, je kijkt er alleen naar of de vent je ligt, ja of neen, en
daarnaar handel je. Het heeft voor mij ook geen zier uitgemaakt, of ze
in hun verder leven meer of minder succes hebben gehad. Voor mij
bleven ze de jongens met wie ik vriendschap had gesloten en ik heb
steeds getracht hun vriendschap te behouden.
In de studentenwereld van die dagen wilde men volstrekt niet weten
van enige politiek! Slechts bij één gelegenheid is daarop een uitzonde
ring gemaakt. Dat was toen in 1925 het ontwerp-verdrag over het
Moerdijkkanaal tussen Nederland en België in het geding was. Daar
over kwam de Delftse studentenwereld in rep en roer. Voor de rest
was politiek bij ons taboe en wij waren daarop zelfs trots. Politiek was
in onze ogen een zaak van de kille maatschappij. Dat zou later wel aan
de orde komen, maar in onze studiejaren wilden wij er niet mee wor
den geconfronteerd. Dat was een levenshouding. Vandaag is die in
stelling van de studenten wel radicaal veranderd.
Bij dat alles moest ook nog worden gestudeerd. Al behoorde ik dan
tot de drie van mijn club die het ingenieursdiploma hebben behaald, in
het eerste jaar heb ik toch niet bepaald hard gewerkt. Dat was niet eens
de gewoonte. Volgens de toen heersende opvatting was dat jaar vooral
bestemd voor de aanpassing aan de nieuwe omgeving en aan een geheel
andere manier van studeren. Ik bezocht niet veel colleges, maakte wel
mijn tekeningen, deed op het laboratorium mijn proeven, maar aan de
examens aan het einde van dat jaar heb ik niet deelgenomen. Het was
nog juist de periode, dat slechts eenmaal per jaar, in mei, examen kon
worden gedaan. Tentamens waren uitgesloten. Binnen een korte pe
riode moest men examen doen in een groot aantal vakken. Dat kon
zelfs een obsessie worden! Nog jaren nadat ik uit Delft was vertrokken,
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moest ik eraan wennen, dat ik volop van het voorjaar kon genieten
zonder dat als een donkere wolk een examen boven mijn hoofd hing.
In het algemeen onderging ik de sfeer in Delft anders dan die in
Brabant, waar alles zonniger en gemoedelijker aandeed. In Delft konden
de straten vaak wat somber lijken, daar hing mist of dreigde een regen
bui, altijd waren de straatstenen nat en ook was er verschil in mentali
teit. Botste je in Delft per ongeluk bij één van die vele straathoeken
tegen iemand op, dan was het dadelijk: ‘Zeg joh, kun je niet beter uit je
ogen kijken!’ terwijl je bij ons in Brabant in zo’n geval zou horen: ‘Hoe
is ’t, manneke, hedde ge soms niet goed geslapen?’
In Delft ben ik gaan beseffen, wat Brabant eigenlijk voor mij beteken
de. Ofschoon mijn beide ouders niet uit Brabant afkomstig waren, voel
de ik mij sterk met Eindhoven en Brabant verbonden. Op de Nutsschool, met jongens en meisjes van alle rang en stand, met de tuinlui en
de mensen die ik ontmoette, is mij de Brabantse tongval eigen gewor
den. Aan de ene kant voelde ik de invloed van mijn ouders, van mijn
studie in Delft en later van mijn loopbaan door de hele wereld, aan de
andere kant heb ik mij, doordat ik in Eindhoven ben geboren en ge
togen en daar vele vrienden heb, altijd sterk Brabander gevoeld. Ik heb
begrip gekregen voor het door de eeuwen heen achtergesteld zijn van
de Brabanders bij de inwoners van de Verenigde Provincies der Neder
landen. In mijn Delftse tijd ging ik meestal eenmaal in de drie weken
een weekend naar huis en als de trein dan over de Moerdijkbrug reed,
voelde ik mij gelukkiger. Daar wachtte Brabant; ik kwam weer thuis.
Eigenlijk is dat mijn hele leven zo gebleven.

VERLOOFD EN GETROUWD

Gedurende mijn tweede studiejaar, 1924/25, heb ik mij verloofd met
wat ik graag noem ‘de vrouw van mijn leven’. Mijn kennismaking met
haar was te danken aan een dansclub, die mijn jaargenoten in Den Haag
hadden georganiseerd. Als ik aan zo’n Haags meisje vertelde, dat mijn
vader op de fabriek werkte, was dat in haar ogen iets totaal vreemds.
Volgens haar idee stond hij dan in een witte jas ergens in een weverij.
Op één van die dansavonden zag ik voor het eerst Sylvia van Lennep,
wie het niet aan vereerders ontbrak. Er waren rivalen! Maar na enkele
ontmoetingen had ik een zo rotsvaste overtuiging, dat zij de vrouw
was met wie ik door het leven zou gaan, dat ik zelfs onder de grootste
teleurstellingen er geen seconde aan heb getwijfeld, of zij zou werkelijk
mijn vrouw worden.
Een zware tegenslag ontmoette ik omstreeks Kerstmis 1924. Met
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mijn studentenvakgenootschap ‘Leeghwater’ maakte ik een excursie
naar het Ruhrgebied, waar wij enkele grote industrieën bezochten. Aan
sluitend daarop zou te Brussel de ‘koffievlag’ worden overgedragen.
Dat was een typisch Delftse instelling. Zij stamde uit 1903, toen de ge
bruikelijke maskerade bij het lustrum de aanbieding van het smeek
schrift der edelen aan de landvoogdes Margaretha van Parma voor
stelde. Na zo’n maskerade werden de rekwisieten aan de meestbieden
den verkocht. Bij die gelegenheid heeft een club de vlag van Brussel
verworven en het gebruik ingesteld, dat elk jaar deze vlag zou worden
overgedragen aan een club, die zich had onderscheiden door goed
corpsgedrag. Bij veel clubs bestond een dagelijkse koffietafel, die bij
één der leden werd genoten. De kosten daarvan werden omgeslagen.
Hield een club deze traditie enkele jaren vol, dan gold dat als een be
wijs van een hecht clubverband en zo kon zij mede daardoor in aan
merking komen voor de ‘koffievlag’. De overdracht van de vlag ge
schiedde toentertijd steeds te Brussel. Drie leden uit een oudere club,
uitgedost in historische kostuums, droegen plechtig de vlag binnen, die
daarna werd overgedragen. Nog vandaag komen bij elk corpslustrum
de koffievlag-reünisten bijeen, om gezamenlijk een koffiemaaltijd te ge
bruiken.
Zo ging ik dan, na ons bezoek aan de Ruhr, met enkele vrienden
naar Brussel, om daar de overdracht mee te maken. Het werd een
glorieus feest en wij raakten in zo’n goede stemming, dat drie van ons
spontaan besloten meteen door naar Parijs te gaan. Bij mij zat daar wel
een bedoeling achter. Mijn jongste zuster Jetty verbleef daar in een
pensionaat en daar was ook Sylvia van Lennep! Bovendien wist ik, dat
mijn vader voor onderhandelingen in Parijs moest zijn. Hij logeerde
dan altijd in Hotel Meurice, waar hij omstreeks kwart over acht placht
te ontbijten. Van de Gare du Nord ging ik regelrecht naar zijn hotel en
daar trof ik hem aan de ontbijttafel. Ik vertelde hem dat ik zojuist met
twee vrienden was aangekomen en dat wij graag een paar dagen in
Parijs wilden blijven. Het slot was: ‘Vader, hebt u wat kopeken voor
me?’ Dat lukte wonderwel en we beleefden enkele mooie dagen. Na
een thé dansant heb ik het toen bestaan ergens op een brug midden in
Parijs Sylvia van Lennep om haar hand te vragen. Dat pakte totaal ver
keerd uit. Het was zó onverwacht, zei ze; ze had nooit hieraan kunnen
denken! Wonderlijk genoeg voelde ik mij door dat blauwtje niet eens
zo uit het veld geslagen. Samen liepen we naar de Rue de Bourgogne,
zij hevig van streek, we bleven al pratende ergens stilstaan voor een
raam, tot opeens vinnig tegen een ruit werd getikt. Iemand riep: ‘Circulez, s’il vous plait!’ We liepen dus maar door. Bij het afscheid zei ik:
‘Trek het je maar niet aan. Later zullen we wel zien ..

i8 | Vijfenveertig jaar met Philips
Ik voelde mij zo volkomen zeker over de goede afloop van de zaak,
dat ik die avond met mijn kornuiten naar de Place Pigalle ben gegaan,
waar wij ons best hebben geamuseerd. Dat een waarzegster mij daar
voorspelde: ‘Mijnheer, u zult pas op uw 32ste jaar trouwen!’ kon mij
niet van mijn stuk brengen. Ik was er rotsvast van overtuigd, dat Sylvia
van Lennep voor mij bestemd was.
Enige tijd later was het carnaval. Ik heb haar meegenomen naar
Breda en Den Bosch, waar we een leutig feest meemaakten en ik dacht,
dat de zaak wel voor elkaar was. We maakten ook nog enkele heerlijke
wandelingen in de bossen bij Eindhoven. Maar zij, met haar Hollandse
bedachtzaamheid, zette zich juist schrap om zich niet onder invloed
van het carnaval en van Eindhovens mooie omstreken vast te leggen.
Enige maanden later gaf het Delftse Studententoneel zijn uitvoering. Ik
zat in het bestuur en nodigde haar uit. Zelf speelde ik in het stuk een
rolletje mee. In Delft kwam je dagen vóór zo’n avond nauwelijks aan
slaap toe. De Delftenaren deden alles zelf, decors maken, voor de re
kwisieten zorgen, je moest repeteren, maar met dat al kwam je nachten
achtereen nauwelijks op je bed. De uitvoering werd gegeven in De
Doelen. Daarna volgde het bal. Beneden werd gedanst, op het balkon
kon je rustig met een meisje praten. Terwijl we daar wat zaten na te
kaarten over de voorstelling, hoorde ik haar zeggen: ‘Als je me nu
weer vroeg, geloof ik dat ik ja zou zeggen.’ Maar ik ... reageerde niet,
oververmoeid als ik was.
Met wat vrienden kon ik een grote auto huren, waarin we zeven
meisjes propten, die de chauffeur aan de juiste adressen in Den Haag
moest afleveren. Het werd te duur om ze afzonderlijk weg te brengen
en we snakten naar slaap. Ik ging naar o.d. 170. Eindelijk uitslapen!
De volgende dag werd ik tegen de middag wakker. Ik dacht na over
ons gesprek, hoorde weer die zin en besefte, dat ze eigenlijk ja had ge
zegd! Meteen sprong ik uit bed en schreef dadelijk een briefje, waarin
ik voor de komende zondag mijn bezoek aankondigde. In die tijd werd
dat nog dezelfde dag door de post bezorgd. Het resultaat was een
duidelijke wenk: ik moest dan bij haar thuis wel op een hebbelijke ma
nier binnenkomen. Het geluk was met mij. Die zondag, op 3 mei 1925,
had ons nationaal elftal de grote wedstrijd Nederland-België te Amster
dam bepaald grandioos gewonnen. Ik stapte de kamer bij haar ouders
binnen, luidkeels roepende: ‘En weten jullie, Holland heeft met 5-0 ge
wonnen!’ Meteen was het ijs gebroken. Dezelfde dag verloofden wij
ons.
Wel werd het een verloving ‘in stilte’. Ik was even 20, zij was nog
jonger. Onze ouders vonden ons allebei wel heel jong. Goed, dan ver
loofd in stilte, maar heel Delft wist het. Er waren nog enkele dingen

Op weg naar ‘De Fabriek | 19

af te doen. Het Leidse lustrum was op komst en Sylvia had een af
spraak, dat zij met de ‘Praeses Collegii’ naar het lustrum zou gaan. Dat
was geen geringe onderscheiding; maar zij vond dat dit niet met de
verloving was te verenigen en moest haar belangrijke vriend afzeggen.
Wel speelde zij mee in het stuk van het Leidse Toneelgezelschap ter ge
legenheid van het lustrum. Zij hield daarvan en acteerde uitstekend. Als
afgevaardigde van het Delfts Studententoneel ging ik naar de voor
stelling om namens ‘Delft’ de krans aan te bieden, zodat ik lijdelijk
moest aanzien, hoe zij in het stuk enige malen in de armen van één
mijner Leidse vrienden viel.
Ruim vier jaar zijn wij verloofd geweest. Een veel te lange tijd. De
huidige toestand, waarin jongelui met serieuze plannen in hun stu
dententijd kunnen trouwen, lijkt mij beslist beter. Zo worden allerlei
spanningen en tegen de natuur indruisende toestanden vermeden.
In onze verlovingstijd gingen wij vaak naar Noordwijk om naar de
tenniswedstrijden te kijken, vooral die om de Davis Cup. Een oom van
Sylvia, Christiaan van Lennep, was meermalen nationaal kampioen. Ook
haar vader, Roelof van Lennep, was een groot speler geweest. Met de
blauwe tram gingen wij dan naar Noordwijk om daar Van Lennep en
Diemer Kool te zien spelen, o.a. tegen Zuid-Afrika om de Davis Cup
en wij waren wat trots op oom Christiaan.
Een voordeel van zo jong verloofd te zijn is, dat je eikaars vrienden
goed leert kennen. Sylvia heeft altijd intens mijn tijd in Delft mee
beleefd. Meermalen heeft zij meegespeeld in het Delftse Studenten
toneel en ook in de carrouseluitvoeringen van het lustrum in 1928
hebben wij samen meegereden.
Na haar eindexamen gymnasium a aan het Nederlands Lyceum
voelde zij niet voor studeren, maar wel voor sociaal werk. Zo heeft zij
jarenlang ’s ochtends gewerkt in wat toen heette een zuigelingentoevlucht, een instelling voor ongehuwde moeders en haar kinderen. Daar
was zij geregeld bezig met babies te baden en te verzorgen, wat echt
in haar lijn lag en bovendien een bijzonder goede voorbereiding op de
toekomst zou zijn. Mijn ouders, die in het begin wat gereserveerd
stonden tegenover het meisje uit Den Haag, met heel andere tradities
dan wij in industriële sfeer kenden, waardeerden dat.
Langzamerhand begon de kwestie van het vervoer voor mij een
ander aanzicht te krijgen. Mijn meisje woonde aan de Laan van Nieuw
Oost-Indië in Den Haag. Ik ging daarheen per fiets, terwijl sommigen
van mijn vriendjes een auto hadden of op zware motoren raasden. Nu
had ik mijn vader moeten beloven, dat ik nooit achterop zo’n ding zou
gaan zitten en daaraan had ik mij stipt gehouden. Maar dat begon mij
wel te vervelen. Ik heb toen druk uitgeoefend door te zeggen: ‘Vader,
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tot nu toe heb ik het volgehouden om niet op een duozit mee te rijden,
maar dat gaat zo niet langer. Help mij dus, dat ik een vehikeltje kan
houden.’ Ik mocht een autootje kopen, een vierpersoons Renault. Een
two-seater leek hem niets; hij vond dat je een wagentje moest kiezen,
waarin je ook gemakkelijk vrienden kon meenemen. Vader hield ons
dikwijls voor, dat wij aan anderen moesten denken, evenals hij er zeer
op was gesteld, dat wij ons aan de gebruikelijke plichtplegingen hielden.
Mijn vader kon heel spontaan zijn. Indertijd had hij de stoot gegeven
aan de oprichting van een coöperatie, die later is uitgegroeid tot de
etos. Daarmee wilde hij voorkomen, dat de toen nog weinige winke
liers in Eindhoven te gemakkelijk hun prijzen zouden verhogen, terwijl
hij voor het personeel zo laag mogelijke prijzen juist achtte. Die
Philipscoöperatie had een eigen bakkerij. Op een keer, terwijl ik in een
Ncsv-kamp zat, liet hij op een zaterdag 40 krentenbroden en een stapel
peperkoeken naar Nunspeet brengen, als een extraatje voor de zondag
ochtend. Deze verrassing werd met gejuich ontvangen! Vandaag zou
den jongeren er misschien wat kritisch tegenover staan en zo iets uit
de tijd achten. Volgens mij ten onrechte. Als iets zonder bijbedoeling
uit het hart komt, enkel om iets aardigs te doen, dan moet dat ook van
daag positief kunnen worden opgenomen.
In mijn studententijd zeiden vrienden wel eens: ‘Zeg Frits, als ik ’n
vader had, die zo goed bij kas zat als de jouwe, verdorie, wat zou ik dan
een bende feestjes op touw zetten!’ Maar ik heb er nooit behoefte aan
gevoeld om met geld te gooien en van die overdadige feesten te bou
wen. Wel deed ik graag mee, als de stemming er was. Een echte ‘kroeg
tijger’ ben ik nooit geweest, wat misschien ook wel een gevolg was van
mijn vroege verloving.
Op 4 juli 1929 zijn wij getrouwd, na een heerlijke bruidstijd met
feestjes in Den Haag en in Eindhoven. In Den Haag bezochten wij
met een groot gezelschap de Bouwmeesterrevue met de komiek Buziau,
die toen even populair was als vandaag Toon Hermans. In Eindhoven
was er een gezellig buitenfeest georganiseerd in de bossen van De
Wielewaal, dat door een geweldige donderbui radicaal in het water viel,
maar dat even zo vrolijk in de ‘Aula’, het feestzaaltje boven de Philipskleuterschool, werd afgemaakt. Wij gingen massaal kersen eten in
Zaltbommel en werden geïnviteerd op etentjes bij ooms, tantes, neven
en nichten in Den Haag. Evenals de rest van de wereld leefde Neder
land in de volle glans van de economische ‘boom’ en niemand dacht
aan de grote depressie, die gedurende het komende najaar in Amerika
een eindeloze en ellendige crisistijd zou inluiden. Ik genoot met volle
teugen van onze bruidstijd met mijn bruid, die ik het mooiste meisje
van de hele wereld vond.

Op wg naar ‘De Fabriek’ | 21

Wij wisten reeds, dat wij na onze huwelijksreis zouden neerstrijken
in Bloemendaal. De reden daarvan komt in de volgende bladzijden ter
sprake. Het wonen op enige afstand van onze familie gaf ons, zoals wij
dachten, de volle gelegenheid ons leven dadelijk naar eigen inzicht in te
richten. Achteraf hebben wij, eenmaal in Eindhoven gevestigd, mogen
ervaren dat voor onze ouders deze overweging volstrekt overbodig was
geweest. In tegenstelling tot wat wij bij jonge huwelijken van enkele
vrienden hadden gezien, hebben zij zich nooit méér met ons bemoeid
dan wij dat zelf prettig vonden.

DE STUDIE VOLTOOID

Voor mij hebben verloving en huwelijk onzegbaar veel meer betekend
dan een intermezzo in mijn studietijd; maar even goed moest die studie
worden afgemaakt. Ongeveer in dezelfde periode dat mijn ‘stille ver
loving’ tot stand kwam, moest ik mijn p i examen doen. Het eerste
deel van het propaedeutisch examen is een lastige barrière, maar ik
slaagde! Het volgend jaar zakte ik echter voor mijn p 2. Dat ik het ook
eens niet haalde, is voor mijn verdere leven van grote betekenis ge
weest, ook in de verhouding tot mijn eigen kinderen. Voor je jongens
is het goed te weten, dat ook hun vader niet overal zo gemakkelijk
doorheen is gekomen. Maar op dat ogenblik was het voor ons een
harde klap. Wij waren een jaar kwijt! Gelukkig heb ik het voor een
groot deel kunnen inhalen, doordat voor de werktuigbouwer het teken
en proevenwerk veel tijd in beslag neemt en juist daarin had ik steeds
op het schema vooruit kunnen werken. In 1927 slaagde ik voor mijn
propaedeutisch examen, in 1928 deed ik mijn c 1 en in 1929 deed ik
met goed gevolg mijn c 2; ik had dus mijn gehele kandidaatsexamen.
Nu was ik erin geslaagd mijn vijfdejaars werk te combineren met het
werk voor dat laatste examen en zo was het mij mogelijk kort daarna,
nog in 1929, af te studeren. Ik had mijn diploma in zes jaar gehaald,
wat als heel behoorlijk kon gelden. Ook nu nog!
Voor ons praktisch werk moesten wij als werktuigkundigen ten
minste zes maanden in fabrieken hebben gewerkt. Deze werkzaamheid
is voor mij niet alleen interessant geweest, zij heeft ook voor mijn
verdere leven betekenis gehad. Eerst heb ik praktijk opgedaan bij
Backer & Rueb te Breda, daarna heb ik enige tijd aan de draaibank ge
staan in de fabriek van Alfred Herbert te Coventry. Ik ging ’s morgens
om halfacht met iedereen aan het werk, maakte dezelfde produkten,
maar niet in dezelfde tijden. Daar heb ik aan den lijve ondervonden,
als ik vervelend werk te doen had, hoe heerlijk het was wanneer om

22 | Vijfenveertig jaar met Philips
halfzes de fluit ging. Ook heb ik zes weken gewerkt bij Citroen te
Parijs. Daar heb ik kijk gekregen op massafabricage.
Uiteraard deed ik ook veel ervaring op in mijn vak, werkplaatstech
niek. Gedurende mijn studiejaren was mijn belangstelling voor de
werktuigbouwkunde gestadig gegroeid, ook dank zij enige professoren
aan wie ik met waardering terugdenk. Zo was het altijd een lust om de
boeiende colleges van prof. ir. C. B. Biezeno in de toegepaste mecha
nica bij te wonen. Een eminente figuur, van wie ik bij mijn studie veel
steun heb ondervonden, was prof. ir. D. Dresden, de man van de gereedschapwerktuigen. Toen ik in mijn vijfde jaar wilde opschieten met
mijn tekenwerk, ben ik nog eens naar hem in Domburg op Walcheren
geweest. Ik was vastgelopen met een constructie en aan het strand, met
de tekeningen vóór ons, heeft hij mij de weg uit mijn moeilijkheden
gewezen. Daar kan iets achter hebben gezeten. Mijn vader heeft zich
met mijn studie feitelijk niet bemoeid, maar toen het met mijn p 2 in
1926 was misgegaan, is hij aan prof. Dresden toch gaan vragen, wat
die er eigenlijk van dacht. Mijn prof heeft hem gerustgesteld over mijn
kansen om een behoorlijk ingenieur te worden, maar mijn vader heeft
hem verzocht toch een oogje in het zeil te houden. Pas jaren later heb
ik daarvan gehoord!
Daar aan het strand van Walcheren hebben wij nooit kunnen ver
moeden wat er zich later in de oorlog van 1940-1945 zou afspelen. Ik
had toen Dresden leren kennen als een voortreffelijk mens en een ge
leerde van formaat, zodat ik in die verschrikkelijke periode gelukkig
was, dat ik iets voor hem kon doen. Wij waren reeds jaren bezig met
de heteluchtmotor van Stirling, wat vele en zeer speciale berekeningen
vergde. Dresden, als jood in een moeilijke positie, had zo goed als niets
te doen en gelukkig heb ik hem bereid gevonden om voor Philips een
deel van dit werk te verrichten, tot ook hij moest onderduiken.

De studie in Delft vonden wij zwaar. Wie veel tijd aan verenigingen en
corps besteedde, kon onmogelijk alle colleges lopen. Hij moest dan een
beroep doen op de repetitoren. Dat gold ook voor mij. Daarbij komt
onvermijdelijk de karakteristieke figuur van Beekman in mijn herinne
ring. In zijn tijd was dr. ir. E. H. M. Beekman ‘de’ repetitor. Hij had
zijn eenmansbedrijfje keurig georganiseerd. Hij repeteerde tot laat in de
avond en de studenten konden tot in de nacht hun werk bij hem in een
soort bijkeuken inleveren. De deur van die keuken stond de hele nacht
open. Dat legden ze dan op het paaltje van een trap. Daaruit was het
specifiek Delftse werkwoord ‘palen’ ontstaan. Iemand zei dan: ik moet
nog een schriftje palen.’ Beekman was gewend dat werk voor een deel
tijdens zijn bezigheden als wiskundeleraar aan een hbs door te kijken,

Op 'wegnaar lDe Fabriek' | 23

wat hij met een bewonderenswaardige snelheid deed. Op de séances bij
Beekman zaten we soms met twintig studenten, wat niet de ideale ma
nier was om van een vak veel op te doen, maar de meesten kwamen bij
Beekman om door een zwaar examen te komen. Voor een student die
de studie echt degelijk wilde aanpakken, was Beekman weer juist een
uitstekend repetitor, die dan extra tijd aan iemand besteedde. Ik zal,
met vele anderen, de séances bij Beekman nooit vergeten.
Bij de opvolger van Dresden, prof. ir. P. Landberg, ben ik afgestu
deerd. Hij was, als meer Delftse hoogleraren, bij Philips geweest, niet
tot mijn vreugde. Hij wilde zelfs de schijn vermijden, dat hij mij zou
voortrekken. Voor mijn ingenieursexamen had ik bij hem mijn teke
ningen en mijn verslagen ingeleverd; ik had er beslist hard aan gesjouwd
en zelf dacht ik, dat het vrij goed werk was. En daar werd ik voor het
examen, dat een half uur placht te duren, twee volle uren doorgezaagd!
Dat heb ik niet in dank aanvaard en later, toen we elkaar tutoyeerden,
heb ik het nog wel eens over mijn examen gehad. Eerst na zijn dood
ben ik te weten gekomen, hoe verkeerd ik had geoordeeld. Mijn goede
vriend prof. ir. R. van Hasselt heeft mij dat geheim onthuld. Wat was
het geval? De examinatoren hadden willen nagaan of het niet een bul
‘met lof’ kon worden, maar ze gingen zo diep op allerlei theoretische
kwesties in, dat ik moest belanden op een terrein, waar mijn fort juist
niet lag. Dus hoe ze ook hun best deden, het kwam er niet geheel uit.
Overigens betwijfel ik zelf achteraf of ik dat predikaat ‘met lof’ werke
lijk zou hebben verdiend.
Gedurende mijn studie heb ik veel belangstelling gehad voor een zij
lijn, de bouwkunde. Ware ik niet als een Philips erfelijk belast geweest,
dan zou ik waarschijnlijk in Delft bouwkunde hebben gestudeerd. Zelfs
heb ik twee jaar college gelopen bij prof. ir. R. L. A. Schoemaker, die
utiliteitsbouw gaf, bij voorkeur hout- en staalconstructies. Ik heb nog
tekeningen voor een fabrieksgebouw gemaakt. Het zat enigszins in mijn
familie. Mijn grootvader van moederszijde, G. J. de Jongh, was de
grote havenbouwer van Rotterdam; ook mijn vader was altijd zeer ge
ïnteresseerd in de bouw en hij had over allerlei details even overtuigde
als praktische denkbeelden. Later is deze instelling jegens de bouwerij
voor mij toch wel van nut geweest. Er is moeilijk een concern aan te
wijzen, dat in de afgelopen 45 jaren zoveel heeft laten bouwen als
Philips. Voor een directeur is het een pluspunt, met verstand van zaken
te kunnen meewerken aan de voorbereiding van bouwplannen en de
werkzaamheden te kunnen volgen, wanneer er in Afrika of waar ook
ter wereld een fabriek in aanbouw is.
Bij het lustrum van 1928 stond ik er heel anders voor dan in 1923,
toen ik alles van de buitenkant meemaakte. Nu was ik als lid van de
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spelcomissie bij de uitvoering betrokken. Ik kreeg, wat voor de hand
lag, het belichtingsschema te verzorgen voor het lustrumspel ‘d 16
mm’ van Mannus Franken. Daarin werden de gevolgen van de vermechanisering van het mensdom uitgebeeld, met een waarschuwing
voor wat er kon gebeuren als de mensen zouden doorgaan uitsluitend
materialistisch te denken. Onder regie van Albert van Dalsum werd het
spel op de Paardenmarkt uitgevoerd. Het eindigde in een veldslag van
tanks. Voor de belichting dienden zoeklichten, die de genie ons ter be
schikking had gesteld. Daarbij ondervonden wij veel hulp van een
genieofficier, ing. A. J. Gelderblom, die alles voortreffelijk en minu
tieus had georganiseerd. Niet lang daarna is deze bekwame technicus
bij Philips in dienst getreden.
Na mijn candidaatsexamen in juni 1929 zou in september het ingenieursexamen volgen. Omdat ik de periode daartussen eigenlijk als ver
loren tijd beschouwde, hebben Sylvia en ik met onze ouders afgespro
ken, dat we dan maar meteen zouden trouwen, met de kans op een
heerlijke huwelijksreis. Bij velen moest zo’n reis er wegens het werk bij
inschieten of heel kort blijven. Na onze trouwdag zijn wij met de auto
naar Italië gegaan, ook Zwitserland en Oostenrijk werden bezocht en
die reis is voor ons een bron van de mooiste herinneringen gebleven.
Daarna gingen wij in Bloemendaal wonen.

IN MILITAIRE DIENST

Op het eerste gezicht kon dat een wonderlijke keus lijken, maar dat
hield verband met de militaire diensttijd, die ik nog altijd voor de boeg
had. Mijn opvattingen daaromtrent contrasteerden vrij sterk met die
van enkele medestudenten, die er de voorkeur aan gaven hun diensttijd
zo gauw mogelijk door te komen en gewoon soldaat te blijven. In
tegendeel achtte ik de officiersopleiding een prima voorbereiding voor
hen die later leiding zouden moeten geven. Mijn grootvader De Jongh
was ook officier geweest. Nu kon men voor de dienst loten, waarbij
moest worden afgewacht, waar men terecht kwam; ook kon men zich
vrijwillig voor een onderdeel opgeven en ik had mij reeds jaren ge
leden aangemeld voor de artillerie. Intussen was ik te weten gekomen,
dat voor vier ingenieurs jaarlijks de mogelijkheid bestond te worden op
geleid voor speciale diensten. Daarvoor gaf ik mij op en inderdaad
werd ik uitgekozen. De opleiding vond plaats aan de Artillerie-Inrichtingen bij de Hembrug. Dat had zijn voordelen. Ten eerste bleef je
volkomen in je vak en kreeg je alle gelegenheid om je daarin te be
kwamen, ten tweede behoefde je niet in een kazerne te worden onder-
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gebracht en maakte je normale werktijden. Die waren bij de Hembrug
heel gunstig: om halfacht beginnen, om vier uur eindigen, met een half
uur schafttijd. Dat vroege sluitingsuur hield verband met de omstandig
heid dat er vele Amsterdammers werkten, die aldus op tijd thuis konden
zijn. Mijn diensttijd kon ik daar vervullen en om die reden kozen wij
het nabij gelegen Bloemendaal als onze eerste woonplaats. In september
ging ik nog met de trein op en neer naar Delft, om daar mijn teken
werk voor mijn afstudeerontwerp te verrichten. Het laatste deel daar
van en alle berekeningen kon ik thuis afmaken. Na mijn ingenieursexamen begon mijn werk aan de Artillerie-Inrichtingen. Zo hebben
mijn vrouw en ik een even druk als prettig eerste huwelijksjaar in
Bloemendaal mogen beleven.
Ik werd geplaatst op de Patroonfabriek. Ik kreeg genoeg verant
woordelijkheid om er een interessante taak aan te hebben, zonder dat
daardoor een te zware druk op mij werd gelegd. Ir. L. L. E. Ornstein
was voor mij een uitstekend directeur. Hij was zeker niet gemakkelijk,
wat ik een voordeel vond. In mijn vak heb ik daar veel geleerd. Al
dadelijk werd ik assistent van het hoofd van de gereedschapmakerij en
na enige tijd heb ik zijn werk kunnen overnemen. Dat gaf mij vooral
inzicht op het gebied van de planning. Het gereedschap moest volstrekt
op tijd ter beschikking van de fabriek zijn. Wij maakten matrijzen voor
het vervaardigen van mitrailleurhulzen, die daar in enorme hoeveel
heden van de persen kwamen. Aan deze matrijzen werden de hoogste
eisen gesteld. Ik heb daar geleerd tijdstudies te maken. Daarbij heb ik
opgemerkt, hoezeer de mensen in aanleg verschillen. De een maakt op
zijn dooie gemak in een bepaalde tijd 125 eenheden, terwijl de ander
ondanks de grootste inspanning er slechts 95 haalt. De een laat de stuk
ken soepel en zonder moeite uit zijn handen komen, de ander tobt en
zwoegt, met veel minder resultaat.
Een ander chapiter vormde de omgang met mensen. Bij de Hembrug
werkten zeer uiteenlopende typen arbeiders. Zwaar confessioneel stond
er aan de draaibank naast vuurrood en daartussen zweefden nog allerlei
schakeringen. De Jordaners uit Amsterdam moesten niets van Tuin
dorp Oostzaan hebben, anderen zou je met geen stok naar de binnen
stad kunnen krijgen. Zo had ik met allerlei mensen te maken en dat
vond ik interessant. De belangstelling daarvoor had ik van huis uit mee
gekregen. Ik begon, als ik in de afdeling kwam, met de mensen goede
morgen te zeggen, wat niet gebruikelijk was. Daarnaast probeerde ik
toch te bereiken, dat er produktie werd gemaakt. Nu bestond er wel
een tariefsysteem, doch daar zat voor die mensen heel weinig muziek
in. Wanneer men er wat bovenuit kwam, werd het tarief al gauw aan
de verhoogde prestatie aangepast, het zogenaamde ‘afsteken’. Iedereen
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paste wel op om hard te werken. Om werkelijk meer produktie te be
reiken, was het noodzakelijk dat de tarieven voor een bepaalde tijd
werden gegarandeerd, al gingen de mensen ook nog zo ver daarboven
uit. Ik heb de directie ervan weten te overtuigen, dat deze methode de
enig juiste was. Graag wilde ik mij daarvoor inzetten, maar dan moest
beslist vaststaan, dat een jaarlang het tarief onveranderd zou worden
gehandhaafd.
Dat betekende wel, dat een tarief te voren nauwgezet en eerlijk moest
worden berekend. De invoering heeft mij merkwaardige ervaringen op
geleverd. Eerst vertrouwde men het niet, maar toen bleek dat er niet
werd ‘afgestoken’, begon de produktie op te lopen en op te lopen, tot
sommigen 40% meer gingen maken! In die jaren leverde dat een flinke
duit extra voor de werknemer op. Bovendien kregen de mensen veel
meer plezier in hun werk. Ze gingen bekijken hoe ze het nog vlugger
konden doen, met behoud van de kwaliteit, en ontwikkelden zelf
initiatieven. Het was voor de werknemers en voor mij een interessante
tijd. Na mijn vertrek is echter naar aanleiding van vragen in de Tweede
Kamer, waarbij het werd voorgesteld alsof de werknemers van de
Artillerie-Inrichtingen tot geforceerde prestaties werden geprest, het
tariefsyteem weer zo veranderd, dat voor de mensen de aardigheid eraf
was.
Zoals te verwachten was, werd ik door de communisten uitgemaakt
voor ‘fabrikantenzoontje’. Bij de poort werd gevent met een blaadje,
‘De munitiewerker’, waarin stond, dat de zoon van de lampenkoning
bezig was de arbeiders van de Artillerie-Inrichtingen uit te buiten.
Zulke beweringen werden door de arbeiders zelf met een korreltje zout
genomen, zoals uit het volgende kan blijken.
De eerste mei 1930 was op komst, de dag van de arbeid, waarop niet
werd gewerkt. En daar kwam juist een grote order van de marine!
Twee torpedojagers zouden in juni naar Nederlands-Indië vertrekken
en moesten de gebruikelijke lading munitie innemen. De gereedschapmakerij kreeg een spoedopdracht voor de aanmaak van stempels voor
de 12 cm kardoeshulzen. Deze stempels konden uitsluitend worden
vervaardigd op onze grootste twee draaibanken en die werden bediend
door twee zeer bekwame vaklieden, toevallig overtuigde communisten.
De chef van de Patroonfabriek had er een zwaar hoofd in en voorspel
de, dat die twee nooit op 1 mei voor dat spoedkarwei zouden zijn te
vinden. Maar ik zei: ‘Ik ga het ze toch vragen. Op z’n hoogst kunnen
ze nee zeggen.’ Dus ik ging naar hen toe en wat hoorde ik? Ze zeiden:
‘Wel luitenant Philips, als u vindt dat het echt nodig is, dan komen we.
’t Is wel op 1 mei, maar het volgend jaar komt er wel weer 1 mei.’
Aan de Hembrug heb ik ook iets leren begrijpen van de mentaliteit
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van de ambtenaren. Zelf was ik daar ook ambtenaar en daardoor kon ik
later hun manier van denken beter volgen. In het bedrijfsleven wordt
nogal gemakkelijk op ambtenaren afgegeven, maar ik ondervond, hoe
pijnlijk nauwgezet ze hun taak kunnen vervullen. Zelf heb ik ook daar
naar gestreefd, zonder evenwel achteraf het gevoel te hebben, dat ik het
altijd juist had gehad. Wij besteedden veel werk uit bij kleine leveran
ciers, maar wat heb ik die mensen soms uitgebeend! Tot de laatste cent
probeerde ik dan van hun prijs af te knabbelen, volgens de gebruikelijke
methode: ‘Meneer, u werkt voor het rijk, de prijs moet zo laag mogelijk
zijn en neemt u geen genoegen met mijn bod, dan geen order!’ Maar
dat was, goed beschouwd, niet de beste manier. Later, in het volle be
drijfsleven, ging ik dat inzien. Die toeleveranciers hadden vaak slechts
één klant. Dat waren wij en ik rekende dan wel keurig uit, wat het ons
bij de Artillerie-Inrichtingen zou kosten, met onze perfecte machines en
onze goede organisatie, maar dan kwam ik tot prijzen waarin geen cent
winst zat. Toch vond ik mezelf een kraan, als ik zulke prijzen ook bij
die leveranciers wist af te maken. Als je 25 jaar bent, denk je al gauw:
‘Laat ze maar eens opkomen!’
Ik heb koekjes van hetzelfde deeg gekregen, toen ik op mijn beurt
een paar jaar later offertes moest maken bij het grote staatsbedrijf, de
PTT.

Bij Philips zijn wij ook op toelevering aangewezen. Voor ons is dat
‘inkoop’. Daarom moeten wij streven naar juiste, lage prijzen, maar be
seffen dat het voor ons van belang is met onze leveranciers goede rela
ties te kweken. Zij stellen zich dan in op dat werk voor ons, kopen
daarvoor zelfs kostbaar gereedschap en dan gaat het niet aan hen te
duperen door plotseling zo’n geregelde opdracht te staken, omdat er
een paar procent verschil is. Daaraan zou zo’n bedrijf te gronde kunnen
gaan. Trouwe leveranciers helpen je ook uit de nood wanneer het in
een ‘hausse’-tijd moeilijk is aan spullen te komen.
In mijn diensttijd heb ik de mentaliteit van het departement van
Defensie en van de officieren leren kennen. Hun denkwijze verschilt
hemelsbreed van die in het bedrijfsleven. Zij zien de prioriteiten anders.
Zij hebben geen interesse om een of ander bedrijf aan de gang te hou
den. Bij de Artillerie-Inrichtingen hebben wij soms de grootste moeite
gehad, omdat de aanschaffende instanties in Den Haag zich volstrekt
niet verantwoordelijk voelden voor wat goed beschouwd een staats
bedrijf was. Zij gingen uit van de stelregel, dat een order moest worden
geplaatst bij de goedkoopste leverancier.
Mijn werk daar heb ik met veel plezier gedaan en ik maakte er goede
vrienden, zowel onder officieren en ingenieurs als onder de andere
medewerkers. Bovendien had ik het vertrouwen van ir. Omstein ge-
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wonnen en omdat ik was afgestudeerd op gereedschap en werktuigen,
mocht ik later optreden als zijn adviseur voor de aankoop van zulke
outillage. Dat vond ik interessant werk en ik heb daarvan het mijne ge
leerd. Alles bijeengenomen was ik er vast van overtuigd, dat ik zowel
door werktuigbouwkunde als studievak te kiezen, als door mijn dienst
tijd bij de Artillerie-Inrichtingen te vervullen, de beste keuze had ge
daan.
Eén van de beelden, die mij uit die tijd zijn bijgebleven, behoort nu
volkomen tot het verleden. Wij gebruikten onze lunch in de kantine,
waar wij uitzicht hadden op het Noordzeekanaal. Geregeld voeren
daar de passagiersschepen van de dienst Amsterdam-Batavia voorbij, de
‘Mamix van St. Aldegonde’ en de ‘Johan van Oldenbarnevelt’. Het
waren mooie schepen en als wij ze op de uit- of de thuisreis zagen langs
varen, voelden wij enige trots. Nog altijd vind ik het spijtig, dat in
Nederland van die glorie van de zeevaart zo weinig over is.
Na te zijn ‘afgezwaaid’ ging ik met mijn gezin naar Eindhoven. Op
i december 1930 zou ik beginnen bij de Philitefabriek. Eerst werd ik bij
mijn vader ontboden om te praten over het salaris, dat ik zou moeten
verdienen. Hij opende de onderhandelingen:
‘Nou Frits, wat had jij zelf gedacht?’
‘Volgens mijn idee moet ik hier ƒ 3.500 hebben.’
‘Kom nou! Alle jonge ingenieurs, die wij hier aannemen, beginnen
op f 2.400. Waarom zou ik jou dan zoveel meer betalen?’
‘Maar u moet bedenken, dat ik een vol jaar praktijk heb gehad. Die
praktijk was niet zo maar wat, die viel precies in het vak, dat ik hier
zal gaan doen. Ik meen, dat ik het echt waard ben. Bovendien weet ik,
dat collega’s die voor hun dienst ook een jaar bij de Hembrug hebben
gewerkt, ergens anders datzelfde geld gaan verdienen. Die jongens
kennen hun vak geen haar beter dan ik, dus waarom zou ik dat hier
niet waard zijn?’
‘Ja ... ja... Daar heb je misschien wel gelijk in.’
‘Ik kan toch moeilijk ergens anders gaan solliciteren.’
Hij grinnikte wat.
‘Vooruit, laten we dan maar beginnen met ƒ 3.500,.—’
Daarmee was ons eerste gesprek van dien aard beëindigd. Ik had het
gevoel, dat mijn vader mijn koopmanschap waardeerde: ik had mij niet
te goedkoop verkocht! En zo was ik gearriveerd in De Fabriek.

2
Bij de Philitefabriek
De dagelijkse leiding van de Philitefabriek, waar ik mijn carrière bij
Philips zou aanvangen, was in handen van ir. R. Houwink, een bijzonder
bekwaam chemicus. De fabricage van philite, onze naam voor een des
tijds vrij algemeen toegepaste kunststof, berustte geheel op de chemie,
dus wat dat betrof was deze bij hem op haar plaats. Gezien echter het
gestadig toenemende belang van de vervaardiging van radiotoestellen,
die voor een overwegend deel afhankelijk was van de tijdige levering
van onderdelen uit de Philitefabriek, bestond er behoefte aan iemand
die zijn aandacht zou schenken aan de zuiver bedrijfstechnische kant
van de leiding. Het ging om de planning, het coördineren van de produktie, het aanhouden van de levertijden en dergelijke zaken. Het zou
mijn eerste taak zijn, daarvoor de verantwoording op mij te nemen.
Wat de fabricagetechniek zelf betrof, deze was toevertrouwd aan ir. J.
Visman en zijn staf.
Met veel animo heb ik mij op het nieuwe werk gestort. De Philite
fabriek, één van onze hoge gebouwen in het complex-Strijp, was aan
zienlijk uitgebreid en stond er in haar nieuwe gedaante amper een jaar.
In die tijd waren bij Philips de uitbreidingen aan de orde van de dag.
Daarbij moet men in aanmerking nemen, dat er in de Nederlandse fa
brieken van het concern — reeds in die dagen spraken wij van ‘het
concern’ — niet minder dan 28.000 mensen werkzaam waren, hoofd
zakelijk in Eindhoven. Vooral de laatste jaren was de toeneming werke
lijk enorm geweest en voor al die mensen moest er plaats worden ge
maakt.
Dat gold ook voor mijn gezin, drie man sterk. In Bloemendaal was
op 14 september 1930 ons dochtertje Digna geboren. Het was een
schattig meiske en wij waren er dol gelukkig mee. Te Eindhoven kon
den wij ons vestigen aan het einde van de Parklaan, in één van de ingenieurshuizen, die daar juist gebouwd waren. In hetzelfde blok van
vier huizen had het pas opgerichte Lorentz-Lyceum onderdak ge
vonden. Voorlopig was het daar in twee woonhuizen gevestigd, een
tijdelijke huisvesting die zeer lang zou duren, tot na de oorlog! Aan
onze nieuwe buurt verschafte het jonge lyceum door zijn levendigheid
een gezellige sfeer. Zo hebben wij bij de geboorte van ons tweede kind,
Anton Frederik, in maart 1932 de hele school op beschuit met muisjes
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getracteerd. Vandaag zou dat zo goed als onmogelijk zijn: tegen de
honderd leerlingen toen, staan er vierhonderd nu.
Het opnieuw wonen in mijn geboortestad had voor mij tal van aan
trekkelijke kanten. Ik trof er veel oude vrienden, nog uit mijn pad
vindersj aren; ik werd lid van een kegelclub en uiteraard ontmoette ik er
allerlei studie- en jaargenoten uit Delft, die gedurende de laatste jaren
bij Philips een plaats hadden gevonden. Het meest genoot ik echter in
die tijd van het leven in ons jonge gezin, waar onze kleine Digna
als een lief meisje opgroeide in de mij zo vertrouwde Brabantse om
geving.
In de Philitefabriek heerste een eigen sfeer en dat is vandaag nog het
geval. Voor een deel komt dat door het werken in drie ploegen. De
persen en de gereedschappen voor de fabricage van de philite waren zo
kostbaar, dat de produkten veel te duur zouden worden als deze outil
lage niet continu werd gebruikt. Dat gold zowel voor de hydraulische
persen als voor de matrijzen, van welke laatste er nog meer nodig zou
den zijn als men niet het hele etmaal kon doorwerken. Dat zou enorme
investeringen vergen, de kans op langere levertijden vergroten en de
kostprijs ontoelaatbaar doen stijgen.
Ofschoon in de Philitefabriek zeer verschillende produkten werden
vervaardigd, zowel voor de bouwnijverheid als voor huishoudelijk ge
bruik, was de fabricage van onderdelen van radiotoestellen daar hoofd
zaak. Men vervaardigde voor- en achterkanten, bodems en deksels, tot
zelfs gehele kasten voor deze apparaten en niet te vergeten de luid
sprekers. Destijds kende men niet de thermoplastische materialen, waar
van het gebruik na de tweede wereldoorlog zo’n hoge vlucht heeft
genomen. Philite was een soort bakeliet, gebaseerd op een in het begin
van deze eeuw door de Belgische chemicus Baekeland uitgevonden
procédé. De grondstoffen waren fenol en kresol, beide afgeleid van
steenkool. Deze werden als het zogenaamde perspoeder gebracht in de
vorm, een matrijs. Soms werd het perspoeder voorgeperst in afgewogen
pastilles. Dit bespaarde perspoeder en maakte minder stof. In de pers
werd de matrijs met de tegenvorm samengedrukt, sterk verwarmd en
onder een druk van 200 atmosfeer werd het materiaal vloeibaar, waarop
het zaakje enkele minuten moest ‘bakken’ om hard te worden. Dan kon
de pers worden geopend en het werkstuk uit de matrijs gelicht, om te
worden ontbraamd en verder afgewerkt. In dit stille arbeidsproces was
het schoonblazen van de matrijzen met perslucht het enige opvallende
geluid.
Daar lag voorlopig mijn werk, te midden van de machines en vooral
te midden van de mensen. Met mijn mede-bedrijfsleider, ir. Houwink,
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kon ik goed opschieten, evenals met de andere ingenieurs, de afdelings
chefs, de bazen en de persers. Met hen trachtte ik stelselmatig na te
gaan, waar de problemen zich voordeden. Wij speurden naar de oor
zaken van de uitval; maar vooral was het mij te doen om een betere
organisatie van het werk, waardoor wij konden bereiken dat de par
tijen onderdelen op tijd aan de radiofabriek werden geleverd. Daar
moest de produktie nauwkeurig in elkaar sluiten. Als wij slechts met
één onderdeel te laat waren, hokte de montageband van het betrokken
toestel, hetgeen stagnaties veroorzaakte. Daarop heb ik mijn volle aan
dacht gericht, waarbij mijn ervaring bij de Artillerie-Inrichtingen in
zake de planning mij goed van pas kwam.
Een interessant aspect van de continuarbeid was, dat ik ook dikwijls
’s nachts aanwezig was, vooral wanneer wij met nieuwe produkten aan
liepen. Daaraan kon je dan extra aandacht besteden, wat in de roezige
drukte van de dag niet altijd mogelijk was. Dat nachtelijke probeerwerk leidde ertoe, dat je met de mensen die daarmee bezig waren ge
makkelijker contact kreeg. Er was meer tijd om eens rustig een gesprek
te voeren. Het heeft ook zijn nut een afdeling rond te lopen waar niet
wordt gewerkt. Met de loper in de hand ging ik het gebouw rond en
zag dan duidelijk of er orde en netheid werden betracht, of er gemorst
was met perspoeder — reeds toen een vrij dure grondstof — en of
stoomleidingen lekten.
Gedurende mijn eerste jaar bij Philips leerde ik naast de technische
kant ook andere zijden van het bedrijf kennen. Ik ging zien, hoe er op
een afdeling werd gewerkt en hoe de verhoudingen lagen tussen af
delingschefs, bazen, onderbazen en de produktiewerkers. Ik maakte
kennis met het stukloon bij Philips, hoe dit werd berekend en uitbe
taald, maar ik moest ook zien, waar onrechtvaardigheden inslopen en
hoe deze waren op te lossen. Dan was er het aannemen van personeel,
de beoordeling en de promotie. En helaas ook het ontslag.
Ik leerde door onze leveranties aan de andere fabrieken de afdelingen
van die bedrijven kennen en de mensen, waarmee ik te maken kreeg.
Het was dezelfde weg, die elke nieuwkomer in het Philipsbedrijf van
daag nog doorloopt.
Aan de produkten die wij voor de Röntgenfabriek moesten maken,
werden bijzonder hoge eisen gesteld. Het waren philiteonderdelen die
bestand moesten zijn tegen zeer hoge elektrische spanningen. Dat be
tekende dat ze heel vast en homogeen geperst moesten worden, zonder
een enkel scheurtje of galletje. Onze persers moesten uiterst kundige en
zorgvuldige vaklieden zijn, gezien de dikwijls zeer verschillende eisen
van de afnemers.
Terwijl ik in de Philitefabriek kennis maakte met ons loonsysteem,
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ontstond daar een conflictje, zoals ik er uiteraard in mijn carrière bij
Philips wel enige heb meegemaakt. Zo verschilde ik eens van mening
met ir. Z. Th. Fetter, die de verantwoording droeg voor ons sociaal
beleid. Fetter, een volstrekt onkreukbare figuur, behandelde mij als
iedere andere ingenieur bij Philips en hield geen rekening met wat men
‘mijn afkomst’ zou kunnen noemen. Wanneer iemand in onze fabriek
zich eens bijzonder had ingespannen, had ik er behoefte aan voor zo’n
man iets extra te doen, bij voorbeeld door het toekennen van een gelde
lijke beloning of een halve snipperdag, maar dat paste niet in het sys
teem. Daar wilde Fetter volstrekt niet van weten en als ik daarop aan
drong, toonde hij zich onvermurwbaar en zei: ‘U hebt hier met de
regels van de zaak te maken. Die kennen dat niet en daar kunt u niet
langs.’ Goed beschouwd had hij daar volkomen gelijk in, maar ik heb
er wel eens moeite mee gehad.

Na enkele maanden was ik zover, dat in de Philitefabriek de produktie
goed was geregeld en de levertijden werden aangehouden, mits de ma
trijzen op tijd waren. Was zo’n matrijs twee weken te laat, dan konden
wij pas twee weken later gaan persen.
Het vervaardigen van matrijzen is echter geen eenvoudige zaak. Zij
worden gemaakt van zeer hard staal, wat zich laat begrijpen als men
denkt aan de hoge werkdruk van de persen, waartegen zij bestand
moeten zijn. Bovendien komt aan deze fabricage veel handwerk te pas.
De matrijzen werden vervaardigd in de gereedschapmakerij, een onder
deel van de machinefabriek. Voor het tijdig gereedkomen van de pro
duktie waren dus zowel de Philitefabriek als de radiofabriek van deze
afdeling afhankelijk.
Voor mij was dat aanleiding om te gaan praten met ir. P. F. S. Otten,
die als onderdirecteur verantwoordelijk was voor onze produktie.
Otten, later jarenlang de leider van het Philipsconcern, was getrouwd
met mijn oudste zuster Annetje, dus voor mij was hij mijn zwager
Frans. Ik stelde Frans Otten voor, dat hij mijn werk bij de Philite
fabriek aan een ander zou toevertrouwen, om mij de gelegenheid te
geven in de gereedschapmakerij de produktie volgens een modern
systeem doelmatiger te organiseren. Otten vond het een goed idee en
nu was het de vraag: wie moest mij opvolgen? Ik stelde de man voor,
die ik als mijn ‘rechterhand’ beschouwde. Gewoonlijk is men geneigd
in zo’n geval zijn naaste medewerker als opvolger voor te dragen, maar
Otten wist, dat een goede tweede man niet altijd een prima eerste man
is. Omdat hij twijfelde aan de capaciteit van mijn ‘rechterhand ’ voor
deze functie, wees hij ir. L. L. C. Polis als mijn opvolger aan. Deze
kwam van de afdeling Technische Bedrijven en heeft het op die plaats
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uitstekend gedaan. Jarenlang heeft hij met ir. Houwink en ir. Visman
de leiding van de Philitefabriek gehad.
In de gereedschapmakerij kwam mijn Hembrug-ervaring mij op
nieuw goed van pas. Daar had ik leren werken met planborden en nu
voerde ik te Eindhoven een dergelijk systeem in. Daardoor kon in één
oogopslag worden overzien, hoe het met de verschillende opdrachten
stond. Het verleden had geleerd, dat door gebrek aan overzicht ge
makkelijk vertragingen ontstonden, waardoor dan achtereenvolgens de
andere afdelingen werden gedupeerd. Ook werden te lichtvaardig door
chefs en bazen allerlei incidentele beslissingen genomen, die dan wel
ergens even soelaas brachten, maar op de keeper beschouwd slechts een
verschuiving van de moeilijkheden betekenden.
Met de planborden alleen was ik er nog niet. Een fout in de organi
satie kan licht leiden tot ongemotiveerd overwerk, met kans op verdere
kortsluitingen. Zo had één van onze gereedschapmakers de zaterdag
middag en de hele zondag gewerkt aan een matrijs, die ‘hoog nodig’
klaar moest zijn. Daar verdiende hij wel wat extra mee, maar voor de
man betekende het toch een opoffering. Wat gebeurde er? Enkele
dagen later merkte hij dat ‘zijn’ matrijs nog rustig in het magazijn lag!
Toen ik dat hoorde, was ik woedend. Hoe moest dat bij die man aan
komen? Weliswaar moest zo’n matrijs worden gecontroleerd, gehard en
verder bewerkt, maar als dat stuk gereedschap zó dringend nodig was
dat iemand er zelfs zijn zondag aan moest besteden, dan moest het
maandagochtend uiterlijk om 10 uur alle controles hebben gepasseerd!
Om de regeling van het werk wat strakker in de hand te kunnen
houden, voerde ik op het planbord voor de urgente orders rode ruiter
tjes in, die aanduidden dat niet van dat schema mocht worden afge we
ken zonder dat daarover met mij overleg was gepleegd. De toenmalige
directeur, een zeer harde werker en een bekwaam ingenieur, moest er
wel even aan wennen dat een jonge knaap met een nieuw systeem
kwam. Het resultaat was echter, dat na een halfjaar de produktie in de
gereedschapmakerij zo vlot marcheerde als ieder maar kon wensen.
Vervolgens ging ik aan het werk in de machinefabriek zelf. Onder
meer werden daar de machines gemaakt voor de automatische fabricage
van gloeilampen en van radiolampen. De produktie van die radiolampen, later radiobuizen genaamd, ging met sprongen omhoog. Mijn
werkzaamheden, die moesten leiden tot de verbetering van de planning
daar, hebben wel aanzienlijk meer dan een half jaar gevergd.
Ofschoon mijn volgende activiteiten bij het Philipsconcern een
wisselend karakter droegen, heb ik — ook nadat ik in 1935 onderdirec
teur was geworden — van de directie uit steeds toezicht gehouden op
de machinefabrieken en op de Philitefabriek. Nog altijd voel ik mij
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speciaal betrokken bij deze afdelingen van het uitgebreide fabriekenpark van Philips.
Intussen had ik kennis gemaakt met heel andere problemen dan die,
welke de fabricage van machines opleverde. De grote crisis, die met de
berucht geworden Black Tuesday van oktober 1929 in Wallstreet te
New York was begonnen, sloeg ook in en om Eindhoven ongenadig
toe. In het begin hadden wij er weinig van gemerkt. De eerste helft van
het jaar 1930 liet zich voor ons nog vrij gunstig aanzien, maar in de
tweede helft kwam de omslag. Hier en daar stokte de groei, de om
zetten liepen terug, ofschoon in enkele afdelingen nog volop te doen
bleef. In mijn eigen werk voelde ik al spoedig volop de tegenwind,
maar ik stond niet alleen.
In de altijd wat moeilijke periode, dat ik mij bij Philips moest in
werken, heb ik een grote steun ondervonden van mijn vrouw, vooral
in de vorm van een voortdurende, echte belangstelling. Dat deed te
merkwaardiger aan, omdat zij afkomstig was uit een Haags milieu, dat
geheel stond buiten de industrie en de daarmee verwante problemen.
Niet alleen dat zij zich te Eindhoven in de Philipsgemeenschap dadelijk
geheel thuis voelde en dus daar onmiddellijk werd geaccepteerd, zij had
ook een geweldige interesse voor alles, wat haar nieuwe entourage mee
bracht, zodat ik met haar over al mijn problemen kon praten. In dat
opzicht herhaalde de geschiedenis in de familie Philips zich volkomen!
Gedurende mijn 45 jaar bij Philips is die belangstelling van mijn vrouw
medenooit verslapt en heeft zij, door de praktische en waardevolle —
-werking op haar terrein, stoer naast mij gestaan.

REIS NAAR AMERIKA

J

In 1931 werd mijn werk bij Philips onderbroken door een reis naar
Amerika. Vandaag is zo’n reis heel gewoon, maar in die jaren beteken
de dat voor iedere ingenieur die bij Philips werkte de vervulling van
een hartewens. Ieder van hen droomde ervan in de eerste tien jaren van
zijn carrière de kans te krijgen dat wonderlijke land te bezoeken. Dat
verlangen was vooral hieraan toe te schrijven, dat de Verenigde Staten
in het juist verstreken decennium het oude Europa in de fabricage
methoden op een indrukwekkende manier waren voorbijgestreefd. Nog
betrekkelijk kort geleden was de situatie heel anders geweest. Tot vóór
1914 kon men Amerika op industrieel gebied waarlijk geen wonderland
noemen. Er moest dus sprake zijn van een geweldige omslag en naar
mijn overtuiging hadden de Amerikanen hun voorsprong vooral te dan
ken aan hun ongelofelijke inspanning voor de opleiding van de jeugd.
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Het jonge Amerikaanse volk, samengesteld uit alle naties van Europa,
was bezield met een ontembare drang om vooruit te komen. De mees
ten onder de landverhuizers koesterden geen hoge verwachtingen van
een toekomst in Europa. In ‘God’s own country’ werden zij zonder
veel omslag als burgers opgenomen, op de scholen werd hun kinderen
ingeprent dat Amerika voor hen het land van de toekomst was, waar
iedereen zijn eerlijke kans kon krijgen, mits hij wilde werken en zorgen
dat hij iets in zijn mars had. Daarbij heeft het Amerikaanse volk een
bewonderenswaardige energie getoond en wat er ook werd aangepakt,
het werd met groot doorzettingsvermogen volbracht. Iedereen besefte,
dat wie wilde slagen zijn vak goed moest verstaan en daartoe het nodige
moest leren. Bovendien had de Amerikaanse industrie een krachtige
stimulans gekregen gedurende de eerste wereldoorlog, toen met kunst
en vliegwerk de enorme oorlogsproduktie moest worden bereikt. De
oorlogsindustrie heeft Amerika geleerd de massafabricage nog beter
onder de knie te krijgen.
Op twee gebieden was deze reeds tot ontwikkeling gekomen, name
lijk bij de vervaardiging van de wapens, die in massa werden gemaakt,
waarbij men toch moest werken met nauwe toleranties, en bij de naai
machines. Reeds vóór 1914 was Singer ‘de’ naaimachinefabrikant voor
de hele wereld. Wilde men deze machines in massa maken, dan moest
dat zeker bijzonder nauwkeurig gebeuren. De kopers verlangden de
volstrekte zekerheid, dat hun naaimachine overal, tot in elk afgelegen
dorp in de minst beschaafde landen, goed zou kunnen werken en dat
de reserveonderdelen zouden passen. Later zijn de automobielen als
massaprodukt naar voren gekomen. Daarbij kende Amerika enkele
grote pioniers, waarvan Henry Ford als de eerste mag worden ge
noemd. In de jaren twintig is de autoindustrie de gangmaakster ge
weest in de totale industriële ontwikkeling van de Verenigde Staten.
Men denke daarbij aan de toeleveringsbedrijven,. van de staalindustrie
tot de bekledingsindustrie en de verffabrieken.
Als jonge ingenieurs hadden wij in Eindhoven daarover veel gelezen,
te meer doordat in de vakliteratuur de Amerikanen sterk naar voren
kwamen. In mijn eigen specialisme, de gereedschapwerktuigen, waren
de Amerikanen ons in Europa in menig opzicht voorbij gestreefd. De
Amerikaanse fabrikanten bouwden hun machines uit een meer royale
hand, zij durfden ruimschoots materiaal te gebruiken, anders dan hun
Duitse collega’s, die alles nauwkeurig berekenden en dan in hun con
structies wel eens aan de krappe kant bleven.
Toen mijn vader in mei 1931 met enkele stafleden naar Amerika
ging en mij vroeg of ik zin had om mee te gaan, greep ik deze kans
natuurlijk met beide handen aan. Hij reisde in gezelschap van mr. Van
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Walsem en ir. E. Hijmans, de grote man van onze octrooiafdeling. Zij
gingen op reis voor het voeren van onderhandelingen. Aangezien ik
met deze besprekingen nog niets had te maken, kon ik mij houden aan
mijn eigen reisplan. Dat omvatte het bezoek aan fabrieken van gereedschapwerktuigen, persen enz., met bekende namen als Warner &
Swasy, Cincinnati, Gould & Eberhard, waarvan ik al veel had gehoord,
daarnaast nog enkele grote Amerikaanse bedrijven als General Electric
en Radio Corporation of America.
In Amerika kreeg ik een zware schok door mijn confrontatie met de
crisis, zoals deze zich daar openbaarde. Ik zag werkplaatsen, waar
slechts één op de drie machines was bezet' Op de hoeken van de straten
stonden mensen te venten met appels, om althans iets te kunnen ver
dienen. In dat harde land waren sociale maatregelen als werkloosheids
uitkeringen onbekend en velen waren aan de nijpende armoede over
geleverd. Ik vermoedde dat ook in Nederland de gevolgen van de crisis
zich heftiger zouden openbaren, zij het dan in een mildere sfeer dan in
de Verenigde Staten.
Een sprekend voorbeeld van deze gevolgen zag ik te Hartford in de
bekende vliegtuigmotorenfabriek van Pratt & Whitney. In haar nieuwe
gedaante was deze fabriek even voor het opkomen van de crisis veel
groter opgezet, maar men had deze bouw ondanks de tegenslag vol
tooid. Daardoor was op dat moment de ruimte misschien wel achtmaal
groter dan nodig bleek te zijn. Desondanks maakte de fabriek wegens
haar enorme omvang op mij een bijzonder sterke indruk. Op den duur
is het met Pratt & Whitney weer in orde gekomen en jaren later, bij
een nieuw bezoek aan deze fabriek, stond ik voor een merkwaardige
ervaring: nu imponeerde het complex mij allerminst, ofschoon het
feitelijk nog dezelfde fabriek was. Door de schaalvergroting was het in
mijn ogen een gewone onderneming geworden.
Een ander punt, dat mij van die eerste reis is bijgebleven, was het
verschil tussen de toenmalige Amerikaanse reuzen als General Electric
en Westinghouse Electric en het Nederlandse concern Philips, dat zich
uitsluitend op zwakstroomgebied bewoog. Vandaag zijn de verhoudin
gen meer gelijk geworden.
In dat verband is het aardig te herinneren aan een gesprek, dat mijn
vader in juni 1934 voerde met David Sarnoff, de president van de
Radio Corporation of America, die met zijn collega’s Clark E. Minor
van General Electric en A. W. Robertson van Westinghouse voor be
sprekingen naar Nederland was gekomen, waar de heren op Kasteel
Oud-Wassenaar hebben geconfereerd. Sarnoff kwam ook naar Eind
hoven, waar hij onze fabrieken en vooral het laboratorium bezichtigde.
Daar liet mijn vader hem kennis maken met enkele leidende mede-
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werkers, bij welke gelegenheid onze Amerikaanse bezoeker opmerkte:
‘Well Anton, I think your staff is a staff of babes.’
Prompt kwam het antwoord:
‘Yes David, that’s just what I’m so proud of!’
Gedurende mijn verblijf in Amerika ging mijn belangstelling vooral
uit naar de fabrieken van machines, waarmee ik zelf het meest te maken
had. Zij bevonden zich in enkele centra, zoals Cleveland en Cincinnati,
waar ik de werktuigmachinefabriek van dezelfde naam bezocht. Bij deze
bezoeken werd ik steeds getroffen door de openheid van de Ameri
kanen. In gesprekken over het vak was nooit iets te bespeuren van
enige zucht om eigen ervaringen angstvallig achter te houden. Aldus
werd ik gewaar, dat in de Amerikaanse industrie meer werd gewerkt
met allerlei vuistregels dan met moeilijke en ingewikkelde berekeningen.
Dat bezorgde mij een interessante ervaring, die nog verband hield met
mijn studie in Delft. Als afstudeertaak had prof. Landberg mij opge
dragen het ontwerp te maken van een sterkearmschaafbank. In de
machinebouw is dat een bekend object. Mijn berekeningen hadden mij
al spoedig doen inzien, dat in een belangrijk onderdeel van de machine
zeer hoge vlaktedrukken moesten optreden. Volgens mij hield dat in,
dat het betrokken onderdeel eigenlijk driemaal groter zou moeten zijn
om overeen te komen met de gegevens, die de hoogleraar had ver
strekt. Volgens mijn weten bestond zo’n machine nog niet en ik be
twijfelde, of deze constructie werkelijk kon worden toegepast. Nu
werd in Cleveland juist in 1929 een belangrijke tentoonstelling van gereedschapwerktuigen gehouden. Eén van de Philipsingenieurs ging op
reis naar Amerika om ook deze tentoonstelling te bezoeken en ik had
hem gevraagd mij over die soort machines zo snel mogelijk alle catalogi
en folders te sturen, die hij machtig kon worden. Nauwelijks waren
die spullen uit Amerika per boot aangekomen of ik zag, verbaasd maar
ook voldaan, dat men in Amerika ertoe was overgegaan datzelfde
onderdeel zo groot mogelijk te construeren. Na zorgvuldige bestude
ring van die afbeeldingen stond voor mij vast, dat ik met mijn ontwerp
op de goede weg was. Inderdaad was prof. Landberg er bepaald te
vreden over. Hij vond de constructie prima. Daarna heb ik hem die
Amerikaanse catalogi getoond!
Ongeveer twee jaar na mijn ingenieursexamen was ik dan in Amerika,
op bezoek bij een bekende fabriek van sterkearmschaafbanken. Het
spreekt vanzelf dat ik daarvoor bijzondere belangstelling koesterde en
ik vroeg aan deze fabrikant, waarom men in zijn fabriek pas de laatste
jaren tot deze extra zware constructie was overgegaan. Daarbij vertelde
ik hem, dat reeds mijn eerste berekeningen in dezelfde richting hadden
gewezen. Tot mijn grote verbazing merkte hij op, dat zij nooit zo
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zwaar aan zulke dingen rekenden: ‘Wij hebben die machines al jaren
lang gemaakt en wij merkten, dat juist dat onderdeel het meest aan
slijtage onderhevig was. Daarom hebben wij besloten het voortaan zo
groot mogelijk te maken.’
Eenzelfde neiging heb ik in Amerika vaker waargenomen bij de
constructie van werktuigen, waarin sterke trillingen optreden. Men
maakt dan de onderdelen, waar het om gaat, zo stevig dat zij van die
trillingen geen last kunnen hebben. Nu zijn berekeningen op het ge
bied van trillingen altijd vrij gecompliceerd en de ervaring kan bij die
constructies bepaald nuttig zijn. In Delft waren wij echter gewend op
dat gebied te rekenen. Het was wel een eigenaardig gevoel, toen die
fabrikant mij aan zijn zoon voorstelde met de woorden:
‘This is mr. Philips from Holland. He knows more about the construction of shapers than we do!’
Al was dat natuurlijk niet waar, het hield wel in, dat ik aan zo’n
sterkearmschaafbank meer had gerekend dan zij zelf gewend waren.
Trouwens, de Amerikanen zijn uitermate beleefd, zeker tegen een
potentiële afnemer van hun machines!

Aan mijn interessant bezoek kwam een einde en de heren van de direc
tie waren met hun onderhandelingen klaar. Het werd tijd voor de thuis
reis. Wij reisden weer per boot. Vandaag, nu bijna niemand de over
tocht per schip onderneemt, kan men zich dat nauwelijks voorstellen.
Wij maakten de reis naar Rotterdam op de oude ‘Statendam’. Het ver
trek was een gebeurtenis. Wanneer je zo’n week of vier in Amerika had
doorgebracht, kwam alles wat je los en vast in New York had leren
kennen tijdens de inscheping mee aan boord, om het afscheid te vieren.
Daar kwam champagne aan te pas en in het deel van het schip, waar wij
onze hutten hadden, werd dat een ware party. Dat was niet alleen bij
ons, overal speelde zich hetzelfde af. Zo’n vertrek was een vrolijke
aangelegenheid, waarbij van alle kanten geschenken werden aange
dragen. Ten slotte was het in die jaren nog een hele onderneming van
het ene continent naar het andere te reizen.
De ‘Statendam’ nam voor de overtocht wel wat meer tijd dan de
snelle boten van de Cunard Line en de Hamburg-Amerika Linie, maar
de sfeer op het schip was er des te behaaglijker om. Vooral de keuken
genoot een bijzondere reputatie. Voor mijn vader vormde het altijd
een attractie als hij echt smakelijk kon eten en er werd zwaar gedelibe
reerd over het menu voor de volgende dag. Aan boord bestond altijd
de kans op ontmoetingen met allerlei interessante mensen. Al met al
was een zeereis een vrij kostbare zaak, men moest er echt wat voor
overhebben en in de regel waren het dringende redenen, meestal van
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zakelijke aard of verband houdende met familieaangelegenheden, die
tot zo’n reis noopten. Ook waren er rijke Amerikanen die vakantie
reizen naar Europa ondernamen; maar dat gebeurde meer in de zomer
maanden. Het reisgezelschap zag er anders uit dan dat waarmee je van
daag in elk vliegtuig plaats neemt, gestoken in blue jeans en truien.

DE BUI BARST LOS

Had aanvankelijk de grote crisis van de jaren dertig zich niet in alle
scherpte in Eindhoven geopenbaard, dat veranderde binnen enkele
jaren heel grondig en ook in de Philitefabriek kwam dat maar al te
duidelijk tot uiting. In de tijd, dat ik bij Philips in dienst trad, telde ons
personeel in Nederland omstreeks 28.000 man, hetgeen voor ons land
een indrukwekkend groot aantal was. In de Philitefabriek werkten toen
ongeveer 750 man.
In 1931 brak ook bij Philips de bui met volle kracht los. De verkopen
verminderden, bestellingen bleven uit, de val van het Engelse pond be
zorgde ons een groot verlies, dat slechts voor een deel door termijnverkopen werd gedekt, en voor mijn vader braken donkere jaren aan.
Wilde hij de zaak in stand houden, om de werkgelegenheid voor vele
duizenden in de toekomst veilig te stellen, dan kon hij niet volstaan
met kleine middelen, zoals het niet vervangen van de werkkrachten die
om diverse redenen vertrokken. Philips moest ontslaan. Het ging om
forse aantallen, het ging ook afschuwelijk snel. In 1933 was het per
soneelsbestand gedaald tot 16.000 man, waarvan er in de Philitefabriek
nog slechts omstreeks 450 werkten. Deze gang van zaken legde een
zware druk op ons allen. Deze bleef niet beperkt tot de verantwoorde
lijke leiding, maar werd gevoeld in alle lagen van onze organisatie.

In menig opzicht waren de problemen, verbonden aan de werkloos
heid, gelijk aan die welke wij ook weer in deze tijd kennen, al kwamen
de gevolgen toen harder aan. In die jaren kregen de mensen zonder
werk een kleine uitkering uit de werkloosheidskassen, die nog werden
beheerd door de vakbonden. Was die geringe tegemoetkoming al erg
genoeg, daarnaast kampte de werkloze met het ellendige gevoel, dat hij
zich als totaal uitgeschakeld moest voelen. Wie zonder werk was ge
raakt, achtte zichzelf al gauw nutteloos en dat woog in de gedachten
gang van die jaren heel zwaar. De bestaanszekerheid werd aangetast en
menigeen twijfelde er zelfs aan, of hij in zijn huidige woning kon
blijven. Woonde iemand in een eigen huis, dan moest hij eerst dat stuk
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bezit ‘opeten’, aleer hij voor enige steun in aanmerking kon komen. Ook
de staf bij Philips moest worden uitgedund, daar de crisis geen rang of
stand kende.
Het trieste was, dat er geen enkele zekerheid bestond omtrent de duur
van de crisis. Niemand had enig uitzicht op de tijd dat hij weer aan de
slag zou kunnen gaan. Dat gold zowel voor de man aan de draaibank
als voor de ingenieur op het laboratorium. Voor mij persoonlijk kwam
er nog iets bij. Werd iemand opgezegd, dan stelde hij al het mogelijke
in het werk om toch op de een of andere manier bij Philips aan de slag
te blijven. Waren al zijn pogingen vergeefs geweest, dan wilde hij met
de leider van de fabriek, in mijn geval van de Philitefabriek, dus ‘met
meneer Frits zelf’ spreken. Tegen zijn vrouw kon hij dan zeggen, dat
hij alles had geprobeerd. Tegenover de crisis stond ik echter even
machteloos als hij. Ik kon slechts mijn medeleven betuigen en diende
dan ook als een soort uitlaatklep, maar dat was een schrale troost. Ge
lukkig is er na enkele jaren weer verbetering in de toestand gekomen,
waarna geleidelijk duizenden weer aan het werk konden gaan.
Waren in de crisis van de jaren dertig de sociale omstandigheden in
het algemeen veel slechter dan thans, veertig jaar later, men koesterde
bovendien omtrent de bestrijding andere inzichten. Goed beschouwd
erkende men slechts één stroeve, harde regel, die neerkwam op het be
snoeien van alle overbodig geachte uitgaven en het terugdringen van
de loonkosten, om aldus te trachten de wagen van de economie weer
aan het rollen te brengen. Daarbij werd alle inflatie volstrekt uit den
boze geacht, zodat de gave gulden bij ons aanvankelijk onwrikbaar op
zijn voetstuk stond. Pas in 1936 onder het derde kabinet-Colijn liet
Nederland, met grote tegenzin, de gouden standaard los, als één der
laatsten van het zogenaamde goudblok, wat voor Philips inderdaad
mede heeft bijgedragen tot het herstel van de werkgelegenheid. Wij
hadden daar zelf krachtig op aangedrongen.
Omtrent die crisis en de daaruit voortvloeiende houding van de werk
nemers in het algemeen wil ik nog enige opmerkingen maken, omdat ik
later in mijn werk bij Philips, toen ik mij meer met de sociale aange
legenheden ging bemoeien, heb ondervonden, hoezeer die langdurige en
ernstige crisis in de Verenigde Staten en in Europa heeft nagewerkt. Op
de conferenties van Morele Herbewapening heb ik vrienden gemaakt
onder arbeiders uit vele landen. Daar kreeg ik duidelijker te horen hoe
men over de werkgevers dacht dan dat mij ooit in onze eigen bedrijven
overkwam. In Eindhoven bleef je altijd mijnheer de directeur en was
men niet zo gauw echt openhartig over zijn gevoelens ten opzichte van
de leiding in het algemeen. ‘Ons meneer dat gaat nog wel, maar in ’t
algemeen zijn het onverschillige dictators’, was dikwijls het oordeel.
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Beziet men de positie van de gewone man in de loop der geschiedenis,
dan constateert men dat vooral hij degene was, die de klappen kreeg.
Onverschillig of het zich afspeelde in de perioden van hongersnood en
oorlog gedurende de middeleeuwen of tijdens de renaissance, in de
tachtigjarige, de dertigjarige of in de Napoleontische oorlogen, de
kleine man moest voor de brokken opdraaien. Brak er een epidemie uit,
dan trof zij in de eerste plaats de arbeiders die zich niet konden ver
plaatsen en amper ergens in een ziekenhuis of hospitaal een plaatsje
kregen; heerste er een crisis, zij stonden het eerst op straat, kwam er
een misoogst, zij waren het eerst de dupe. Toen in de 19de eeuw de
industriële revolutie inzette, durfde men voor honderdduizenden meer
werk te verwachten, met geheel nieuwe kansen voor iedereen, maar
ook dat is vaak geheel anders gegaan. Het werken in de fabrieken heeft
soms geleid tot de ergerlijkste vormen van kinderarbeid.
In die omstandigheden was het te verklaren, dat de arbeiders zich ten
slotte gingen organiseren om daardoor betere bestaansvoorwaarden af
te dwingen. Daarbij wordt wel weer vergeten, dat in Nederland de
eerste sociale wetten, te beginnen met de wet op de kinderarbeid,
werden gemaakt door liberalen en dat in Engeland de verbetering van
het lot der arbeiders werd gestimuleerd door enkele verlichte werk
gevers, terwijl daar de eerste ‘Unions’ op zuiver christelijke basis waren
gegrondvest. Het zijn altijd en overal dergelijke figuren geweest, die
vooraan liepen als het ging om de verbetering van de toestand van de
bevolking in het algemeen en van de werkverhoudingen. Ook verliest
men zo gemakkelijk uit het oog, dat een man als Taylor allerminst de
bedoeling had de arbeiders uit te buiten, maar dat hij in de eerste plaats
wilde uitvorsen, hoe het werk met de minste inspanning kon worden
verricht. Daartoe waren tijdstudies en analyses van allerlei bewerkingen
de meest geëigende hulpmiddelen. Dat het niet altijd juist is toegepast,
waardoor het bij sommigen is ontaard in een stelsel waarin men slechts
rekende met zoveel seconden voor dit en zoveel seconden voor dat,
mag men Taylor niet verwijten.
Eén van de tragische omstandigheden in de crisisjaren vond ik, dat
de werklozen zo hopeloos kampten met het gevoel, dat zij overbodig
waren en dat niemand hen nodig had. In een tijd, waarin de mensen
volstrekt de opvatting huldigden dat zij nuttig werk moesten doen om
hun plaats in de maatschappij te verdienen, moest hen ten slotte de
lamlendige gedachte bekruipen, dat het voor die samenleving niets zou
uitmaken of zij ’s morgens opstonden dan wel in bed bleven. In het
begin van deze eeuw overheerste de opvatting, dat wie niet werkte,
eigenlijk een minderwaardige nietsnut was. Toch had men een honderd
jaar geleden radicaal anders gedacht! In de gegoede klasse werd tegen
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wie moest werken niet bepaald opgezien. Wie het zich kon veroor
loven, werkte niet. De reder liet zijn schepen voor zich varen, de land
bezitter liet zijn landerijen bewerken, zelfs de geziene advocaat, zich
verheugend in een schitterende praktijk, liet een groot deel van zijn
werk aan de klerken over. Het behoorde tot de kenmerken van al wie
aanzien genoot, dat hij niet behoefde te werken. Dat was omstreeks
1900 reeds behoorlijk veranderd.
Vandaag is het weer anders. De mensen die het kalm aan willen doen,
om meer van de natuur en de kunst te genieten of om te gaan reizen, en
die dat op de een of andere wijze kunnen versieren, worden niet minder
geteld dan degenen, die juist maatschappelijk vooruit willen komen.
Van de laatsten hangt echter de welvaart van de maatschappij af, on
verschillig hoe dit wordt gewaardeerd. Mijn eigen mening, en ik weet
dat velen die met mij delen, is dat ik meer respect kan hebben voor
iemand die een taak verzet en daarbij de maatschappij, waarin hij leeft
en ook veel rechten heeft, een eindje verder brengt. Het kan zijn enige
produktie van goederen, het kan zijn het verlenen van diensten. Al dat
werk hoeft niet altijd even boeiend te zijn. Dat is het eigenlijk bij
niemand.
Maar het staat als een paal boven water, dat velen die opgegroeid
zijn in het bedrijfsleven en zich daarin thuis voelen, in zo’n onder
neming niet alleen hun zekerheid hebben gevonden, maar ook het ple
zier om samen met anderen iets tot stand te brengen. Voor hen is het
een ontzettende slag zonder werk te komen.
Na de crisis van de dertiger jaren nam ik mij vast voor, in mijn in
dustriële leven alles wat in mijn vermogen lag te doen om een her
haling van deze ellende te voorkomen.

NIEUWE ARTIKELEN

i
-

Na enkele jaren kwam er geleidelijk verandering in mijn werk bij
Philips. Mijn carrière was begonnen zoals die van veel bedrijfsingenieurs, maar het scheen, dat het koopmanschap mij niet geheel vreemd
was. Voor een zoon van Anton Philips kon dat nauwelijks verbazen.
De produktie bij Philips volgde twee hoofdlijnen, gloeilampen en
radio, maar allengs waren er, vooral dank zij onze voortdurend in be
lang toenemende research, allerlei nieuwe produkten ontstaan. Deze
stamden af van licht en radio, zoals de radiolamp zelf bij ons uit de
ontwikkeling van de gloeilamp was voortgekomen. De verscheidenheid
was al spoedig zo groot, dat men op het eerste gezicht niet eens zo
makkelijk het verband met onze basisartikelen kon zien. Bij de ver-
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sterkers lag dat voor de hand, evenals bij de installaties voor het toe
spreken van grote menigten. Wij noemden die installaties ‘de stem van
de reus’ en die te Eindhoven geconstrueerde stem, geschikt om duizen
den tegelijk toe te spreken, klonk op plaatsen en pleinen, tot ver buiten
Nederland. Het was een combinatie van microfoons, versterkers, on
gewoon krachtige luidsprekers èn een respectabele know how, die
onder meer bij de St. Pieterskerk te Rome, om één spectaculair voor
beeld te noemen, bewondering oogstte.
In dezelfde periode ontstonden meer nieuwe artikelen, zoals de kwikschakelaars, de gelijkrichters voor het laden van accu’s, waarna men
ontdekte dat deze gelijkstroom heel geschikt was voor het lassen van
dunne plaat. Daarmee betraden we weer een nieuw terrein, dat later
zeer uitgebreid en vol interessante mogelijkheden bleek te zijn. Wij
gingen ons werpen op de lasindustrie, vervaardigden lasstaven en tevens
weer iets heel anders, de cosinus 0 condensatoren, die het rendement
van de elektriciteitsnetten verbeteren. Via de sprekende film, waarvoor
wij aanvankelijk luidsprekers, versterkers en toonkoppen fabriceerden,
kwamen wij bij de cinemaprojectoren terecht. Zo waren er nog meer
artikelen, voor een deel met een interessante ontwikkeling maar in al
hun verscheidenheid in één opzicht met elkaar overeenstemmend: het
waren betrekkelijk kleine objecten, die stuk voor stuk geen grote
sommen inbrachten, terwijl niemand van de directie daarop persoonlijk
acht sloeg. Mijn zwager Otten en zijn collega Loupart, die met het
concernbeleid waren belast, hadden in deze crisisjaren hun handen meer
dan vol om de fabricage en de verkoop van onze hoofdprodukten in
goede banen te houden. Omdat het in mijn lijn scheen te liggen, werd
besloten, dat ik mij met deze nieuwe, tot nu toe wat verweesde artikelen
zou gaan bemoeien.
Al spoedig bemerkte ik, dat het verkopen van deze nieuwe produkten
nog veel moeilijker was dan het vervaardigen ervan. Op het gebied van
licht en van radio waren wij behoorlijk ingevoerd, wij hadden een
sterke organisatie van mensen, die dat vak tot in de perfectie beheersten,
doch daaraan had men weinig of niets voor die nieuwe artikelen in een
wantrouwige markt, waar men Philips niet kende. Een grote handicap
was het ontbreken van een behoorlijke documentatie. Wij hadden geen
mooie aanprijzende folders, catalogi en prijscouranten, althans niet op
het normale Philipsniveau en daarin moest worden voorzien. Daarom
werd dr. ir. N. A. Halbertsma, later prof. Halbertsma, aangezocht dat
op zich te nemen en aangezien deze Fries een bij uitstek stelselmatig en
nauwgezet werker was, kwam de documentatie tot stand, ruimschoots
en van uitstekende kwaliteit. Ing. A. J. Gelderblom, dezelfde die ik bij
het lustrumspel in Delft had leren kennen, werd aangewezen om voor
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de speciale technische toepassingen ten behoeve van de industrie zijn
werkkracht en kennis in te zetten. Andere medewerkers kregen tot
taak onze versterkers en cinemaprojectoren aan de man te brengen,
waarvan ik vooral de voortreffelijke koopman Henri Opdenberg wil
noemen. Met hard werken kregen wij de nieuwe artikelen, die meren
deels een professioneel karakter droegen, van de grond en deze activi
teiten konden zich gestadig uitbreiden.
Een nieuw artikel, waarvan mijn vader en vooral ook dr. Holst, de
leider van ons laboratorium, grote verwachtingen koesterden, doch dat
ons in het begin de gebruikelijke moeilijkheden niet bespaarde, was de
natriumlamp, die vooral voor de wegverlichting zou worden toegepast.
Ook dat object werd ten slotte aan mijn hoede toevertrouwd. Wie
vandaag langs onze autowegen met de onafzienbare rijen natriumlampen rijdt, zal moeten beamen dat mijn vader en Holst het goed
hadden gezien.
De natriumlamp, een gasondadingslamp, evenals de kwiklamp, was
een resultaat van onze eigen research. Ik had in verband met deze lamp
veel contact met dr. Holst, die zijn geestdrift voor de toen wat revolu
tionaire lichtbron niet onder stoelen of banken stak. Toch merkte ik
dat onze oude, door de wol geverfde lampenmensen er vrij sceptisch
tegenover stonden. De weg naar het succes van de natriumlamp voerde
dan ook langs veel hindernissen, maar de wetenschappelijke basis van de
lamp was stevig. Haar licht bevatte slechts één kleur, geel, en dat is nu
juist de kleur, waarvoor het menselijk oog het meest gevoelig is. Werpt
men geel licht op de weg, dan is alle verkeer daar goed te onderschei
den, ook al is het licht minder sterk dan dat van de gebruikelijke lam
pen. Daaraan schreef Holst een grote waarde toe en hij was niet de
enige. Een ploeg knappe koppen werkte op ons laboratorium hard aan
deze lamp, evenals aan de kwiklamp.
Het invoeren van de natriumlamp voor de wegverlichting is een hels
karwei geweest, waarbij wij veel steun hebben ondervonden van prof,
dr. ir. H. C. J. H. Gelissen, directeur van de Provinciale Elektrische
Centrale in Zuid-Limburg. Mijn vader had met hem een afspraak ge
maakt tot het nemen van een uitgebreide proef. Gelissen was een man
met een bijzondere visie en mijn vader was zo overtuigd van de supe
rioriteit van de nieuwe lamp voor de wegverlichting, dat hij het aan
durfde een gedeelte van de weg tussen Beek en Geleen kosteloos van
natriumlampen te voorzien. Philips zou de lampen en de armaturen
verschaffen, de centrale leverde de stroom en zou voor kabels en palen
zorgen. Zo kwam in 1932 in Zuid-Limburg de eerste modern verlichte
verkeersweg in Europa tot stand. Het was de beste monsterkamer voor
de nieuwe wegverlichting, die men zich kon voorstellen. Daar konden
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potentiële afnemers met eigen ogen zien, welk een grote verbetering
de natriumlamp voor het verkeer betekende.
Er kwamen bestellingen binnen, in het begin vooral uit het buiten
land. In Engeland werd bij het vliegveld Croydon een weg met natriumlampen verlicht. Een spectaculaire opdracht was de verlichting
van de tunnel onder de Schelde bij Antwerpen. In deze tunnel waren
niet minder dan 1100 van onze lampen geplaatst.
De opening van de tunnel op zondag 10 november 1933 was in
België een gebeurtenis van belang. Het enthousiasme van het publiek
was zo groot, dat de massa reeds door de tunnel begon te lopen vóór
de stoet van officiële persoonlijkheden de gelegenheid kreeg tot enig
ceremonieel, maar dat mocht niet hinderen. Bij dat evenement was ik
als Philipsman aanwezig en ik maakte mee, dat de stoet met geen moge
lijkheid door de tunnel kon terugkeren. De terugtocht moest per veer
boot geschieden! Onze lampen brandden, maar de levensduur was eer
lijk gezegd bedroevend. Wij moesten voortdurend defecte lampen ver
vangen en alleen voor de remplace van de lampen in de Antwerpse
tunnel is te Eindhoven een afdeling nog lange tijd druk bezig geweest.
Intussen hadden wij ons leergeld volop betaald en dank zij de nauwe
samenwerking tussen de proeffabriek en ons natuurkundig laborato
rium werd de kwaliteit sterk verbeterd. Bovendien slaagden wij erin
het aanvankelijk zeer ingewikkelde fabricageproces aanzienlijk te ver
eenvoudigen.
Mijn vader was steeds intens bezig met ‘de nieuwe lamp’. Zelfs heeft
hij het denkbeeld geopperd te laten onderzoeken, of het niet voor
deliger zou zijn alle wegen op deze moderne manier te verlichten, dan
de oude toestand met de kans op ongelukken en de daaraan verbonden
ellende en kosten te laten voortduren. Mr. F. E. Spat, een bekwaam
jurist op ons secretariaat die ook de relaties met Waterstaat onderhield,
kreeg de opdracht dat eens uit te werken. Het tomeloze doorzettings
vermogen van mijn vader bracht zijn bezwaren mee. Op een zeker
ogenblik waren er allerlei medewerkers intensief bezig met het door
drukken van de natriumlamp, in het laboratorium, in de proeffabriek,
in de verkoop, de mensen die met Waterstaat te doen hadden, die op
de armaturen en op het wegdek studeerden, tot hij tenslotte moest in
zien, dat het zo niet ging. Hij vroeg mij de zaak dan maar te coördi
neren, waarbij ik de hulp kreeg van ir. A. de Bruin van de afdeling
Technische Bedrijven. Wij zijn precies gaan indelen, wie verder aan
het project zouden werken en wat zij hadden te doen. Met enige tact
probeerden wij dan mijn vader, als hij weer ideeën had voor ‘de lamp’,
ervan te weer houden om dan toch eenzelfde opdracht aan meer mensen
tegelijk te geven. Wij maakten hem duidelijk, dat hij mij alles moest
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laten indelen, opdat de opdracht doelmatig kon worden uitgevoerd. Al
kleefden er bezwaren aan zijn methodiek, hij bereikte er wel mee dat er
aan zo’n object ongelofelijk veel aandacht werd besteed.

MIJN VADER

Het spreekt vanzelf, dat ik door mijn werk bij Philips mijn vader in een
nieuw licht ben gaan zien. Voor ons thuis was hij vader, op de zaak
was hij de leider, de ondernemer die besliste, stuwde en stimuleerde. Als
zodanig heeft hij zijn invloed op mij gehad en ik zou deze terugblik op
mijn leven bij Philips niet volledig achten als ik hem daarin niet betrok,
ook omdat ik hem beter leer zien, naarmate de afstand groter wordt.
Dat hij een geniaal industrieel was moest ieder dadelijk duidelijk zijn,
maar hij had toch wel heel bijzondere eigenschappen. Wat iedereen op
viel, was zijn onuitputtelijke energie om steeds weer nieuwe initiatieven
te nemen. Hij dacht niet alleen, hij dééd. En direct! Hoorde hij bij
voorbeeld dat één van zijn medewerkers ziek was, dan nam hij on
middellijk de telefoon op of liet op slag iemand komen om te zorgen,
dat bij de zieke nog dezelfde dag enkele flessen rode wijn werden thuis
gebracht, of iets dergelijks. Kwam hem ter ore, dat een lid van het
personeel in bijzonder beroerde omstandigheden verkeerde, dan liet hij
dat op kantoor uitzoeken. Hij wilde binnen 24 uur rapport hebben.
Men moest niet bij hem aankomen met: ‘Ik zal daar dezer dagen wel
eens langs gaan, meneer Philips.’ Daar was bij hem geen sprake van! Ik
was geneigd dat een beetje anders te bekijken, zeker als ik de zaak niet
zo urgent vond, maar bij hem moest alles op staande voet gebeuren.
Hij had daarvoor een eigen theorie:
‘Ja jongen, je moet altijd zorgen, dat je zo weinig mogelijk aan je
hoofd hebt. Ben je iets van plan, doe het dan meteen. Dan kun je het
uit je boekje wegschrappen.’
De tweede stelregel, die hij iedereen voorhield, luidde: ‘Ga na, of
wat is afgesproken of opgedragen, ook wordt uitgevoerd.’ ‘Follow it!’
was zijn kreet. Hij gaf zelf dagelijks het voorbeeld.
Als leider van een grote onderneming had mijn vader even praktische
als eenvoudige methodes. Natuurlijk moest hij vaak besprekingen voe
ren, ook op hoog niveau. Daarop bereidde hij zich zorgvuldig voor, hij
wist precies welke punten hij wilde behandelen en hield zich steeds aan
enkele hoofdzaken. Met veel enthousiasme bereed hij zijn eigen stok
paardjes, zoals het röntgenonderzoek van militairen en onderwijzers, dat
hem bijzonder na aan het hart lag. Vandaag is dat gemeengoed ge
worden, maar vroeger konden zich tragische gevallen van besmetting
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voordoen. Had hij een onderhoud met een minister, dan was hij altijd
tien minuten vóór de afgesproken tijd aanwezig. Die gebruikte hij om
met de kamerbewaarder te praten. Hoe lastig hij ook kon zijn, hij had
dadelijk met mensen van allerlei slag een uitstekend contact. Later heb
ik wel van kamerbewaarders gehoord, hoe gezellig het was als meneer
Philips bij de minister op bezoek kwam. Altijd had hij een prettige
herinnering achtergelaten. Daarbij kwam hem iets van pas dat ik graag
van hem zou hebben geërfd, zijn stalen geheugen. In die richting heb
ik het nooit zo ver kunnen brengen, jammer genoeg, want het zou mij
geweldig hebben geholpen. Als mijn vader met een kamerbewaarder
wat belangstellend over zijn gezin had gepraat en hij kwam een hele tijd
later weer bij die minister op bezoek, dan wist hij nog precies wat de
kamerbewaarder hem had verteld over zijn oudste zoon, die op de hbs
wat last met wiskunde had. Dan informeerde hij dadelijk, hoe het nu
bij die oudste jongen met de wiskunde ging en dat interesseerde hem
echt!
Dat geheugen was in één woord formidabel. Hij vond het vervelend
en overbodig al de lange rapporten te lezen, die hem werden voor
gelegd. Hij liet de schrijver van het rapport bij zich komen. Dadelijk
stak hij van wal: ‘U heeft dit rapport geschreven. Ik heb er al van ge
hoord en ik geloof graag, dat het uitstekend is. Maar vertelt u zelf mij
nu eens, wat de hoofdzaken in dit stuk zijn.’ Desnoods vroeg hij na de
opsomming nog iets over enkele details en dan zat de materie zo nagel
vast in zijn geheugen, dat hij als het nodig was een halfjaar later nog
feilloos over dat rapport kon praten.
Met stijgende bewondering heb ik zijn kijk op mensen waargenomen.
Na de eerste wereldoorlog begreep hij, dat men bij Philips meer aan
dacht moest gaan schenken aan de verzorging van de eigen werkne
mers. Hij had een inspecteur van de arbeid leren kennen, waarin hij
veel vertrouwen stelde. Ik heb hem reeds genoemd. Het was ir. Z. Th.
Fetter, waarlijk niet de eerste de beste op zijn gebied. Op zekere dag
heeft hij hem gevraagd de arbeidsbescherming bij Philips op poten te
zetten. Hij zei: ‘Fetter, voortaan ben jij mijn geweten op het gebied
van de zorg voor de mensen bij Philips, als je bij ons wilt komen.’ Ir.
Fetter wilde en heeft dat werk geweldig goed aangepakt. Later is ir.
Fetter met de heer G. F. Evelein belast met de leiding van onze afde
ling Sociale Zaken. Deze zeer bekwame figuur werd in 1946 benoemd
tot Directeur-Generaal van de Arbeid. Zo iemand wist mijn vader er
meesterlijk uit te pikken.
Een ander voorbeeld is mij bijgebleven uit het jaar 1937, toen er te
Parijs een koloniale tentoonstelling is gehouden, waar ook ons land
was vertegenwoordigd. De botanische aankleding van de Nederlandse
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inzending was verzorgd door de heer J. R. Koning, hoofd van Beplan
tingen te Amsterdam en een vriend van mijn vader. Deze had hem vol
lof gesproken over zijn jonge assistent in Parijs, naar zijn zeggen een
geweldig goede vent, die al zijn werk in de puntjes had gedaan. Mijn
vader vroeg hem:
‘Maar als die tentoonstelling is afgelopen, heb je dan werk voor zo’n
jongeman?’
‘Nee, jammer genoeg niet. Ik zou niet weten wat ik met hem moest
doen.’
‘Laat die jongen eens bij me komen!’
De bewuste jongeman kwam op bezoek in Eindhoven en maakte
inderdaad op mijn vader een uitstekende indruk. Aan het eind van het
gesprek zei hij:
‘Weet je wat? Jij gaat bij mij diamanten verkopen!’
Die jongeman ging geen diamanten aan juweliers verkopen, maar
onze trekstenen, waarvoor wij een eigen afdeling hadden ingericht.
Met een geweldig elan heeft de heer J. van Eikeren zich op die ver
koop geworpen en op zijn gebied is hij een wereldberoemdheid ge
worden. Aan alle draadfabrikanten en lampenfabrieken, die dat mate
riaal nodig hadden, heeft hij onze diamanten trekstenen verkocht.
Mijn vader wilde in de zaak altijd uitbreiden en stuwen, dus hij vond
dat er voortdurend iets nieuws moest gebeuren. Nieuwe produkten uit
zijn fabriek moesten hun weg in de wijde wereld vinden! Daarom had
hij een grote belangstelling voor het werk in ons laboratorium, waar
de onderzoekers altijd speurden en puzzelden. Intens volgde hij een
project, totdat er een prototype of eindprodukt bij hem op het bureau
terechtkwam, als het daar tenminste klein genoeg voor was. Op de heel
grote objecten had hij het minder begrepen. Tijdens de gebruikelijke
besprekingen gooide één onzer medewerkers er eens een balletje van
op, dat Philips meer de kant van de heemaf zou uitgaan, dus naar de
zware elektrotechnische industrie. Hij kreeg dadelijk de wind van
voren. Mijn vader zei heel kortaf :
‘Dat moeten wij beslist niet doen en ik wil ook niet hebben, dat je
daarover nog verder spreekt. Ga je daarover door zeuren, dan is dat
alleen maar tijd verknoeien.’
Hij geloofde vast in de echte consumentengoederen en daarop had
hij een bijzonder scherpe kijk. Als hem een nieuw artikel voor de neus
werd gezet, was het de ene keer: ‘Dat wordt wat!’ met alle geestdrift
die hij kon opbrengen, de andere keer klonk het weifelend: ‘Ik weet
het niet...’ Bijna altijd was het raak. Daarnaast was hij sterk geïnteres
seerd in de speciale gebieden, waarop wij aan de spits stonden. Zo heeft
hij al het mogelijke gedaan om het project van de kortegolfzender naar
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Nederlands-Indië tot een goed einde te brengen. Dat was volgens hem
ons vak en dat vond hij zelf mooi. Hetzelfde gold voor de röntgen
apparatuur, die voor ons nooit een goudmijn is geweest, maar ook dat
lag in onze lijn en bovenal erkende hij het nut daarvan voor de volks
gezondheid. Over ons pas ontwikkelde scheerapparaat was hij geweldig
enthousiast. Bij de eerste besprekingen over de op te zetten produktie
werd gemikt op een serie van 50.000 stuks, wat voldoende werd geacht
voor een jaar. Mijn vader zei: ‘Wat?! Denken jullie aan 50.000 stuks?
Wij gaan er 5000 per dag maken!’ Dat vond iedereen toen onzin! Van
daag worden er ca. 7.000.000 per jaar gemaakt, ofwel ruim 23.000 per
gewerkte dag. Ook van de televisie koesterde hij de grootste verwach
tingen, lang voordat de Nederlanders wisten wat zo’n apparaat eigen
lijk voorstelde.
Ik heb mijn vader altijd graag geobserveerd in zijn omgang met
mensen. Op zijn kantoor tronende, aan het hoofd van een werkelijk
grote onderneming, moest hij iemand wel eens een flinke uitbrander
geven. Als de zondaar dan op het matje werd geroepen, had hij een
verduiveld moeilijk halfuur, maar nooit zou hij uit de kamer van me
neer Ton weggaan als een geslagen man. Als hij de deur achter zich
sloot, was hij vast van plan het voortaan veel beter te doen. Mijn vader
boorde zijn medewerkers nooit de grond in, hij bouwde aan hen door!
Dat werd wel eens anders ervaren door hen die vonden, dat zij onder
hem niet genoeg tot hun recht kwamen, maar over het algemeen had
mijn vader het bij het rechte eind, dank zij een grote mensenkennis. Hij
kwam er niet gauw toe iemand een geweldig compliment te maken en
zelfs met schouderklopjes was hij zuinig, maar des te meer werd zijn
lof gewaardeerd, als er ergens een mooi succes was behaald. Wanneer
één van onze mensen thuiskwam met bijvoorbeeld de order voor een
nieuwe wegverlichting, dan was mijn vader echt in de wolken en dat
liet hij zo’n geluksvogel best merken. Hij had ook, zoals dat vaker bij
de grote leider voorkomt, zijn zwarte schapen onder de Philipskudde,
de mensen die het strijk en zet bij hem verkeerd deden. Die lui waren
bij voorbaat al op van de zenuwen, als ze bij hem werden geroepen. In
de jaren twintig werkte bij ons een inkoper, die er altijd geducht van
langs kreeg, wat overigens niet heeft belet, dat hij jaren voor ons heeft
ingekocht.
Ten opzichte van mij was mijn vader bepaald kritisch ingesteld en
zuinig met enige lof. Hij wilde niets liever dan dat ik, als zijn enige
zoon, een plaats in de directie zou krijgen, maar die zou ik zelf moeten
verdienen. Heel eerlijk gezegd, heb ik wel eens het gevoel gehad dat hij
mij graag de aard had toegewenst van mijn jongere zuster Jetty, die
niet zozeer een studiehoofd had, maar die heel doortastend, pienter en
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bijdehand was. In elk geval besefte hij, dat hij mij veel moest leren en
moest werken aan mijn vorming tot industrieel. Op een goede dag zou
één van onze ingenieurs, die naar Amerika was geweest, bij hem rap
port komen uitbrengen. Mijn vader waarschuwde mij, dat hij het be
zoek van een ingenieur verwachtte en hij vroeg of ik daarbij wilde
zijn. Het sprak vanzelf dat ik kwam en ik nam mij voor zorgvuldig op
te letten, hoe hij zo’n onderhoud aanpakte en wat voor vragen hij
stelde. Met dat al deed ik amper een mond open. Nauwelijks was onze
bezoeker verdwenen, of hij viel uit:
‘Potverdorie Frits, waarom heb jij die man helemaal niets gevraagd?’
‘Wel vader, ik heb nu eens echt goed willen volgen, hoe u dat be
handelt en wat u zo iemand allemaal vraagt.’
‘O ... Nou maar, de volgende keer doe je toch ook maar mee!’
Hij had ook zijn heel eenvoudige recepten voor de praktijk. Eén
daarvan was, dat men een hotelportier altijd bij de binnenkomst een
fooi moest geven en daarmee niet moest wachten tot het vertrek. Hij
wist dan zeker, dat de portier voor hem zijn best zou doen. Met de
slaapwagenconducteurs kon hij altijd uitstekend opschieten, waarbij
hij dan wel zorgde dat hij in de beste coupé terechtkwam. Maar im
pulsief als hij was, kon hij ook geducht te keer gaan, als hem iets niet
naar de zin was. Een maitre d’hótel heeft van hem eens een geweldig
standje gekregen omdat de soep te koud werd opgediend, hij heeft ge
foeterd tegen hotelportiers, als een door hem bestelde auto niet op tijd
voorreed en bij zulke gelegenheden kon hij de boel behoorlijk op
stelten zetten. Ondanks dat alles wist hij ten slotte zo’n indruk na te
laten, dat ik nog vele jaren later van oudere obers en hotelportiers te
horen kreeg, met hoeveel plezier zij aan mijn vader terugdachten!
Wanneer wij als kinderen zo’n scène meemaakten, vonden wij dat
verschrikkelijk. Dan zwoer ik bij mijzelf, dat mij zoiets nóóit zou over
komen! En toch... Vóór de oorlog was ik op een vliegveld bij Lon
den, waar ik met een bepaald toestel naar Nederland zou terugvliegen.
Aan het loket zei men mij, dat de machine al weg was, dus ik was te
laat, maar toen ik in het restaurant iets wilde gebruiken, zag ik dat het
bewuste vliegtuig er nog stond! Ik ging woedend naar de hall en
speelde daar bij de desk op, niet bepaald zachtjes vertellende dat als ze
mijn plaats hadden weggegeven, het beter eerlijk kon worden gezegd.
Kortom, ik heb flink afgeblazen. En wat stond er in de gossipkolom
‘This week in Croydon’ in het Engelse blad ‘The Aeroplane’? In de
hall had ‘some Continental foreigner’ zich aangesteld ... Dat was ik!
Mijn vader heeft allerlei liefhebberijen gehad, hij heeft geboerd, hij
heeft gefokt, zelfs bijzondere soorten varkens, hij heeft in alle uit
voerigheid eenden gehouden, hij heeft aan bosbouw gedaan, dat alles
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ook omdat hij zoveel van de natuur hield, maar zijn grote, blijvende
liefhebberij was het verzamelen van kunst. Naarmate hij ouder werd
hield dat hem meer bezig en schonk hem meer voldoening. Hij was een
groot collectionneur, in alle stilte. Voor zijn kunstcollecties was hij
voortdurend in touw. Dikwijls heb ik hem horen zeggen: ‘Och, al die
effecten, die zie je nooit. Ik steek mijn geld liever in dingen die ik aan
de muur kan hangen, dan geniet ik er altijd van.’ Hij kocht niet om te
beleggen maar om er plezier van te hebben. Vandaag zou men kunnen
zeggen, dat het als investering onnoemelijk veel beter was dan menig
alternatief, zoals het kopen van aandelen.
Hij zocht het niet alleen in de grote stukken, hij verzamelde op ver
schillende gebieden, volgens zijn eigen methode. Dikwijls moest hij
voor besprekingen naar Parijs. Dan ging hij de avond te voren daarheen,
begon de volgende dag vroeg en meestal waren de onderhandelingen
tegen vier uur in de middag afgelopen. Hij ging met de avondtrein van
ongeveer acht uur terug en in de tussentijd liep hij wat antiquairs af,
die op de linker Seineoever een zaakje hadden. Na de oorlog ben ik nog
enkele malen met hem naar Parijs geweest en dan namen wij samen de
gelegenheid waar om er eens rond te neuzen. De Delftse borden waren
daar beslist goedkoper dan bij ons en wij waren in de wolken als we
iets op de kop hadden getikt.
Hij volgde graag de belangrijke veilingen en zag hij daar een stuk
naar zijn gading, dan schreef hij in de catalogus bij het nummer in
kwestie, wat hij er eventueel voor wilde besteden. In de Eindhovense
antiquair, de heer Franz Jeschar, had mijn vader een onbeperkt ver
trouwen. Deze ging voor mijn vader geregeld op stap. Na zo’n expedi
tie bracht hij zijn oogst mee, welke stukken hij dan uitstalde in de
spreekkamer naast vaders bureau. Mijn vader riep mij dan binnen en
zei: ‘Frits, kom ook eens kijken. Jeschar heeft weer wat meegebracht.’
Dat was altijd de moeite waard. Van mijn vader heb ik zeker de liefde
voor oud tin en brons geërfd.
In het jaar 1932 moest het maatschappelijk kapitaal van de nv Philips’
Gloeilampenfabrieken met 25% worden teruggebracht. Het was een on
aangename operatie, die onvermijdelijk was omdat het oorspronkelijke
kapitaal niet rendabel kon worden gemaakt en tenslotte heeft deze
kapitaalreductie bijgedragen tot het herstel van de rentabiliteit. Op het
ogenblik zelf werd die afstempeling door de beurs niet in dank afge
nomen, maar later is alles weer in orde gebracht en hebben de aan
deelhouders hun deel teruggekregen. Mij persoonlijk heeft de operatie
vrij koud gelaten. Ik behoorde tot de vele ingenieurs met een eigen
taak, waaraan ik mij zo goed als ik kon wijdde en ik lette meer op de
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uitbreiding van het mij toebedeelde terrein van activiteiten dan op de
financiële gang van zaken bij het concern.
Bij mijn vader kwam dat anders aan. Hij was de man van de uit
breiding, van de opbouw, hij wilde stuwen en nu moest hij terug!
Vooral moest er op grote schaal personeel worden ontslagen en dat
was het laatste wat hij wilde. Zelfs als het ging om een op zichzelf
staand ontslag, dat door plichtsverzuim of onbekwaamheid onvermijde
lijk was geworden, liet hij dat bij voorkeur aan anderen over. Nu ging
het om een teruggang bij het personeel, waarbij met duizenden moest
worden gerekend. Het was een pijnlijke operatie van geheel andere
aard dan de kapitaalreductie, nu ging het om het bestaan van mensen,
die bij ons werkten en daarvoor was een doortastende figuur nodig. De
man, die op dat front — want dat was het — de zwaarste gevechten
heeft geleverd, was Frans Otten. In mijn studietijd had ik Frans Otten
als student leren kennen, zelfs in het allereerste begin daarvan. Hij was
uitgenodigd om de in het corps gebruikelijke donderspeech tot de
eerstejaarsstudenten te houden en dat deed hij zo, dat het daverde! Als
voorzitter van het eerstejaarsbestuur moest ik daarop antwoorden. Dat
was niet eenvoudig, gezien de manipulaties die de spreker moest onder
gaan. De veters van je schoenen werden aan elkaar gebonden, over en
in de kleren werden glazen bier uitgestort en toch moest je onver
stoorbaar, zonder met de ogen te knipperen, zo’n toespraak beant
woorden.
Frans Otten had onder zijn medestudenten in Delft een prima repu
tatie verworven. Hij was wat men noemde een flinke vent, van alle
markten thuis, iemand die veel aan bergsport deed en omdat hij in
Helmond ook bij vrienden van mijn ouders een heel goede naam had,
heb ik, toen ik hoorde dat hij er over dacht bij Philips te solliciteren,
tegen mijn vader gezegd: ‘Luister eens, die vent heeft bij ons in Delft
zo’n reputatie, dat het heus de moeite waard is hem te pakken te
krijgen.’
Hij is komen kennis maken. Terwijl hij in Helmond logeerde, kwam
hij op een zondagochtend bij ons tennissen en heeft toen voor het eerst
mijn zuster Annetje ontmoet. Nadat hij eenmaal in Eindhoven was,
werden mijn zuster en Frans al gauw het met elkaar eens en in 1925
zijn ze getrouwd. Op de bruiloft in augustus waren Sylvia en ik er, als
‘stil verloofden’. Otten is als ingenieur bij ons begonnen in de proef
fabriek, waar de eerste modellen van de nieuwe ontwikkelingen worden
gemaakt. Later is hij naar de radiobuizenfabriek gegaan, waar hij veel
bijdroeg tot de reorganisatie. Vrij spoedig werd hem de produktie van
de toekomstige radioapparaten toevertrouwd en hij klom zo snel op,
dat hij na enkele jaren onderdirecteur werd. Boze tongen beweerden
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al gauw, dat hij werd benoemd, omdat hij de schoonzoon van de baas
was, maar de lui die werkelijk op de hoogte waren, wisten beter. Otten
had de handicap overwonnen, dat hij wegens zijn militaire dienst in de
eerste wereldoorlog betrekkelijk laat met zijn studie moest beginnen en
ook had hij niet de bij ons gebruikelijke periode van ‘de gloeilamp’
meegemaakt, zodat men hem eerst als een buitenbeentje beschouwde.
Aan zijn kwaliteiten als leidende figuur kon echter geen twijfel be
staan. Wat hij waard was in een periode van tegenwind, heeft hij laten
zien, toen er in de crisisjaren moest worden ingegrepen. Met een sterk
gevoel van rechtvaardigheid en met grote moed heeft hij het bedrijf
gesaneerd. Daarbij heeft hij de steun van mijn vader en van de andere
medewerkers aan de top ondervonden, maar toch nam hij het grootste
deel van die verantwoordelijkheid op zich. Gemakkelijk ging hem dat
niet af. Er werd eindeloos vergaderd, de hele zaterdag door, in de week
werd het avond aan avond laat en zat hij nog uren na kantoortijd met
de mensen te praten, alles om de zaken weer in het reine te brengen,
wat ten slotte is gelukt. Van dichtbij heb ik dat gevecht met de crisis
meegemaakt, met grote bewondering. Bij dat al was niemand hem meer
dankbaar dan mijn vader en hij heeft zijn waardering voor Otten nooit
onder stoelen of banken gestoken. Op zijn beurt heeft Otten veel steun
ontvangen van zijn vrouw, die ook later in de zeer moeilijke omstandig
heden, waarmee Frans Otten door de oorlog en andere oorzaken te
kampen zou krijgen, hem steeds dapper terzijde heeft gestaan.
Een andere figuur, die in de jaren van de crisis zijn waarde ten volle
heeft bewezen, was prof. ir. J. Goudriaan. Aan de Nederlandse Econo
mische Hogeschool te Rotterdam en later aan de Technische Hoge
school te Delft doceerde hij bedrijfseconomie. Otten was in 1932 zo
onder de indruk gekomen van enige lezingen, die prof. Goudriaan voor
onze stafleden had gehouden, dat hij mijn vader voorstelde deze man
voor Philips aan te trekken. Goudriaan, die als hoogleraar werkzaam
bleef, nam het aanbod van Philips aan en werd in 1933 onderdirecteur.
In die tijd bestond de directie uit mijn vader, directeur, en O. M. E.
Loupart, J. H. Gaarenstroom, ir. J. C. Lokker, ir. P. F. S. Otten, P. N.
L. Staal en mr. H. F. van Walsem als onderdirecteuren. Na de toetreding
van Goudriaan werd Otten voorzitter van het college van onderdirec
teuren, met Van Walsem als vice-voorzitter. Men begrijpt dat voor de
Philipswereld de benoeming van prof. Goudriaan tot onderdirecteur
iets heel ongewoons was. Hij werd belast met de reorganisatie van de
boekhouding en van het gehele cijfermateriaal.
In de jaren dat wij uitsluitend lampen en radio’s fabriceerden, was
bij ons een echte kostprijsberekening enigszins in de verdrukking ge
komen. De kostprijs van de gloeilampen hadden wij altijd betrekkelijk
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eenvoudig kunnen berekenen. Wij kenden de prijzen van draad en glas,
wisten wat het samenstellen kostte, maar toen wij met die ingewikkelde
radiotoestellen begonnen, werd de berekening van de werkelijke kost
prijs moeilijker. In het begin kon dat nauwelijks kwaad. In de jaren van
1927 tot 1930 werden die toestellen zo grif verkocht en was er aan het
eind van het jaar zoveel over, dat niemand zich over die kostprijs het
hoofd brak. Voor zulke zaken had Otten een scherp oog, hij erkende
de waarde van juiste cijfers en toen wij na 1930 in de verliezen raakten,
zocht hij het antwoord op de vraag: ‘Waar zitten die verliezen nu pre
cies en wat kunnen wij daaraan doen?’ Dat antwoord zou Goudriaan
moeten geven.
Met veel enthousiasme en vol elan is Goudriaan aan de slag gegaan.
Om te beginnen heeft hij bij Philips de budgettering ingevoerd. Dat
ging nogal rigoureus in zijn werk. Met ieder bedrijfshoofd werd af
gesproken, welke kosten hij het komende jaar mocht maken, op het
gebied van personeel, van de te verbruiken energie, van de reparaties en
van alles, wat zich voordeed. Iedereen werd met de neus gedrukt op
wat er bij hem niet klopte en daaraan moest men wennen. Tenslotte
heeft het systeem echter gunstig gewerkt. Vandaag is de budgettering
in de bedrijfsvoering een algemeen erkend begrip en bij Philips niet
meer weg te denken. Tevens hebben wij in die tijd aandacht geschon
ken aan de interne verrekenprijzen van onze produkten, waarbij be
paald werd dat de winst op één plaats tot uiting kwam en wel bij de
verkoop aan de klant.
In 1938 is deze knappe bedrijfseconoom president-directeur van de
Nederlandse Spoorwegen geworden, in welke functie hij ook opmerke
lijke resultaten heeft bereikt. Ik vind het jammer, dat na de oorlog
Goudriaan om redenen, die ik hier buiten beschouwing wil laten, in
Nederland het veld heeft geruimd om een professoraat in Pretoria te
aanvaarden. Nog vaak heb ik hem in Zuid-Afrika ontmoet en mogen
vaststellen, dat hij ook ginds bijzonder vruchtbaar heeft gewerkt.
Zonder aan de verdiensten van andere naaste medewerkers van mijn
vader te kort te willen doen, meen ik hier nog twee van hen, met wie
ik veel heb samengewerkt, te moeten noemen, namelijk Van Walsem
en Loupart. Mr. H. F. van Walsem, een echte ‘Leienaar’, was reeds in
1919 bij mijn vader gekomen als jurist. Behalve een scherpzinnig en
wijs juridisch adviseur, was hij een voortreffelijk onderhandelaar. Als
onderhandelingspartner kende hij een eigen stijl. Hij was scherp ‘to the
point’ en toch een plezierig mens, die gezellig de puntjes op de i’s kon
zetten, met een groot gevoel voor humor. Met Herman van Walsem
als voornaamste medewerker heeft mijn vader de Phoebus opgericht,
een kartel van gloeilampenfabrikanten, dat in 1924 tot stand is ge-
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komen. Daarin waren de Duitse fabrikanten verenigd met hun Franse,
Engelse en Hongaarse collega’s, uiteraard met inbegrip van Philips.
Voor de onderhandelingen was onnoemelijk veel tact nodig geweest,
maar ten slotte heeft deze samenwerking tot goede resultaten geleid
voor alle partijen, ook voor de consumenten. Later heeft hij bij patentonderhandelingen met de Radio Corporation of America en andere
internationale concerns eveneens zijn kwaliteiten op dat terrein ge
toond.
Een eminent onderhandelaar was ook de heer O. M. E. Loupart, die
jarenlang tot de leidende figuren bij Philips heeft behoord. Deze bril
jante en tevens uitzonderlijke persoonlijkheid was afkomstig uit het
merkwaardige gebied van Moresnet, vroeger deel van Limburg en later
een twistpunt tussen België en Duitsland. Gedurende de eerste wereld
oorlog was het gebiedje evenals België door de Duitsers bijna herme
tisch van Nederland afgesloten. Daartoe hadden de Duitse bezetters
langs de grens een onder hoge elektrische spanning staande draadver
sperring aangebracht, de ‘dodelijke draad’. Maar de jonge Loupart wist
er met behulp van een ton doorheen te kruipen. Hij ging studeren te
Rotterdam aan de Handelshogeschool, later de Nederlandse Econo
mische Hogeschool. Als jong assistent van mijn vader is hij bij Philips
begonnen, speciaal voor de commerciële onderhandelingen. Dank zij
zijn geweldige werkkracht, zijn inzicht en zijn verbluffende snelheid
van werken klom hij in een record tempo op, juist in de tijd dat de radio
opkwam. Hij heeft veel gereisd en de uitbouw van de wereldverkooporganisatie is vooral zijn werk geweest.
In verschillende opzichten was hij een fantastische figuur. Hij kon
spreken in eindeloos lange en hopeloos ingewikkelde zinnen, waarin hij
de vreemdste en meest verrassende gedachtensprongen kon maken,
zonder zijn tirades in strikt taalkundig opzicht ooit tot een behoorlijk
einde te brengen. Wanneer hij met allerlei lieden aan het negociëren
was, begon hij zijn schitterende verhalen met een vuurwerk van woor
den af te steken, waarmee wij van Philips langzamerhand vertrouwd
waren geraakt. Bij de tegenpartij kwam dat anders aan. Dat leidde on
vermijdelijk tot twee soorten reacties. Sommigen kregen een gevoel
van: ‘Wat is dat een knappe vent, die zoveel dingen weet te zeggen,
waaraan ik geen touw kan vastknopen!’ Maar anderen kregen het bijna
op hun zenuwen. Loupart etaleerde altijd heel bepaalde denkbeelden,
die hun tijd wel tien of twintig jaar vooruit waren, maar die op het
ogenblik zelf ietwat fantastisch aandeden. Ook onze eigen prestaties
wist hij in een zo machtig licht te stellen, dat daaruit wel eens con
tracten voortkwamen, die wij als puntje bij paaltje kwam niet cens
konden waar maken. Dat kon dan bepaald sneu zijn en ook wel eens
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ergvr dan dat. Zo hebben wij met de Fransen een contract afgesloten
op het gebied van de röntgenapparatuur, zonder dat wij bij benadering
konden leveren wat hij had beloofd. Met zo’n zaait ging het natuurlijk
geheel en al verkeerd.
In het begin van mijn loopbaan bij Philips heb ik met Loupart in dat
verband mijn ervaringen beleefd. Het ging over de telecommunicatie
en dat voor ons toen nog bijna maagdelijke terrein viel onder zijn be
moeiingen. Wij hadden een gesprek met heren van de International
Telephone & Telegraph, waarbij een Noor de grote man was. De
onderhandelingen werden gevoerd te Wassenaar. Bij die gelegenheid
heeft Loupart zulke verhalen opgehangen over alles wat wij op het ge
bied van de telecommunicatie aan het doen waren, dat zelfs wij, die
konden weten wat voor vlees er in die kuip zat, het bijna begonnen te
geloven! Maar vooral zag ik de oren van die Noor flapperen om al die
geweldige dingen, waartoe Philips in staat zou zijn! In werkelijkheid
hadden wij geen been om op te staan. Die besprekingen zijn ten slotte
op niets uitgelopen, wat ons achteraf niet hoefde te spijten.
Veel later hebben wij, met Loupart voorop, nog wel eens moeten
lachen om het stoere zelfvertrouwen, waarmee hij te Wassenaar al die
Philipswonderen had aangekondigd, maar toen behoorde Philips op het
terrein van de telecommunicatie reeds tot de groten! Daartoe had zijn
gave voor internationale onderhandelingen bijgedragen.
Zijn grote kracht bij het voeren van zulke onderhandelingen was,
dat hij verstandig en soms bijzonder grootmoedig was. In dat opzicht
was hij een goed leerling van mijn vader, die altijd beweerde, dat ook de
andere partij aan haar trekken moest komen. Mijn vader vond het niets
om een overeenkomst af te sluiten, waarbij één der partijen na een jaar
moest zeggen: ‘Dat hebben wij stom gedaan!’ Hij zag alleen profijt in
een contract, waarvan beide partijen op langer zicht konden verklaren:
‘Het was heel verstandig, dat wij die zaak toen zo hebben aangepakt.’
Maar Loupart kon bij dergelijke besprekingen zelfs zó royaal zijn, dat
ik mij wel eens afvroeg: ‘Loupart, ben je nu niet wat te “large”?’ Na
de oorlog heb ik dikwijls met hem ook in Nederland onderhandeld,
speciaal over belangrijke contracten met onze regering, met de marine
en met de legerleiding. Daarin was hij een groot man. Natuurlijk heb
ben wij met elkaar wel eens flink overhoop gelegen. Hij kon mij met
zijn eeuwige hersenkronkelingen soms geducht irriteren en waarschijn
lijk verkondigde ik weer dingen, die in zijn ogen minder gefundeerd
waren. Toch waren wij grote vrienden.
Nadat hij in 1956 met pensioen was gegaan, heb ik vooral de eerste
jaren nog geregeld voeling met hem gehouden. Graag ging ik een
avond met hem praten over allerlei denkbeelden die mij bezig hielden
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en het was een genot deze te toetsen aan zijn grote ervaring en zijn visie.
Loupart en Van Walsem waren beiden figuren, die naast mijn vader
en Otten hun stempel hebben gedrukt op de gehele ontwikkeling van
Philips, tot aan de oorlog toe. Ik wil niet zeggen, dat het daarmee is
opgehouden, integendeel, zij hebben aan de opbouw en de uitbreiding
vlak na de oorlog in sterke mate leiding gegeven, maar tot 10 mei 1940
bepaalden deze vier het gezicht van Philips.

JONGENSNIJVERHEIDSSCHOOL

Door mijn werkzaamheden aan de machinefabriek ben ik in aanraking
gekomen met de Jongensnijverheidsschool. In mijn ogen is deze school
één van de belangrijke instellingen van Philips te Eindhoven, nuttig en
zeer succesvol. De school is in 1928 door mijn vader gesticht. Hij heeft
haar in het leven geroepen, omdat hij de noodzaak inzag van een eigen
vakopleiding.
In Nederland bestond wel een vorm van nijverheidsonderwijs, de
ambachtsschool, zo ook in Eindhoven. Daar werden jongens voor
allerlei ambachten opgeleid, de timmerman leerde er wat hij moest
weten, net als de smid, de meubelmaker, de loodgieter, maar dat was
niet het personeel wat in de Philipsfabrieken nodig was. Waar wij be
hoefte aan hadden, waren de gereedschapmakers, de mensen die ma
trijzen konden maken en die moest men in het toenmalige Nederland
met een lantaarntje zoeken. In het zuiden vond men ze in het geheel
niet. Onze matrijzenmakers waren vooral afkomstig uit Duitsland, ook
waren er Tsjechoslowaken bij en enkele Hongaren. Wij wilden echter
onze eigen jongens tot gereedschapmakers opleiden. Mijn vader voor
zag, dat er steeds meer nieuwe artikelen zouden worden gemaakt,
waardoor de eisen aan vakmanschap in flink tempo zouden stijgen en
hij wilde niet geloven, dat de Nederlandse arbeider minder zou pres
teren dan die uit andere landen. Dus hij pakte de koe bij de horens.
Er bestond bij Philips reeds een bazencursus. De deelnemers daaraan
werden geselecteerd uit het eigen personeel. Een werker die blijk gaf
goede hersens te hebben, kon bij ons reeds sinds jaren worden bijge
schoold. Hij leerde enkele vakken, waardoor hij op een hoger niveau
kwam. De man die zich op dat gebied zeer verdienstelijk had gemaakt,
was de heer G. J. H. Lap.
De Jongensnijverheidsschool had een andere opzet. Haar doel was
jongens op te leiden die hun weg in het bedrijf zonder te veel moeilijk
heden zouden vinden. Wij hadden goede jonge valdieden nodig met
ook een degelijke theoretische ondergrond. Zowel de theorie als de
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praktijk van het jongensonderwijs waren zeer bewust daarop gericht.
Onze Jongensnijverheidsschool is opgezet door ir. R. Drucker, een
man die in het technisch onderwijs zijn sporen had verdiend. Verder
haalde mijn vader er de bekende dr. E. Boncbakker bij. Deze zeer des
kundige figuur maakte hij het hoofd van ons gehele onderwijs. Ir.
Drucker is betrekkelijk spoedig uit Eindhoven vertrokken en daarna
kwam de school te staan onder leiding van dr. Bonebakker en later van
de heer Lap. De laatste heeft geweldig gewerkt, wat trouwens ook kan
worden gezegd van de heer N. C. G. Roovers, chef van de praktijk
opleiding en van de werkplaatsen.
Doordat ik het toezicht had op de machinefabrieken en de verspreide
werkplaatsen, had de opleiding van de vaklieden uiteraard mijn directe
belangstelling. Trouwens ook Frans Otten interesseerde zich bijzonder
voor het vakonderricht. Ik zelf heb jaren lang de beraadslagingen in de
examencommissie meegemaakt. Daarin hadden bestuurders van de metaalbonden en enige industriëlen uit de omgeving van Eindhoven zit
ting. Het waren dus geen Philipsmensen. De uitreiking van de diploma’s
heb ik vele jaren bijgewoond.
De resultaten van het onderwijs waren opvallend gunstig, zodat het
percentage van de niet-geslaagden ongewoon laag was. Maar de leraren
ploeterden daar ook voor! Zowel de heer Lap als de andere leerkrachten
deden alles wat zij konden, om de jongens die het nodig hadden af
zonderlijk bij te werken, in hun eigen tijd! Was een jongen ziek, me
neer Lap kwam hem opzoeken, schoot een jongen met zijn werk niet
op, meneer Lap ging met de ouders praten om te zien wat eraan schort
te. Hij kende de geschiedenis van iedere leerling. De jongens wilden
dolgraag bij ons op de Nijverheidsschool komen, zodat het aanbod van
leerlingen het aantal beschikbare plaatsen enige malen overtrof. De
school kon dus wel een selectie toepassen. Bovendien was de arbeider
van die dagen er zeer op gesteld, dat zijn zoons echt een vak zouden
leren. Wij van onze kant wilden graag knapen opleiden, die wat in hun
mars hadden. Zulke jongens konden na hun vierjarige opleiding een
tweejarige vervolgcursus lopen, die hun het diploma van ‘volwaardig
vakman’ opleverde. Daarna konden zij weer tekencursussen volgen,
waardoor ze zich konden bekwamen tot constructeur. Tallozen onder
hen hebben het daardoor veel verder gebracht dan vakman. Ze werden
constructeurs, konden leiding geven, werden afdelingschefs, anderen
zijn naar de mts gegaan, enkelen zijn later ingenieur geworden en één
van hen heeft het tot hoogleraar gebracht! Ik heb later op verschillende
plaatsen in het buitenland tot mijn grote voldoening jongens van onze
Nijverheidsschool als chefs op verantwoordelijke posten aangetroffen.
Het mooiste resultaat was echter de grote stijging van het algemene
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peil van onze vaklieden. De Jongensschool heeft het sprookje, dat de
gereedschapmakers uit het buitenland moesten komen, bij ons uit de
wereld geholpen.
De opleiding liet alle partijen vrij. Volgens het lecrcontract konden
de jongens gaan werken waar ze wilden en wij waren niet verplicht
hen na het behalen van het diploma in dienst te nemen. Daarom kreeg
de school een subsidie van de overheid en werden de diploma’s aller
wegen erkend. Industrieën op velerlei gebied in en om Eindhoven
hebben leerlingen van onze school in dienst genomen en hoe beter zij
het daar deden, des te meer voldoening het ons gaf.

METAALKERN

Een voor Philips nuttige instelling, actief op een meer beperkt terrein
en ontstaan in de jaren, dat ik mijn werkzaamheden ging uitbreiden,
was de zogenaamde metaalkern. Mijn afkomst als werktuigkundig in
genieur heb ik nooit kunnen verloochenen en daarom hadden vooral de
machinefabrieken mijn belangstelling. In die periode had ik ook mijn
debuut als verkoper gemaakt. Ik moest trachten allerlei nieuwe produkten aan de man te brengen en het was goed tot mij doorgedrongen,
dat wij met onze prijzen geen bokkesprongen konden maken. Wij
moesten dus praktisch en zuinig werken. Ik merkte, dat tussen de
plaatsen waar bij Philips in Nederland de metaalbewerking werd be
oefend, nauwelijks enig contact bestond. Het scheen mij noodzakelijk
toe, dat de mannen die aan het hoofd van deze bedrijven, de machine
fabriek en de afdeling metaalwaren stonden, elkaar geregeld zouden
ontmoeten om ervaringen, werkmethoden en wat dies meer zij uit te
wisselen. Dat denkbeeld heb ik ten uitvoer gebracht en zo ontstond in
1932 ‘de metaalkern’ bij Philips.
In het begin bestond deze uit enkele mensen. Naast de directie van
de machinefabriek te Eindhoven ontmoetten elkaar in dat gezelschap
de bedrijfsleiders van de toenmalige nsf te Hilversum, van de Voltfabrieken te Tilburg en van onze metaalwarenfabriek te Eindhoven.
Verder was er een medewerker van ons natuurkundig laboratorium,
die zich in het bijzonder met metaal bezighield. Het voorzitterschap
nam ik in handen en ik heb heel lang, tot aan het eind van de jaren
vijftig, met grote interesse deze post bekleed. Het duurde niet lang of
er kwam iemand uit Engeland bij, daarna uit Duitsland en uit Leuven.
Ook de constructeurs deden mee. In de eerste plaats was de metaalkern
bedoeld om gezamenlijk ons technisch kunnen en kennen te bevorde
ren, maar in feite kwam er op het gebied van het menselijk contact veel
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meer uit. Er ontstond een persoonlijke band tussen al die fabrikanten.
Als er hier of daar iets nodig was, hoefden zij slechts de telefoon op te
nemen en contact te zoeken met één van de anderen, nu een collega,
een vriend, om te worden geholpen. Op vergaderingen stelde ieder er
een eer in, wanneer hij met iets nieuws voor de dag kon komen. De
chefs van de werkplaatsen, vroeger gewend om geïsoleerd en zelf
standig te werken, voelden zich trots als zij aan de heren van de metaalkern konden laten zien, hoe hun werkplaats een stempel had uitgedacht,
dat veel minder uitval gaf, of dat een eigen ploeg erin was geslaagd een
mooie nieuwe pers te ontwikkelen.
Een stap in de goede richting was de standaardisatie van de gereedschapwerktuigen. Elke fabriek van Philips was gewend links en rechts
machines te kopen, maar nu ging men systematisch uitzoeken, wat
voor de verschillende werkzaamheden de beste machines waren. Daar
bij gaf onze machinefabriek in Eindhoven de toon aan. Alles werd daar
uitgeprobeerd en zo kwam men bij voorbeeld tot de afspraak om onze
excenterpersen voortaan te betrekken van Raskin in België. Voor de
revolverdraaibanken viel de keus op die van Herbert in Engeland. Ge
wone draaibanken namen we af van Karger en later van Cazeneuve, een
Franse fabriek. Freesbanken lieten we uit Amerika komen, omdat we
die nog altijd de beste vonden.
In dat opzicht heeft de metaalkern voortreffelijk gewerkt en het is
daarbij niet gebleven. Er zit een flinke doorstroming in, maar op ge
regelde tijden houdt de kern een vergadering, waar ook de oudleden
komen opdagen. Zo’n bijeenkomst heb ik in 1973 mogen meemaken.
Bij die gelegenheid zijn wij de gast geweest van de Technische Hoge
school in Twente. Wij werden er ontvangen door prof. ir. R. van
Hasselt, die als jong ingenieur bij Philips jarenlang secretaris van de
metaalkern is geweest. Bij zijn benoeming tot hoogleraar aan de Tech
nische Hogeschool te Delft hadden wij hem gevraagd om lid van onze
metaalkern te blijven, evenals wijlen professor dr. ir. W. F. Brandsma.
Prof. dr. P. C. Veenstra van de Technische Hogeschool te Eindhoven
is nu ook lid van de kern. De bedoeling is duidelijk: zo wordt de band
tussen het wetenschappelijk onderwijs en het bedrijfsleven bestendigd.
Voor Philips ligt dat des te gemakkelijker, omdat wij op het gebied van
de metaalbewerking geen geheimen kennen. Integendeel, wij gaan uit
van de gedachte dat hoe meer men weet wat wij op dat terrein doen,
des te beter het is voor het peil van het technisch kunnen in Nederland.
Ten slotte zullen wij daar allen van profiteren.

Het luchtruim in
Heden ten dage nu ruimtevluchten nauwelijks meer enige aandacht
van het publiek trekken en iedere jongen de kans krijgt via de model
sport en later het zweefvliegen met de vliegerij in aanraking te komen,
lijkt het wel uit de tijd om over mijn eerste aanraking met de wereld
van het vliegen te spreken.
Reeds vroeg toonde ik belangstelling voor de luchtvaart. Als jongen
op de hbs had ik een abonnement op ‘Het Vliegveld’, toentertijd het
enige blad op dat gebied in ons land. Daarin volgde ik alles wat er in en
om de lucht gaande was. Ook ging ik op vrije middagen op mijn fiets
naar een vliegheitje in de buurt van Mierlo, waar de militaire vliegers
op hun Farmans aan het oefenen waren. Urenlang kon ik daarnaar
kijken, mij afvragende, of zo iets buitengewoons voor mij ooit zou zijn
weggelegd.
Op de elta, de Eerste Luchtverkeerstentoonstelling te Amsterdam,
in 1919 door een zekere A. Plesman op touw gezet, was de familie
Philips uit Eindhoven present. Daar bestond namelijk de gelegenheid
tot het maken van korte rondvluchten en prompt zijn mijn vader en
moeder, mijn jongste zuster en ik toen voor het eerst de lucht inge
gaan. Voor mij was het een sensatie om met donderend geraas over een
weiland te hobbelen en dan ineens los van de grond te komen. De
anderen waren al even enthousiast, maar mijn oudste zuster was zeer
ontsticht toen zij van onze escapade hoorde. Vanuit haar pensionaat
in Zwitserland schreef zij ons een boze brief: ‘Stel je voor, dat er iets
was gebeurd, dan was ik alleen achtergebleven!’
Mijn tweede vlucht heb ik gemaakt in 1924, als besluit van een
‘cruise’, die mijn familie met de ‘Flandria’ naar de Noorse fjorden had
gemaakt. Omdat ik zou meedoen aan een studentenkamp van de ncsv
moest ik wat eerder teruggaan, per vliegmachine! Mijn vader had dat
op zijn manier georganiseerd. Ik zou van Kopenhagen naar Amsterdam
terugreizen met een machine van de Danish Airlines, welke maatschap
pij met de klm samenwerkte. Aan onze agent, de heer N. B. Sommerfeldt, had mijn vader een briefje geschreven, met het verzoek mij bij
het veer te Helsingör op te vangen en mij dan iets van het eiland Seeland te laten zien, eer hij mij de volgende dag op het vliegveld zou af
leveren. In de avond kon hij mij dan een blik gunnen op Kopenhagen,
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waarover hij dan schreef: ‘U kunt mijn jongen wel Tivoli laten zien,
maar ga niet met hem naar die nachttenten.’ Ik was toen al 19 jaar,
maar dat was nu echt in zijn stijl.
De volgende dag zat ik dan in een Fokker f-iii op weg naar Amster
dam. De machine moest tegen een harde wind opboksen en ik werd zo
misselijk als een kat. In die jaren vloog men niet in één ruk van Kopen
buigen naar Amsterdam, maar werd er een tussenlanding gemaakt bij
Hamburg. Eenmaal op de grond, voelde ik mij weer heel wat mans, ik
at op het vliegveld een veel te grote biefstuk, die er later in de lucht
beslist weer uit wilde, wat toen nog gebeurde met de kop door een
raampje buitenboord. Daar kwam nog bij, dat wij Schiphol niet eens
hebben gehaald. Onze Fokker moest een noodlanding maken!
Er was iets met de olieleiding niet in orde. Voor zijn onvoorziene
landing koos de piloot een weiland in de buurt van Weesp uit. De
noodlanding zelf lukte behoorlijk, maar dat weiland was te kort voor
de uitloop. Remmen op de wielen kende men nog niet, zodat ons toe
stel in een vrij brede sloot belandde, waar het zich fors in de drassige
overkant boorde. De schok bezorgde mij een lichte hersenschudding
en een schouderfractuur. Eerst schijn ik daar in die weide vreemd te
hebben rondgetold, zodat de boerenjongens zeiden: ‘Die vent is dron
ken!’ Gelukkig ben ik niet lang over mijn toeren geweest en de dag
daarop voelde ik mij alweer vrij goed. Een vrouwelijke medepassagier
heeft echter enige maanden in een ziekenhuis moeten liggen.
In het Waskolkkamp van de ncsv liep ik als eerstejaars student uit
Delft, nu in functie als ‘cheffie’, gewichtig met mijn arm in een draagverband en er was geen denken aan, dat ik aan de sporten kon mee
doen.
Dat had mijn interesse voor de luchtvaart niet in het minst bekoeld.
Zo w*as ik betrokken bij het feestelijk vertoon, waarmee het als werkverruimingsobject aangelegde vliegveld Welschap bij Eindhoven in
september 1932 werd geopend. Dat viel samen met het eerste lustrum
van de Rotterdamse Aëroclub, die het daarbij behorende feest naar
Welschap had verlegd. Daar waren alle coryfeeën van de Nederlandse
vliegwereld present, Albert Plesman, Anthony Fokker, Frits Kool
hoven, verder de ploeg van de Rotterdamse Aëroclub, met chefinstructeur Hein Schmidt Crans van de Nationale Luchtvaartschool,
enthousiaste bestuurders en supporters van de club, als Cor Kolff,
overste b.d. H. Walaardt Sacré, de gebroeders Van der Leeuw en jhr.
I. L. van der Berch van Heemstede. Allen vierden het feest met de
echt Brabantse koffietafel mee en het was een geanimeerd evenement.
Natuurlijk werd er, gezien het Rotterdamse voorbeeld, gesproken over
het organiseren van vlieglessen en meteen nam ik mij vast voor om,
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zodra dit op Welschap mogelijk was, van de gelegenheid gebruik te
maken. Er kwam een Eindhovense club van zweefvliegers van de
grond, waar ik mijn luchtdoop als zweefvlieger kreeg. Deze werd al
spoedig omgezet in een Aëroclub. Ik werd tot haar voorzitter gekozen
en vandaag ben ik nog altijd erevoorzitter van de Eindhovense Aëro
club. In samenwerking met de Nationale Luchtvaartschool kwam een
vliegcursus tot stand en het spreekt vanzelf dat ik daaraan ging deel
nemen.
De eerste vlieglessen waren voor mij een groot en kostelijk avontuur.
De nieuwe wereld, waarmee ik kennis maakte, zou voor mij een nooit
verwachte betekenis krijgen. Ik heb gelest met twee instructeurs,
André Postma en Bert Somer, eminente leraren, helaas beiden door een
vliegongeluk later om het leven gekomen. Na enige maanden was ik
zover, dat ik mijn eerste solovlucht zou maken. Daartoe behoorde ik
een medische keuring te ondergaan en die bezorgde mij, geheel onver
wachts, een lelijke tegenvaller. Ik werd afgekeurd, wegens kleuren
blindheid. Ook voor de vliegtuigbouwer Frits Koolhoven betekende
het een teleurstelling. Met hem had ik afgesproken, dat ik na het be
halen van mijn brevet een vliegtuig zou bestellen. Gelukkig heeft hij er
iets op weten te vinden. In samenwerking met het hoofd van de me
dische dienst te Soesterberg, waar de militaire piloten werden opgeleid,
wist hij te bereiken, dat op het internationaal congres voor de lucht
vaart de mogelijkheid werd geschapen om voor kleurenblinden onder
de sportvliegers een dagbrevet in te stellen. Dat kostte wel een jaar,
maar ik was daarmee zeer in mijn schik en Koolhoven ontving de
leveringsopdracht voor een FK-26. Deze vertraging had voor mij
echter ook haar gunstige zijde. Een jaar lang had ik voortdurend met
een instructeur naast mij moeten vliegen, wat neerkwam op al maar
extra lessen. Dat heeft mij een grote zekerheid gegeven, naast het ge
voel dat ik bepaald goed heb leren vliegen. Nog steeds ben ik blij met
mijn brevet en ik vlieg zelfs nu nog bijzonder veel.
Het vliegen is voor mij een ware liefhebberij geworden en nu is mij
in mijn leven iets eigenaardigs opgevallen: de mensen zijn gevoeliger
voor een oordeel omtrent hun liefhebberij dan voor een mening over
de uitvoering van hun taak. Ik constateer dat bij mijzelf. Als iemand
mij zou zeggen, dat ik als president van Philips een bepaalde zaak best
wat beter had kunnen behandelen, dan wil ik dat heus aannemen, maar
als hij zou beweren dat ik niet goed kan landen, dan vlieg ik tegen het
plafond. Dat stemt volkomen overeen met legio ervaringen, die ik in
het bedrijf heb opgedaan.
Na het behalen van mijn vliegbrevet in 1935 leverde Koolhoven mij
de FK-26 af, een zelfde toestel als de nls voor de vlieglessen gebruikte.

64 | Vijfenveertig jaar met Philips

Het kostte ƒ 9.000,— en ik had met de school een afspraak gemaakt,
dat deze het van mij zou overnemen, indien ik van het toestel af wilde.
In dat geval zou per gevlogen uur een bepaald bedrag van de prijs
worden afgetrokken. Blijkbaar dacht ik in die dagen al commercieel,
maar vooral toonde ik daarmee gevoel voor de betrekkelijkheid van de
zaak, welke karaktertrek ik niet zonder voldoening in mijn zoons terug
zie. In zo’n sportieve bezigheid kun je best een groot genoegen schep
pen, maar je mag aan een liefhebberij geen volstrekte prioriteit geven.
Op 5 september van hetzelfde jaar overleed mijn zwager jhr. mr.
Gerhard Sandberg, één van Nederlands beste militaire vliegers, ten ge
volge van een vliegongeluk. Als directeur van de Fokkerfabrieken
demonstreerde hij aan eventuele afnemers geen vliegtuigen meer, op
welk gebied hij vroeger een internationale reputatie had verworven.
Ter gelegenheid van de introductie van de Fokker cio in Turkije had
hij dat toch zelf weer eens willen doen.
Hij is daar met de kapitein B. H. F. van Lent heen gevlogen en heeft
er een week gedemonstreerd. Reeds maakten beiden zich gereed voor
de terugreis, toen er een verzoek kwam van de president. Deze had zo
veel goeds over het vliegtuig gehoord, dat hij graag nog een demon
stratie wilde meemaken. Sandberg nam dat op zich. Het slot van zo’n
demonstratie bestond gewoonlijk uit een duikvlucht en ook ditmaal
zette hij de duik in. Hij is er niet uitgekomen. Op zeker moment moe
ten de krachten op de vleugels te sterk zijn geweest, zodat een vleugel
zich begaf. Het toestel boorde zich met een loeiende motor de grond
in. Met militaire eer werd Gerhard Sandberg in Turkije uitgeleide ge
daan op zijn laatste reis naar Nederland, per speciaal KLM-toestel.
De slag kwam bij ons allen hard aan. Mijn jongste zuster werd voor
de tweede maal weduwe en ik verloor in hem een heel bijzondere
zwager. In 1930 was mijn zuster getrouwd met ir. A. Knappert, een
veelbelovend Philipsingenieur, onder wiens leiding o.a. het centrale
ketelhuis van het fabriekscomplex Strijp tot stand was gekomen.
Nauwelijks twee jaar later kwam hij bij een ongeval met zijn auto om
het leven. Voor mijn ouders was deze opeenvolging van slagen, waar
door hun jongste dochter werd getroffen, moeilijk te verwerken en ik
voelde, dat zij het bijzonder naar zouden vinden als ik met vliegen
doorging. Omdat ik de vliegsport uitsluitend voor mijn plezier be
oefende en niet wilde dat mijn ouders over het vliegen van hun enige
zoon in angst zouden zitten, besloot ik daarmee op te houden. Het
merkwaardige was, dat het besluit om terwille van anderen iets na te
laten mij vrij gemakkelijk viel.
Na enige tijd ebden bij mijn ouders gelukkig de bezw’aren weg, zodat
ik weer ben gaan vliegen, met een Tiger Moth, welk toestel de Aëro-

Het luchtruim in | 65
club en ik gezamenlijk hadden aangeschaft. Daarmee heb ik tot mei
1940 gevlogen. In die periode kende ik het grote voordeel, dat de
chauffeur die mij altijd reed een sportbrevet bezat. Hij bracht het toe
stel naar de plaats, waar ik moest vertrekken en zo nodig kon hij het
terugvliegen. Met deze chauffeur-piloot Ad den Hertog heb ik veel
afgereden en afgevlogen. Beiden hadden wij zeven kinderen, beiden
hadden wij een zoon die in Delft studeerde en wij zijn zulke goede
vrienden geworden, dat het mij een hevige schok bezorgde, toen hij
enige jaren geleden aan een hartaanval overleed.

MIJN NOODLANDING

Gedurende mijn eerste vliegperiode beleefde ik mijn eigen noodlanding.
Met mijn Koolhoventje had ik in totaal ongeveer 40 uur gevlogen, toen
ik op weg was van Brussel naar Haamstede, waar mijn vrouw met onze
drie kinderen in een zomerhuisje woonde. De Westerschelde kwam in
zicht, ik klom naar 1000 m omdat het beter is boven water wat hoger
te vliegen; ik naderde het Kanaal door Zuid-Beveland en juist in die
buurt begon de motor te hokken, tot hij al gauw niets meer deed. Wat
ik ook probeerde, extra gas geven en al die trucjes om zo’n ding weer
aan de praat te krijgen, hij vertikte het en er zat weinig anders op dan
te proberen in een glijvlucht zo goed mogelijk te landen. Dus, kalm
blijven en zien netjes aan de grond te komen. Ik keek uit naar een lang
stuk weiland dat goed op de wind lag. Nog scherp staat mij vandaag
de situatie voor de geest. Bij het kanaal zag ik een draaibrug open staan,
met zegge en schrijve één auto ervoor. Beneden mij ontdekte ik een
stuk weiland, vlak langs een grindweg, dat mij met het oog op de wind
richting voor de landing geschikt voorkwam. Rustig bad ik: ‘Heer, U
moet me maar helpen, ik zal proberen alles zo goed mogelijk te doen
en meer kan ik niet.’ Terwijl ik op het weiland aankoerste, was ik be
nieuwd hoeveel mensen er van alle kanten zouden komen opduiken,
als ik dadelijk op de grond stond. Op zo’n ogenblik is het immers, alsof
de mensen als mollen uit de grond komen.
Ik gleed omlaag, keurig op het weiland aan, maakte mijn plané en
ja, daar kwam ik binnen, juist over de sloot... Maar meteen zag ik tot
mijn schrik, dat ik niet op een weiland, maar in een korenveld neer
streek! Het was in juni, de tarwe stond misschien enkele decimeters
hoog en dat was mij dus van boven af niet opgevallen. Voor de rest
had ik het werkelijk netjes gedaan, maar de kleine wielen van mijn
Koolhoventje wisten geen raad met de diepe voren in dat korenveld.
Daar sloeg mijn kistje over zijn neus en lag het op zijn rug! En werke-
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lijk, daar kwamen de mensen ... De eerste die op mij toeliep, was een
boer. Ik lag, of beter, hing nog op mijn rug, voelde benzinedruppels op
mijn gezicht druipen, rook ze ook, maar gelukkig was er geen sprake
van brand. Terwijl ik mij uit het toestel loswerkte, hoorde ik de boer
zeggen: ‘Meneer, zitten er soms nog meer mensen in dat toestel?’ Zo’n
vraag vond ik ad rem, want het was een tweepersoonstoestel. Als num
mer twee kwam er een politieagent aan, per fiets. Hij vroeg of hij mijn
‘vliegbewijs’ even mocht zien. Ik reikte hem mijn brevet over, dat hij
heel aandachtig bestudeerde, maar ik was er heilig van overtuigd, dat
hij nog nooit zo’n ding had gezien. Toch was ook deze politieman vol
komen ter zake.
Het geval liep verder bijzonder goed af. Ik handelde precies volgens
de instructies van de nls, die mij had ingeprent in zo’n situatie te
trachten zo vlug mogelijk de schade met de betrokkenen te regelen,
zonder allerlei chicanes te maken of foefjes te verzinnen. Dat bleek uit
stekend te werken. De boer bekeek eens de sporen, hij probeerde niet
er een slaatje uit te slaan en voor enkele tientjes was dat deel van de
zaak uit de wereld. De schade aan het vliegtuig viel ook al mee: een
licht beschadigd landingsgestel en enkele gebroken vleugelribbetjes.
Daar de schroef juist horizontaal had gestaan, was de motor niet ont
zet. Later hebben mijn vrienden mij nog een beetje geplaagd: ‘Dat
komt ervan als je wilt vliegen, terwijl je kleurenblind bent!’, maar voor
mijzelf had ik de overtuiging, dat ik het er heel behoorlijk had afge
bracht. Het heeft mijn zelfvertrouwen een flinke stoot in de goede
richting gegeven, al wil ik best geloven, dat veel sportvliegers voor
hetere vuren hebben gestaan. En dat was dan mijn eerste ‘happening!’
Ik behoef niet te zeggen hoe belangrijk zelfvertrouwen voor een
vlieger is. Ook op de routine komt het aan en die moet worden onder
houden. Juist in verband met het jaar dat ik niet had gevlogen, wil ik
daaromtrent iets opmerken. Voor mij is vliegen een combinatie van
zeilen en fietsen. Heeft iemand een jaar niet op een fiets gezeten, dan
rijdt hij toch meteen weer weg. Bij het vliegen hangt het er sterk van
af, of men het ooit goed heeft beheerst. In de loop der jaren heb ik op
allerlei toestellen gevlogen, waarbij ik heb ervaren dat men aan een
vliegtuig moet wennen, evenals aan een auto van een merk dat men
niet kent. Een automobilist heeft dan enige tijd nodig om de wagen
aan te voelen en datzelfde ondervind ik in vliegtuigen. Ook weet ik,
dat de mens niet alleen met zijn hersens moet vliegen, hij fietst automa
tisch, evenzo dient hij te vliegen, maar wel met de nodige attentie,
vooral voor de navigatie en de oriëntatie.
Toch vlieg ik zelden zonder piloot. Ik heb thans een brevet, geldig
voor kleine tweemotorige vliegtuigen, dat ik heb behaald na enige
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weken oefenen bij Ascona in Zwitserland. Het hoofd van de Philips
Vliegdienst, Splinter Spierenburg, was daar ook met vakantie en dus
konden wij op dat vliegveldje vele malen de lucht in, ter voorbereiding
van de grote proef.
Na die vakantie zou ik in Eindhoven examen doen, voor enige offi
cials van de Rijksluchtvaartdienst. Zij gingen niet over één nacht ijs.
Ik was, 55 jaar oud, al geen jong broekie meer en vond het een eigen
aardige gewaarwording zo degelijk aan de tand te worden gevoeld,
door heren die zoveel jonger waren dan ikzelf!
Met deze Beachcraft Baron, waarop ik mijn brevet heb gehaald, mag
ik alleen de lucht ingaan, maar in de praktijk is het zo, dat als ik ergens
heenvlieg, zo’n toestel dadelijk terug wordt verwacht, dus er gaat toch
een piloot mee. Vooral gedurende de eerste tien jaren na de oorlog heb
ik heel veel alleen gevlogen, met een Auster, welke ik voor een zacht
prijsje had kunnen kopen.
Bijna alle piloten bij Philips zijn voorheen instructeurs geweest, hetzij
bij de Rijks Luchtvaartschool, hetzij bij de Nederlandse Luchtstrijd
krachten. Daarom mogen zij mij rechts op de bok laten vliegen, met
het gevolg dat ik als piloot meer dan 2.700 vlieguren heb gemaakt!
Wanneer ik bijvoorbeeld in één van onze Mystères meevlieg, maak ik
alle starts en landingen, wat ik nog altijd graag doe. Wél heb ik deze
stellige mening: je kunt vliegen zolang je dat echt prettig vindt, maar
zodra je er tegenop gaat zien en je merkt iets van zenuwen of angst,
dan kun je er beter een punt achter zetten. Volgens mij geldt dat voor
allen die wat ouder worden en aan een bepaald sportieve hobby doen,
bergbeklimmen, vliegen, zeezeilen of wat ook. Ga je het wat griezelig
vinden, dan zeg ik: ‘Houd er mee op!’
Ik geniet het grote voordeel dat de piloten met wie ik vlieg (waar
onder met sommigen al zo’n 20 jaar), mij van haver tot gort kennen en
precies weten hoe ver mijn capaciteiten als vlieger reiken, zodat zij mij
armslag geven. Op de keper beschouwd ben ik niet zozeer een sport
vlieger, bij mij gaat het alleen om zakenreizen; ik heb gevlogen in weer
en wind, in onweersbuien boven de Philippijnen, boven de woestijnen
van Afrika, ik heb landingen gemaakt onder alle omstandigheden, ik
heb eens met de Friendship in een sneeuwstorm een nette landing ge
maakt op de ijzige baan van het vliegveld Zestienhoven. Op Welschap
bij Eindhoven, dat lange tijd een militair vliegveld was zonder Instru
ment Landing System, ben ik vele malen binnengekomen met behulp
van de radar, wat ook niet zo eenvoudig was.
De oprichting van de Aëroclub te Eindhoven heeft geleid tot mijn
activiteit als bestuurslid van de Nationale Luchtvaartschool te Rotter-
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dam. Meermalen had ik de Rotterdammers om hun frisse initiatieven
bewonderd, zoals o.a. de organisator Jacques Kleyboer, die in 1932
wist te bereiken dat het luchtschip ‘Graf Zeppelin’ op het vliegveld
Waalhaven kwam landen. Eens per maand vergaderde het bestuur in
het clubgebouw van de Kon. Roei- en Zeilvereniging ‘de Maas’. In mijn
eigen kistje vloog ik dan naar Waalhaven, waar de auto van Cor Kolff
klaar stond om mij via het toenmalige wagenveer naar de overkant te
brengen. Weliswaar genoot de school enige subsidie, maar feitelijk
moest zij zichzelf bedruipen. Die steun bestond hierin, dat onze school
aan candidaten voor de militaire vliegerij de eerste 20 lessen mocht
geven, om uit te maken of zij voor dit bijzondere werk geschikt waren.
Kwamen zij door de zeef van de nls, dan konden zij op Soesterberg
hun eigenlijke opleiding volgen. Ons bestuur bestond uit een clubje
enthousiasten voor de luchtvaart. Op de vergaderingen trof ik steevast
Cor Kolff, onze voorzitter en de voortvarende Rotterdamse promotor
van de vliegerij, onze chef-instructeur Schmidt Crans, en verder o.a.
Willem van Alphen, Ernst Crone, Pierre Cuypers en Jacques Dutilh.
Met verschillenden uit deze kring heb ik nog meegewerkt aan de tot
standkoming van het vliegveld Ypenburg, dat zijn bestaan aan het
particulier initiatief te danken heeft. Wij hebben het eerste stations
gebouw daar gefinancierd. Ondanks mijn bezigheden bij Philips heb ik
in die jaren mijn steentje kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de
sportvliegerij, waartoe destijds ook het organiseren van rondvluchten
boven Nederland behoorde.
Hoezeer de combinatie van het sportvliegen met het vliegen voor
zakelijke doeleinden voor mij persoonlijk gunstig en plezierig heeft ge
werkt, dat samengaan heeft nog aanzienlijk verder strekkende gevolgen
gehad.
Het is waarlijk niet zo’n heksentoer als sportvlieger het brevet te
halen; in de regel komen de moeilijkheden echter pas, wanneer iemand
het mooie papier in zijn zak heeft. Zo zelden kan men de vliegkunst in
de praktijk van het zakenleven toepassen! Voor mij is het dan ook een
onschatbaar voorrecht, dat ik juist als zakenman zoveel mogelijkheden
heb om te vliegen, zelfs op een scala van machines. Daarvan ben ik mij
ten volle bewust, telkens als ik zelf de lucht in ga. Sinds de geleidelijke
vernieuwing van de luchtvloot van Philips heb ik op diverse toestellen
stuk voor stuk vele uren gevlogen, iets waartoe zo goed als niemand de
gelegenheid krijgt. Zelfs een generaal van de luchtmacht kan moeite
hebben om zijn brevet voor straalvliegtuigen te behouden. Ik heb ver
schillende Amerikaanse zakenvrienden ontmoet, waaronder voormalige
beroepsvliegers, die toch het vliegen moesten opgeven. Gelukkig ken
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ik daarnaast ook collega’s, die met goed resultaat voor hun onder
neming zelf hun vliegtuig besturen.
Mijn instelling jegens de luchtvaart heeft ertoe geleid, dat bij Philips
in een ongemeen vroeg stadium de bijzondere mogelijkheden van het
vliegtuig ten dienste van de onderneming zijn benut. Aanvankelijk
heerste er hier en daar twijfel aan het profijt, maar dat is voorbij.
Vliegen is bij Philips volkomen ingeburgerd, het is geen voorrecht voor
leden van de raad van bestuur. Ieder hoofdstaflid, zoals Philips ze bij
honderden telt, kan indien zijn aanwezigheid op enige plaats wordt ver
eist, een vlucht daarheen reserveren, via ons reisbureau. Tal van ge
regelde vluchten worden door dat bureau volgeboekt. Vroeger bestond
er zelfs een dagelijkse vlucht Eindhoven-Hamburg, welke dienst van
daag wordt verzorgd door de Nationale Luchtvaartmaatschappij, even
als de lijn Eindhoven-Londen. Onze vliegdienst, die onder leiding van
de heer Spierenburg heel bescheiden begon, vervoerde in het jaar 1974
niet minder dan 21.752 Philipspassagiers.
Het staat buiten kijf, dat zulk een intensief eigen luchtvervoer een
zakelijk gefundeerde basis moet hebben, d.w.z. dat men door de lucht
doeleinden kan bereiken die anders niet of nauwelijks zijn te verwezen
lijken. In de periode na de oorlog had ik naast mijn werk voor Philips
enige taken van algemene aard, die ik dank zij het vliegtuig gemakke
lijker kon vervullen. Zo was ik lid van het dagelijks bestuur van het
Verbond van Nederlandse Werkgevers en van het Centraal Sociaal
Werkgeversverbond. Dat betekende per veertien dagen één keer ver
gaderen in Den Haag. Als het weer dat enigszins toeliet, vloog ik dan
met mijn kleine Auster naar Ypenburg, liet het toestel daar staan en
vloog ’s middags om vijf uur weer naar huis. Bij benadering zou ik niet
kunnen schatten, hoeveel malen ik dat heb gedaan. In dezelfde periode
hebben wij ons geïnteresseerd in de Hollandse Signaalapparaten te
Hengelo, hetgeen met zich meebracht dat ik als commissaris dikwijls
naar Twente moest vliegen. Dat nam drie kwartier, terwijl het per auto
of per trein enkele uren zou hebben gevergd. In 1951, na het ontstaan
van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, was het materiaal van
onze strijdkrachten hard aan een vernieuwing toe, in verband waarmee
op aandringen van de Nederlandse industrie, door de departementen
van Defensie en van Economische Zaken een adviesraad voor de mili
taire produktie werd ingesteld. Deze diende om het contact tussen de
aanschaffende instanties en de eigen industrie te bevorderen. Naast de
hoofden van materieel van leger, vloot en luchtmacht en de vertegen
woordigers van de betreffende departementen hadden figuren uit het
Nederlandse bedrijfsleven zitting in deze raad, waarvan ik enige jaren
voorzitter was, tot ir. Tromp deze post van mij heeft overgenomen.
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Eens per maand werd er vergaderd, weer in Den Haag, en ook daarheen
reisde ik door de lucht.
Vlak na de oorlog werd ik lid van de Mijnraad, die de ene maand in
Heerlen en de andere maand in Den Haag bijeenkwam. Ook naar deze
vergaderingen reisde ik per vliegtuig, wat mij vele uren bespaarde.
In die jaren ging het nog gemoedelijk toe. Ik kende die trajecten op
mijn duimpje zodat ik geen kaart nodig had en soms vertrok ik van de
golfbaan, bij de 17de hole, waar ik ook kon landen. Vandaag gaat dat bij
mijn zakenvluchten anders. Moet ik naar het hoofdkantoor van de
Nederlandse Kabelfabriek te Rijswijk, dan gaan we altijd na of er een
vliegtuig beschikbaar is. Onze Mystère vliegt naar Zestienhoven in 10
a 12 minuten, wat enorm veel tijd scheelt. Het komt voor dat die ma
chine ’s morgens op en neer naar Londen is geweest en ’s middags naar
Parijs gaat, trajecten van ongeveer drie kwartier vliegen. Tussen die
bedrijven door staat zo’n toestel op Welschap, en dikwijls is er dan ge
legenheid om ons even naar Zestienhoven te brengen. Graag vlieg ik
zelf, natuurlijk altijd met de piloot.
Het Philips Vliegbedrijf neemt in het concern een eigen plaats in.
Het beschikt thans over 21 piloten, allen gestationeerd in Eindhoven.
Daarnaast zijn er nog drie bij Pye in Cambridge en twee Italianen in
Comerio. Toch is men bij Philips verstandig genoeg om niet alles zelf
te willen doen. Een reis naar Amerika is doorgaans veel goedkoper met
een lijndienst te maken. Een tijdlang hebben wij echter een toestel ge
had, waarmee men rechtstreeks naar dat continent kon vliegen, wat ik
een groot voordeel achtte. Het was een Gulfstream, die wij in leasing
gebruikten. Na mijn aftreden als president is dat contract tijdens een
bezuinigingsperiode beëindigd, wat in die omstandigheden wel ver
standig scheen te zijn.
Nu is het werkelijk heel moeilijk te berekenen, of de hoge kosten van
zo’n toestel worden teruggewonnen. Dat hangt ook af van de waarde,
die men toerekent aan de zware belasting qua werk en tijd van de
passagiers. Volgens mij kwam het er beslist uit, waarbij ik het zwaarte
punt dan niet in de tijdsbesparing zocht. Voor mij was de rust in zo’n
toestel belangrijk. Die kon men gebruiken om te lezen, te werken of
een uurtje te slapen, zonder de drukke gesprekken van medereizigers of
het gehuil van kleine kinderen. Maar het grote voordeel is, dat je met
zo’n toestel komt tot reizen die je anders zou nalaten! Wanneer de
leider van een concern denkt, dat hij wel eens Argentinië, Peru, Chili
en Uruguay kon bezoeken, hoeft dat met zo’n Gulfstream slechts 14
dagen te kosten. Met de lijndiensten is daar geen denken aan. Boven
dien ziet hij misschien tegen de ongemakken op en dan blijft de reis
licht achterwege. De mens heeft altijd meer argumenten om iets niet
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dan om het wel te doen, afgezien van de agenda die toch altijd zo vol is.
In dat opzicht was onze ervaring met de Gulfstream gunstig. Ik heb
er, evenals mijn collega’s, verschillende wereldreizen mee gemaakt. Een
waardevol aspect bij het maken van lange luchtreizen in een eigen toe
stel is, dat men niet zoveel tijd verliest op al die luchthavens bij het
overstappen, het voortdurend inchecken en het vaak eindeloos wachten
op de bagage. Men vermijdt ook het risico van een kaping, dat men
financieel niet licht mag tellen. Het uitstippelen van een eigen reisplan
levert het grote voordeel op, dat men overdag kan vliegen en daardoor
een volledige nachtrust in een hotel kan genieten. Ten slotte is er nog
dat punt van het prestige, als men ergens in de wereld met een eigen
‘zakenstraler’, zoals dat in Zuid-Afrika heet, komt aanzetten, maar dat
sla ik persoonlijk niet hoog aan.
Bij Philips kunnen wij niet meer buiten de eigen vliegdienst, die
veilig en efficiënt werkt. Deze bespaart onze mensen enorm veel tijd,
waardoor zij als regel ’s avonds weer thuis kunnen zijn. Vandaag zou
het volstrekt onmogelijk zijn het concern zonder deze luchtvloot te
laten draaien. Wij beschikken nu over zeven vliegtuigen, bestemd voor
het vervoer van passagiers in Europa, waaronder vier straalvliegtuigen.
Gaat iemand van de directie op reis, dan regelt ons reisbureau alles en
wordt het toestel bezet door Philipspassagiers die dezelfde bestemming
hebben. Gaat een lid van de raad van bestuur voor langere reizen naar
een ander werelddeel, dan wordt hij gewoonlijk bijgestaan door enige
medewerkers, die het betrokken gebied behandelen of die bij de daar te
ondernemen projecten een rol spelen. Op die manier worden de moge
lijkheden van het moderne luchtverkeer door Philips ten volle en doel
matig toegepast. Tot deze ontwikkeling heeft mijn eigen enthousiasme
voor het vliegen de stoot gegeven.
Nog altijd blijft het voor mij iets bijzonders hoog boven de aarde door
het luchtruim te suizen. Nooit is het uitzicht hetzelfde. Nu eens een
prachtige zonsopgang boven de Oceaan, dan weer een schitterend ge
zicht op de blinkend witte Alpentoppen of een tocht boven de donker
wordende wereld, waar wij boven in ons vliegtuig de laatste zonne
stralen opvangen, terwijl in de duisternis beneden de lichtjes in de
steden aangaan. Of het gaat om de onheilspellende, duizenden meters
hoge donderkoppen boven de Andes of om de vredige, miljarden ster
ren tellende hemel boven de woestijnen, het is alles machtig indruk
wekkend en ik geniet er steeds opnieuw van. Door deze emoties te
mogen delen met de vrienden-piloten in één cockpit is het, alsof ze er
slechts waardevoller door worden. En altijd als ik dan neerkijk op de
aarde, wil het mij toeschijnen dat al de problemen, die ons mensen
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soms bezwaren, tot hun juiste proporties worden teruggebracht, zelfs
de problemen bij Philips.
In het vliegen zie ik nog een waardevol aspect. Het schuilt in alle
sporten die de mens in aanraking brengen met de elementen. Allen die
intensief aan vliegen, berg beklimmen, zeezeilen en dergelijke sporten
doen, hebben wel eens goed in de rats gezeten. Op zulke momenten,
als het leven aan een zijden draadje hangt, voelt de mens dat hij niet
alles zelf in de hand heeft. Dan blijft er maar één vraag: kom ik hier
wel of niet heelhuids doorheen? Als je boven in een geweldige cumulus
hebt gezeten, die je zó op en neer donderde dat je dacht: ‘Blijven die
vleugels er nu wel of niet aanzitten?’ of je bent eens in zulke laag
hangende wolkenflarden terechtgekomen, dat je werkelijk niet kon
zien, waar je uithing, dan beleefde je ervaringen zoals veel sportvliegers
ze opdeden. Dat schept een band! En vooral: dat staalt het karakter!
In de lucht heb ik veel van wat daar te beleven valt meegemaakt en
toch koester ik nog één vurige wens: een ballontocht over de Alpen!
In 1966, bij het 75-jarig bestaan van Philips, heb ik mijn eerste ballon
tocht gemaakt. Dat was voor mij zó overweldigend en interessant, dat
ik de ballonvaarders, de heer en mevrouw Boesman, heb gevraagd mij
nog eens mee te nemen. Enkele jaren later waren zij van plan, enthou
siast als steeds, naar Marokko te gaan om daar een ballontocht te ma
ken en ze vroegen, of ik van de partij wilde zijn. Toevallig werd ik in
april van dat jaar in Marokko verwacht, dus dat was mooi te combi
neren. Op een marktje in Marrakech zijn we opgestegen voor een tocht,
die ons voerde over de Moorse huizen, zodat wij van boven af konden
kijken in geheimzinnige binnenplaatsen met fonteintjes en fraai inge
legde vloeren, die je anders in zo’n besloten wereld nooit te zien krijgt.
Het opvallendste was, dat de vrouwen in alle richtingen wegstoven,
want zij mochten nog altijd niet worden gezien.
Enige tijd geleden zag ik een film van een ballonvaart over de Alpen
en nu wacht ik vol spanning op de gelegenheid om mijn ballontocht in
dat gebied te maken. In die film steeg de ballon op bij Mürren, gelegen
tegen het Berner Oberlandmassief, dreef over de majestueuze bergpartijen en liet het landschap op een geheel eigen manier zien en onder
gaan, tot de daling aan de Italiaanse kant. Bij zo’n ballontocht is de
mens heel anders dan in het vliegtuig van de weersomstandigheden af
hankelijk. Des te groter is mijn bewondering voor de manier, waarop
de ballonvaarders weten te manoeuvreren en hoe zij, door wat zand te
strooien of wat gas te spuien, de ballon op de gewenste hoogte weten
te houden. We mogen niet vergeten dat zij de eersten waren, die los
van de aarde, zich voortbewogen en een nieuwe wereld ontdekten.

4
Research en resultaat
Gedurende de gehele periode van mijn werkzaamheden bij Philips heb
ik mij sterk geïnteresseerd voor onze research. Bij ons is dat de ge
bruikelijke term geworden voor het toegepast natuurwetenschappelijk
onderzoek. Meermalen heb ik mij zelfs intensief beziggehouden met
het werk van onze laboratoria, vooral van het natuurkundig laborato
rium, dat tegenwoordig in Waalre ten zuiden van Eindhoven is ge
vestigd.
Bij onze research kan men spreken van een echte Philipstraditie. Oom
Gerard, de oprichter van de gloeilampenfabriek, was onze eerste onder
zoeker, die al experimenterende in zijn kleine laboratorium zelf zijn
weg naar de gloeilampenfabricage heeft moeten vinden. Ook mijn
vader heeft het grote belang van het industriële speurwerk ingezien,
waarbij gedurende al die jaren het in de eerste plaats dr. Gilles Holst
was, onder wiens inspirerende leiding dit werk werd gedaan. Hiermee
begon pas echt ons natuurwetenschappelijk onderzoek. Mijn oom had
hem aangenomen in 1914.
Zowel hij als mijn vader hadden ondervonden, hoe afhankelijk zij
waren van de octrooien van anderen, zodra zij nieuwe typen lichtbron
nen wilden uitbrengen. De lampen van getrokken draad en de gespiraliseerde, met argon gevulde halfwatt lampen berustten op octrooien
van concurrenten. Wilden wij daarvan onafhankelijk worden, dan
moesten wij een eigen arsenaal van octrooien opbouwen, waarvoor
fundamenteel onderzoek noodzakelijk zou zijn. Dat onderzoek stond
volkomen naast de fabricage zelf. Het slagen van deze opzet hing na
tuurlijk geheel af van de man, die het laboratorium moest gaan leiden
en dat zou Gilles Holst worden. Hij begon met uit te pluizen, welke
processen zich in een gewone gloeilamp afspeelden. Dat onderzoek
leidde tot enkele publicaties in de verslagen van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen en tot de uitgave van een
boekje, dat voor die tijd een zeer goede samenvatting gaf van alles wat
op het gebied van de gloeilamp bekend was. Merkwaardig is, dat men
vandaag nog onderzoekingen uitvoert om na te gaan wat er gebeurt bij
het verstuiven van de wolframdraad en het afzetten van verdampingsresten aan de binnenkant van de glasballon, hoe het beloop van de
temperatuur in de spiraal is en hoe men een gelijkmatige verdeling van
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de temperatuur over de gehele lengte van de draad kan bevorderen.
Niet alleen heeft Holst in Nederland de grondslag gelegd van wat
vandaag ‘research’ heet, hij heeft ook zijn stempel gedrukt op de me
thodiek bij het aanpakken van de problemen en het inspireren van de
medewerkers. Hij is erin geslaagd een schare van voortreffelijke weten
schappelijke onderzoekers om zich heen te verzamelen. Namen als
Oosterhuis, Van der Pol, Bouwers, Tellegen, Van Arkel, De Boer,
Penning, Reerink en Van Wijk zijn bekend geworden tot ver buiten
het domein van Philips. Daarbij besef ik, dat deze opsomming verre van
volledig is. Dr. Holst was zeer gezien, zowel bij zijn industriële collega’s
van General Electric, Bell Telephone Laboratories en andere instel
lingen, als in de universitaire wereld. In 1930 werd hij vanwege het Leids
Universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleraar in de natuur
kunde.
Zoals veel mensen met buitengewone capaciteiten was Holst opmerke
lijk bescheiden, maar wel stond hij pal voor zijn overtuiging en wilde
hij daarvoor vechten. Het spreekt vanzelf, dat de kopstukken die bij
ons op dat gebied werkten, het niet altijd met elkaar eens waren, zij
schatten de waarde van nieuwe ideeën soms totaal verschillend en dan
maakte de praktijk later wel uit, wie het bij het rechte eind had. Zo
hield dr. Balth. van der Pol, bij ons beroemd om de elegante manier
waarop hij de wiskunde op zijn problemen toepaste, reeds lang vóór
1940 een demonstratie van een radio-uitzending met frequentiemodulatie. De proef slaagde schitterend. De ontvangst was merkbaar beter dan
die met de gebruikelijke amplitudemodulatie, maar Holst zag er niets in.
Hij vond het veel te kostbaar: stel je voor, dat je overal FM-zenders
moest neerzetten! Vandaag is fm echter gemeengoed geworden.
In de jaren dertig heb ik met prof. Holst veel contact gehad bij de
ontwikkeling van de natrium- en de kwiklampen en later bij die van de
draaggolftelefonie. Hij wist zijn medewerkers te prikkelen tot het in
slaan van volkomen nieuwe wegen om oorspronkelijke oplossingen te
bereiken. Daarbij kende hij zijn eigen methodes. Van de universiteit te
Utrecht had hij een jong fysicus aangenomen, van wie prof. L. S. Ornstein grote verwachtingen koesterde. Zijn proefschrift, dat handelde
over licht, was bijzonder goed ontvangen en de jonge doctor kwam
vol zelfvertrouwen op ons lab, om zijn ‘licht’ te laten schijnen, maar
Holst zei tegen hem: ‘Dan zullen we u bij ons maar eens op het gebied
van de akoestiek laten werken!’ Hij meende, dat iemand beter originele
oplossingen zou weten te vinden als hij op een voor hem volkomen
nieuw gebied ging werken, dan wanneer hij voortging op de paden,
die hij gedurende zijn wetenschappelijke studie had betreden, daarbij
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meestal afgaande op de ervaring — en lang niet altijd de meest recente —
van de betreffende hoogleraar.
Omdat ik in mijn beginjaren bij Philips zo sterk was betrokken bij
de fabricage van nieuwe artikelen, heb ik al spoedig met Holst nauw
contact gehad, wat mijn waardering voor hem slechts heeft vergroot.
Ook mijn vader, Otten, Loupart en Van Walsem wisten hem naar
waarde te schatten. Hij was een steunpilaar van de directie en nam aan
de top van het concern een geheel eigen positie in.

NIEUWE ARTIKELEN

In de expansie van de Philipsbedrijven heeft de regelmatige stroom van
nieuwe artikelen een overheersende rol gespeeld. Vóór de oorlog was
dat het geval, na 1945 is het zo gebleven. In het algemeen gold voor
ons concern, dat de helft van de omzet bestond uit artikelen die wij
tien jaar geleden nog niet fabriceerden, sterker nog, waarvan sommige
niet bekend waren! Een goede, parate research is voor Philips een
levensbelang. Wij besteden sinds jaren aan natuurwetenschappelijk
onderzoek en ontwikkelingswerk gemiddeld 7% van onze omzet!
Enige fasen van dit industriële onderzoek, voor zover het zich onder
mijn ogen afspeelde, wil ik hier aanstippen. In de jaren twintig was de
research van Philips sterk gericht op de gasontlading, de ontlading in
verdunde gassen, natriumdamp of kwikdamp. In het daarop volgende
decennium heeft Holst, evenals zijn medewerkers, de overtuiging ge
had, dat wij de fysica van de vaste stof moesten gaan bestuderen. Een
gevolg daarvan was, dat wij een diepgaande studie hebben gemaakt van
het magnetisme. Met behulp daarvan zijn wij gekomen tot de ver
vaardiging van nieuwe magnetische materialen, die bijvoorbeeld nodig
waren voor de kernen van luidsprekers. Wij ontwikkelden o.a. het toen
tertijd sterkste magnetische materiaal ticonal, waarbij ook een Japans
patent een rol speelde. Tot de resultaten van dat onderzoek reken ik
een nieuw bandmateriaal, waaruit wij een pupinspoel maakten van bij
zondere kwaliteit. Later kwamen uit deze ontwikkeling enige kera
mische materialen met magnetische eigenschappen voort, zoals ferroxcube en ferroxdure.
Dat wij reeds omstreeks 1935 druk met televisie experimenteerden,
hoewel in ons eigen land pas na 1950 de eerste resultaten in de huis
kamers te zien waren, zal men begrijpen. Een ander thema van onder
zoek, waaraan Philips opmerkelijk vroeg aandacht heeft besteed, was
de kernfysica. Op dat gebied hadden wij zelfs enkele octrooien ver
worven, van de Italiaanse natuurkundige prof. E. Fermi. Voor zulke
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dingen had Holst een fijne neus. Hij voorvoelde altijd het mo;(gelijke
verband met de praktijk en hij vermoedde, dat de vindingen van deze
internationaal bekende geleerde ons op een zeker tijdstip van nut kon
den zijn. Toen jaren later de Amerikanen hun atoomwapen ontwikkel
den en daarmee het domein van onze Fermi-octrooien betraden, heeft
Philips een vergoeding geclaimd. Na eindeloze processen zijn ten slotte
onze rechten wel erkend, maar de op die grondslag betaalde som stond
in geen enkele verhouding tot de daaruit voortgevloeide toepassingen.
Later hebben wij op het gebied van de kernfysica successen geboekt
bij de ontwikkeling van hoogspanningsgeneratoren, het cyclotron en
de speciale meetapparatuur.
Een ander onderzoek, dat dichter bij de normale industriële praktijk
lag, hield verband met de lastechniek. Onze activiteiten op dat gebied
betroffen de nieuwe artikelen, waarmee ik was belast, dus ik heb mij
daarvoor sterk geïnteresseerd. Zulke opdrachten werden door het na
tuurkundig laboratorium grondig aangepakt. Vooral dr. P. C. van
Willigen heeft zich bij dat onderzoek verdienstelijk gemaakt. Om te
beginnen wilden onze speurders precies nagaan, wat er bij het lassen
eigenlijk gebeurt. Met een zogenaamde high-speed filmcamera, waar
mee toentertijd tot 3000 opnamen per seconde mogelijk waren, werden
films van het lasproces gemaakt, met opnamen van de smeltende en uit
vloeiende metaaldruppels, die tot een grondige analyse van dat proces
leidden. Men vond aldus allerlei interessante gegevens en de resultaten
van dat speurwerk kwamen na verloop van tijd eerst in de kwaliteit van
onze lasstaven tot uiting, later in geheel nieuwe lasprocédés, zodat
Philips vandaag niet alleen een groot deel van de fabricage van las
staven verzorgt, maar ook een belangrijke plaats inneemt op de markt
van de professionele lasapparatuur.
Een interessant artikel, bovendien een echte Philipsvinding, waarmee
ik veel te maken heb gehad, was het droogscheerapparaat, de philishave.
Het was niet zozeer een uitvloeisel van onze laboratoriumactiviteit, het
kwam eigenlijk uit de koker van het ontwikkellaboratorium van de
radiotoestellen. Ik vermoed, dat niemand van onze mensen die met dat
ding aan het stoeien waren, er enig idee van heeft gehad wat voor een
wereldschlager dat zou worden. Mijn vader had er wel vertrouwen in,
ook al had hij moeite om met de eerste primitieve modellen zijn baard
groei binnen de perken te houden. Voor mij was het een lievelingsobject, vooral omdat de mechanische problemen mij aanspraken. Onze
droogscheerder kwam in 1938 op de markt, met één scheerhoofd. Na
enige tijd wilden wij de prestatie opvoeren en een betere aanpassing
aan de hand bereiken. Zo ontstond in de oorlog een model met twee
koppen, waarover ik dadelijk enthousiast was. Men durfde er niet goed
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aan, uit vrees dat het te duur zou worden, maar dat wilde er bij mij
niet in. Volgens mijn schatting kon het ten hoogste een rijksdaalder
schelen. Er werden enkele proefapparaten gemaakt in de nieuwe, beter
aangepaste vorm, met twee koppen. Intussen tobden wij al volop met
de ongemakken van de bezetting en toen ik in mei 1943 op last van de
Duitsers naar de gevangenis in Haaren werd gebracht, heb ik zo’n
proefapparaat meegenomen. Zo was ik tijdens mijn gevangenschap al
tijd keurig geschoren. Na de bevrijding gingen wij het dubbelkopsapparaat in de handel brengen, waarbij bleek dat in werkelijkheid de
hogere produktiekosten nog iets minder dan f 2,50 bedroegen!
De philishave was een mooi voorbeeld van op het dagelijks gebruik
gericht ontwikkelingswerk, maar Philips was voortdurend ook bezig op
terreinen met een geheel andere achtergrond, zoals ons röntgenonder
zoek. Daarvoor interesseerde mijn vader zich bijzonder, ook reeds om
dat hij, ver voordat men in ons land daaraan dacht, het ideaal koesterde
dat ter bestrijding van de tuberculose de gehele bevolking zou worden
‘doorgelicht.’ Dat was nog een volkomen onbekende term. Bij deze
research hebben wij het voorrecht gehad, dat mannen als prof. dr.
G. C. E. Burger, het hoofd van onze medische dienst, en prof. dr. A.
Bouwers aan ons concern waren verbonden. Bouwers was een geniaal
wetenschappelijk onderzoeker, een man vol ideeën, met een scherpe
blik voor de praktische toepasingen. Tot zijn eerste grote vindingen
behoorde de stralingvrije röntgenbuis. Deze behoefde voor de om
geving geen gevaren op te leveren, wat met de destijds gebruikelijke
buizen wel het geval was, zodat zij door loden kasten werden afge
schermd. Ook vandaag moeten röntgenologen zich nog tegen spreidingsstralen beschermen, maar zijn röntgenbuis betekende voor die
praktijk een enorme verbetering. Zijn tweede baanbrekende vinding
was een apparaat, dat het mogelijk maakte in een woning bij een pa
tiënt een röntgenfoto te maken. Dit werd vooral bereikt dank zij een
bijzonder geïsoleerde hoogspanningskabel. Het apparaat kon in een
koffer worden meegenomen en op een normaal stopcontact worden
aangesloten.
Later heeft Philips de zogenaamde rotalix gemaakt, een thans alge
meen toegepaste röntgenbuis, die door een vernuftige constructie,
waaraan een in een vacuüm zeer snel draaiende schijf te pas kwam, de
mogelijkheid bood tot het maken van röntgenfoto’s van tot dan toe
onbereikbare scherpte. De praktische uitvoering bracht enorme pro
blemen met zich mee, zowel bij het handhaven van het vacuüm als bij
de vervaardiging van een zeer snel lopend kogellager dat het in een
luchtledig kon uithouden, maar de oplossing werd gevonden.
Bij de vervaardiging van onze röntgenbuizen speelde de techniek van
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het aan elkaar smelten van loodhoudend glas met chroomijzerstaal, dat
door ons zelf vervaardigd werd, een grote rol. Mede door deze onder
zoekingen hebben wij op het gebied van de röntgenapparatuur reeds
tientallen jaren een wereldnaam.

DE HETELUCHTMOTOR

Uit de grote reeks van onze onderzoekingen wil ik één bijzonder object
lichten, namelijk de heteluchtmotor, vandaag ook heetgasmotor ge
noemd. Het principe is niet zo nieuw als velen misschien denken. Reeds
in 1817 heeft Robert Stirling deze machine ontworpen en geconstru
eerd! Voor dit project heb ik mij, sinds wij er in 1938 mee zijn be
gonnen, sterk geïnteresseerd en ondanks alle daarbij ondervonden
tegenslagen ben ik ervan overtuigd, dat wij het niet mogen loslaten,
omdat er vooral nu een grote mogelijkheid voor de toekomst in schuilt.
Velen zullen het met mij eens zijn dat zonder dit interesse en geloof in
het project, het allang zou zijn opgegeven.
Reeds jaren vóór de oorlog maakten wij batterijontvangers, die
vooral waren bestemd voor het gebruik in de tropen en in de landen
waar elektrische energie niet overal beschikbaar was. Batterijen zijn
echter in de tropen geen ideale stroomverschaffers. Zeker in die tijd
was hun levensduur vrij kort, zij konden niet lang worden bewaard en
het was dan ook met die radiotoestellen één doorlopend getob. Men
kende toen slechts veel stroom verbruikende radiobuizen. Bij ons op
het laboratorium is men zich over die kwestie gaan buigen.
Prof. Holst zag de noodzaak van een speciaal onderzoek in en ir. H.
Rinia nam op zich een weg uit deze moeilijkheid te vinden. Men dacht
aan een goedkope energiebron, die slechts weinig hoefde te leveren, ten
hoogste zes watt, een apparaatje dat op wat benzine of een spiritusvlam
zou kunnen lopen. Rinia ging na, wat de meest eenvoudige machines
konden zijn om elektriciteit op te wekken en kwam meteen bij het
speelgoed terecht. In elke speelgoedwinkel was vroeger zo’n heteluchtmachientje te koop. Hij heeft zo’n ding bekeken, zag dat het werkelijk
wilde lopen, maar bemerkte al gauw, dat het verschrikkelijk inefficiënt
werkte. Bij de voortdurende verplaatsing van de hete lucht van het
warme naar het koude gedeelte ging zoveel warmte verloren, dat het
nuttig effect bijna nihil was. Hij is op de gedachte gekomen in de lei
ding tussen de warme en de koude ruimte een regenerator te plaatsen,
een buisje, gevuld met koperkrulletjes die de warmte konden vast
houden. Hij construeerde zoiets, deed metingen en constateerde tot zijn
verbazing, dat het nuttig effect van zo’n primitief apparaatje ongedacht
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groot was. Er werd een nieuw model gebouwd en Rinia nam waar, dat
inderdaad een groot deel van de warmte door de regenerator werd
vastgehouden, zodat er minder warmte, d.w.z. brandstof, voor het
arbeidsproces nodig was. Daardoor werd het machientje in dat opzicht
veel aantrekkelijker. Later is men in het laboratorium de zaak gaan
perfectioneren, eerst door het aanbrengen van een extra koeling, daar
na door het geheel in een gesloten systeem onder druk te plaatsen,
waardoor de geleverde arbeid opnieuw werd opgevoerd. Het werd een
motor met zulke interessante resultaten, dat men het niet meer zag als
een machientje voor het opwekken van slechts enkele watts.
Gedurende de oorlogsjaren is er aan de motor verder gewerkt. Het
kon niet uitblijven of de zo nieuwsgierige Duitse heren, die ons laborato
rium nauwkeurig kwamen bekijken, zagen ook de heteluchtmotor. Zij
wilden wel eens weten, wat dat voorstelde. Er werd hun het een en
ander uitgelegd, waarbij natuurlijk de voordelen ter sprake kwamen,
die van de nieuwe toepassing van een oud principe werden verwacht,
maar deze Duitsers waren in een ommezien met hun oordeel klaar: het
was onzin en dat ding zou niet werken.
Dat was precies onze bedoeling. Wij hadden in dat opzicht al gauw
enige ervaring met zulke bezoekers opgedaan, ook bij onze fabriek te
Dordrecht. Wij wisten, dat zij geneigd waren lijnrecht tegen onze
ideeën in te gaan, maar met dat al lieten zij ons er rustig aan doorwerken.
Bij de bevrijding van Brabant in september 1944 gebeurde er iets
merkwaardigs. De Duitsers hadden kort voor hun vertrek in paniek
stemming vele modellen en materiaal uit ons laboratorium meegeno
men, waaronder een model van de Stirlingmotor. Reeds enkele dagen
na de bevrijding van Eindhoven kregen wij in het laboratorium bezoek
van een commissie namens de geallieerden. Deze stond onder leiding
van Sir Robert Watson-Watt, de Engelse geleerde, aan wiens werk de
Engelsen de voor de oorlogvoering zo belangrijke vinding van de radar
te danken hadden. Onze gasten toonden zich vooral nieuwsgierig naar
de projecten van ons speurwerk waarvoor de Duitsers belangstelling
hadden getoond. Dadelijk nadat hun was verteld, dat de Duitsers een
model van de heteluchtmotor hadden meegenomen, ontstond er inte
resse voor de zaak. Een halfjaar later is een team van vijf onzer mede
werkers naar Amerika gegaan, met in hun bagage een model van de
heteluchtmotor. Als gevolg daarvan kreeg ons laboratorium in de Ver
enigde Staten vanwege de Amerikaanse Marine de opdracht, op deze
basis een bepaald soort motor te ontwikkelen. Daarna is geruime tijd in
Amerika zeer intensief aan dat object gewerkt, terwijl ook in Eind
hoven het onderzoek werd voortgezet. Ginds zijn inderdaad enkele
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machines gefabriceerd, maar tengevolge van veranderingen in het
commando van de Navy is men op deze weg niet verder gegaan. Over
de gang van zaken in Nederland zal ik te zijner tijd meer vertellen.
Het bezoek van Sir Robert is bij onze medewerkers lang in herinne
ring gebleven. Voor onze wetenschappelijke staf heeft hij een lezing
gehouden over de ontdekking en de ontwikkeling van de radar. Het
was zo’n heldere uiteenzetting, dat het op ons allen een blijvende in
druk heeft gemaakt.
In de slag om Engeland heeft de radar een beslissende invloed gehad.
De Britse luchtverdediging, die kampte met een tekort aan jagers, kon
de spaarzame toestellen tijdig op de juiste plaats inzetten, wanneer de
vijandelijke bombardementseskaders door de radar waren gesignaleerd.
Watson-Watt heeft ook het belang uiteengezet van Philips’ bijdrage
tot de oorlogsinspanning in Engeland. Het was zeer gelukkig geweest,
dat wij in de winter van 1939/1940 alle tekeningen en wetenschappe
lijke gegevens van onze nieuwste radiobuis naar onze fabrieken in
Engeland hadden overgebracht. Gedurende de oorlogsjaren hebben
onze Mullard-fabrieken 40% van alle Engelse radiobuizen vervaardigd,
en juist deze nieuwe ontvangbuis, de ef 50, vormde een hoofdbestand
deel van de radarinstallaties in de Britse vliegtuigen. Volgens Sir Robert
had deze buis met de voor die tijd bijzondere prestaties veel tot de over
winning in de slag om Engeland bijgedragen.

BELANG VAN RESEARCH

Aan de hand van enkele voorbeelden, die slechts een gering deel van
ons speurwerk bestrijken, kan men zien dat wij in ons wetenschappelijk arsenaal, als ik onze laboratoria zo mag noemen, over een menigte
technieken en een grote basiskennis beschikten, die wij dikwijls in de
industriële praktijk wisten toe te passen. Dat hopen wij te blijven doen.
Een buitenstaander zal het vreemd voorkomen dat er zoveel tijd kan
liggen tussen een vinding en het ogenblik, dat het resultaat daarvan
praktisch gebruikt wordt. Bij Philips heeft men echter geleerd op lange
termijn te werken.
Van hoeveel waarde wetenschap en de daarop geënte praktische er
varing kunnen zijn, heeft Philips ook gedurende de tweede wereld
oorlog ondervonden, toen op aansporing van mijn vader in de Ver
enigde Staten ter ondersteuning van de oorlogsinspanning der geallieer
den, enkele Philipsfabrieken werden opgericht. Hij ging tijdens zijn
verblijf daar na welke technieken, waarin wij bijzondere ervaring had
den, voor de oorlogsindustrie van waarde konden zijn en wat wij van
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Vijfenveertig jaar getrouwd.

Met dr. Frank Buchman tijdens een bijeenkomst van Morele Herbewapening in de Groentehal te Utrecht. (Mei 1937)

Met mijn goede vriend en zwager Frans Otten op vakantie.

Een uiting van het enthousiasme op het merkwaardige jubileum van
mei 1941, in volle bezettingstijd.

Bij de Emmasingel op de schouders van Tromp en jongbloed.

Mijn eerste vliegtuig, de Koolhoven FK 26, in i93S-

Veertig jaar later, in de stuurstoel van bet Philips zakenstraalvliegtuig
Mystère-20.

Tijdens het bombardement op 6 december 1942.

Beeld van de radiobuizenfabriek na het bombardement van 30 maart
'943-

Eerste ontmoeting met Philipsmakkers, enkele uren na mijn terug
komst in Eindhoven op 20 september 1940. Van links naar rechts:
Spaens, Mollerus, Guépin, Mulder, Svuart en Boutkan.

Samenkomst met de zelfbouwers in de winter van 1945/46.

De raad van bestuur in het begin van de jaren vijftig. Van links naar
rechts: mr. A. J. Guépin, mr. H. F. van Walsem, ir. P. F. S. Otten,
ir. F. J. Philips, O. M. E. Loupart en ir. Th. P. Tromp.
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onze fabrieken in de vrije wereld aan kennis en kunde voor dat doel
konden samenbrengen. Om te beginnen hebben wij daar de fabricage
van zeer dunne draad uit wolfram en molybdeen opgezet, waaraan
grote behoefte bestond. Dat was iets, waarin wij bepaald sterk waren.
Wij hebben voor dat doel nog diamanten voor trekstenen uit Europa
weten te smokkelen. Elders slepen wij kwartskristallen, die voor de
zenders in vliegtuigen nodig waren. Weer een andere fabriek maakte
radarbuizen voor de strijdkrachten. Voor die werkzaamheden heeft
Philips tweemaal de ‘Army-Navy Production Award for High Achievements in War Production’ gekregen. De medewerkers van onze
Amerikaanse organisatie waren met deze onderscheiding bijzonder in
genomen.
Voor het Philipsconcern is echter de ‘vredesinspanning’ volstrekt de
hoofdzaak, ook bij de research. Onze laboratoria vormen de bron van
de patenten en octrooien, die voor ons van vitaal belang zijn. De be
langrijkste opdracht voor onze octrooiafdeling is het scheppen van een
eigen positie op dit gebied, die kan waarborgen dat onze bedrijven, wat
betreft constructies en werkwijzen, alles kunnen doen wat volgens het
inzicht van de leiding verstandig is, zonder dat zij worden gehinderd
door het ‘octrooi van een ander’. Het komt voor, dat men duidelijk de
mooiste oplossing ziet, doch dat deze niet kan worden toegepast, om
dat een ander concern daarvan het octrooi bezit. Bestaan er echter met
de belangrijkste bronnen van nieuwe uitvindingen — en dat zijn in dc
praktijk de researchlaboratoria — overeenkomsten omtrent het gebruik
van eikaars octrooien, dan kan men aan beide kanten doelmatiger
werken. Gelukkig hebben wij, dank zij onze sterke octrooipositie, zulke
overeenkomsten, met rca en General Electric reeds van vóór 1940.
Het is onmogelijk te schatten, welk een zegen het voor ons is ge
weest, dat wij bij herhaling erin zijn geslaagd, in een kritieke periode
onze research intact te houden. De eerste grote aanval daarop werd
ondernomen in de crisis van de jaren dertig. Toen was de verleiding
sterk om de research in te krimpen. Op het eerste gezicht leek deze
niet het allernoodzakelijkste. In die periode hebben wij even gas moe
ten minderen, enkele pas aangenomen ingenieurs hebben wij moeten
laten gaan, maar in 1934 zijn wij alweer begonnen met het aantrekken
van bekwame mensen. Wij moesten met onze research weer met volle
kracht vooruit. Omdat in die jaren het protectionisme overal zo sterk
de kop opstak, waren wij genoodzaakt in de meeste landen van Europa
onze fabrieken belangrijk uit te breiden, wat veel van onze aandacht en
van onze middelen vergde. Toch bleven wij erbij, dat wij ons researchapparaat volstrekt moesten handhaven.
De tweede periode, die voor ons speurwerk noodlottig had kunnen
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zijn, viel gedurende de bezetting van Nederland in 1940-1945. Van de
kant van de Duitsers zou een ernstige belemmering van ons onderzoek
mogelijk zijn geweest, maar zij waren zó overtuigd van hun eigen
superioriteit en van de op handen zijnde overwinning, dat zij ons tame
lijk met rust hebben gelaten. Ook aan onze televisieproeven konden wij
verder werken. Waarschijnlijk hoopten de Duitsers in hun duizendjarig
rijk daarvan de vruchten mede te kunnen plukken. Men moet echter
niet denken, dat in ons laboratorium in die dagen alles op rolletjes liep.
De doelmatigheid van ons werk werd door allerlei factoren sterk ge
remd. Het wegvoeren van jonge medewerkers, later het onderduiken
van allerlei leidende figuren, de spanningen van het verzetswerk, dat in
alle geledingen van deze instelling werd beoefend, zodat er in het ge
heim o.a. een complete radiozender werd gebouwd, dat alles maakte het
werk voor Holst en de zijnen niet gemakkelijk.
Ondanks alle moeilijkheden, die de oorlog ons op vrijwel elk gebied
opleverde, mochten wij erin slagen onze organisatie voor het natuur
kundig onderzoek slagvaardig te houden. Hadden wij na de oorlog een
apparaat van deze potentie en met zo’n hechte innerlijke samenhang
van de grond af moeten opbouwen, dan zou het jaren hebben geduurd
voor wij er iets mee konden doen. Nu hadden wij een grote staf van
prima werkers, die stonden te hunkeren om weer werkelijk aan de slag
te gaan. Hetzelfde gold voor onze buitenlandse organisaties.
Reeds gedurende de oorlog hadden wij via onze dochteronderneming
Mullard in Engeland veel ontwikkelingswerk inzake radiobuizen ver
richt. Na de oorlog hebben wij een eigen laboratorium in Engeland op
gezet; een dergelijk laboratorium werkt thans in de buurt van Parijs en
in Duitsland bezit Philips twee laboratoria. Dat in Hamburg is vooral
op de praktijk gericht, het laboratorium in Aken, in welke stad een
technische hogeschool is gevestigd, doet veel wetenschappelijk onder
zoek. De Noord-Amerikaanse Philipsorganisatie heeft een laboratorium
ten noorden van New York, ook sterk gepousseerd door prof. Holst.
Persoonlijk heb ik deze ontwikkeling in internationale richting be
wust gestimuleerd, vooral na het vertrek van prof. Holst als lid van de
raad van bestuur, toen dat onderdeel van het beleid aan mij werd toe
vertrouwd. Bij de internationalisering van onze research heb ik mij
laten leiden door de overweging, dat wij onze knappe mensen niet uit
sluitend moeten zoeken in het beperkte Nederlandse areaal, als er ook
een Europees reservoir is. Weliswaar werd in de jaren 1948 en 1949,
toen wij daarmee een begin maakten, bij ons niet zo geestdriftig in de
Duitse richting gekeken. Toch wilde ik dat streven doorzetten. Ten
slotte moesten we aan een nieuw Europa bouwen en dat was zonder
Duitsland niet mogelijk. Ik stelde voor enkele veelbelovende Duitse
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onderzoekers aan te werven om hen enige tijd in ons laboratorium te
Eindhoven te laten acclimatiseren en hen bekend te maken met onze
methode van werken, die veel minder langs strakke lijnen gaat dan men
zeker in Duitsland gewend was. Wij hebben één van onze jonge in
genieurs, dr. ir. A. E. Pannenborg, thans lid van de raad van bestuur,
aangezocht de leiding bij de oprichting van ons laboratorium te Aken
op zich te nemen.
Met de drie directeuren van ons ‘nadab’, zoals het natuurkundig
laboratorium intern wordt aangeduid, prof. dr. H. B. G. Casimir, ir. H.
Rinia en dr. E. J. W. Verwey, heb ik in die jaren zeer vruchtbaar mo
gen samenwerken. De research was in de raad van bestuur aan mijn
zorg toevertrouwd. Daarbij was mijn streven erop gericht, dat er eens
per jaar een vergadering zou worden gehouden van de directeuren van
al onze laboratoria. Zo’n vergadering is ingevoerd en dat regelmatige
contact heeft bijzonder gunstig gewerkt. Daardoor is een ongelofelijk
goede samenwerking ontstaan. Er zijn internationale commissies ge
vormd, die de studieobjecten nauwkeurig vaststellen, zodat er efficiënt
wordt gewerkt en doublures worden vermeden. Niettemin is het moge
lijk, dat twee groepen aan eenzelfde onderwerp werken, maar dat ge
beurt dan met opzet, omdat men in zo’n geval van een gezamenlijke
aanpak meer resultaat verwacht. Op die commissievergadering con
fereren Belgen, Duitsers, Engelsen, Fransen en uiteraard Nederlanders
in een zeer collegiale geest. Eens per jaar organiseren wij in het ‘natlab’
een tentoonstelling, waar inzendingen van alle laboratoria op de meest
uiteenlopende gebieden zijn te bezichtigen. Zo’n tentoonstelling bevat
soms meer dan 50 stands en geeft een overzicht van alle technieken en
terreinen, die door de Philipsresearch worden bestreken. Nog onlangs
hebben twee van onze medewerkers de Veder-prijs gekregen voor de
video-langspeelplaat, die zij hebben ontwikkeld. Daarop zijn geluid en
beeld vastgelegd, hetgeen door een speciaal afspeelapparaat via het
televisietoestel kan worden weergegeven.

TEAMWERK IS HOOFDZAAK

Uitvindingen komen hoogst zelden kant en klaar uit een menselijk
brein. Verreweg de meeste nieuwe artikelen die Philips in de handel
brengt zijn het resultaat van het werk van een team. Eén van de grote
Philipsvindingen uit de reeks van na de oorlog is de cassette. In het
begin sprak men van de compact-cassette. Natuurlijk heeft één man de
grondgedachte gehad, maar voordat er dan een ding bestaat dat het
publiek overal zo maar in een bandrecordertje kan steken, is daar door
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een team lang met modellen gewerkt tot het goede produkt er was.
Hier was dan sprake van een eigen vinding met — zoals later is ge
bleken — een enorm toepassingsgebied en toch... hebben wij iedere
fabrikant vrij gelaten deze vinding te gebruiken! Onze overwegingen,
die daarbij golden, komen in een ander hoofdstuk ter sprake. De cas
sette is namelijk een sprekend voorbeeld van de waarde van het com
mercieel inzicht. De uitvinders doen hun werk, maar voor het succes
van hun vindingen is de juiste aanpak op de markt van doorslaggevende
betekenis.
Research kost uiteraard veel geld. De mensen die in het laboratorium
werken, hebben tot taak vindingen te doen, ideeën te ontwikkelen,
kortom zij verrichten denkwerk, dat grote waarde kan hebben. In de
praktijk is een octrooi vaak het resultaat van teamwerk, maar een mooie
vinding is soms ook het werk van één man. Nu rijst licht de vraag, aan
wie de eigendom van zo’n vinding behoort, als deze binnen de organisa
tie van een researchlaboratorium wordt gedaan. In Duitsland behoudt
degene, die de oorspronkelijke idee naar voren heeft gebracht, in zo’n
geval iets van wat men de geestelijke eigendom noemt, maar bij Philips
vinden wij dat een verkeerd uitgangspunt. De kans is dan groot, dat hij
een deel van zijn vinding achterhoudt, wat voor hem persoonlijk voor
deliger kan zijn, maar nadelig voor het totale resultaat van het speur
werk. Wij redeneren als volgt: de onderzoeker is bij ons in dienst ge
nomen met de bedoeling dat hij oorspronkelijke dingen uitvindt of ont
wikkelt. Dat wordt van hem verwacht. In zijn salaris is zijn vindings
kracht verwerkt, onverschillig of daardoor wel of niet geregeld resul
taten worden bereikt.
Daarbij moet men in het oog houden, dat in een modern research
laboratorium verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. Daar
werken fysici, chemici, elektrotechnici, werktuigbouwkundigen en niet
te vergeten, mathematici, samen met de bedoeling tot gemeenschappe
lijke resultaten te komen. Voor een uitvinding geldt hetzelfde als voor
zoveel andere werkzaamheden op geestelijk gebied: het is voor een
klein deel inspiratie en voor het overgrote deel transpiratie. Op elk
laboratorium zijn mensen jaar in jaar uit bezig met één of ander moei
zaam meetwerk, nuchtere en systematische arbeid, waar nooit een oc
trooi uit kan komen, maar die toewijding, kennis en een zeker enthou
siasme vergt. Daarnaast zijn er de lui, die met dezelfde inzet werken aan
een onderwerp, waar wel een octrooi in zit, maar de geluksvogel die
dat eruit haalt, kan zijn werk nooit doen zonder dat het mede is voor
bereid door de geduldige pluizer met zijn meetapparatuur. Daarom
achten wij het juist en ook rechtvaardig, dat de octrooien, die uit onze
research voortspruiten, worden beschouwd als het resultaat van een
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gezamenlijke arbeid. Zij vormen een collectief geestelijk bezit, dat
thuishoort bij Philips.
Daarbij speelt, dat wetenschappelijke werkers doorgaans nog meer
geven om de publicatie van hun werk dan om het geld. De werkelijke
waarde van alle wetenschappelijke arbeid en de voldoening die deze
schenkt, schuilen in de erkenning door hun vakgenoten. Als iemand
iets vindt, al is het nog zo interessant, maar het wordt niet gepubli
ceerd, dan heeft niemand er wat aan, ook de man of de vrouw zelf niet.
Het zijn de wetenschappelijke publicaties, die bepalen wat iemand in
zijn vak betekent en in dat opzicht heeft Philips een grote traditie.
Holst heeft zijn medewerkers altijd sterk aangemoedigd om te publi
ceren en mede door onze eigen wetenschappelijke tijdschriften hebben
velen van hen ruimschoots de resultaten van hun onderzoekingen be
kend kunnen maken. Ik heb zelf in januari 1936 de stoot gegeven tot
het ontstaan van het Philips Technisch Tijdschrift. Na de oorlog zijn
de Philips Research Bulletins erbij gekomen. Bovendien bestaat voor
onze wetenschappelijke medewerkers een ruime mogelijkheid tot het
bezoeken van internationale congressen, waar zij zelf hun bijdragen
leveren, deze kunnen bespreken of de jongste ontwikkelingen op hun
vakgebied kunnen volgen. Op zulke bijeenkomsten is Philips in de regel
door meerdere medewerkers vertegenwoordigd.
Voor mij is onze research, met het natuurkundig laboratorium als
middelpunt van een internationaal netwerk van onderzoekingscentra,
waar wordt geëxperimenteerd en ontwikkeld, één van de meest inspire
rende activiteiten van ons wereldconcern. Dank zij die research komen
in een nooit ophoudende stroom verheugend veel nieuwe inzichten,
nieuwe procédés, nieuwe systemen en nieuwe produkten, die weer aan
duizenden werk verschaffen, tot stand, als gevolg van de samenwerking
van kundige en enthousiaste mensen.
Ik wens deze medewerkers niets zozeer toe dan de bijzondere vol
doening, die zij kunnen vinden door hun kennis en ervaring in te
brengen om tot een gezamenlijk waardevol resultaat te komen in een
tijd, waarin de wetenschap zó gecompliceerd is geworden, dat het voor
de onderzoeker praktisch niet meer mogelijk is zonder hulp van anderen
iets van betekenis te bereiken.

5
Nieuwe overtuiging; nieuw huis, nieuw werk
Meermalen waren mijn vrouw en ik uitgenodigd door goede vrienden
om eens te komen praten over iets, dat hun niet alleen een totaal
nieuwe visie had gegeven op hun eigen leven, maar ook op de pro
blemen van deze wereld. Wij voelden daar eigenlijk geen behoefte
aan. We waren gelukkig getrouwd, ik zag een goede toekomst voor
me, we waren gezegend met drie gezonde kinderen. Wij begrepen
dat het over geloof ging, maar we hadden een geloof. Op 4 juli 1929
was ons huwelijk in de Haagse Kloosterkerk ingezegend door onze
Ncsv-vriend prof. dr. M. van Rhijn. Helaas was hij ziek toen ons eerste
kindje Digna in het najaar van 1930 te Bloemendaal werd gedoopt,
maar hij doopte onze oudste zoon Anton Frederik in de zomer van
1932 te Eindhoven en onze tweede dochter Annejet enige maanden
na haar geboorte in 1933.
Onze vrienden drongen echter aan. Zij inviteerden ons voor een
weekend waarbij ook enige buitenlanders aanwezig zouden zijn. Op de
door hen genoemde data waren wij echter steeds min of meer bezet
en tenslotte vroegen zij ons zelf een datum te bepalen. Bij gebrek
aan een vrij weekend kozen wij zondag 27 en maandag 28 augustus
1934. Wij zouden dan regelrecht na een jaarlijkse rondvlucht van
sportvliegers over Nederland naar Baarn komen. Toen wij voor de
woning van onze vrienden de Sillems uit de auto stapten, spraken wij
af vooral ons gevoel voor humor te behouden en ons daarmee door
deze ongetwijfeld heel serieuze dagen heen te worstelen!
Als iets overbodig was geweest, dan was het wel deze afspraak. We
ontmoetten een groep uitermate opgewekte, bijzonder hartelijke men
sen. Er werd veel gelachen! De Hintzens uit Rotterdam maakten even
als wij voor het eerst zo’n bijeenkomst van de zogenaamde Oxfordgroep mee. Deze dankte haar naam aan een kruier in Johannesburg,
die een treincoupé moest reserveren voor een groepje studenten uit
Oxford. Zij maakten een reis door Zuid-Afrika om met de studenten
daar contacten te leggen.
Wat deze vrienden ons hadden te geven was heel simpel: ‘Bidden is
niet alleen spreken maar vooral luisteren. God staat klaar om onze ge
dachten te leiden als wij daarvoor de tijd nemen, zeker ’s morgens
vroeg vóór de dag begint, maar zo nodig op elk moment. Wel moeten
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wij dan van plan zijn datgene te doen, wat Hij ons laat zien. De ge
dachten die wij krijgen, moeten wij toetsen aan de maatstaven zoals
Jezus deze ons zeer concreet in de Bergrede voorhoudt: eerlijkheid,
zuiverheid, onzelfzuchtigheid en naastenliefde.’
Wij waren bepaald onder de indruk! Zou het waar zijn, wat onze
vrienden ons uit eigen ervaring vertelden? Als onze Schepper in deze
20e eeuw in ons hart zou kunnen spreken zoals Hij dat in de verhalen
van het Oude en het Nieuwe Testament deed, dan zou niet alleen de
mens zelf veel gelukkiger worden, maar de wereld zou er heel anders
gaan uitzien!
Samen gingen wij na wat het aanvaarden van deze maatstaven voor
ons persoonlijk zou betekenen. Onze vrienden hadden gezegd: ‘Je
kunt geen nieuw huis bouwen op de ruïne van een oud. Begin met
schoon schip te maken!’ Mijn vrouw meende dat het voor haar niet
zoveel verschil zou maken. Zij dacht dat ze al heel eerlijk was, bijzon
der rein, enorm onzelfzuchtig, maar niet zo liefdevol. Ze was zich
bewust van haar scherpe tong, waarmee ze dikwijls lelijk kon kwetsen.
Dat zou moeten veranderen. Zij zag nog iets. Na de scheiding van
haar ouders was de verhouding met haar vader en haar stiefmoeder
hoe langer hoe meer bekoeld, tot deze ten slotte door haar vader geheel
afgebroken werd. Reeds de eerste maal dat zij naar de stem in haar
hart luisterde werd het haar duidelijk dat in deze nieuwe wereld
slechts goede verhoudingen pasten, dus dat deze relatie in orde moest
komen.
Voor mij lag de zaak anders. Nadenkende over eerlijkheid, meende
ik dat dit in zaken onmogelijk zou zijn, maar thuis misschien wel. Het
was echter juist omgekeerd: eerlijkheid en openheid in zaken zijn on
misbaar om onderling vertrouwen op te bouwen, maar thuis geheel
eerlijk en open te zijn, zou mij veel zwaarder vallen. Toch nam ik het
besluit met het verleden schoon schip te maken en opnieuw te begin
nen. Daarvoor was morele moed nodig, maar het heeft alle verschil
gemaakt voor de verhouding tussen Sylvia en mij en het is een zegen
geworden voor ons en de kinderen.
Toen wij die maandag in augustus 1934 terug naar Eindhoven gin
gen, overviel ons een ellendig bericht. Diezelfde dag was de oudste
broer van mijn vrouw, Warner van Lennep, verongelukt. Na de vol
tooiing van zijn theologische studie in Utrecht had hij die zomer in
Zwitserland de vreugde van het bergklimmen ontdekt. In het Mont
Blancgebied werd hij, 29 jaar oud, door steenslag dodelijk getroffen.
Voor ons allen was dit een zware slag. Dezelfde avond ontmoetten
wij Sylvia’s vader in de trein naar Zwitserland. Natuurlijk maakte het
de betrekkingen.
grote gemeenschappelijke verdriet het herstel vanj
jj iilu iimiiriiiii
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gemakkelijker. Dat echter een slechte verhouding, die was gebaseerd
op de idee: ‘Wij liggen elkaar helemaal niet,’ met het gevolg dat ook
ik de relatie met Sylvia’s vader en zijn tweede vrouw geheel had ver
broken, na verloop van tijd kon veranderen in zo’n warme vriend
schap, die tot de dood van de ouders kon standhouden, heeft ons
allen een grote en blijvende vreugde bezorgd.
Wij hebben gemerkt, dat het luisteren voor een kind iets heel ge
woons kan worden. Veelal las mijn vrouw vóór de kinderen naar bed
gingen een stukje uit de kinderbijbel voor en na een ogenblik van
stilte vertelde ieder wat hij gedacht had. Meestal betrof dat heel een
voudige zaken: dankbaarheid voor het één of ander, sorry zeggen voor
een begane fout, bereidheid om iets af te staan, de wil om voor onze
gasten iets te doen, kortom van allerlei wat net zo goed in het hart
van kinderen als van volwassenen kan opkomen. Het bracht grote
eenheid in ons gezin en wij zouden niet hebben geweten hoe wij
zonder dit gezamenlijk luisteren ons zevental hadden moeten opvoeden.
Voor Sylvia en mij is het gezinsleven altijd van grote betekenis
geweest. Spelletjes doen of voorlezen op zaterdagavond werd zelden
opgeofferd aan uitgaan. Ik nam altijd de vakantie waarop ik recht had.
Wij bewaren een heerlijke herinnering aan de weken, die wij met ons
allen in Schouwen, Noordwijk, de Kaag en Friesland mochten door
brengen. Toen de kinderen ouder werden, kwam het buitenland er
aan te pas. Een hoogtepunt vormde de jaarlijkse wintersportvakantie,
waarvan we met het hele gezin genoten, vanaf de tijd dat ons oudste
dochtertje vijf jaar was. In de oorlogsjaren moesten wij er natuurlijk
van afzien.
Heel bewust heb ik, toen de kinderen veel ouder werden, aan hun
ontwikkeling alle aandacht besteed. Ik ben dankbaar dat ik in de ge
legenheid ben geweest eerst met onze oudste zoon en later met onze
tweede zoon een reis door Amerika te maken. Omdat wij Ton te jong
vonden om dadelijk na zijn eindexamen in Delft te gaan studeren, ging
hij een jaar naar Dartmouth College in Hanover (usa). Bij de tweede
zoon Warner, die naar de Nederlandse Economische Hogeschool te
Rotterdam wilde, was iets dergelijks het geval. Hij zocht voor zichzelf
een Ranch School uit in Arizona met een heerlijk klimaat en volop
gelegenheid tot paardrijden. Dat is hij zeer serieus gaan beoefenen. Op
deze Amerikaanse reizen hebben zowel de jongens als ikzelf zeer ge
noten. Met onze derde zoon Frits ben ik enige weken door Zwitser
land getrokken, wat ook een heerlijke ervaring was.
Wat ons huwelijk betreft, vragen wij ons dikwijls af, wat daarvan
zou zijn geworden zonder Gods leiding en zonder de maatstaven. Al
mag het voor de buitenwereld ook nog zo schijnen dat alles op rolletjes
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gaat, in elk huwelijk komen problemen voor. Voor Sylvia en mij geldt
dat zeker: wij zijn volslagen verschillend van aard! Als het óns lukt
de eenheid te bewaren, kan iedereen daarin slagen. Het is een troost
dat juist de fouten die wij maken en dan met Gods hulp herstellen,
door ons kunnen worden gebruikt om anderen te helpen de juiste
weg te vinden. Voor ons was het een belangrijke factor samen buiten
ons gezin een groot doel te hebben, namelijk het helpen meebouwen
aan een nieuwe wereld, zoals deze bedoeld is te zijn.
Bij onze kennismaking met de Oxfordgroep in 1934 was er eigenlijk
niets anders dan de persoonlijke ervaring, dat een mens kan veranderen
en dat daardoor betere verhoudingen in de wereld kunnen ontstaan.
In de loop der jaren heb ik een oneindig aantal voorbeelden mogen
zien van eenheid en samenwerking, hetzij in gezinnen waar verdeeld
heid of haat heerste, hetzij tussen rassen, klassen en landen.
Ik heb ook andere, minder positieve ervaringen opgedaan. Wanneer
mensen besluiten zich door God te laten leiden, staan zij bloot aan
kritiek. Deze kritiek is veelvuldiger en heviger, naarmate de critici
hun in het gewone leven nader staan. Helaas is het mijn vrouw noch
mij mogelijk geweest mijn ouders en mijn zusters het belang van het
werk van de Oxfordgroep te laten zien. Zij stonden er sceptisch tegen
over. Bij mijn vader ging dat zelfs zeer ver. Toen hij hoorde dat ik
in Eindhoven een zaal had gehuurd voor een bijeenkomst van de
Oxfordgroep, verlangde hij van mij dat ik deze bijeenkomst zou af
zeggen. Dat weigerde ik ronduit, waarop hij zei: ‘Dan zal ik die zaal
zelf opzeggen.’ Mijn reactie was: ‘Vader, als u dat doet, vertrek ik naar
Amerika!’ En daar bleef het bij.
Later kwam er een ogenblik, waarop mijn zwager Otten meende
mij voor een keus te moeten stellen. Hij besprak dat eerst met mijn
vrouw, voor wie hij een grote vriendschap koesterde, die wederkerig
was. Hij zei: ‘Sylvia, het moment is gekomen dat Frits moet besluiten:
óf Philips, óf de Oxfordgroep.’ Zij antwoordde: ‘Frans, dan weet ik
wat hij zal kiezen. Maar je moet dan wel begrijpen dat je hem voor
de keus stelt: Philips of God! Is dat jouw bedoeling?’
‘Nee, Sylvia. Als jullie het zó voelen, dan vraag ik het niet.’
Na de oorlog zou ik merken, dat Frans Otten beter heeft begrepen,
waar het om ging.
In de jaren na 1934 hebben wij van dichtbij meegemaakt, hoe de
ideeën van Frank Buchman in Europa wortel schoten. Er waren grote
bijeenkomsten in Scandinavië, waarop hij de wereld voor een uitdaging
stelde die tot op de huidige dag nog actueel is. In de jaarbeurshallen
te Birmingham woonden wij in 1936 een indrukwekkende bijeenkomst
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bij, waartoe 25 extratreinen de deelnemers uit alle windstreken aan
voerden. Een jaar later volgden een week lang bijeenkomsten in de
grote groentehallen te Utrecht. Een reclametekenaar van Philips had
een sterk aansprekend reclamebiljet gemaakt, voorstellende een schip
op de helling, met de slagzin: ‘Nieuw Nederland loopt van stapel.’
Die week had ik mij beschikbaar gesteld om in Utrecht mee te werken.
Doordat verscheidene collega’s en ook Frans Otten op reis waren, kon
ik mijn toezegging niet gestand doen, maar ik was er wel gedurende
de weekends. Op een zondagmorgen vroeg Frank Buchman mij de
leiding van de bijeenkomst op mij te nemen. Dat wilde ik niet weige
ren, ofschoon mijn vader mij op het hart had gedrukt niet in de pu
bliciteit te verschijnen. Het was een indrukwekkende zondag en ik
had het gevoel, dat ik het er niet slecht had afgebracht. Maar toen
mijn vader ’s maandags daarop het ochtendblad las, was hij wel ver
stoord .. .
In 1938 heeft Frank Buchman, die de nood van de wereld en de
dreiging van een komende oorlog aanvoelde, de inspiratie gehad om
de actie voor een morele en geestelijke herbewapening te lanceren.
Hij deed het in het oosten van Londen te midden van de havenarbei
ders. Ongeveer tegelijkertijd, doch onafhankelijk daarvan, sprak in
ons land Koningin Wilhelmina over de noodzaak van een morele en
geestelijke herbewapening van de volkeren.

Dat mijn besluit om te trachten Gods weg te bewandelen invloed heeft
gehad op de verhouding met mijn medemensen en dus ook op die
met mijn vader, ligt voor de hand. Zoals menige zoon had ik kritiek
op mijn vader. Ik vond dat hij zich dikwijls ontzettend opwond over
allerlei dingen die dat volstrekt niet waard waren. Hij wilde dat alles
dadelijk gebeurde en dat vergat ik wel eens. Vroeg hij mij dan, waarom
ik iets niet had gedaan, dan had ik wel een smoesje bij de hand. Dat
was nu voor mij afgelopen! Ik hield mijzelf voor: ‘Als je het hebt ver
geten, dan zeg je dat gewoon.’ Daardoor kreeg hij dadelijk meer ver
trouwen in mij, want die uitvluchten had hij toch wel door. Verder
ging ik ervan uit, dat hij de directeur van de zaak was; ik was één
van de employés en als hij vond dat iets moest gebeuren dan had ik
het te doen, zonder dat ik zelf nog eens ging afwegen of het al dan
niet belangrijk was. Ik was nu eenmaal wat artistiek, fantaseerde graag,
vergat wel eens iets, heel anders dan mijn zuster Jetty en mijn zwager
Frans, die praktisch en nauwgezet waren, zodat mijn vader op hen kon
bouwen. Toch geloof ik, dat ik ook mijn positieve kanten had. Ik was
een goed ingenieur, ik vond het bedrijf razend interessant, had een
behoorlijk stel hersens, was erg enthousiast voor allerlei zaken die van
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de grond moesten komen, had commercieel inzicht en vond het fijn
met anderen samen te werken. Tenslotte hadden wij ook gelijke
interessen, de liefde voor het bedrijf, de belangstelling voor mooie
dingen zoals de bossen, de natuur en niet te vergeten de oude kunst.
Zoals later uit deze herinneringen zal blijken, is er door mijn nieuwe
instelling tussen mijn vader en mij een warme vriendschap ontstaan.
Maar ook voor mijn vrouw heeft het luisteren naar God op allerlei
punten verandering gebracht. Een wel zeer sprekend voorbeeld daar
van, wil ik in dit verband hier reeds noemen.
Zij was altijd bang geweest, dat haar dierbaren iets zou overkomen
en in de oorlogsjaren van 1940 tot 1945 was die mogelijkheid er niet
minder op geworden. Bij het voor Eindhoven zo verschrikkelijke bom
bardement in 1942 besefte zij dat er in die acht jaar luisteren in haar
iets gebeurd moest zijn. Zij was merkwaardig rustig, terwijl zij vanuit
de buitenkant van de stad de bommen zag vallen op het centrum,
waarin zich op dat moment onze zes kinderen bevonden. Toen zij later
naar een verklaring zocht, moest zij denken aan Jezus’ woorden in de
Bergrede: ‘Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en
al het overige zal u toegeworpen worden.’ Zij had oprecht geprobeerd
— met vallen en opstaan — op Gods weg te wandelen en Hij had het
haar gegeven vrij van angst te zijn.

Mijn vader heeft gelukkig, ondanks zijn zeer drukke zakenleven en
zijn vele reizen, zijn gezin nooit verwaarloosd en uit het voorgaande is
reeds gebleken, dat ik in dat opzicht zijn voetspoor heb gevolgd. Ik
wilde voldoende tijd voor mijn vrouw en de kinderen hebben. Vooral
de situatie in de oorlogsjaren zou mij dat gemakkelijk maken.
Men kan echter dikwijls waarnemen dat mannen, die in de ogen
der wereld prachtige carrières maken, zoals ministers of presidenten
van grote ondernemingen, geen tijd over hebben voor hun gezin. Ook
in ons concern komt het helaas voor dat medewerkers, gedreven door
hun zucht om carrière te maken of gewoon te goeder trouw, om
meer en beter werk te verzetten, hele avonden doorwerken, dit dan
jaren voortzetten en er een gewoonte van maken. Ze komen er dan
wel, maar ten koste waarvan? Hun gezin doet dan denken aan een
ruïne. Van de opvoeding van de kinderen komt maar al te dikwijls
weinig terecht.
Zoals ik het zie, werkt een evenwichtig mens het meest doelmatig.
De schepping, de natuur, zij werken verrassend effectief. Een even
wichtig mens komt het meest de gedachte van de Schepper nabij. Het
ligt dus voor de hand dat de man die tijd neemt voor zijn gezin en
voor sportieve recreatie, in zijn werk ook het meest efficiënt is.
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Wij merken het aan onszelf. Als de brieven die wij dicteren langer
worden, als onze verhalen op vergaderingen uitgebreider en ingewik
kelder worden, als we gaan opzien tegen het nemen van besluiten, in
één woord als we minder effectief gaan werken, zijn we hard aan een
vakantie toe. De man, in wiens leven het gezin een grote rol speelt,
kan ’s avonds juist beter afhaken, tot zegen van zijn omgeving thuis
en de volgende dag in het bedrijf.
Het kan natuurlijk best voorkomen dat wij in een bepaalde periode
alles op alles moeten zetten om iets klaar te krijgen, maar ik heb mij
ervoor kunnen behoeden, dat het een gewoonte werd.

DE WIELEWAAL

Voor een gezellig huiselijk leven zijn een prettige omgeving en een
goed huis belangrijk. Wij zijn als jonggehuwden in ons huis te Bloemendaal en later in onze ingenieurswoning te Eindhoven gelukkig ge
weest, maar voor ons bracht 1934 nogmaals een grote gebeurtenis,
toen wij ons nieuwe huis De Wielewaal konden betrekken. Dat huis
had een lange voorgeschiedenis, die voor een deel begon in 1912, toen
mijn ouders aan de Oirschotsedijk het bos ‘Het Zwarte Huis’ kochten.
Het was een dennenbos, doorkruist door enige eikenlanen. Het geheel
deed wat saai aan. In de loop der jaren hebben mijn ouders daarin
allerlei veranderingn aangebracht, met medewerking van de uitsteken
de tuinarchitect Tersteeg uit Naarden, die met veel fantasie een prach
tig pinetum aanlegde en mooie rododendrons aanplantte. Nu is het
een lusthof geworden.
De geschiedenis van het huis De Wielewaal zelf begon pas veel later,
op een dag dat Sylvia van Lennep en ik enige tijd na onze verloving
een wandeling door Wassenaar maakten. Daar werd een huis gebouwd,
dat ons beiden bijzonder aantrekkelijk voorkwam, zelfs zozeer dat ik
besloot naar de architect te informeren. Ik schreef de aannemer een
briefje met het verzoek mij de naam van deze architect mee te delen.
Daarop vernam ik taal noch teken, maar enige weken later stond er
op de stoep van Oude Delft 170 een meneer, die zich voorstelde als
Frans Stam, de architect van dat huis in Wassenaar. Dadelijk vroeg
hij mij, of ik een huis wilde laten bouwen, waarop ik hem zei, dat ik
nog niet eens getrouwd was.
‘Maar als u eenmaal getrouwd bent, zou u dan niet aan een huis den
ken?’
‘Denken misschien wel, meneer Stam, maar hoe lang dat bij denken
zal blijven, weet ik niet.’
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‘Heeft u daar toch niet enig idee over? Want ziet u, blijkbaar heeft
U belangstelling[ voor mijn werk. Nu heb ik toevallig momenteel geen
werk omhanden en daarom wilde ik voorstellen, dat u mij eens een
plan voor uw toekomstig huis laat maken.’
Ik was een onervaren student, wel geïnteresseerd in de architectuur;
ik zei hem, dat ik volkomen vrij wilde blijven en er ook niet aan dacht
enige kosten te maken. Maar hij hield aan:
‘Vertelt u mij dan in elk geval, aan wat voor kamers u voor uw toe
komstig huis zou denken.’
Ik dacht hardop: ‘Een woonkamer, een hall, de eetkamer, een kamer
voor mijzelf, een kinderkamer ...’
‘En hoeveel slaapkamers?’
‘Dat hangt van de kinderen af.’
‘Op hoeveel hoopt u dan?’
Daarover had ik met mijn verloofde meermalen gepraat, met ruime
verwachtingen. Ik antwoordde grif: ’Zes.’
‘Dat worden dan voor de kinderen drie dubbele slaapkamers,’ con
cludeerde hij, waarop hij na nog enig heen en weer praten vertrok.
Enkele maanden later stond hij weer voor mijn deur, met een koker
onder de arm. Daarin zat het plan van het huis onzer dromen. Na
tuurlijk wilde ik de tekeningen ook aan mijn verloofde laten zien en
het stond ons wel aan. Voorlopig borgen wij het geval zorgvuldig
op, maar wel gingen wij voortaan meer op huizen letten, op details
in woningen van vrienden en kennissen, die wij beslist niet in ons huis
wilden hebben, naast zulke die wij aantrekkelijk vonden.
Meneer Stam kwam weer eens praten en nu was mijn meisje erbij.
Ik kreeg meer en meer het gevoel, dat wij ééns met deze architect in
zee zouden gaan. Terwijl we druk aan het overleggen waren zei ik
opeens wat voor soort steen ik wenste, als we gingen bouwen. En dat
ik een open schouw wilde, om mijn Delftse tegels, die il< met een
ware hartstocht verzamelde, te gebruiken. We praatten over de dak
bedekking. De villa in Wassenaar had een rieten dak en dat wilde de
architect nu weer toepassen. Ik had met mijn vader over die vast
houdende architect gesproken en dadelijk had hij naar de dakbedek
king geïnformeerd. Nauwelijks had ik over dat rieten dak in Wasse
naar gesproken, of hij waarschuwde mij: ‘Zo’n dak moeten jullie nooit
nemen! Dan zitten jullie altijd in angst voor brand.’ Dus ik vertelde
de architect, dat ik niet voelde voor een rieten dak.
‘Goed. Dan zou ik u voorstellen Limburgse leipannen te nemen.’
Geanimeerd fantaseerden wij verder over een toekomstig huis. Wat
voor goten moesten het worden? En welke raamindeling was voor ons
het meest geschikt?
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Meneer Stam kwam nog eens met nieuwe tekeningen, maar toen
ons huwelijk voor de deur stond, hadden wij nog volstrekt geen haast
met dat huis. Wel wilden wij in de toekomst een huis, dat geheel naar
onze zin zou zijn. Wij nodigden meneer Stam uit naar Bloemendaal
te komen, later kwam hij één keer per jaar naar Eindhoven en telkens
werden de tekeningen bijgewerkt. Altijd werden er verbeteringen
in aangebracht, voornamelijk op initiatief van mijn vrouw, die de in
deling van de ruimte op millimeterpapier overbracht, zodat zij het
huis al kende, voordat er iets van stond. Zij wist precies hoe de
deuren opengingen, waar de wastafels moesten zijn, waar de meubels
zouden staan. Intussen werkte ik aan het ontwerp van de open haarden.
Mijn ouders hadden de hele procedure met belangstelling gevolgd
en op een dag in 1934 zei mijn vader:
‘Frits, die crisis zie ik nog niet dadelijk voorbijgaan, maar de prijzen
in de bouwerij zijn nu heel gunstig. We moesten maar eens aan dat
huis van jullie beginnen. Jullie hebben nu drie kinderen, dus een gro
tere woning komt wel van pas.’
Zo kwam dan ons huis De Wielewaal tot stand, naar de plannen
van de architect F. W. Stam, met onze inbreng van wensen en ideeën
en met medewerking van mijn vriend Youk Boissevain uit Delft. Nog
altijd vinden wij dat hij voor ons een ideaal huis heeft ontworpen,
waarin wij met ons gezin gelukkig hebben geleefd. Jammer genoeg is
De Wielewaal het laatste grote werk van deze architect geweest.

REIS NAAR RUSLAND

In 1935 hebben prof. Holst en ik, in gezelschap van onze vrouwen en
van ir. J. van Dobbenburg, een reis naar Rusland gemaakt. De aanlei
ding daartoe was de interesse die de Russen hadden getoond voor onze
kennis inzake de fabricage van radiobuizen en van medische röntgen
apparatuur. Wij vonden het interessant na te gaan in hoever hun be
langstelling serieus was en wat zij zelf op die gebieden presteerden.
Onze vliegreis ging over Berlijn, Koningsbergen en de grensplaats
Brest-Litovsk naar Moskou. Om ‘veiligheidsredenen’ mochten wij,
met de langzame Junkers van die tijd, in Rusland niet hoger vliegen
dan 1000 m. Erg vlug schoten wij niet op in dat mooie voorjaar, met
zon en witte wolken boven de bossen en meertjes van dat deel van
Rusland, zodat we eindeloos in de sterkste remous hobbelden.
Onze reis heeft drie weken geduurd, die wij in Moskou en in Lenin
grad doorbrachten. Ofschoon niemand van ons Russisch kende, lever
de de tocht ons interessante ervaringen op.
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Wat ons dadelijk trof was het sterke vertrouwen in de toekomst, dat
in de Sowjet-Unie overheerste. In West-Europa kenden wij dat veel
minder. Na de eerste wereldoorlog hadden wij grote moeilijkheden
gekend, daarna volgde er een flinke opleving, waaraan in 1929 plotse
ling een einde kwam. Sindsdien was de wind zo tegen geweest, dat
bij ons optimistische geluiden zeldzaam waren geworden. In Rusland
zagen wij overal kanjers van grafieken, aangebracht op alle mogelijke
plaatsen, die door hun stijgende lijnen vertelden van de vooruitgang
in de produktie. Verleden jaar waren er zoveel paar schoenen gemaakt,
dit jaar zouden dat er veel meer zijn. Dat gold voor allerlei artikelen,
zodat het geloof in een rooskleurige toekomst er bij de mensen goed
werd ingehamerd.
Toch was het zaak zich daarbij te herinneren, dat Rusland tot 1917
op industrieel gebied niet was achtergebleven, vergeleken bij andere
landen in Europa. De Russen maakten het beste spoorwegmaterieel,
de grootste vliegtuigen, zij bouwden mooie schepen, hadden uitsteken
de telefoonfabrieken, waren de grootste producent van overschoenen
en Rusland was de graanschuur van Europa. Door de revolutie was dat
alles in elkaar gestort en moest men van voren af aan weer beginnen.
Vandaar dat de grafieken zo flink naar boven konden lopen. Daar
naast hadden ze de technieken van West-Europa hard nodig om weer
op de been te komen en op veel gebieden is dat de Russen nog steeds
niet gelukt.
Wat ons uiteraard opviel, was dat alles door de staat moest worden
geregeld. Wij hadden veel gesprekken met al die functionarissen, die
zich altijd bijzonder ingenomen met onze komst toonden. Maar we
werden geheel door de Intouristmensen ingekapseld, zodat het nauwe
lijks mogelijk was eens echt alleen de straat op te gaan of een museum
te bezoeken. Wel hebben wij een voetbalwedstrijd bijgewoond en dat
was werkelijk één van onze grappigste belevenissen. Ik geloof nog
altijd, dat ze toen niet precies wisten hoe ze moesten voetballen, zodat
het voor ons juist leek of er 22 jongetjes om een bal holden, evenals
wij dat vroeger op onze speelplaats zagen. Wanneer er iemand duikel
de of viel, barstte er op de tribunes een daverend gelach los. Dat von
den ze prachtig. Vandaag zal dat wel heel anders zijn, want intussen
hebben ze in Rusland ook prima leren voetballen. Toen gingen de
Russen voor het amusement naar het voetbalveld, maar nu zoeken ook
zij daar de spanning.
Ik bewonderde de grote parken, die er waren aangelegd en waar
de mensen zich met hun kinderen amuseerden. De pogingen van de
Russische overheid om de gezinnen te ondermijnen, bleken weinig
succes te hebben. Wij zagen in de parken mannen en vrouwen met
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hele slierten kinderen, plus de ginds onmisbare grootmoeders, die op
de kinderen pasten.
Merkwaardig waren de torens, waar men met een soort parachute
van afsprong. De mensen klommen op die toren, waar een parachute
aan een kabel hing, zij stapten in een soort harnas en sprongen de
ruimte in. De torens waren niet zo hoog, dat de parachute altijd geheel
kon opengaan, het geval ging dan gedeeltelijk open, maar in samen
werking met de kabel werd bereikt, dat de springers niet te hard op
de grond belandden. Ik vond het een merkwaardig soort oefening,
zoals ik dat nooit ergens anders heb gezien. Wij maakten een enorm
vliegfeest mee, waar misschien 100.000 toeschouwers aanwezig waren.
Wij hadden daar goede plaatsen gekregen en zagen bij die gelegenheid
voor het eerst massa’s parachutisten neerdalen. Kennelijk wilde men
het parachutespringen populariseren, maar dan kon er nauwelijks aan
vredelievende toepassingen worden gedacht.
De huisvesting was toen al miserabel. Verscheidene gezinnen woon
den soms in één kamer. Door clubhuizen probeerde men iets van die
ellende op te vangen, zodat de mensen ergens meer levensruimte kon
den vinden. Voor de kinderen deed men ook iets. Zo waren er balletlokalen, waar kinderen van vijf jaar reeds balletles kregen.
Mevrouw Holst en Sylvia gingen overdag veel bekijken, doch haar
enthousiasme voor wat zij zagen werd ’s avonds wel enigszins getem
perd door de verhalen van hun mannen over eindeloze besprekingen
die uiteindelijk op niets uitliepen. Naast de heren, die aan de discussie
deelnamen, waren er altijd één of meer zwijgende bijzitters, die blijk
baar moesten rapporteren hoe de anderen het deden. Later bleek ons
dat sommigen van hen perfect Nederlands verstonden. De technieken
van de afluisterapparatuur waren in die tijd kennelijk nog niet ont
wikkeld.
Wij hebben ook universiteiten en scholen bezocht. Daarbij viel mij
op, wat voor gebreken die gebouwen reeds na vijf, zes jaren vertoon
den. Hier en daar viel het cement uit de muren. Het maakte op ons
een grauwe indruk zoveel vrouwen, gekleed in een soort zakken, aan
het straatvegen te zien. Soms scheen het ons toe, dat de mensen in
eikaars kleren rondliepen. Hun pakken zaten nooit echt goed. Wel
leefde men zich sterk uit in de petten. Daar zat weinig textiel in. Ze
waren er in alle soorten, groen met geel gemarmerd, ouderwetse petten
met een gelakte klep, die ze wat scheef op het hoofd konden zetten,
ook petten met een heel grote klep, die sommigen met de klep naar
boven droegen. Onder elkaar noemden wij dat de optimisten. De pes
simisten droegen hun pet met de klep naar beneden. We behoorden
tot de zeer weinigen, die met een hoed rondliepen, maar het was of-
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ficieel niet meer een bewijs van een kapitalistische instelling als een Rus
toen een hoed droeg.
Dc fabrieken, die wij bezochten, zagen er behoorlijk uit. Op een
radiofabriek werden buizen gemaakt zoals bij ons een jaar of acht ge
leden, doch daarvan had men de allerbeste typen uitgezocht, die het
minst gecompliceerd waren en het meest geschikt om in grote hoeveel
heden te worden gemaakt. De fabrieken werden altijd bestuurd door
twee soorten directeuren. De ene directeur was als arbeider in de
partij naar boven geklommen, de andere was de man die wist hoe men
moest fabriceren. Heel dikwijls was dat nog een Duitser.
Wij kregen geen kans om met het fabriekspersoneel enig contact
te hebben. Wij konden opmerken dat de meisjes er fris en helder uit
zagen. Zij woonden dan misschien wel minder royaal, doch zij waren
opvallend proper, iets dat men ook in Azië kan waarnemen. In de
fabrieken werd naar mijn indruk goed gewerkt en in de laboratoria,
die wij bezochten, werd knap geëxperimenteerd. Wel kregen wij de
idee, dat wanneer daar iets was ontwikkeld, het pas na heel lange tijd
in de fabricage ging lopen en soms nooit. Het ligt, meen ik in de aard
van de Russische intellectuelen, dat zij in het speurwerk heel sterk ge
ïnteresseerd zijn, maar als ze dan iets moois hebben gevonden, is voor
hen de voornaamste aardigheid eraf. Om daarvan een gestandaardiseerd
en goed uitgekiend produkt te maken, ligt minder in hun aard. Wij
hebben daar ook natrium- en kwiklampen gezien, doch zij waren er
niet in geslaagd die als massaprodukt te fabriceren.
Met de commerciële autoriteiten en medewerkers van de trust voor
de lichte industrie hebben wij verschillende besprekingen gehad. Het
werd bepaald gezellig, als ze hoorden dat Karl Marx in het huis van
mijn grootvader te Zaltbommel nog aan ‘Das Kapital’ had gewerkt.
Dan werden er tot in het oneindige glaasjes wodka op de familie
Philips omgeslagen. Voor het overige kregen wij daar nooit het gevoel,
dat wij werden beschouwd als verfoeilijke kapitalisten; men had res
pect voor ons technisch en industrieel kunnen.
Gesprekken met de man in de straat hebben wij natuurlijk niet kun
nen voeren. Wij stonden geheel onder de hoede van Intourist. In Mos
kou was een meisje van het staatsreisbureau aan ons toegevoegd, dat
typisch lid van de partij was, met grove kousen en volmaakt vrij van
bourgeoisallures, maar in Leningrad kregen wij een gids met zijden
kousen. Haar vader was hoofdingenieur in een fabriek van diesel
motoren en dat meisje was lang niet zo zuiver in de leer. Wij zagen
dus wel verschillen. Zo ook in de hotels. In die dagen waren deze nog
niet zo heel groot; wij logeerden in ouderwetse hotels, waar de hand
doeken erg versleten waren, maar we kregen elke dag een schone,
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met dezelfde gaten erin. Wij hadden er, met die sleuteldames op elke
etage, geen gevoel van veel vrijheid. Wel hebben wij geprobeerd iets
van het leven daar te zien. Daarna zijn wij op de terugweg enige dagen
in Warschau geweest en dat was een geweldig contrast. Warschau deed
ons na Moskou in alle opzichten aan Parijs denken, met goed geklede
mensen en veel auto’s in de straten. De chauffeurs reden er heel anders
dan de chauffeurs in Rusland, die ons in prachtige Intourist-limousines
rondreden, luid claxonnerende en met een geweldige vaart, zonder de
minste egards voor de mensen in de straat die maar moesten zien op
tijd uit de weg te springen.
Na onze terugkomst hebben wij nog een Russische delegatie ont
vangen, die zeer onder de indruk was van onze fabrieken en vooral
van alle sociale toestanden. Voor deze bezoekers was de huisvesting
van onze arbeiders iets ongelofelijks.
Wij hebben een offerte gemaakt voor een röntgenapparaten- en buizenfabriek, die inclusief de know how ƒ 35 miljoen bedroeg. Daarop
is men niet ingegaan en dat was het einde van ons Russisch avontuur.

MEER VERANTWOORDELIJKHEID

In de aandeelhoudersvergadering van 18 oktober 1935 werd ik be
noemd tot onderdirecteur. Daardoor werd mijn verantwoordelijkheid
groter en beleefde ik de gang van zaken bij Philips op een nieuwe ma
nier. Heb ik het goed aangevoeld, dan had het vliegongeluk, dat mijn
zwager Sandberg korte tijd daarvoor was overkomen mede mijn vader
aanleiding gegeven zich te bezinnen op de continuïteit van de Philips’
Gloeilampenfabrieken nv en streefde hij daarom naar een verbreding
en een andere organisatie van de topleiding. Het jaar daarop werd
Otten tot directeur benoemd, opnieuw de enige, want mijn vader
werd president-directeur. In 1939 werd mijn vader president-commissaris en gedelegeerd commissaris der vennootschap, Otten werd presi
dent-directeur met naast zich Van Walsem, Loupart en mij als direc
teuren. Binnen enkele jaren was er aan de top meer gebeurd dan in vele
jaren daarvoor, toen mijn vader van 1922 tot 1936 de enige directeur
was.
Ik maakte sinds jaren de wekelijkse directievergadering mee, die
’s maandagsochtends op ‘de Golf’ werd gehouden. Daar werden de
algemene problemen besproken. Ieder bracht verslag uit over wat zich
op zijn gebied in de afgelopen week had afgespecld. Loupart, terug van
een reis, vertelde over zijn besprekingen met onze buitenlandse direc
teuren, Van Walsem over de onder handelingen met zijn tegenpolen,
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Otten over de financiële aspecten en de investeringen in het buiten
land en mijn vader aandachtig luisterend, scherpe vragen stellend en
conclusies trekkend. Ik heb daarvan in die jaren zeer veel geleerd en
leverde mijn bescheiden bijdragen tot de gebieden van de nieuwe pro
dukten, waarvoor ik verantwoordelijk was.
Wij zagen ons gedwongen fabrieken in het buitenland te vestigen of
daar bestaande fabrieken uit te breiden, omdat het anders onmogelijk
werd ons deel van de markt daar te behouden. Onder invloed van de
crisis wilde elk land de eigen industrie zoveel mogelijk beschermen.
Deze protectie bestond zowel uit het drastisch verhogen van de invoer
rechten als uit strenge contingenteringen. Wanneer het ons daardoor
werd verhinderd in een land dat tot ons afzetgebied behoorde radio’s in
te voeren, moesten wij ze wel ter plaatse gaan maken. Dat wekte in
ons eigen land licht de indruk dat er van Nederland bepaalde fabricages werden overgeheveld naar het buitenland, ten koste van de eigen
werkgelegenheid. Dat stemde echter niet met de werkelijkheid over
een. De ervaring leerde ons dat wanneer wij in een land een eigen
fabriek hadden, op de lange duur de totale uitvoer van onze produkten
daarheen groter werd. Eenmaal daar producerende, had men veel on
derdelen uit Eindhoven nodig. Ook de machines en de meetapparatuur
voor deze fabricage werden van Nederland uit geleverd. Doordat wij
in de betrokken markt belangrijker werden, kregen wij meer bestel
lingen op speciale produkten, waarvan de aantallen te klein waren
om daarvoor in dat land een afzonderlijke fabricage op te zetten. Ook
deze artikelen werden dus van Eindhoven uit geleverd.
Onze bestaande fabrieken in landen als Tsjechoslokawije, Joegosla
vië, Roemenië, Hongarije en Polen hebben wij in die periode enorm
uitgebreid, juist in verband met het groeiende protectionisme. Het
resultaat was, dat wij daar de grootste radiofabrieken hadden, wat voor
een Nederlandse onderneming een behoorlijke prestatie was. Zoals men
zal begrijpen, is dat niet van een leien dakje gegaan. Wij hebben veel
van onze goede mensen daarheen moeten sturen, wat voor ons een
zware belasting betekende. Mankracht op dat peil ligt niet voor het
opscheppen. Gelukkig zijn ook onze daar werkzame directies er in
geslaagd om ter plaatse goede mensen aan te trekken.
Naar Polen heb ik veel reizen gemaakt wegens aanzienlijke leveringen aan de Poolse ptt. Voor een groot deel betrof dat de pupinspoelen. Zij behoorden tot de nieuwe artikelen die bij de aanvang van
mijn werk bij Philips onder mijn hoede waren gebracht. Polen wilde
deze spoelen van ons afnemen, mits zij daar werden gefabriceerd. Het
is ons gelukt deze fabricage daar op te zetten en jaren achtereen
hebben wij aan de Polen duizenden spoelen geleverd. In die tijd kon
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ik in Polen reeds duidelijk de angst voor een dreigende oorlog opmer
ken. Voor het leger waren speciale ontvangers en zenders nodig. Ook
op dat gebied is onze Poolse fabriek zeer actief geweest. Deze appara
tuur heeft zij zelf ontwikkeld. Onze radiofabriek in Tsjechoslowakije
had een uitstekende naam. Hetzelfde gold voor onze fabrieken in
Hongarije, Joegoslavië en Roemenië. In Duitsland was de situatie weer
anders. Aan het eind van de jaren twintig hadden wij de fabriek van
Lorenz overgenomen. Ten gevolge van een verloren patentproces
mocht Philips slechts 30.000 radiotoestellen per jaar voor de Duitse
markt produceren, wat belachelijk weinig was. Voor ons was dat aan
leiding om de Lorenzfabriek aan de itt te verkopen.
In dit verband is nog te vermelden, dat wij in de geweldige haussetijd
van 1928 te Berlijn een fabriek hadden gekocht, die draaibanken maak
te, de firma Karger. In die periode hadden wij in Eindhoven zo’n be
hoefte aan allerlei machine-onderdelen, dat Karger voor ons ging pro
duceren, tot in 1931 de crisis dat overbodig maakte. Daarna heeft de
fabriek zich weer geheel toegelegd op de draaibanken. Zij beschikte
over bijzonder goede constructeurs en jarenlang is de draaibank van
Karger één der beste van Europa geweest. Toen na 1932 de Russen
meer gingen industrialiseren, hebben ze bij Karger grote bestellingen
gedaan, die altijd prompt werden betaald. Deze fabriek werd bijzon
der goed geleid, zij had een schitterende reputatie, doch na de oorlog
bleek Karger in de Russische sector van Berlijn te liggen. Sindsdien
behoort ook deze firma tot de talrijke gerenommeerde ondernemingen
van het Philipsconcern die zonder enige compensatie zijn ingepikt.
In deze periode besteedden wij grote aandacht aan onze research,
hetgeen ons vele octrooien opleverde, met in aansluiting daarop aller
lei nieuwe artikelen. Een groot deel ervan behoorde tot de professionele
sector, zoals de reeds genoemde pupinspoelen. Deze worden gebruikt
om het nuttig effect van telefoonkabels te verhogen. In ons land waren
wij voor de verkoop daarvan op de ptt aangewezen. Dank zij onze
research hadden wij een uitstekend materiaal voor deze spoelen ge
vonden. Dat verkopen van onze eerste pupinspoelen aan de ptt in
Den Haag heeft mij moeite gekost! Philips werd op dat gebied als
fabrikant nog niet geaccepteerd. Eindeloos moest ik praten, met een
waar engelengeduld, steeds moest ik met de prijs naar beneden, tot
ik er ten slotte aan ging twijfelen of er nog een halve cent aan werd
verdiend. Ik heb toen wel eens gedacht aan mijn eigen gepingel
bij de Artillerie-Inrichtingen. Dat kreeg ilc nu met rente terug.
Onze natrium wegverlichting won zienderogen veld. In 1935 ging
ik met mijn vader naar Parijs, waar wij per auto werden afgehaald om
bij Nevers de inwijding van een wegverlichting bij te wonen. Het ging
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om een proefvak ter lengte van enige kilometers in de ‘Route bleue’
van Parijs naar Nice. In Nederland werd de weg van Amsterdam naar
Haarlem met onze nieuwe lampen verlicht. Heel eigenaardig ging het
met de ontwikkeling van de televisie. Dat was een nieuw gebied, waar
op wij dank zij onze research vooraan stonden en waarin wij grote
bedragen hadden gestoken. Wij beseften wel dat er voorlopig niets
aan zou zijn te verdienen, maar het zou op den duur de opvolger
worden van de radio. Intussen waren wij in Engeland al met de eerste
t.v.-toestellen op de markt. Dikwijls wordt vergeten dat de televisie
is geboren in Engeland, waar de pionier John Baird uitzendingen ver
zorgde vanaf de heuvel, waarop Crystal Palace stond.
Bij een ontmoeting tijdens mijn tweede reis naar Amerika in 1937
met David Sarnoff, de president van de rca en de nbc, vroeg hij mij,
doelende op de t.v.-ontwikkeling in Engeland: ‘Wel Frits, wanneer
denk jij, dat de televisie hier in Amerika werkelijk begint?’ Ik weet nog
precies, wat mijn schatting was: dat zou in 1942 zijn. Wij dachten
toen nog niet aan een wereldoorlog.
Intussen maakten wij in Eindhoven enkele toestellen voor demon
straties. Op de Jaarbeurs te Utrecht demonstreerden wij in die jaren
een transportabele televisie-installatie, opgesteld in een trailer. Deze
trok een enorme belangstelling. Later heeft die trailer België, Hon
garije en Roemenië bezocht voor het geven van t.v.-demonstraties.
De vaklui waren het erover eens, dat onze toestellen tot het beste be
hoorden, wat er werd gemaakt, maar het was en bleef wat de com
merciële resultaten betrof nog toekomstmuziek.
Van de professionele artikelen, waarmee ik mij bezighield, noemde
ik reeds de projectoren, die vóór de oorlog tot onze winst gingen bij
dragen. Daarover wil ik wat meer bijzonderheden geven, omdat de
gang van zaken met deze projectoren een sprekend voorbeeld geeft
van wat er komt kijken om een voor ons nieuw produkt met succes
op de markt te brengen.
Na het invoeren van de geluidsfilm in 1928 zijn wij ons betrekkelijk
spoedig met de apparatuur daarvoor gaan bezighouden. De eerste
geluidsfilms werden vertoond met behulp van grammofoonplaten.
Voor deze installaties leverde Philips de versterkers en de luidsprekers.
Al spoedig werd het geluid echter op de filmband zelf vastgelegd.
Wij zijn begonnen met het fabriceren van toonkoppen, waardoor het
lichtspoor op de filmband in geluidstrillingen werd omgezet. Het duur
de niet lang of wij gingen ons toeleggen op het leveren en installeren
van de complete apparatuur. Daartoe gebruikten wij de projectoren
van de Duitse firma Nietzsche. Onze machinefabriek had — het was in
de crisistijd — weinig te doen en ik stelde voor, dat wij zelf projec-
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toren zouden gaan maken. Wij zijn met die produktie begonnen en
maakten een projector die veel overeenkomst toonde met de gebruike
lijke apparaten. Dat heeft ons grote moeilijkheden bezorgd. Deze pro
jector, waarvan wij er een aantal zouden maken voor British Gaumont,
voldeed niet en het is met die order volkomen fout gegaan. Een van
de onderdelen van een filmprojector, waarop het zeer aankomt, is het
zogenaamde maltezer kruis. Dat is de kern van het mechanisme en
daarop hadden wij ons verkeken. Later zijn wij datzelfde onderdeel
zo geweldig goed gaan maken, dat onze maltezer kruizen absoluut
de beste ter wereld waren. Na de machtsoverneming van Hitler in
Duitsland in 1933 kwam een van de voormalige medewerkers van de
firma Bauer, één van onze grote concurrenten op het gebied van de
cinemaprojectoren, naar Nederland omdat hij in Duitsland als jood
niet langer kon werken. Eenmaal bij ons, heeft hij voorgesteld een
nieuwe serie projectoren op te zetten, omdat de bestaande machines
volgens hem niet bij de tijd waren. Deze serie is tot stand gekomen.
Wij noemden deze machine de Family Projector, in vakkringen kort
weg de fp. Daarin waren nieuwe constructies en ideeën toegepast en
deze fp is een groot succes geworden. Er werd in die tijd nog met
koolspitsen als lichtbron gewerkt en ook op dat gebied zijn wij aan
het experimenteren gegaan. Een van onze researchmensen, de natuur
kundige C. Bol, heeft een bewonderenswaardig klein hogedrukkwiklampje ontwikkeld, dat constructief een prachtige prestatie was. In
het begin was de levensduur weer te kort, maar tenslotte kregen wij
ook die moeilijkheid onder de knie, zodat de ‘Bollampjes’ enige hon
derden uren konden branden. Ze werden paarsgewijze gemonteerd.
Ging er een stuk, dan kon het tweede lampje in een tel worden in
geschakeld. Later zijn voor de cinemaprojectie weer andere lichtbron
nen toegepast en tenslotte verkochten wij enkele honderden filminstallaties per jaar. Er moest weer een organisatie voor de verkoop
en de service worden opgebouwd. Zodoende werkten wij in het begin
met verkopers, die de kneepjes van dat vak nog moesten leren, maar
die met alle geweld in allerlei landen bioscoopinstallaties wilden plaat
sen, in Joegoslavië, India en waar al niet. Zelfs waren zij zo ijverig,
dat wij tegen wil en dank in de financiering van bioscopen werden be
trokken, wat ons flinke stroppen heeft bezorgd. Tenslotte zijn wij ook
in deze branche prima thuis geraakt en nu weten wij daar de weg.
Vandaag is de cinemaprojectie geautomatiseerd op een manier, waar
van wij ons vóór de oorlog, toen achter elke projector een operateur
stond, geen voorstelling konden maken.
Interessant is, dat de research bij dat alles slechts een bescheiden rol
heeft gespeeld. De filmprojector was in de eerste plaats een mecha-
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nisch apparaat en in die tijd besteedden onze onderzoekers aan mecha
nische problemen weinig aandacht, geheel anders dan vandaag. Wij
weten nu veel omtrent smering en verschillende soorten moderne la
gers, omdat wij dat nodig hebben. Maar de problemen bij de filmprojectoren zijn opgelost door onze constructeurs en de specialisten
van de machinefabriek. Dergelijke problemen worden eerder uit de
wereld geholpen door de ervaring dan door de wetenschap. Hetzelfde
heb ik bij de automobielfabricage geconstateerd. Aan een auto zitten
altijd enkele stom-eenvoudige dingen, die niet werken, een slotje, een
grendeling van het portier, een ruitewisser. Men merkt dan in de prak
tijk, dat ze het niet doen, waarop de constructeurs en de praktijk
mensen er net zo lang aan werken, tot het wel gaat. Vaak zijn dat
oudere constructeurs, die zoveel achter de rug hebben wat niet feil
loos werkte, dat ze ten slotte constructies weten te verzinnen, die
fool-proof zijn. En die zijn vandaag bij de automatische projectie
broodnodig.
Doordat wij ook op het gebied van de geluidsregistratie bij de
film aan het werk zijn gegaan, zijn wij in aanraking gekomen met een
Amerikaan, Fred Miller, die een eigen systeem had opgebouwd. Bij het
gebruikelijke fotografische lichtspoor op de filmband stond de korrel
in de emulsie op de film altijd de allerbeste geluidskwaliteit in de weg.
Hij had een systeem bedacht, waarbij door een beiteltje een geluids
spoor in de gelatinelaag werd gesneden, wat een voortreffelijke geluids
weergave mogelijk maakte. Er moest nu een machine worden gecon
strueerd, om die gedachte op een goed bruikbare manier in praktijk
te brengen. Onze ir. J. Hardenberg, die in de glasfabriek zijn sporen
als constructeur had verdiend, is erin geslaagd een prachtige opnamemachine te maken. Het Philips-Miller-systeem voor opname en weer
gave werd bij voorkeur toegepast, wanneer het ging om de maximum
haalbare kwaliteit en daarom werd het o.a. gebruikt door Radio
Luxemburg. Deze reclamezender had een studio te Londen, waar de
geluidsopnamen voor Radio Luxemburg op een reeks Philips-Miller
apparaten werden vastgelegd, om in Luxemburg te worden afgespeeld.
Gedurende de oorlog werden de toespraken van de Engelse koning en
van Churchill op deze banden opgenomen en door de bbc uitgezonden.
Na de oorlog hadden wij gehoopt op een algemene toepassing, maar
al spoedig kwamen de bandrecorders. Dat systeem is in snel tempo zo
vervolmaakt, dat de Philips-Millerband geen toekomst meer had.
In 1936 heeft de monetaire maatregel van de regering-Colijn, die
eindelijk, hoewel zeer node, de gulden losmaakte van het goud, voor
Philips gunstig gewerkt. In mijn positie als onderdirecteur voelde ik
mij bij zulke zaken nauwer betrokken.
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Onze personeelbezetting in Nederland begon weer te groeien
en het totale bestand van het concern, in 1939 ter sterkte van 45.000
medewerkenden, was groter dan ooit. Wat mij in die jaren trof was de
moeilijkheid om de economische situatie met enige betrouwbaarheid
te overzien. Ik vergelijk dat met het vormen van een opinie over
het weer. Als het bij ons in Eindhoven zwaar mist, kunnen wij ons
moeilijk voorstellen, dat in Gelderland de zon vrolijk schijnt en wie
midden in de winter op reis gaat naar de tropen moet zichzelf over
winnen om zijn dunste pakken in de koffers te stoppen. Als in
dustriëlen hebben wij altijd te kampen met de moeilijkheid, dat wan
neer je in een bepaalde golfstroom zit, die mee of tegen kan lopen,
het bijna ondoenlijk is je daaruit los te worstelen om objectief te kun
nen schatten, hoe de zaken er over twee, drie of vier jaar zullen uit
zien. In een hausseperiode is iedere industrieel geneigd nieuwbouw te
ondernemen, in een tijd van neergang kost het enorme moeite om te
beginnen aan een bouwproject, dat over enkele jaren noodzakelijk kan
zijn. Toch moet een ondernemer kunnen en durven beslissen, zonder
dat er ook maar iets bestaat als een spoorboekje waarin je kunt op
zoeken wanneer de baisse- en de hausseperioden aankomen en ver
trekken.
In 1938 ging onze heer P. N. L. Staal met pensioen. In de jaren
dat hij zich als directielid van Philips zeer verdienstelijk had gemaakt,
was hij de man geweest die zich met het personeelsbeleid bezig hield.
Dat deel van zijn taak werd aan mij toevertrouwd, zeker niet tegen
mijn zin. Mensen interesseerden mij nog veel meer dan machines.
Achteraf doet het merkwaardig aan, dat onze jaarverslagen zich zuiver
tot de financiële en zakelijke mededelingen beperkten. Het verslag was
uitsluitend gericht tot de aandeelhouders. Over de sociale achtergron
den en het personeelsbeleid werd in alle talen gezwegen. In die tijd
is dat mij niet eens opgevallen. Men kan daarvoor de toenmalige
directie geen verwijten maken; zij hield zich aan heersende gewoonten
en deed wat iedereen deed. Natuurlijk is de huidige opzet van onze
jaarverslagen, waarin aan het personeelsbeleid en aan de menselijke verhoudingen aandacht wordt besteed, in alle opzichten de juiste.
Die menselijke verhoudingen gelden voor alle lagen van de organi
satie en zeer zeker voor de leden van de directie. De sfeer in het eigen
gezin heeft daarop grote invloed. In ons huis De Wielewaal beleefde
ik een mooie tijd met mijn vrouw en onze vijf kinderen, die opgroeiden
met alle pleziertjes en verdrietjes van normale kinderen in een groot
gezin. Daarnaast bestond het contact met de familie, waarvan mijn
vader nu zeer sterk het middelpunt vormde. Dank zij onze familie
traditie kende hij nog altijd een patriarchale instelling. Hij was het
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hoofd van de familie, volgde nauwlettend, wat de kleinkinderen en de
neefjes en nichtjes deden, was gul met zijn raad en genoot er zichtbaar
van als op de verjaardagen de hele clan kwam opdagen. Verder waren
er de zondagavonden op De Laak, heerlijke avonden voor hem en voor
ons, de kinderen. Het was de gewoonte dat wij dan kwamen eten,
Annetje met Frans, Jetty met Henk van Riemsdijk, ik met Sylvia.
Na tafel werd er gepraat, over de toestand in de wereld, over de poli
tiek in het eigen land. De familie Philips was daarbij wel zeer kritisch.
Er bestond eigenlijk geen regering die het naar onze zin deed. Mijn
vrouw en ik hadden met die kritische instelling soms moeite. Op zeker
ogenblik zei mijn moeder dat er nu genoeg over zaken was gesproken.
Dan werd er van de hal, waar de mannen zaten, verhuisd naar de
woonkamer. Daar werd de tafel in gereedheid gebracht voor een
spelletje bridge of andere kaartspelen, waaraan wij allen konden deel
nemen. Inderdaad werd er over andere dingen gepraat, want de be
langstelling was breed genoeg.
Het leven was dan goed op De Laak. Maar hoe meer 1940 naderbij
kwam, des te bezorgder nu en dan de toon van de gesprekken plotse
ling kon worden ...

6
Philips bereidt zich voor
Reeds jaren vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog hebben
wij voorbereidselen getroffen om ingeval van een oorlog het Philipsconcem zo goed mogelijk tegen de gevolgen daarvan te beveiligen.
Verontrustende verschijnselen dienden zich reeds op verschillende
plaatsen in het buitenland aan en werden ons, meestal uit de eerste
hand, gemeld. Overal in Europa stonden fabrieken van Philips. Daar
naast hebben hevige slagen in de persoonlijke sfeer mijn vader aange
spoord tot het nemen van maatregelen. Het vliegongeluk, dat mijn
zwager Sandberg overkwam, was voor hem een waarschuwing. In 1936
maakten mijn ouders een bootreis naar Madeira, waar mijn vader een
voedselvergiftiging heeft opgedaan. Eerst lieten de gevolgen zich niet
ernstig aanzien, maar na zijn thuiskomst heeft hij enige maanden ziek
te bed gelegen en bleken zijn nieren te zijn aangetast.
Ik geloof, dat hij tijdens deze ziekte zich zorgen heeft gemaakt over
de continuïteit bij Philips. Hij was toen 62 jaar, had nu duidelijk ge
zien dat ook hij kwetsbaar was en begreep, dat hij op allerlei gebeurte
nissen moest zijn voorbereid. Reeds is opgemerkt dat er in vier jaren
aan de top van Philips meer was veranderd dan in de twintig jaren daar
voor. Het belangrijkste gevolg was, dat Frans Otten meer en meer met
de feitelijke leiding van het concern werd belast. Mijn vader was bij
zonder op hem gesteld, hij waardeerde zijn enorme werkkracht, zijn
integriteit en besluitvaardigheid, naast het vermogen om tot de kern
van een zaak door te dringen.
Het is dan ook in de eerste plaats Otten geweest, die de onweers
wolken aan de politieke hemel zag verschijnen en het initiatief ont
plooide tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen. Ook Loupart,
die zich maar al te goed de Duitse inval in België van 1914 herinnerde,
drong daar meer en meer op aan. In ons land waren nog nauwelijks
tekenen van onrust te zien, ook al werden er bij bruggen hier en daar
kazematten aangelegd. Te meer waren wij echter ongerust door de
voorbereidingen tot een aanvalsoorlog in Duitsland, waarover wij vrij
goed op de hoogte werden gehouden, zodat wij ons wel ernstig
gingen bezinnen over wat er met Philips zou gaan gebeuren, indien ons
land in een oorlog gewikkeld en mogelijk bezet zou worden. Wij
stonden voor de vraag: wat kunnen en moeten wij doen, om onze
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ondernemingen, die over zo’n groot deel van de wereld zijn verspreid,
zo goed mogelijk buiten het bereik van de eventuele vijand te houden?
Vooral Van Walsem heeft zich met al zijn juridische scherpzinnigheid
aan de beantwoording daarvan gewijd. In de eerste plaats moest de
hoofdzetel van het concern van het bedreigde en misschien overrom
pelde Nederland worden verplaatst naar een veilig te achten deel van
het Koninkrijk. Daarvoor vonden wij Willemstad op Cura^ao de aan
gewezen plaats. Als de volgende stap voorzag men de oprichting van
een Amerikaanse en een Engelse trust. Deze trustmaatschappijen zijn
in de loop van 1939 tot stand gekomen. De Engelse trust, ingesteld per
1 mei, had zijn zetel te Londen en omvatte onze ondernemingen in het
Britse Gemenebest; de Amerikaanse werd op 25 augustus te Hartford
in Connecticut opgericht, met het doel de belangen van Philips in
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika veilig te stellen. Door deze con
structie wilden wij voorkomen, dat wegens een vijandelijke bezetting
van Nederland de buitenlandse bedrijven van het Philipsconcern in
deze gebieden tot ‘voorlopig eigendom van de vijand’ zouden worden
verklaard. Daardoor zouden zij automatisch vallen onder de beschik
kingen betreffende de vijandelijke eigendom, waardoor de plaatselijke
directies aan handen en voeten zouden zijn gebonden en tot inactiviteit
gedoemd. Langs deze weg werden onze fabrieken echter onder het be
heer van beide trusts gesteld en voor de te goeder trouw zijnde aan
deelhouders in bedrijf gehouden, terwijl de daar aanwezige leden van
de topleiding van het concern als adviseurs van de trustees konden op
treden. Aldus zou de band tussen de delen van het concern buiten het
bezette gebied bewaard blijven.
Voor deze oplossing was de medewerking van de Nederlandse rege
ring noodzakelijk. Er moest een wet komen, die de zetelverplaatsing
van een vennootschap naar een ander gebied mogelijk maakte. In ons
geval zou bij een vijandelijke inval de hoofdzetel van Philips Gloei
lampenfabrieken nv naar Willemstad op Cura^ao worden verplaatst.
Omdat wij op grond van allerlei inlichtingen de toestand steeds drei
gender achtten, drongen wij voortdurend aan op spoed met de be
handeling van het betrokken wetsontwerp. Vooral Loupart maakte
zich ongerust. Toen eindelijk op 26 april 1940 deze wet van kracht
werd, was dat zoals de geschiedenis zou leren wel op het laatste nippertje.
Daarmee was voor de Philipsondernemingen in het buitenland de
noodzakelijke voorziening getroffen, maar er bestond nog een concern
in Nederland en dat zou, mocht het onverhoopt tot een oorlog komen,
ook zijn aandacht vergen. Het ging niet zo maar om een of ander
onderneminkje. Toch heeft het vrij lang geduurd, eer de Nederlandse
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regering enige belangstelling voor onze problematiek toonde. Pas na de
overeenkomst van München in september 1938, waarbij de Engelse eer
ste minister Neville Chamberlain en zijn Franse collega Édouard Daladier terwille van de lieve vrede feitelijk Tsjechoslowakije aan Hitler
uitleverden, werd van die kant iets gedaan.
Wij stonden voor allerlei taken. Zo beseften wij ten volle, welk een
onvervangbaar bezit van ons concern was vervat in het apparaat van
onze research en hoe waardevol dat zou kunnen zijn voor onze bond
genoten. Daarom wilden wij alles doen om, indien de nood aan de man
kwam, de kern van onze laboratoria naar Engeland te verplaatsen. Wij
kochten daartoe het landgoed Snowdenham Hall in Surrey aan, waar
de medewerkers van onze research niet ver van Londen voor hun ar
beid onderdak zouden vinden. Daarbij ging het om ongeveer 200 lie
den, met inbegrip van 30 man van de topleiding, die eerst zouden wor
den verplaatst naar een verblijf binnen de vesting Holland, om vandaar
naar Engeland te worden gebracht. Geruime tijd te voren werden daar
toe de nodige voorbereidingen getroffen, waarbij wij de volle mede
werking van de Engelse regering kregen. Zo werden voor ieder van
deze groep een paspoort en de vereiste andere papieren in gereedheid
gebracht. Bij het uitwerken van deze plannen was men uitgegaan van
de veronderstelling, dat na een inval de Nederlandse strijdkrachten erin
zouden slagen de vijand enkele weken buiten de vesting Holland te
houden.
Daarnaast moesten er plannen worden gemaakt voor Philips in
Nederland. Deze werden opgezet in overleg met de departementen van
Defensie en van Economische Zaken, met het oog op de oorlogstaak
van de Philipsfabrieken in Nederland. Deze betrof de aanmaak van
militaire zendbuizen, communicatiemiddelen en onderdelen voor mu
nitie. Wij waren het erover eens, dat het alleen nut had deze artikelen
achter de waterlinie te fabriceren. Daartoe moest de nodige ruimte
worden gevonden. Voor de fabricage van de zendbuizen namen wij
een voormalige fabriek van de firma Van der Heem aan de Stortenbekerstraat in Den Haag over. Voor de aanmaak van munitie beschik
ten wij over een voormalige Oostenrijkse patronenfabriek te Dordrecht,
die wij voor dat doel hadden aangekocht. Deze werd in een afzonder
lijke vennootschap, de nv Johan de Witt, ondergebracht. Het was onze
bedoeling te Dordrecht een kernbedrijf op te zetten, dat indien nodig
met onze machines uit Eindhoven zou worden aangevuld.
In die periode heb ik mij met deze zaken intensief bemoeid. Ik was
reserveluitenant voor speciale diensten en in plaats van de gebruikelijke
herhalingsoefeningen had ik als vredesopdracht een taak als verbin
dingsofficier tussen het departement van Defensie en het Philipscon-
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cern. Geregeld ging ik naar Dordrecht, om mee te werken aan de in
richting van de nieuwe fabriek. Een belangrijke figuur daarbij was de
reservemajoor voor speciale diensten A. Wüod Versprille, voorheen
werkzaam bij de Artillerie-Inrichtingen, die reeds meer dan tien jaar bij
Philips werkte. Nu had hij in Dordrecht de leiding.
Op ons secretariaat te Eindhoven was mr. J. L. Hamming belast met
de juridische begeleiding van onze werkzaamheden ten behoeve van de
defensie. Zo had hij mede de statuten van de nv Johan de Witt ont
worpen. Wij zochten een adviseur, die onze plannen voor een evacua
tie en aanverwante zaken zo’n vorm kon geven, dat zij ook van militair
standpunt uit gezien uitvoerbaar waren. Op zijn aanraden vroegen wij
de luitenant-generaal b.d. H. G. Winkelman, die sinds 1934 met pen
sioen was, deze taak op zich te nemen. Winkelman maakte een prak
tisch schema van al onze werkzaamheden, die ingeval van oorlog moes
ten worden uitgevoerd, waarbij hij zich een zeer capabel organisator
toonde.
Later, op 6 februari 1940, werd hij benoemd tot opperbevelhebber.
Het was voor generaal Winkelman een onmogelijke opgave om binnen
enige maanden de achterstand in paraatheid in te halen, die door on
verschilligheid en gebrek aan inzicht bij parlement en regering was ont
staan.
Gedurende de jaren 1938 en 1939 heerste daarover in sommige
kringen van ons volk ongerustheid. Men worstelde met gelijke ge
voelens van onlust en frustratie als waarover velen vandaag de mond
vol hebben, maar men schermde nog niet met zulke termen. Men was
slechts onrustig en ongerust, hetgeen tot uiting kwam op enkele con
ferenties, die toentertijd in Woudschoten werden gehouden. Daar tra
den sprekers als dr. Jan Schokking en de socioloog dr. Piet Bouman op
de voorgrond. Weliswaar had de devaluatie van de gulden in 1936 voor
onze werkgelegenheid een gunstig effect gehad, maar op de bijeen
komsten in dat conferentieoord heb ik gemerkt, hoe weinig gelukkig
men zich voelde om het gemis aan visie en elan, dat brede kringen bij
de regering, zowel onder Colijn als onder De Geer, meenden waar te
nemen. Daar ben ik tot de overtuiging gekomen, als lid der directie van
een grote onderneming, dat Nederland zijn zaken anders moest aanpakken.
Toch werd ook in die tijd voor onze defensie wel iets gedaan, maar
veel te laat en veel te weinig. Zo ging men over tot een bestelling van
200 stuks anti-tankgeschut, een 37 mm kanonnetje van de Oostenrijkse
firma Böhler. Daarvoor moesten granaten worden vervaardigd, spe
ciale projectielen die een pantserplaat konden doorboren. Wij kregen
een opdracht tot levering en hebben voor die granaatjes in Dordrecht
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een fabricage opgezet, met inschakeling van onze research. Deze ont
wikkelde een eigen systeem om met een speciale hoogfrequentietechniek de kop van die granaatjes te harden, zonder dat de rest van het
projectiel te bros werd. Het duurde niet lang of onze granaatjes waren
merkbaar beter dan die van Böhler zelf. Omdat de leverantie van die
kanonnen uit Oostenrijk na de ‘aansluiting’ bij Duitsland stagneerde,
kregen wij op zeker ogenblik zowaar een opdracht tot levering van
anti-tankgeschut voor ons leger. Ineens waren wij tot geschutfabrikant
gebombardeerd! Philips had van alles gemaakt, maar nog nooit een
kanon. Om de daaraan verbonden zeer gespecialiseerde werkzaamheden
als het vervaardigen van mallen, het ontwerpen van allerlei constructies
en het fabriceren van onderdelen te coördineren, moest er in Dordt
letterlijk dag en nacht worden gewerkt, maar binnen het jaar slaagden
wij erin ons eerste anti-tankkanon af te leveren! Dat gebeurde in april
1940. De minister van Defensie, de overste A. Q. H. Dijxhoorn is naar
Dordrecht gekomen om het kanon te bezichtigen en het proefschieten
mee te maken. Kort daarna, tijdens de inval van de Duitse troepen, is
met datzelfde kanon nog op vijandelijke pantserwagens gevuurd.
In Den Haag bestond een bureau, dat zich bezighield met wat men
kan noemen oorlogsvoorbereiding. Met de majoor J. Parmentier en
de kapitein b.d. S. N. P. Tierie van dat bureau heb ik geregeld contact
gehad. Tevens heb ik nauw mogen samenwerken met twee belangrijke
figuren, ir. A. Groothoff, regeringscommissaris en voorzitter van het
Centraal orgaan voor de voorziening in de behoeften van de weermacht,
en ir. F. Q. den Hollander, voormalig directeur van de NederlandsIndische Spoorwegen op Java, in die dagen directeur van de ArtillerieInrichtingen.
Van de Zwitserse fabriek Oerlikon had Nederland een aantal luchtafweerbatterijen gekocht, geschut van 20 mm, waarvoor wij eveneens
granaatjes moesten maken. Onze fabriek in Dordrecht had het druk,
zeer tot mijn voldoening, maar ik heb mij op zeker ogenblik sterk ge
ërgerd, toen ik plotseling werd gesteld voor een schokkend staaltje
van militaire zorgeloosheid.
Op een dag in januari 1940 was ik in Den Haag op bezoek bij een
luitenant-kolonel, die bij de aanschaffing van materieel voor de krijgs
macht een dikke vinger in de pap had. Wij waren in Dordrecht met
man en macht aan het werk voor het anti-tankgeschut, wat voor ons
een geweldig veeleisend en inspannend karwei was, en daar vertelde hij
mij doodleuk, dat hij die order wilde afbestellen. De Duitsers hadden
na het uitbreken van de oorlog in Polen dat land overwonnen, Böhler
kon weer ander werk op zich nemen en had laten weten, dat het weer
de bestelde anti-tankkanonnen kon leveren. Dus, of meneer Philips die
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bestelling dan maar als niet gedaan wilde beschouwen. Heel eenvoudig!
Daarop ben ik meer dan boos geworden en ik heb, ofschoon eerste
luitenant, gezegd:
‘Overste, wanneer de Duitsers bij ons invallen, dan zullen er aan de
bomen hier op het Plein mensen worden opgehangen, die onze zaak zo
erg hebben gesaboteerd als u dat op dit moment dreigt te doen. Dit
staat gelijk met landverraad!’
In mijn ogen was deze boodschap uit Oostenrijk, dat reeds anderhalf
jaar geleden door Hitler was ingepikt, slechts een list om te bereiken,
dat onze aanmaak in Nederland zou worden stopgezet, terwijl zij na
tuurlijk nooit werkelijk zouden leveren. Mijn verontwaardiging was
even groot om de naïveteit van een hoofdofficier als om zijn brutaliteit
tot het annuleren van een order, waaraan zo velen dag en nacht hadden
gewerkt. Wij hadden dat niet gedaan om er aan te verdienen, maar om
ten minste iets bij te dragen tot onze militaire paraatheid.
Slechts al te goed wisten wij, wat de afspraken van iMünchen in
werkelijkheid hadden betekend. De daardoor afgedwongen uitlevering
aan Hitler van het Sudetengebied, waar Tsjechoslowakije zijn voor
naamste verdedigingslinie had opgebouwd, maakte dat land tot een
open gebied voor zijn legers. Toch hoopten wij zozeer dat hierdoor
een wereldoorlog zou worden voorkomen, dat wij als directie aan ver
schillende staatslieden zelfs telegrafisch onze gelukwensen wegens het
bereikte resultaat toezonden. Achteraf dringt zich de conclusie op, dat
de wereld te gemakkelijk in alles aan Hitler en zijn consorten heeft toe
gegeven, maar men mag daarbij niet uit het oog verliezen, dat de wes
terse democratische landen destijds zo goed als niet bewapend waren.
Eerst na ‘München’ is Engeland begonnen met zich te bewapenen, het
geen begin september 1939, na de oorlogsverklaring aan Duitsland, in
versterkte mate werd voortgezet. In die zomer toen wij met een
gecharterd k l M-vliegtuig naar Londen gingen, om daar de nodige hand
tekeningen te plaatsen in verband met de overdracht aan de Engelse
trust, heb ik daar iets van gezien. Overal in de parken was men aan het
graven voor het aanleggen van schuilkelders en voor Londen hingen
reeds sperballons. Het gaf mij een gevoel van de dreiging, die boven
ons hoofd hing. Ook in Nederland werd beter ingezien, dat er meer
voor de verdediging moest gebeuren. Ik had met de voorbereidingen
daartoe zoveel te maken gehad, dat ik maar al te zeer wist, hoe ons
volk daarbij op zijn goede gesternte vertrouwde, om van onverant
woorde zorgeloosheid maar niet te spreken.
Bij het Philipsconcern werden intussen voorbereidingen getroffen,
die verband hielden met het eigen voortbestaan in Nederland, indien de
te verwachten inval met alle gevolgen van dien zou gebeuren. Wan-
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neer de zetel van het concern inderdaad naar Curagao zou zijn over
gebracht, moest er een juridische structuur in werking komen voor
wat er in Eindhoven zou achterblijven. Daartoe werd een werkmaat
schappij opgericht, die de fabrieken en installaties huurde van de
Philips’ Gloeilampenfabrieken nv te Willemstad. Als directie van deze
werkmaatschappij werden enigen van onze senior stafmensen benoemd,
die zouden achterblijven, met de opdracht van de dan bestaande situatie
te maken, wat er van te maken viel. De behartiging van de belangen
van ons personeel beschouwden wij daarbij als de voornaamste taak.
Niemand had er enig begrip van, wat er bij een bezetting door de
Duitsers met onze bedrijven zou gebeuren. Zou alles worden stilgelegd,
zouden de machines worden weggehaald, of zou alles dadelijk onder
Duits beheer worden gesteld? Het laatste kwam ons als het meest waar
schijnlijke voor, maar niemand wist dat zeker.
Het kwam in het geheel niet bij mij op, dat ik zelf daarin enige rol
zou spelen. Ik was gemobiliseerd. Misschien zou ik binnen de waterlinie
blijven werken voor onze oorlogsproduktie, met later de kans dat ik
mee naar Engeland zou vertrekken, misschien zou ik als krijgsgevangene
worden afgevoerd of in Nederland op non-actief worden gesteld. Het
waren slechts veronderstellingen, waarvan de werkelijkheid weinig zou
heel laten.
Wij troffen ook heel praktische maatregelen. Zo hadden wij vele
duizenden loonzakjes laten vullen, opdat bij een overval in de dan te
verwachten verwarring aan ons gehele personeel althans enige weken
loon kon worden uitbetaald. In mei 1940 is dat inderdaad gebeurd. Ik
geloof niet, dat andere bedrijven zo goed op het ergste waren voor
bereid als dat bij ons het geval was. Op het gebied van onze verkoop
hadden wij, achteraf bezien wat optimistisch, ervoor gezorgd, dat wij
zelfs achter de waterlinie Philipsartikelen zouden kunnen afleveren.
Daartoe haden wij een afzonderlijke verkooporganisatie van Eindhoven
naar Bloemendaal laten verhuizen.

VALS ALARM

Reeds vóór de 10de mei 1940 had het in Nederland, buiten medeweten
van de bevolking, gespannen. Omdat verschillende leden van onze staf
en ons personeel zich ingeval van oorlog onmiddellijk binnen de water
linie moesten begeven, waren daar op grote schaal tijdelijke verblijf
plaatsen georganiseerd, doorgaans bij familie, om indien nodig daar
enkele weken of mogelijk zelfs langer te kunnen huizen. Zij die naar
Engeland zouden oversteken, konden dat van de vesting Holland uit

Philips bereidt zich voor | 113
doen. In de spannende dagen van 8 en 9 april 1940, toen de Duitsers
Denemarken en Noorwegen overvielen, was het voor ons gezin zover,
dat wij uit Eindhoven moesten vertrekken. De topleiding van Philips
besloot het zekere voor het onzekere te nemen. Veel families verhuisden
reeds naar hun oorlogsadres, zodat de gezinnen al binnen de waterlinie
waren, terwijl de vaders nog in Eindhoven aan het werk bleven. In
mijn gezin was er iets bijzonders aan de hand: elk ogenblik kon ons
zesde kindje worden geboren’ In het Diaconessenhuis te Eindhoven
was alles voor de opname van mijn vrouw in gereedheid gebracht, toen
plotseling de boodschap kwam dat vrouw en kinderen naar achter de
waterlinie moesten vertrekken.
Wij waren eraan gewend, dat een bevalling bij mijn vrouw lang
duurde; ofschoon reeds de eerste weeën zich openbaarden, hebben wij
het wiegje achter in onze auto gezet, met alles wat daarbij hoorde en in
de avond van 9 april zijn wij vertrokken, op weg naar Den Haag. Het
was een ongewone toestand. Wij moesten er rekening mee houden, dat
de baby reeds onderweg kon worden geboren. Ergens in een zieken
huis, in Den Bosch, in Utrecht, in Gouda? ... Wij wisten het niet en
hoopten maar, dat wij tijdig Den Haag zouden halen. Toch was het in
werkelijkheid volstrekt geen afschuwelijke tocht en wij hebben er geen
nare herinneringen aan. Het was een ongelofelijk rustige en vredevolle
rit, waarbij wij het volste vertrouwen koesterden, dat God de baby op
het juiste ogenblik zou laten komen. Zo heb ik mijn vrouw naar Den
Haag gereden, waar wij omstreeks halftwaalf aankwamen. In de kraam
kliniek van het Diaconessenhuis werd zij gastvrij ontvangen. Een kamer
was reeds in gereedheid gebracht en het was ook voor mij een rustig
gevoel haar in goede handen te weten. De volgende ochtend zou de
vrouwenarts H. P. A. Smit haar onder zijn hoede nemen.
Nu had ik even tijd om naar het departement van Defensie te gaan,
waar ik als verbindingsofficier goed thuis was. Vóór alles heb ik ge
tracht iets te vernemen omtrent de internationale toestand. Ik hoorde
dat er Duitse oorlogsschepen in de Noordzee waren gesignaleerd, doch
men hoopte dat zij niet naar Nederland zouden komen. Misschien was
het een afleidingsmanoeuvre in verband met een inval in Scandinavië,
dacht men.
Het was tijd om weer eens in de kliniek poolshoogte te nemen; de
toestand was nog dezelfde en opnieuw ging ik naar het departement.
Het was volop nacht, ik liep er binnen, in mijn uniform van eerste
luitenant, niemand vroeg mij naar enige legitimatie en ik stapte rustig
naar de telefooncentrale, waar enkele lui in burger de telefoon bedien
den. Ik vond het wel een wat griezelige gedachte, dat het een koud
kunstje moest zijn deze ongewapende mannen te overmeesteren, waar-
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na het mogelijk was via deze telefoons de meest absurde en verwarren
de mededelingen en orders te verspreiden. Ik ging naar de officier van
de wacht. Deze bleek een bed tot zijn beschikking te hebben, met daar
naast een telefoontoestel, zodat hij elk ogenblik kon worden bereikt.
Via dat toestel kon ik mijn zwager Otten in Eindhoven opbellen. Hij
was op zijn kantoor, zodat wij elkaar van de situatie op de hoogte
konden stellen.
Gelukkig zag op het eind van de ochtend een gezonde jongen, onze
derde zoon, Frits, het levenslicht. Los van de zorgelijke omstandigheden
was dit voor ons een grote vreugde. Intussen waren de Duitsers die
nacht Noorwegen en Denemarken binnengevallen. Mijn vrouw is een
dag of tien in de Haagse kliniek gebleven, waarna zij is gegaan naar het
huis in Den Haag, dat wij voor alle zekerheid hadden gehuurd. Nie
mand wist bij benadering, hoe lang ons verblijf binnen de waterlinie
zou duren, dus ook onze kinderen waren met de kinderjuffrouw daar
heen gekomen. Mijn ouders hadden een appartement in het hotel Wittebrug bij Scheveningen betrokken. In het ouderlijk hui-s waren reeds
voorbereidingen met het oog op een oorlogstoestand getroffen. Kostbare stukken uit de verzamelingen van mijn vader waren naar veiliger
plaatsen getransporteerd. Ook uit ons huis waren zilver en antiek in
veiligheid gesteld.
Ik was in Eindhoven weer op mijn post en beleefde daar alle span
ningen, die de situatie opleverde. Ook mijn gezin keerde weer terug
naar De Wielewaal. Wij verkeerden in de grootste onzekerheid om
trent de toekomst, want onze inlichtingen van over de grens lieten het
ergste vermoeden. Volgens het verstand was ditmaal de oorlog voor
ons onvermijdelijk, maar wij bleven hopen, tegen beter weten in ...
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De oorlog breekt uit
In de eerste dagen van mei werd de toestand zo gespannen, dat weer
werd besloten de vrouwen en kinderen van de daartoe aangewezen ge
zinnen te evacueren. Zo vertrok mijn vrouw met onze vijf kinderen, de
baby, de poes en de kanarie opnieuw naar Den Haag, terwijl ik in Eind
hoven bleef. In de vooravond van donderdag 9 mei was ik met enkele
vrienden aan het tennissen. Wij verkeerden wel in een grote spanning,
doch dat leidde juist tot het zoeken naar enige ontspanning. Het was
ongeveer zeven uur, toen ik een boodschap kreeg: ik werd dringend
aan de telefoon verlangd.
Op datzelfde ogenblik bekroop mij een merkwaardig voorgevoel,
Het berustte niet alleen op de toestand van het ogenblik, maar op .. .
een jongensboek, dat ik een jaar of twintig geleden had gelezen en dat
op mij toen echt indruk had gemaakt. Het was de geschiedenis van een
Belgische padvinder, die gedurende de eerste wereldoorlog op zijn ma
nier voor de nationale zaak had gewerkt, door ordonnansdiensten te
verlenen aan het Belgische Leger. Hij woonde in de buurt van Brussel
en één detail kwam mij op dat ogenblik duidelijk voor de geest: het
verhaal speelde in een huis in de omgeving van Brussel, waar men juist
aan het tennissen was, toen het bericht van de Duitse inval in België
daar als een donderslag aankwam ...
Ik ging naar de telefoon en hoorde een bekende stem:
‘Met Frans!’ De toon van mijn zwager was ernstig.
‘Wat is er?’
‘Zo juist is er bericht uit Duitsland binnengekomen. Vannacht gaat
het beginnen!’
Deze mededeling, hoe verschrikkelijk ook, kon mij niet overvallen.
Wat mij des te dieper trof, was de merkwaardige coïncidentie met de
gebeurtenis uit een jongensboek. Ik zei tegen mijn zwager, dat ik dade
lijk naar de Emmasingel zou komen.
Het eerste wat ik deed, was mijn uniform aantrekken. Daarna reed ik
naar ons hoofdkantoor. Het was nu zo ver! Al dadelijk werden wij
voor een beslissing gesteld: evacueren of niet? Aan de juistheid van de
mededeling bestond geen twijfel, maar gezien de stemming in Den
Haag was nauwelijks te verwachten, dat het bewuste telegram zou
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binnenkomen. Wij zouden zelfstandig moeten handelen. Het besluit
viel: Evacuatie!
Meteen ging de machinerie draaien. Boodschappen gingen uit. Philips
kwam in het avonduur in volle beweging en het draaiboek, dat generaal
Winkelman voor deze operatie had ontworpen, werd afgewerkt. Ploe
gen gingen aan de slag om allerlei machines in onze machinefabriek los
te schroeven. Ik ging daar kijken om te zien, hoe de werkzaamheden
verliepen en kon slechts constateren, dat er voorbeeldig en met een
bewonderenswaardige vastbeslotenheid werd gewerkt. Ieder kende zijn
taak en wist wat hij te doen had. De opleggers en vrachtwagens rukten
aan en in het nachtelijk duister werden reeds de eerste colonnes gefor
meerd. In alle vroegte zouden wij vertrekken, op weg naar onze oorlogsbestemming, achter de waterlinie, waarin wij een rotsvast ver
trouwen koesterden. Onze evacuatie-machinerie draaide zo goed, dat ik
het waagde naar huis te gaan, om daar twee uur op bed wat te rusten.
Bij mijn terugkomst stond mijn colonne te wachten tot om ongeveer
halfvijf het sein tot vertrek werd gegeven. Hoog in de lucht vlogen
eskaders Duitse jagers. Wij hoopten, dat ze andere opdrachten hadden
dan onze evacuatie te beletten.
Het begin van de operatie verliep uitstekend. Het ging om mensen
en om machines. Dat bracht het vertrek van verschillend samengestelde
colonnes mee. De mijne, bestaande uit omstreeks 60 personenauto’s,
vervoerde hoofdzakelijk Philipsmensen, wier aanwezigheid binnen de
waterlinie noodzakelijk werd geacht. Daaronder bevonden zich ver
scheidene officieren, zoals mijn zwager Otten, die reservckapitein was,
evenals mr. Hamming. Sommigen van hen waren in uniform, anderen
in burger. Al spoedig kwam de eerste kink in de kabel: de brug bij
Moerdijk was bezet door Duitse parachutisten! Een deel van de colon
nes is via Keizersveer verder getrokken, onze colonne is bij Willemstad
met het pontveer naar Numansdorp overgestoken, maar veel verder
zijn wij niet gekomen, want ook Rotterdam-Zuid was in Duitse handen.
Bij Numansdorp kregen wij onze eerste luchtaanval te verduren. Onze
colonne moest toch de aandacht van de vijandelijke luchtmacht hebben
getrokken. De sirenes van het luchtalarm loeiden en ik zocht met
enigen van ons dekking in een woning. Terwijl ik daar uit een venster
keek, zag ik uit een vliegtuig vier bommetjes op ons afkomen. Al gauw
merkte ik, dat hun voorwaartse snelheid zo groot was dat ze voor ons
niet gevaarlijk konden zijn, maar het was zeker een angstig gezicht die
dingen steeds groter te zien worden. Ieder voor zich dook zo goed
mogelijk weg en even later hoorden wij de inslag, een eind achter het
huis.
Die dag kwamen wij niet verder dan het dorp Klaaswaal in de Hoek-
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sewaard, waar wij in enige boerderijen konden overnachten. De offi
cieren onder ons, een half dozijn, hielden om beurten de wacht. Het
was wel naïef te denken dat wij met gewone legerpistolen ons mogelijke
zwaar bewapende parachutisten van het lijf konden houden. Toch
hebben wij nog hebbelijk geslapen. Onder al deze omstandigheden
hebben wij onze vaderlandse galgenhumor niet verloren. Ook wilden
wij ons toilet niet verwaarlozen. Daarbij gebruikten wij ons eigen scheerapparaat en dat ging met het volgende rijmpje:
Al gaat de oorlog nog zo scheef,
Wij scheren ons met philishave.

Onze colonne is die dag erin geslaagd met een pontveer beneden
Rotterdam de Nieuwe Maas over te steken en tegen de avond arriveer
den wij in Den Haag. Dadelijk begaf ik mij naar het ministerie van
Defensie, waar de adjudant van minister Dijxhoorn, de kapitein H. J.
Kruis, mij ontving. Daar vernam ik iets van de toestand. Volgens de
berichten had ons leger de eerste oorlogsdag de vijand op verschillende
punten nog behoorlijk kunnen tegenhouden, maar de Duitse overmacht
in de lucht was zo groot, dat de Nederlandse positie moeilijk werd ge
acht. Bij de Grebbeberg werd zwaar gevochten en aan Nederlandse
zijde dacht men aan een tegenoffensief van de Betuwe uit. Daarvan is
echter niets gekomen. Ook de plannen van onze fabrieksevacuatie
waren niet geslaagd. Eén colonne was bij Keizersveer de Maas over
gegaan, maar ten slotte zijn alle colonnes ergens gestrand en is van onze
machines er geen enkele op de beoogde bestemming aangekomen.
De mensen van onze machinefabriek werden in Den Haag onder
gebracht en ik werd met de andere reserveofficieren ingekwartierd in
een villa op Zorgvliet, waar voor ons echter niets was te doen. Dat
irriteerde ons verschrikkelijk, want de oorlog ging door en daar zaten
wij, volkomen werkeloos! Eindelijk hoorden wij dinsdag, dat er man
schappen nodig waren om het luchtafweergeschut bij de ArtillerieInrichtingen te bedienen. Aanstonds hebben wij ons daarvoor aange
meld, om althans iets te kunnen doen. Die dag zijn wij om halfvijf
’s middags in de richting van Leiden vertrokken, waarbij wij in de om
geving van Valkenburg de Nederlandse batterijen passeerden, die de
Duitse paratroepen op het nabij gelegen vliegveld beschoten. Bijna ge
lijktijdig vernamen wij door de radio, dat Nederland had gecapituleerd.
Voor ons, officieren, was het een rampzalig ogenblik. Wel beseften
wij, dat Nederland daardoor waarschijnlijk was gespaard gebleven voor
nieuwe rampen. De zwarte rookwolken van de afschuwelijke brand van
Rotterdam waren op een afstand van tientallen kilometers zichtbaar als
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een voorteken van wat andere steden stond te wachten bij de voort
zetting van een uitzichtloze strijd. Onze luchtverdediging was uitge
schakeld. Weer voelde ons groepje zich nutteloos en doelloos. Terug
naar Den Haag! Ik wist reeds, dat mijn ouders met de directeuren
Otten, Van Walsem en Loupart de dag te voren met een Engelse
destroyer waren vertrokken.
Spoedig na de capitulatie drong tot ons door wie van onze soldaten
niet zouden terugkomen. Ons leger had goed gevochten, mede in aan
merking genomen dat de afgelopen dagen voor alle manschappen de
vuurdoop had betekend. Diep verslagen waren wij toen we vernamen,
dat Max Vlielander Hein, de jongste broer van Sylvia, op de laatste
dag van de strijd was gesneuveld. Hij had als aanvoerder van zijn
peloton moedig de aftocht gedekt. Na de bevrijding zou hij daarvoor
een onderscheiding krijgen, die zijn moeder bij een plechtigheid van
Koningin Wilhelmina in ontvangst heeft mogen nemen.
In Den Haag trachtte ik vóór alles van mijn commandant: een bevel
te krijgen om ook naar Engeland uit te wijken, maar deze
u— verklaarde
daarin geen beslissing te kunnen nemen. Ik peinsde erover om dan
zonder zijn toestemming op eigen gelegenheid naar Engeland te gaan,
wat in die uren nog niet onmogelijk scheen te zijn.
Zo was de toestand aan het einde van de dag, voorlopig de laatste
van de korte oorlog, in een chaotisch Den Haag, te midden van een
ontredderd land. Ik zocht mijn vrouw op. Voor ons beiden was het
ogenblik voor een diepgaand overleg aangebroken. Ik was reserveofficier, met ervaring inzake produktie en organisatie. Zou ik in Enge
land een bijdrage kunnen leveren aan de oorlogsinspanning van onze
bondgenoten? Of moest ik in Nederland blijven om met onze Philipsmensen, die zich nu zeker verlaten zouden voelen, wel en wee in de
komende oorlogstijd te delen? Over die grote vragen dachten wij diep
na, volkomen bereid om datgene te doen, wat God van ons verlangde.
Al spoedig voelden we met volkomen zekerheid, dat wij moesten blij
ven! En terwijl wij daar zaten, op de rand van ons bed, liet God ons
zien: ‘Voel de taak die je nu krijgt niet als een zware last, maar je bent
uitverkoren dat je deze verantwoordelijkheid mag dragen.’
Het merkwaardige was dat wij na dit besluit, hoe onzeker de toe
komst ons op dat ogenblik mocht toeschijnen, een volkomen vrede en
rust in ons hart voelden. Wij gingen slapen in afwachting van de vol
gende stap, die moest worden gedaan. Het was of de weg daartoe ons
werd gewezen. Plotseling stond één van onze stafmensen uit Eindhoven
voor ons, ir. A. F. Kremer, die al liftende naar Den Haag was gekomen
en ontzaglijk blij was, dat hij ons aantrof. Meteen vroeg hij met klem,
of ik zo spoedig mogelijk naar Eindhoven wilde komen, wegens de
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daar heersende verwarring. Deze liet zich wel enigszins verklaren.
In Nederland was weliswaar de werkmaatschappij opgericht, de nv
Philips’ Exploitatiemaatschappij, maar omtrent de leiding daarvan waren
geen voldoende vaststaande beschikkingen getroffen. Dat moest zich
op slag wreken. Er was een soort directie samengesteld uit figuren die
daartoe het meest geschikt werden geacht, Philipsmensen met veel er
varing in het bedrijf, maar niet in het leiden van een concern. Er ont
stonden dadelijk allerlei moeilijkheden, soms van onbeduidende aard,
bij voorbeeld op welke kamer de heren Zus en Zo zouden gaan zetelen.
Men had bij Philips wel veel voorzien, maar niet dat. Daarbij kwam dat
van hogerhand geen enkele richtlijn was gegeven, die ingeval van een
vijandelijke bezetting moest worden gevolgd. Vandaar dat ir. Kremer
mij dringend vroeg zo gauw mogelijk naar Eindhoven te komen.
Eén ding was zeker: het karwei, waarvoor we stonden, zou moeilijk
worden! Natuurlijk zou ik dadelijk gaan, al wist ik niet of ik vandaag
of morgen zou worden ingerekend om in krijgsgevangenschap te gaan,
dus ik ben naar de generaal Winkelman gegaan om hem te zeggen, dat
ik in Eindhoven werd verwacht. Hij onderhandelde voortdurend met
de Duitsers, kon het regelen en even later kreeg ik een Nederlands ver
lofpasje, voor een week. Ik had niets anders bij me dan mijn uniform en
zo ben ik in mijn auto vertrokken, langs wegen waarop eindeloos lange
rijen Duitse troepen op weg waren naar de fronten in Zeeland en
België. Iedereen liet mij ongestoord rijden. Wel kwam ik onderweg
enige malen in gesprek met Duitse militairen, wie ik dan steeds de vraag
stelde: ‘Waarom zijn jullie eigenlijk hier? Er was hier toch geen oorlog.’
Steevast was hun reactie, dat wij bezig waren via Hoek van Holland de
Engelsen binnen te halen. Omdat Engeland hun vijand was, moest dat
worden verhinderd. Dat was natuurlijk klinkklare onzin.
Terug in Eindhoven heb ik eerst mijn opwachting gemaakt bij burge
meester Verdijk, daarna heb ik mijn burgerpak aangetrokken en ben ik
naar ons hoofdkantoor gegaan. Het is mij werkelijk gelukt binnen
enkele dagen wat rust en vooral enige orde in onze gelederen te bren
gen. Mijn week ‘verlof’ was echter spoedig om, ik heb mijn uniform
weer aangetrokken en ben opnieuw naar Den Haag gegaan. Het was
voor allen wel duidelijk, dat mijn aanwezigheid op het hoofdkantoor te
Eindhoven onder deze omstandigheden van belang was. Ook dr. H. M.
Hirschfeld, secretaris-generaal van het ministerie van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, een zeer bekwaam ambtenaar die ondanks zijn
joodse afkomst ook bij de Duitse autoriteiten aanzien genoot, zag dat
in en hij wist de bezetters ervan te overtuigen dat, indien het hun ernst
was het economisch leven in Nederland zo spoedig mogelijk op gang te
laten komen, zij mij ongemoeid moesten laten. Daarom kon ik mij,
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anders dan veel Nederlandse reserveofficieren, die pas na zes weken
verlof kregen, mij afmelden en mij blijvend weer in Eindhoven
vestigen.
Intussen was mijn gezin ook voorlopig naar Eindhoven teruggekeerd,
maar nu stonden wij voor de vraag, waar wij zouden gaan wonen. Ons
huis De Wielewaal was gelegen tussen de kazernes en het vliegveld,
bovendien op vrij grote afstand van Eindhoven en wij begrepen, dat er
beperkingen voor het burgerlijk autoverkeer op komst waren. Onze
fietsen zouden uitkomst moeten brengen, maar ook dan bleef de af
stand bezwaarlijk. Het ouderlijk huis De Laak in het Eindhovense villa
park stond leeg. Zowel De Wielewaal als De Laak behoorden tot het
genre panden, dat de Duitse autoriteiten gaarne voor hun eigen be
woning bestemden en wij vonden het beter, dat De Wielewaal met zijn
witgekalkte muren en het ruwe eikehout zou worden gekozen boven
De Laak, met de meer kwetsbare betimmeringen. Voor de kinderen
was het zeker prettiger op De Laak te wonen, met familie en kennissen
in de nabijheid. Wij trokken naar De Laak. Het duurde niet lang, of de
officieren van de Luftwaffe huisden in De Wielewaal.
Als ik aan de bezetting terugdenk, treft het mij, hoe de mens het
liefst allerlei nare dingen vergeet en plezierige juist ophaalt. Eén van de
goede kanten van een slechte tijd vond ik, dat ik veel meer in de kring
van mijn gezin kon zijn. Met onze zes kinderen, de oudste negen jaar
en de jongste enkele maanden, genoten wij ervan, dat ik als vader
meestal thuis was en meer aandacht aan hen kon besteden dan in ge
wone omstandigheden. Reizen was ineens amper mogelijk. Maar al
gauw kwamen voor ons, ouderen, de geestelijke beproevingen van de
bezetting de dagen verzuren: het gevoel van onzekerheid, de stortvloed
van leugens die dag in dag uit op ons neerkwam, met voortdurend de
kans dat er in de omgeving iets ergs kon gebeuren. Het was een toe
stand die zich niet laat weergeven; men moet het zelf hebben meege
maakt om er iets van te kunnen begrijpen. Van mensen die uit Neder
land konden wegkomen in die bezettingsjaren heb ik later gehoord, dat
zij na enkele maanden in de vrije wereld te hebben vertoefd zich nauwe
lijks konden voorstellen wat die onvrijheid eigenlijk betekende. Je kunt
het vergelijken met een ziekte, waarvan je de kwade kanten zo ge
makkelijk verdringt, als je genezen bent.
Wat de leiding van het concern in Nederland betreft, heb ik als
enige directeur in het begin samengewerkt met acht onderdirecteuren.
Elke vrijdag kwamen wij bij elkaar om de toestand te bespreken. Volgens mijn indruk was onze samenwerking voorbeeldig.
In mijn functie werd ik spoedig gesteld voor de harde noodzaak een
houding tegenover de Duitse bezettingsmacht te bepalen. Het was onze

De oorlog breekt uit | 121

taak het bedrijf in Nederland zo goed mogelijk bij elkaar te houden en
tegelijkertijd toch geen bijdrage te leveren tot de Duitse oorlogsinspan
ning. Aan het hoofd van Philips droegen wij de verantwoording voor
de in Nederland werkende 19.000 personeelsleden en hun gezinnen.
Voor hen moesten wij trachten de periode van deze bezetting zo draag
lijk mogelijk te maken. De eerste vragen waarvoor de leiding werd ge
steld, luidden: wat fabriceren wij, met welke artikelen gaan we door,
welke produkties moeten wij stopzetten? Eén van onze eerste beslis
singen was het vervroegen van de fabrieksvakantie, die destijds tien
dagen duurde. Dat bood ons de gelegenheid tot dieper overleg omtrent
onze plannen. Voor de rest besloten wij in de nieuwe vorm als Neder
landse onderneming, met een eigen, zelfstandig belang, zo goed moge
lijk normaal door te werken.
Wat de Duitsers dadelijk deden om vat op het Nederlandse bedrijfs
leven te krijgen, was het aanstellen van Verwalters. Vooral de grote
firma’s kregen een Verwal ter toegewezen, die in elk geval een salaris
kon opstrijken. Philips kreeg er twee, dr. O. Bormann en O. J. Merkel,
beiden commissaris van onze vennootschap in Duitsland, hetgeen voor
ons zijn gunstige zijde had. Deze Verwalters verkeerden in een moei
lijke positie en vooral dr. Bormann, president-directeur van de Duitse
firma Pintsch, waarmee wij verschillende overeenkomsten inzake de
know how hadden, had het zwaar te verantwoorden. Hij was een goede
relatie van mijn vader en nog kort geleden beschouwden wij hem als
een vriend van het concern. Nu stonden wij voor de pijnlijke vraag op
welke voet wij met deze ons opgedrongen supervisors moesten ver
keren. Als buitenstaander kan men gemakkelijk zeggen, dat je houding
moet uitdrukken: ‘Mijnheer, u is een Duitser, dus ik geef u geen hand.’
Dat is toch wel bijzonder moeilijk tegenover mensen, met wie je kort
te voren vriendschappelijk hebt verkeerd en die nu zijn aangesteld om
toezicht op je eigen bedrijf te houden. Die houding heb ik dan ook ver
meden. Zowel dr. Bormann als de heer Merkel heb ik in 1940 bij ons op
De Laak een keer ten eten gevraagd, maar dat is mijn vrouw en mij zo
moeilijk gevallen, dat wij het daarbij hebben gelaten.
Nu was in de ogen van de Duitsers Philips een grote onderneming,
thans gevestigd in hun machtsgebied, die wegens haar belangrijkheid
onder de supervisie van één of ander ministerie te Berlijn moest worden
gesteld. Daarbij deed zich het geval voor, dat verschillende departe
menten dat toezicht voor zich wilden opeisen. Wij waren een grote
radiofabriek; radio had alles te maken met propaganda en om te begin
nen had het Reichsministerium für Volksaufklarung und Propaganda
onder dr. Joseph Goebbels wel animo voor dat toezicht op Philips,
maar dat was het laatste wat wij wensten. Andere kandidaten waren het
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leger en de luchtmacht. Onze Verwal ter Merkel was toevallig bijzonder
bevriend met de grote man van de ‘Luftwaffe’, de generaal Ernst Udet.
Ons leek dat de minst slechte oplossing van dat moeilijke probleem en
zo is het gekomen, dat het Reichsluftfahrtministerium het Philipsconcern in zijn invloedssfeer betrok.
Als Nederlandse industriëlen verkeerden wij voortdurend in een on
zekere positie. Eigenlijk wist niemand, waar hij aan toe was. Instructies
omtrent het samenwerken met een bezettende macht ontbraken. Goed
beschouwd is het vandaag nog zo! Het enige, waaraan wij toen wat
houvast hadden was het Landoorlogreglement. Daarin was bepaald, dat
wij geen wapens mochten maken, geen munitie, geen militaire voer-,
vaar- en vliegtuigen, maar verbindingsmateriaal werd in dat betrekke
lijk oude reglement niet genoemd. Voorlopig werkte in dat opzicht de
omstandigheid voor ons mee, dat naar de vaste overtuiging van de
Duitsers zij deze oorlog feitelijk al hadden gewonnen. Wat zouden zij
zich moeite geven om ons nog verbindingsmateriaal te laten maken,
gezien de grote produktie van hun eigen fabrieken? Daarbij kwam, dat
zij op hun snelle veroveringstochten door Europa tot nu toe verhou
dingsgewijs weinig materieel hadden verspeeld. Hun eigen fabrieken
konden de verliezen gemakkelijk aanvullen en wegens de nog hoogst
zeldzame luchtaanvallen konden deze rustig doorwerken.
Er was echter één Philipsbedrijf, waarvoor de Duitsers bijzondere be
langstelling dreigden te koesteren, onze fabriek ‘Johan de Witt’ in
Dordrecht, een echt wapenfabriekje. Zij kwamen er op af en ik voerde
met hen daarover de nodige besprekingen. Ten eerste had ik daarbij de
steun van hun overwinningsroes, ten tweede die van hun superioriteits
gevoel. Zij dachten, dat die wapenfabricage van ons op de keper be
schouwd niets kon voorstellen. Wat kon een Nederlandse firma, die
gloeilampen en radio’s maakte, van de wapenfabricage afweten, zeker
vergeleken bij de Duitse wapenindustrie? Van mijn kant heb ik niets
nagelaten om hen in die mening te versterken. Ik legde de heren uit, dat
die hele zaak in Dordrecht amateuristisch van opzet was en dat de
produktie daar nauwelijks was aangelopen. Over ons procédé voor het
harden van granaatkoppen hield iedereen de mond stijf dicht.
Intussen had ik met ir. Den Hollander, directeur van de ArtillerieInrichtingen, afgesproken dat onze grote automaten, die voor de fabri
cage het belangrijkste waren, zo gauw mogelijk op een dekschuit zou
den worden gezet, om ze naar de Hembrug te vervoeren. Om dat aan
nemelijk te maken werd het zo voorgesteld, dat deze machines niet tot
het machinepark van Philips behoorden, maar door de Artillerie-Inrichtingen aan ons waren uitgeleend en nu terugkwamen. Den Hol
lander moest nog met de Duitsers onderhandelen over wat er met de
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installaties aan de Hembrug zou gebeuren. Voor hem maakte het niet
uit of hij een stel machines meer of minder had, terwijl ik blij was dat
wij ze kwijt waren. Voor deze medewerking ben ik hem nog altijd
dankbaar. Zo was het ons gelukt kort na de capitulatie onder de ogen
van de Duitsers onze wapenfabriek te ontmantelen.
Nu volgde er een ander hoofdstuk: de fabriek in Dordt moest wel
blijven draaien! Die moeilijke opdracht was bij onze bedrijfsdirecteur
Wilod Versprille in uitnemende handen. Vindingrijk en handig als hij
was, wist hij de Duitse autoriteiten aan te praten, dat er in Nederland
grote behoefte bestond aan draaibanken. Vervolgens is hij in Dordt een
simpele draaibank gaan construeren, die bijzonder geschikt was voor
het praktisch onderricht op de ambachtsscholen. Daarvoor is geen kost
bare precisiebank nodig. Voor deze fabricage wist hij een compleet
programma op te stellen, dat bij het nijverheidsonderwijs een gunstig
onthaal vond. Deze eenvoudige, praktische machines werden zo gretig
afgenomen, dat wij gedurende de oorlogsjaren in de voormalige patronenfabriek meer dan 100 draaibanken voor onderwijsdoeleinden
hebben afgeleverd.

In deze vroege bezettingsperiode kreeg ik ook te maken met enkele
Nederlandse instanties. Natuurlijk hadden wij in mei aanzienlijke kosten
gemaakt voor de evacuatie van personeel en machines bij het uitbreken
van de oorlog. Officieel bestond er de mogelijkheid zulke kosten ver
goed te krijgen, hetgeen een interne Nederlandse aangelegenheid was.
Geenszins gaf dat enige garantie voor een vlotte afwikkeling, maar het
ging om aanzienlijke bedragen en die konden wij in onze moeilijke om
standigheden niet missen.
Omdat het een materie betrof, waarmee ik mij vóór de oorlog als
verbindingsofficier sterk had beziggehouden, lag het voor de hand dat
ik mij met deze afwikkeling belastte. Daarbij stuitte ik op bezwaren van
een generaal van de genie. Toen ik op een kleine vergadering in Den
Haag onze aanvragen voor een vergoeding van de kosten toelichtte,
wilde hij wel eens precies weten, wie nu eigenlijk in de bewuste nacht
de order had gegeven om met de evacuatie te beginnen. Toevallig was
ik ervan op de hoogte, dat deze generaal gedurende de nacht van de in
val rustig thuis te Wassenaar was geweest. Ik heb hem, niet bepaald
fluisterend, aldus toegesproken:
‘Generaal, toen bij ons in Eindhoven midden in de nacht de colonnes
in beweging kwamen om naar de vesting Holland te trekken, zoals ik
dat met Defensie had afgesproken, lag u te slapen!’
Het gaf mij, die in de Nederlandse verhoudingen nog altijd een eerste
luitenant was, een wat eigenaardige gewaarwording zo iets tegen een
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generaal te zeggen, maar ik voelde mij verplicht om voor het belang van
Philips op te komen en wat ik zei, was volstrekt juist. Over het resultaat
van de besprekingen kan ik kort zijn. Onze kosten werden, in overeen
stemming met de geldende bepalingen, vergoed.
Gedurende de eerste maanden van de bezetting heerste er onder ons
volk een vrij grote verwarring, waarvan talrijke publicaties in die tijd
getuigenis aflegden. Veel Nederlanders dachten dat ons land voorlopig
muurvast onder de heerschappij van de Duitsers zou blijven en in aller
lei gesprekken kwam men tot de slotsom, dat er weinig anders op zat,
dan er het beste van zien te maken. Meer optimistisch ingestelden meen
den, dat er in Nederland slechts sprake zou zijn van een militaire be
zetting, zodat zij verwachtten verder wel met rust te worden gelaten.
Er waren ook hele en halve meelopers, die wel op Duitsland wilden
bouwen. Zij meenden, dat wij er op die manier het beste zouden af
komen. Uit hun richting kreeg ik volop deze raad: ‘Je moet naar Berlijn
gaan om daar met de grote lui te praten, zodat ze rekening met je hou
den.’ Daartegenover stonden weer anderen, die vonden dat ik zelfs geen
Duitser in mijn kamer mocht ontvangen.
In dezelfde periode had ik te maken met een nooit aflatende stroom
van geruchten. De een zei: ‘Telefunken wil jullie overnemen’’ Een
tweede wist, natuurlijk uit de beste bron, dat een ander ons ging in
palmen. Mijn ongerustheid over wat er met Philips zou gebeuren was
zeer begrijpelijk. Op een morgen kreeg ik op mijn gebed om steun in
deze moeilijkheden duidelijk antwoord: ‘Frits, maak je niet ongerust.
Öfwel Philips wordt behouden, ófwel Philips gaat eraan. Het is jouw
taak je werk elke dag zo goed mogelijk te doen en verder op de toe
komst te vertrouwen.’
Dat gaf mij niet alleen op die ochtend een grote rust, maar deze is de
gehele oorlog door gebleven. Daardoor kon ik, als de meest verant
woordelijke man, nauwelijks 35 jaar oud, steun geven aan onze vele
medewerkers die dikwijls voor grote problemen stonden. Ik bleef daar
door ook optimistisch over de afloop van de oorlog en kon velen een
hart onder de riem steken. Vooral onze mannen in de fabriek waren
graag bereid het optimisme van ‘meneer Frits’ over te nemen.
Al vrij spoedig bleek, dat de Duitsers mij eigenlijk als te jong be
schouwden om aan het hoofd van het Philipsconcern te staan. Ook
wilden zij om praktische redenen de instelling van een kleiner directo
rium, wat zij gemakkelijker konden bespelen. Dat is er gekomen, maar
ik ben gebleven. Het bestond uit vijf leden: prof. dr. G. Holst, P. R.
Dijksterhuis, produktie en ontwikkeling, J. C. de Vries, financiën, en
K. K. H. Spaens, die ik als de commerciële specialist van onze organisa-
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tie in Frankrijk had verzocht: naar Eindhoven te komen. Ik fungeerde
als voorzitter van het directorium en werd nu officieel beschouwd als
president-directeur van Philips. Dit team vormde een behoorlijke com
binatie, wat nog niet wilde zeggen, dat ik het er altijd gemakkelijk mee
heb gehad. Een enkeling voerde wel eens gesprekken met de Verwalters
buiten mij om, zij het, naar ik wilde aannemen, met de bedoeling aldus
het belang van Philips te dienen. Daaraan kwam een einde toen in
Leiden en Delft het studentenverzet zich manifesteerde en twee Delftse
studenten na een vonnis van het Duits Militair Gerechtshof werden ge
fusilleerd. Bij die gelegenheid heb ik vergeefs getracht door tussenkomst
van onze Verwalters de machthebbers te Berlijn voor de verregaande
repercussies naar aanleiding van deze executie te waarschuwen. Deze ge
beurtenis heeft bij velen in Nederland die dachten, dat er met de Duit
sers wel viel te schipperen, een keerpunt in hun houding gebracht.

CONTACTEN MET BUITENLAND

Het behoeft nauwelijks betoog, dat het werken in groot verband over
de hele wereld zoals wij dat bij Philips gewend waren, niet meer moge
lijk was. Toch waren wij in Eindhoven nog zeer geïnteresseerd in de
Philipsondernemingen in allerlei Europese landen, die al dan niet onder
Duitse invloed stonden. Wij hadden een belangrijke fabriek in Tsjechoslowakije en in augustus 1940 kregen wij bericht, dat onze nederzetting
daar een glasfabriek wilde kopen. Onze bedrijfsdirecteur was ginds nog
in volle functie en wilde met ons omtrent zo’n belangrijke aangelegen
heid overleggen. Het is mij gelukt van de Duitse autoriteiten een zo
genaamd ‘Marschbefehl’ te krijgen, waardoor het mij mogelijk werd
met enkele medewerkers naar Tsjechoslowakije te reizen. De reis ging
heen en terug over Berlijn. Het was een interessante tocht naar dat
mooie land, waar ik sedertdien geen voet meer heb gezet. Al dadelijk
merkten wij, dat de Tsjechen evenzeer zuchtten onder de Duitse over
heersing als wij. Op het land was daar nog alles te koop; wij hebben
mooie ritten in de omgeving van Praag gemaakt, om enkele glasfabrie
ken te bezichtigen. Langs de weg hebben wij van een heerlijke picknick
genoten en met onze Tsjechische vrienden vrijelijk van gedachten ge
wisseld. Voor ons allen was het een feest weer eens echt contact met
elkaar te hebben. Van die overname is echter niets gekomen.
Te Berlijn, waar wij logeerden in Hotel Eden, hebben wij nog enige
besprekingen met de Duitsers gevoerd. Inderdaad bleek ons, dat Telefunken trachtte vat op Philips te krijgen, waartegen wij ons zo fel
mogelijk hebben verzet. Dank zij de tussenkomst van het Luftfahrt-
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ministerium, dat Philips voor zich wilde behouden, is die opzet niet ge
lukt. In ons hotel maakten wij, tot ons vermaak, een luchtalarm mee!
Geheel onverwachts werd dat gegeven, naar later bleek omdat er één
Engels vliegtuig boven Berlijn was waargenomen. Nog kort te voren
had Goering uitgekreten, dat zoiets nooit ofte nimmer zou gebeuren
en nu moesten alle gasten zich in het souterrain verzamelen’ Wij zaten
daar als Nederlanders met heel opgewekte gezichten tussen de andere
gasten, die het maar een trieste bedoening vonden.
Onze Duitse organisatie, waarmee wij ook contact hadden, heeft zich
in het algemeen alle moeite gegeven om ons in Nederland zo goed
mogelijk bij te staan. Onder de leidende figuren waren er slechts enke
len die zich als echte nazi’s ontpopten, met als gevolg dat zij na de oor
log verdwenen, maar overwegend troffen wij daar loyaal begrip voor
onze situatie.
Voor ons was het belangrijk, dat de Duitsers ons lieten exporteren
naar de neutrale landen in Europa, zoals Spanje, Zweden en Zwitser
land, waardoor wij in staat waren onze organisaties daar in stand te
houden. Hetzelfde gold voor Hongarije en de Balkanlanden, die van
oudsher voor Philips een belangrijk afzetgebied hadden gevormd. Wij
bezaten daar in 1940 verschillende mooie bedrijven en met de bedoe
ling het contact met de directies daarvan te onderhouden, heb ik in
november 1940 een reis naar Boedapest gemaakt. Uiteraard gebeurde
dat in overleg met de Duitsers, wie ik had duidelijk gemaakt dat het zin
vol was een coördinatie tussen onze fabrieken in de Balkan tot stand te
brengen. Hongarije en de Balkanstaten waren toen nog vrij en omdat
de directeuren daar zowel instructies van New York als van Eindhoven
uit ontvingen, was het zeer nuttig vertrouwelijke afspraken te maken
om tegenstellingen te voorkomen. Ik kreeg weer mijn ‘Marschbefehl’
voor Boedapest, ging daarheen met twee Philipsmensen en had onze
directeuren uit de verschillende Balkanlanden naar die stad uitgenodigd.
Het is een ware conferentie geworden, waar heel openlijk over de te
volgen koers is gesproken en waar ik met onze mensen de afspraak heb
gemaakt, dat wij zouden proberen onze leveringen van Eindhoven uit
voort te zetten. Ook te Boedapest bleek, hoe belangrijk het was onze
directeuren in hun geïsoleerde positie een hart onder de riem te kunnen
steken in een vriendschappelijk contact. Ik kon hun verklaren, dat zij
ons volle vertrouwen genoten, welke omstandigheden zich ook moch
ten voordoen. Die moeilijkheden kwamen maar al te spoedig, want de
overrompeling van de meeste dezer landen door Duitsland en Italië
stond voor de deur.
Tijdens de besprekingen te Boedapest heb ik kans gezien via Portugal
een telefoongesprek met mijn zwager Otten in New York te voeren.
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Beiden waren wij ervan overtuigd, dat ons gesprek van alle mogelijke
kanten werd afgeluisterd, wat ons noopte tot voorzichtigheid. Emoties
waren uit den boze. Toch wilden wij elkaar iets zeggen. Van mijn kant
heb ik verklaard, dat wij er niet over moesten strijden wie de zeggen
schap had over de Philipsbedrijven in deze landen. Dat kon beter ge
beuren, wanneer de oorlog was afgelopen. In Nederland zouden wij
alles doen om het Philipsconcern in stand te houden, welke bewering
men gerust mocht afluisteren; voor de rest moesten wij aan beide kan
ten voor eikaars positie begrip trachten op te brengen en onze be
drijven in de neutrale landen zo goed mogelijk helpen.
In Boedapest, waar nog overvloed en vrijheid heersten, heb ik voor
mijn vrouw enkele warme jurken gekocht en mij vliegensvlug drie
pakken laten aanmeten, die binnen twee dagen werden afgeleverd. In
Nederland ging dat al niet meer. Ik had voor mijn vrouw nog een
manteltje van geschoren schapebont gekocht, dat ik als een plaid om
mijn koffer had gebonden. Op het station in Wenen vond een oude
douanier, dat het zo toch niet kon, maar toen ik tegen hem zei: ‘Man,
denk nu eens even aan al die Oostenrijkse kinderen, die wij in Holland
hebben geholpen ...’ maakte hij een gebaar en fluisterde: ‘Gehen Sie
nur weiter..Dat jasje heeft in de familie nog dertig jaar dienst ge
daan!
Al was het werken in grote lijnen, zoals wij dat bij Philips gewend
waren, niet meer mogelijk, de Duitsers hadden nog wel hun machtige
concepties. In Nederland hadden wij 19.000 man aan het werk, maar
dat vonden zij veel te weinig: het moesten er 30.000 worden! Dat kan
niet, heren, zei ik, want daarvoor hebben wij niet de ruimte. Dan moes
ten wij gaan bouwen, meenden zij. Voor bouwen had ik altijd een zwak
gekoesterd, dus dat was niet aan dovemansoren gezegd. Wij moesten
nu, zo overdacht ik, wel iets gaan bouwen, zonder dat wij daardoor
meer produktieruimte zouden krijgen. Jarenlang hadden wij behoefte
gevoeld aan een groot veemgebouw en daarvoor kwam nu de kans.
Met de heren van onze Technische Bedrijven heb ik overleg gepleegd
over de beste plaats voor dat gebouw. Kaarten werden bekeken en be
studeerd, waarna wij tot de slotsom kwamen, dat wij dat voor die tijd
kolossale pand het beste konden neerzetten in het verlengde van de vier
‘hoogbouwen’ op Strijp. Vervolgens ben ik naar de Duitsers gegaan en
heb gezegd: ‘Jullie vinden het toch noodzakelijk, dat wij gaan bouwen?
Welnu, wat wij vooral nodig hebben is een groot veemgebouw.’ De
heren knikten. Dat was dus in orde. Meteen ging ik de zaak bespreken
met ir. J. A. Ringers, regeringscommissaris voor de Wederopbouw, die
ik op de hoogte stelde van onze overwegingen achter dit project. Dade-

128 | Vijfenveertig jaar met Philips
lijk stemde hij erin toe en beloofde hij ons de nodige toewijzingen voor
de bouwmaterialen te verschaffen. Nu konden wij aan de gang gaan en
het gebouw werd aanbesteed. Het zou een groot pand worden, bestaan
de uit drie delen, die door branddeuren waren gescheiden. De verdiepinghoogte werd beperkt gehouden, wat wij beslist niet zouden hebben
gedaan als we toen reeds van de vorkheftrucks hadden geweten. Het
gebouw zou worden afgesloten door een groot plat dak.
Met dat al kon bij ons de mening postvatten, dat de bezetters ons zo
veel mogelijk wilden laten doorwerken aan onze eigen programma’s.
Wij konden ons blijven toeleggen op de vervaardiging van consumptie
artikelen. Toch hadden wij de club van militaire hobbyisten over het
hoofd gezien. Duitsland telde nog altijd van zulke vindingrijke mili
tairen, die het een of ander vernuftig apparaat hadden uitgedacht, dat
voor de oorlog direct of indirect bruikbaar moest zijn. Maar uitdenken
was niet voldoende, het moest ook worden gemaakt en dat was de
moeilijkheid. De eigen Duitse industrieën als Siemens, Telefunken,
Lorenz enz. hadden niet de minste lust zich met die bedenksels in te
laten. Zij wisten drommels goed, dat het vervaardigen van het proto
type van zo’n Spielerei ontzaglijk veel hoofdbrekens kostte en zou er
wonderlijkerwijs eens een werkelijk praktisch en bruikbaar ding uit ont
staan, dan was er toch niets aan te verdienen. Zij hielden zich hard
nekkig deze knutselaars van het lijf, maar enigen van die lui wisten van
ons bestaan af en dan kwam zo’n hobbyist per auto naar Eindhoven,
wist daar ‘Herm Ver walter’ te spreken te krijgen, kon zo doordringen
tot onze ontwikkelafdeling en daar zijn denkbeelden ontvouwen. Kon
den zij dan ook nog de Rüstungsinspektion meekrijgen, dan wilde er bij
ons wel eens het verzoek komen om zo’n apparaat te ontwikkelen. Dat
was op het gebied van de militaire produktie niet het ergste, wat ons
kon overkomen. Zo’n opdracht bracht een geweldige hoeveelheid
tekenwerk mee, terwijl de kans dat er werkelijk een bruikbaar apparaat
uit zou ontstaan praktisch gelijk nul was. Sommige van die grapjes
hebben wij dan ook op ons genomen, maar ik heb die Duitsers dan
steeds enkele feiten onder het oog gebracht. Zij moesten wel beseffen,
dat wij op het betrokken gebied geen ervaring hadden. Wij waren
slechts eenvoudige lui, die uitsluitend lampjes en radio’s konden maken,
dus zij moesten niet verwachten, dat wij veel anders konden. Natuurlijk
kwamen zij dan met ons laboratorium op de proppen, maar dan legde
ik hun uit, dat men daar werkte aan dingen die misschien pas over tien
jaar op de markt konden komen. Gewoonlijk bracht ik dan de volgende
ernstige explicatie te berde:
‘Heren, u moet wel bedenken dat u nooit zult kunnen rekenen op een
grote medewerking van onze mensen. Hier vindt iedereen dat wij met
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elkaar in oorlog zijn, omdat uw legers zonder enige reden ons land
hebben bezet. Nu kan men iemand misschien dwingen om verschrikke
lijk stom te zijn, maar het is volstrekt onmogelijk iemand te dwingen
om heel intelligent te zijn. Wanneer van uw kant opdrachten komen
om onze research- en ontwikkelingsafdelingen in te schakelen, zonder
dat onze mensen daar zelf animo voor hebben, dan is de kans groot, dat
er niets uitkomt. Daar kunt u zelf de grootste moeite mee krijgen.’
Ik wist namelijk, dat deze opdrachtgevers, evenals de Verwalters, wel
degelijk werden gecontroleerd, zodat hun op zekere tijd zou worden
gevraagd, wat er van deze of gene zaak was terechtgekomen. Met dat
al is het ons vrij goed gelukt opdrachten met een militaire achtergrond
te ontwijken. De enige fabriek waar nog verbindingsmateriaal voor de
Duitsers werd vervaardigd, was onze zenderfabriek de nsf te Hilver
sum. Onze toenmalige directeur, de heer J. G. E. Gieskes, was echter
buitengewoon handig in het om de tuin leiden van de opdrachtgevers
en ook daardoor zijn de afleveringen zeer beperkt gebleven.

NEDERLANDSCHE UNIE

Gedurende het jaar, dat de Nederlandsche Unie, die in juli 1940 was
opgericht, heeft bestaan, heb ik voor deze beweging belangstelling ge
koesterd. Achteraf is over de Unie vrij veel gepubliceerd, ook door de
mannen die er het meest bij betrokken waren. Ik had er niet onmiddel
lijk mee te maken, maar ik kende twee figuren van het driemanschap,
namelijk J. Linthorst Homan, commissaris der Koningin in Groningen,
en dr. J. E. de Quay, die professor was te Tilburg; de derde man, mr.
L. Einthoven, was mij onbekend, maar later in het gijzelaarskamp SintMichielsgestel heb ik hen alle drie goed leren kennen.
Ik wil omtrent de Unie nog eens met nadruk vaststellen, dat in die
onzekere en tumultueuze eerste maanden van de bezetting wij als
Nederlanders toch bepaald blij waren met deze volksbeweging, die op
zeker ogenblik dan ook 400.000 leden telde. In mijn ogen was de Unie
een bedding, waarin verschillende stromingen in ons volk, de gevoelens
van nationale eenheid en de drang tot het gezamenlijk overwinnen van
nooit voorziene moeilijkheden, zich konden verenigen. In mijn om
geving dachten velen er net zo over. Dat de ene week de artikelen in
het Unieblad wat beter genuanceerd waren dan de andere, maakte voor
ons weinig uit. Het ging om de hoofdzaak en daar stonden wij achter.
Op een avond waren op het plein van de fabriek van Mignot & de
Block duizenden samengestroomd om enkele redevoeringen van spre
kers uit de kring van de Unie aan te horen. Daar was ook ik bij en ik
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heb toen heel sterk het gevoel gekregen: ‘Ja, wij moeten samen blijven,
wij moeten ons als Nederlanders aan elkaar vasthouden.’
Later hebben de leiders van de Unie bij herhaling door de bezetter
zeer hoge boetes opgelegd gekregen, tot welker betaling ik persoonlijk
heb bijgedragen. Achteraf heb ik nog steeds groot respect voor de
mannen, die de moed tot dat initiatief konden opbrengen en die vol
hielden ondanks allerlei moeilijkheden van die tijd, ook wat de onont
beerlijke contacten betrof. Linthorst Homan woonde in het noorden,
De Quay in het zuiden, Einthoven in de Randstad. Achteraf is het zo
gemakkelijk te zeggen, dat men tijdens de bezetting wat meer dit had
moeten doen en dat beter had kunnen laten, maar ik vind dat men niet
uit het oog mag verliezen hoe verschrikkelijk veel mensen in die eerste
maanden na mei 1940 zich in het schijnbaar onvermijdelijke wilden
schikken en dan maar probeerden er het beste van te maken, ook in het
belang van het land, althans dat dachten zij. De mannen van de Unie
hebben volgens mij die aanvankelijk verwarde en fatalistische stro
mingen in onze bevolking in één richting weten te leiden, die ten slotte
zo weinig strookte met wat de Duitsers wilden, dat zij bevalen de Unie
op te heffen. Daarom sta ik nog steeds achter deze drie mannen. Geen
van allen hebben zij ernaar gestreefd een grote rol te spelen, zij wilden
slechts het beste voor hun eigen volk en wisten maar al te goed, dat
het hun vandaag of morgen de nek kon kosten. Juist omdat ik hun mo
tieven volstrekt zuiver achtte, betreur ik het oordeel dat prof. L. de
Jong in zijn bekende geschiedenis over ‘Het Koninkrijk der Neder
landen in de tweede wereldoorlog’ heeft gemeend over hen te moeten
vellen.
Hij heeft hun niet de kans gegeven hem hun visie op de gebeurte
nissen te openbaren, wat in dit geval nog tijdens hun leven mogelijk
was. Ik had het juister gevonden, ook sportiever, als hij er een avond
voor had genomen om met de drie van de Unie te praten.

ORG AN I S AT I E-W O LTE R S O M

Ons volk bevond zich in een dwangpositie, die niet alleen voor de poli
tieke groeperingen, maar ook voor het bedrijfsleven gold. Tegen het
eind van 1940 werd het duidelijk, dat de bezetters de organisatie van het
Nederlandse bedrijfsleven wensten te hervormen naar het Duitse mo
del. De commissie, die met de uitvoering van de daarop gerichte maat
regelen was belast, stond onder voorzitterschap van mr. H. L. Woltersom. Alleen reeds daarom was hij in veler ogen een omstreden figuur,
evenals dr. H. M. Hirschfeld, die gedurende de oorlog als secretaris-
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generaal van een Nederlands departement veel verkeerde dingen voor
ons volk heeft kunnen afwenden of opvangen. Met beiden heb ik vrij
dikwijls te maken gehad, zowel gedurende als na de oorlog. Voor mij
bestond er geen schijn van twijfel, dat een overwinning van de Duitsers
in hun ogen het ergste was, wat ons kon overkomen. Bij de N s B’ers was
dat net andersom, die hadden hun hoop gevestigd op een Duitse over
winning. Woltersom en Hirschfeld streefden ernaar dat Nederland zo
goed mogelijk door de verschrikking van de Duitse overheersing zou
komen, zij moesten daarvoor in zeker opzicht naar de pijpen van de
Duitsers dansen en achteraf is het dan gemakkelijk er over te oordelen,
of zij hun passen altijd wel fraai en onberispelijk hebben gemaakt. Na
tuurlijk zijn er dan ook mensen genoeg die precies kunnen vertellen,
hoe zij het eigenlijk hadden moeten doen, maar die zaten niet op zo’n
belangrijke stoel in het ministerie of in een commissie met een menigte
dwarskijkers.
Mr. Woltersom was commissaris bij Philips, één van de drie die mij
van de raad van commissarissen nog restten, althans bij het uitbreken
van de oorlog. De oudste, mr. E. Philips ofwel mijn oom Eduard, trok
zich dadelijk terug. Mr. L. Nypels, lid van de Hoge Raad en voorlopig
nog in functie, en Woltersom bleven. Zeker van Woltersom heb ik in
sommige gevallen steun genoten, zelfs bijzonder welkome steun. Eén
van de Duitse stokpaardjes was de zogenaamde Winterhulp. De Neder
landers konden er wel van kotsen, behalve dan de meelopers. Zij deden
juist alles om Nederlandse bedrijven te dwingen tot medewerking aan
deze eigenaardige vorm van liefdadigheid, vermengd met propaganda
voor de ‘nieuwe orde’. Natuurlijk werd ook Philips, het grootste in
dustriële bedrijf van Nederland, uitverkoren om zijn bijdrage aan de
Winterhulp te mogen leveren. Dat wilde zeggen: een royale gift van de
directie en een collecte in het bedrijf. Bij Philips schudde men echter
overal het hoofd. Onze Verwalter Merkel zocht daarom vol goede
moed mr. Woltersom op. Hij wilde eens met hem als commissaris van
Philips praten. Hij tobde met iets, waarvoor hij bij ‘die meneer Philips’
niet zo gemakkelijk gehoor kon vinden. Het ging om de Winterhulp.
Dadelijk vroeg Woltersom:
‘Maar wat zou Philips dan voor die Winterhulp moeten doen?’
‘Ik wilde zo graag, dat er in al die fabrieken een grootscheepse col
lecte werd georganiseerd.’
Op dat moment moet Woltersom heel bedenkelijk en wat beangst
naar zijn bezoeker hebben gekeken. Hij heeft de Verwalter van Philips
aan het verstand gebracht, dat hij zo iets beslist niet moest doen, wan
neer hij nog iets gaf om zijn gezondheid.
‘Als u zo’n collecte zou doordrijven, maakt u zich zo gehaat in Eind-
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hoven, dat u wel eens wakker zou kunnen worden met een dolk in uw
rug. Ik sta daar beslist niet voor in. Die zuiderlingen zijn daar nogal
impulsief, dus weet wel, wat u doet. Steek uw handen daar niet in.’
Dat advies heeft geholpen. Onze Verwal ter heeft zijn illusie laten
varen en Philips heeft het gedoe van die Winterhulpcollectes buiten
zijn poorten kunnen houden.
Van de zogenaamde Organisatie-Woltersom hebben wij, hoezeer
deze ons door de bezettingsautoriteiten werd opgedrongen, minder
last gehad dan men op het eerste gezicht mocht verwachten. Dat was
in de eerste plaats te danken aan de foegin, een reeds vóór de oorlog
bestaande organisatie van ‘Fabrikanten Op Elektrotechnisch Gebied In
Nederland’. Het was geen heksenwerk deze club van mensen, die sinds
lang gewend waren samen te werken, in de hoofdgroep Industrie zo
onder te brengen dat er, zoals feitelijk over de gehele linie in Nederland
gebeurde, zeer weinig veranderde. De voorzitter van de foegin, prof,
dr. ir. H. G. Nolen, directeur van de Willem Smit Transformatorenfabriek te Nijmegen, werd ook voorzitter van onze bedrijfsgroep.
Naast hem werden er twee vice-voorzitters aangesteld, voor de sterkstroomindustrie ir. H. I. Keus van de heemaf te Hengelo, voor de
zwakstroomindustrie werd ik aangewezen. Wij telden ongeveer 40
leden. Op onze vergaderingen vormde de verdeling van de voortdurend
schaarser wordende grondstoffen steeds het grote punt. Daaromtrent
werd geregeld overleg gepleegd met de heer D. P. Spierenburg van de
sectie Metalenverwerkende Industrie, terwijl wij in Den Haag een eigen
bureau hadden onder leiding van ir. H. de Fouw en ir. E. van Everdingen.
Onze samenwerking was voortreffelijk en wij slaagden er wonderwel
in de bezetter buiten onze zaken te houden. Van alle FOEGiN-leden was
er slechts één, die wij niet voor 100% vertrouwden. In een vriendschap
pelijke sfeer werden onze besprekingen gevoerd en nog vandaag denk
ik met genoegen terug aan mijn contacten met de collega’s uit die tijd,
zoals de heren Leo en Jan van der Heem, F. Bronsing van Inventum,
C. Pot van Smit, Slikkerveer, tevens de man van het nieuwe muziek
schrift Klavarskribo, dan W. Boogaerdt van de emf, Dordrecht, J.
Duyvis van de draka, de oude heer Daalderop te Tiel en veel anderen.
Het was zowel voor mij als voor de andere medewerkers van Philips
die aan deze vergaderingen deelnamen, één van de gunstige kanten in
die grimmige periode, dat wij verschillende collega’s-fabrikanten daar
beter hebben leren kennen en dat wij ook geleerd hebben elkaar, voor
zover dat mogelijk was, hulp te verlenen.
Omdat ik, zoals gezegd, door de beperking van de reizen veel meer
tijd voor mijn gezin had, waarbij nog kwam dat Philips zich omtrent
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de afzet van onze produkten bij de toenemende schaarste geen zorgen
behoefde te maken, bracht de eerste oorlogswinter voor het gezinsleven
op De Laak niet louter ergernis en leed. Integendeel, wij leefden ge
lukkig samen voor zover dat onder de bezetting mogelijk was. Vooral
onze zondagochtenden hadden een eigen karakter en sfeer. Aan onze
kinderen, dikwijls vergezeld van een paar vriendjes, las ik dan een ver
haal voor uit de kinderbijbel van Anne de Vries. Bij het kleine huis
orgel, dat mijn vrouw en ik elkaar op onze koperen bruiloft cadeau
hadden gegeven, zongen wij vooral liederen, die voor onze toestand
bijzondere betekenis hadden. Het lied uit de Nederlandtsche Gedenckclanck van Valerius,
‘Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt,
als daar met moord en brand de vijand rondom zwermt,
en dat, men meent, hij zal schier overwinnen al:
dat dan, dat dan, dat dan hij komt tot den val.’
heeft ons in dat opzicht kracht gegeven. Door één van ons werd, dan
kort gebeden en gesterkt konden wij dan de problemen van de komen
de week weer aan.
Over enige verbetering van onze toestand, voor zover dat de gewone
dagelijkse voorzieningen betrof, maakten wij ons geen illusies. Het ene
artikel na het andere werd aan distributie onderhevig en wat de be
zetters ons ook trachtten wijs te maken, wij begrepen dat het daarmee
voorlopig steeds bergaf zou gaan. Op dat gebied nam ieder die het kon
zijn voorzorgen en zo had ik al direct met een boer in onze buurt een
afspraak gemaakt om althans onze melkvoorziening veilig te stellen. Ik
had voor hem een pracht van een stamboekkoe gekocht, die hij onder
zich kon houden onder voorwaarde, dat hij mij dagelijks vier liter melk
zou verschaffen, ook als de koe droog stond. Dan moest de melk maar
van een ander dier komen. Over de kalveren hadden wij afgesproken,
dat hij ze tegen de normaal geldende prijs kon overnemen. Dat heeft
gedurende de bezettingstijd prima gewerkt. Dagelijks kregen wij onze
vier liter melk prompt afgeleverd. Ook hebben wij daarmee menige
moeder met een baby kunnen helpen.
Een geheel andere aankoop was die van een tandem. Mijn vrouw
moest er wel even aan wennen het stuur geheel uit handen te geven,
maar een extra bel voor haar vormde een behoorlijke compensatie. Van
dat nuttige, sportieve vervoermiddel hebben wij bepaald veel plezier
gehad. Wij hebben vele streken van Nederland gezien en het was of
ons land, in zulke moeilijke omstandigheden verkerende, ons daardoor
nog dierbaarder is geworden.

I

8
Een riskant jubileum
Zowel in de historie van Philips in Nederland als in mijn eigen leven is
23 mei 1941 één van de wonderlijkste en meest verrassende data ge
weest. Ruim een jaar leefden wij onder de druk van de bezetting, maar
we werkten, we streefden en we hoopten. In die meimaand zagen wij
de datum van het 50-jarig bestaan van de fabriek naderen en hoezeer
wij als Brabanders niets liever hadden gewild dan het jubileum met veel
uitbundig vertoon te vieren, ons hoofd stond er niet naar. In de directie
waren wij het er over eens, dat wij de dag stemmig en bescheiden zou
den vieren, zodat wij het ‘feest’ wilden afdoen met een bijeenkomst van
onze hoofdstaf. Met een man of veertig zouden wij die maandagochtend
omstreeks halftwaalf een glaasje drinken op een betere toekomst, ge
heel onder ons, als Nederlanders.
Onwillekeurig gingen mijn gedachten uit naar oom Gerard, die in
Den Haag woonde. Hij was immers de man, die in 1891 naar de notaris
in Zaltbommel was gestapt, om daar de oprichtingsacte van de vennoot
schap te laten opmaken. Oom Gerard had de stoot aan het bestaan van
Philips gegeven, mijn vader had met hem de onderneming groot ge
maakt, maar hij verbleef ergens in Amerika en ik meende, dat wij al
thans voor oom Gerard ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum iets
moesten doen.
In mijn kinderjaren was oom Gerard, met naast zich tante Joh, een
begrip voor ons geweest. Hij was mijn enige oom Philips die in Eind
hoven woonde. Zelf hadden oom Gerard en tante Joh geen kinderen en
dat maakte de goede man, met de allures van een geleerde, tegenover
ons wat schichtig als wij bij hem op visite waren. Van onze kant zagen
wij weer met enige reserve tegen hem op, want bij die gelegenheid werd
er thuis terdege op gelet, of wij wel keurig gekleed waren en of onze
nagels schoon genoeg waren om de kritische blik van tante Joh te
kunnen doorstaan. Daar stonden zeer positieve dingen tegenover. Tante
Joh snoepte graag en veel, zij was dan ook geen slanke vrouw, dus aan
het bezoek waren zoete attracties verbonden.
Later kreeg de connectie met oom Gerard voor mij een andere be
tekenis. Hij had te Delft zijn studie als werktuigbouwkundig ingenieur
voltooid, ook had hij in Leiden chemie gestudeerd en het mag merk
waardig heten dat de stichter van een bedrijf, waarin later de ingenieurs
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op elektrotechnisch gebied bij honderdtallen zouden werken, zelf te
Delft geen elektrotechniek kon doen, omdat het vak nog niet werd ge
doceerd. Hij was echt een ingenieur van de oude stempel. Hij be
schouwde de wiskunde, waarin hij zelf goed thuis was, als de basis van
alle ingenieurswerk en later ging hij bij voorkeur na, wat wij van wis
kunde afwisten. Hij was een man met een brede belangstelling en een
ongelofelijk veelzijdige kennis. Hij reisde graag, om zich op de hoogte
te stellen van allerlei ontwikkelingen die hem interesseerden, hij wist
verrassend veel en droeg zijn kennis graag over, waarvan ook ik heb
geprofiteerd. Als je met oom Gerard een wandeling maakte, kon hij
precies verklaren hoe het landschap was ontstaan, wat er stak achter
heuvels, bossen, landerijen en woonsteden. Ik maakte die wandelcolleges van oom Gerard niet zo vaak mee, maar de chauffeur, die hem
dagelijks reed, was dank zij het onderwijzend talent van oom Gerard
allengs een algemeen ontwikkeld mens geworden.
Deze karaktertrekken van oom Gerard, secuur, vasthoudend, vol be
grip voor de wetenschappelijke basis van het werken in de fabriek, zijn
voor Philips van grote betekenis geweest. In het begin gaf hij zich
moeite om de pienterste jongens in de fabriek te helpen zich te ont
wikkelen. Ze moesten dan uit eenvoudige boekjes studeren en sommen
maken, die hij dan ’s avonds zelf corrigeerde. De technische moeilijk
heden in de fabricage werden door hemzelf opgelost, maar in 1909 trok
hij de eerste ingenieur aan, de chemicus J. C. Lokker. Deze zou het tot
onderdirecteur brengen. Weer later is het zijn grote verdienste geweest,
dat hij een school van degelijke, bekwame, toegewijde en hard werken
de onderzoekers heeft gekweekt, als een stevige grondslag voor een nog
altijd zich sterk uitbreidende onderneming. Daarnaast was het zeer be
langrijk, dat hij enige uitstekende constructeurs heeft aangenomen,
waardoor Philips zijn eigen machines kon bouwen. Voor een gloei
lampenfabriek was dat iets heel bijzonders. Wij konden alles maken en
onze mensen hebben zelf veel uitgevonden en geperfectioneerd. De
lampenmachines voor onze fabrieken over de hele wereld konden wij
zelf construeren, evenals later de gereedschappen voor onze radiofabrieken.
Oom Gerard en mijn vader verschilden wel zeer in karakter. Het
heeft mij altijd getroffen hoe deze zo tegengesteld geaarde mensen
elkaar waardeerden en hoe goed zij konden samenwerken, hetgeen niet
belette dat zij elkaar soms geducht in de haren zaten. Maar dat hoorde
er nu eenmaal bij. Sprak ik als oudere jongen eens wat ernstiger met
oom Gerard dan kreeg ik uitbundige loftirades over zijn broer te horen.
Meestal heette het: ‘Nou Frits, jij weet niet half wat voor ’n geweldige
vader je hebt! Zoals Ton werkt, zoals hij de boel ziet, daar heb ik het
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grootste respect voor.’ Op zijn beurt kon mijn vader met diepe be
wondering over oom Gerard spreken, in deze trant: ‘Oom Gerard is zo
ongelofelijk knap en heeft zo’n geweldig doorzettingsvermogen om een
probleem in de fabriek geheel tot het einde op te lossen!’ Hij betwijfel
de zelfs of de mensen wel voldoende beseften, wat oom Gerard had ge
daan.
Gelukkig werden de bijzondere verdiensten van deze man wel in
gezien in de kring, waarin hij dat het meest kon appreciëren: in januari
1917 verleende de Technische Hogeschool te Delft hem een eredocto
raat in de Technische Wetenschappen. Dat heeft hij buitengewoon ge
waardeerd, te meer omdat hij zo veel goede vrienden uit zijn studietijd
had overgehouden. Delft heeft altijd voor oom Gerard een geheel eigen
betekenis gehad. Voor mij was het daarom jammer, dat hij al afscheid
van de fabriek had genomen, toen ik in Delft ging studeren, wat niet
wegnam dat hij, als ik hem in mijn studententijd bezocht, vol belang
stelling naar mijn studie informeerde.
Het afscheid van oom Gerard van Philips in 1921 had een eigenaardig
kantje, dat hem sterk typeerde: hij ging een tijdlang veel op reis naar
het buitenland. Daarna vestigde hij zich in Den Haag, zonder zich nog
één dag werkelijk met de fabriek te bemoeien! Wel werd hij commis
saris van de naamloze vennootschap, maar het commissariaat had toen
niet de betekenis, die het later zou krijgen. Als mijn vader iemand vroeg
om commissaris bij Philips te worden, heette het altijd: ‘Waarde vriend,
ik heb graag, dat je commissaris bij ons wordt, ik ben erg geïnteresseerd
in je oordeel en in je adviezen, maar denk er wel om: ik doe de zaken!’
Slechts hoogst zelden liet oom Gerard zich overhalen tot een bezoek
aan de fabriek, aan het laboratorium vooral, om te zien wat daar op
stapel stond.
Met de jubileumdag in zicht was het voor ons een uitgemaakte zaak,
dat wij dr. ir. G. L. F. Philips als oprichter van de Philips’ Gloeilampen
fabrieken daarin zouden betrekken. In Den Haag had ik een mooie
zilveren beker kunnen kopen, deze werd van een passende inscriptie
voorzien en kort voor de datum ben ik in gezelschap van ir. Lokker
naar Den Haag gegaan om de stichter van het concern ons huldeblijk
aan te bieden. Hij was er zeer mee in zijn nopjes. In zijn flat hebben wij
een kopje surrogaatkoffie gedronken, nog wat gepraat over dat jubi
leum, ‘waarvan alweer niets zou worden gemaakt’, (in het crisisjaar
193 1 was er van een jubileumfeest weinig gekomen), en zijn terug naar
Eindhoven gegaan. Niets kon mij die dag laten vermoeden, dat nauwe
lijks acht maanden later oom Gerard en tante Joh slechts enkele dagen
na elkaar zouden overlijden. Die meidag waren zij nog volkomen ge
zond en het verbaasde mij, hoe helder van geest beiden ondanks hun
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ruim 80 jaren nog waren. In januari 1942 zou ik op Westerveld hun
crematie bijwonen. In al zijn eenvoud vond ik het een indrukwekkend
afscheid van een man, zonder wie het industriële bestel in Nederland
zeer waarschijnlijk een ander, minder belangrijk aanzien zou hebben ge
had. Maar met die meidag in 1941 meende de kleine deputatie van
Philips, dat met deze zending naar Den Haag ons ‘stille jubileum’ feite
lijk wel was bekeken.

Hoe totaal anders zou de werkelijkheid uitpakken! Die maandagochtend
zette de werkweek in als elke andere. Wij verwachtten vanwege het
jubileum slechts een klein intermezzo, met een glas sherry, maar om
negen uur rinkelde op De Laak de telefoon. Het hoofdkantoor! Ik
hoorde een stem, die tegelijk angst en blijdschap weergaf:
‘Meneer Philips, het stroomt hier vol met bloemstukken!’
‘Wat?! Met bloemen?’
‘Ja. Het schijnt toch bekend te zijn, dat Philips vandaag een halve
eeuw bestaat. De hal staat hier al vol met de mooiste bloemstukken.
Daar moet u toch even naar komen kijken.’
Naar bloemen ga je niet kijken zonder je vrouw, dus tegen tienen
stond ik met mijn vrouw voor het kantoor. Bij onze binnenkomst waren
wij gewoon overdonderd door de bloemenmassa, die daar prijkte. Al de
firma’s, waarmee wij gedurende een halve eeuw zaken hadden gedaan,
de banken, maar ook een overstelpend aantal particulieren die het aardig
vonden ons te tonen dat zij in de verdrukking het feest met ons wilden
meevieren, hadden gezorgd voor zo’n weelde aan bloemen in alle moge
lijke soorten en variaties, dat wij alleen door de aanblik daarvan reeds
ontroerd waren.
Het was nog slechts een begin. Want wat gebeurde er? Nauwelijks
waren wij binnen gekomen, of er barstte van alle verdiepingen in het
gebouw een luid applaus los, als niemand daar voor mogelijk zou heb
ben gehouden. Wij keken in de hal naar boven en zagen daar, bij de ene
balustrade boven de andere, het gehele personeel van het hoofdkantoor,
de stafleden, de chefs, de secretaressen, de correspondenten, de mensen
van de boekhouding, allen over de leuningen hangende, honderden en
nog eens honderden, die klapten en juichten in de schallende ruimte,
om uitdrukking te geven, aan wat, ja aan wat? Aan gevoelens, die meer
dan een jaar moesten zijn opgekropt! Op dat ogenblik, één van de
allermooiste en ontroerendste in ons beider leven, proefden mijn vrouw
en ik, wat daarachter leefde en kolkte. Hier heerste één gedachte: ‘Wij
zitten allen onder de bezetter, maar nu, op deze jubileumdag, kunnen
wij ons even laten gaan! Want wij zijn allen Nederlanders en wij zijn
allen óók Philipsmensen!’
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Dit was een combinatie van nationaal gevoel en saamhorigheid. Om
dat ik Philips heette en op dit ogenblik als een Philips de enige aan
wezige was, concentreerden deze gevoelens zich op mijn persoon met
een geweld, dat in het gewone dagelijkse leven nooit tot uiting zou
kunnen komen, maar dat zich op deze bijzondere dag plotseling met
een enorme kracht manifesteerde. Het was volkomen echt, het was
overdonderend spontaan en nooit heb ik zo sterk gevoeld, dat zo’n
onderneming die je naam draagt, in werkelijkheid veel meer is dan een
reeks fabrieken, waar allerlei dingen worden gemaakt.
Toen het gejuich eindelijk was verstomd, dachten wij dat het bij
zondere feestbetoon nu feitelijk wel achter de rug zou zijn en dat het
jubileum later in de intieme sfeer van het Ontspanningsgebouw zou
worden afgemaakt. Tegen halftwaalf wandelden de heren van de staf
daarheen. Ook onze directeur uit Brussel was overgekomen. In het
‘feestzaaltje’ was het gezellig. Enkele korte toespraken gaven de ge
dachten weer, geheel onder ons. De Verwalters hielden zich keurig af
zijdig. Zij wisten van de bijeenkomst, maar zij begrepen, dat wij deze
dag onder elkaar wilden zijn. In de middag zou iedereen weer aan het
werk gaan, dachten we ...
Om 12 uur was nauwelijks de rustpauze ingegaan, of wij hoorden
buiten allerlei rumoer. Daar kwam opeens een hele stoet Philips werkers
aan, sommigen op onze elektrowagentjes, anderen te voet, van onze
glasfabriek en de apparatenfabriek op Strijp, enkele honderden meters
verderop. Al gauw ontstond er een soort optocht, waarin we inderhaast
gefabriceerde borden zagen met opschriften als ‘50 jaar Philips’ en
bovendien wat feestelijk toegetakelde mensen, iets waarvoor de Bra
banders beslist talent hebben. Het duurde niet lang of wij stonden daar
op de stoep van het gebouw een parade af te nemen. Het werd een
parade zonder einde! Nauwelijks hadden de mensen van de fabriek er
naast gezien, wat er aan de hand was, of ze deden ook mee.
Die middag zou ik echter deelnemen aan een lunch ter gelegenheid
van het 40-jarig jubileum van de Ambachtsschool en ik wilde, gezien
onze oude banden, daarbij aanwezig zijn. Ik ging daarom naar hotel
Royal, maar nauwelijks zat ik daar aan tafel, of er werd dringend om
mij gebeld. Ik moest naar de Emmasingel komen! Daar ontmoette ik
een geweldige feestelijke deining, een groot portret van mijn vader
werd rondgedragen, de ene stoet marcheerde de poort in en de andere
marcheerde er weer uit, maar ik begon te vrezen, dat het uit de hand
zou gaan lopen. Veel tijd om na te denken had ik niet, voor ik het wist
werd ik op de schouders genomen, het was een gewuif en een hoerageschreeuw zonder einde, en weer vroeg ik mij af, hoe dat vallen zou
bij de Duitsers. Meteen nam ik een radicaal besluit: Ik zou deze middag

-
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vrij geven! Dan konden de Duitsers nooit zeggen, dat er gestaakt was.
Luid heb ik rondgeroepen: ‘Ik geef deze middag vrij!’ Snel werd dat
besluit aan alle fabrieken doorgegeven.
Dadelijk ben ik naar Merkel en dr. Bormann gegaan en heb hun uit
gelegd, dat het onder deze omstandigheden verreweg het beste was alle
fabrieken vrijaf te geven. Dan hadden zij er geen gedonder van en ik
evenmin. Zij zagen geen alternatief en vonden het de beste oplossing.
Toen was Philips ’s middags officieel vrij en begon het feest pas goed.
De fabrieken liepen leeg en de winkels in feestartikelen liepen vol. Die
waren in een minimum van tijd tot het laatste vakje uitverkocht. Over
al zag ik mensen met alle nationale kleuren die onze bevolking maar kon
opbrengen. Legio feestpetten in rood-wit-blauw, in oranje, men toeterde op gekke trompetjes, in oranje corsetten dansten sommigen rond,
alles en allen liepen voqrbij de oude Emmasingel, waar mijn vrouw
en mijn jongste zuster, mevrouw Van Riemsdijk, op mijn telefonische
verzoek ook verschenen, om dat feestvertoon mee te maken. Toen wij
hoorden dat ook groepen van de optocht naar De Laak gingen, ver
lieten Sylvia en Jetty ons op de Emmasingel, om daar op de traditionele
plaats de parade ‘af te nemen’.
De NSB-politiecommissaris was bang voor zijn reputatie bij de Duit
sers en probeerde de mensen uit elkaar te jagen, echter zonder enig
succes. Iemand hoorde hem verzuchten: ‘Ze moesten er de mitrailleur
op zetten!’ Intussen stonden wij met een groep stafmedewerkers voor
de ramen om de geïmproviseerde optocht te aanschouwen, er klonken
allerlei uitroepen als ‘Hallo Frits!’ terwijl ik mijn hart vasthield. Mijn
instinct waarschuwde mij dat het zo nooit goed kon gaan. Van de
Duitse bewakers bij de fabrieken, wat oudere mannen van de Schützpolizei, hadden wij weinig te vrezen; die snapten er niets van en wisten
niet eens, dat ze soms een vlaggetje in hun geweerloop hadden, maar er
kwamen meldingen over Grüne Polizei, die uit Tilburg in aantocht zou
zijn. Elders in de stad gebeurden enkele onschuldige gevalletjes, die toch
kwaad bloed zetten. Zo had het publiek om een auto, die met Duitse
officieren voor een overweg wachtte, onder het zingen van ‘Oranje
boven!’ een rondedans uitgevoerd. Bij een andere wagen waren oranje
vlaggetjes aan de reserveband geprikt. Het verhaal wil, dat in een trein
vol Duitsers, die door Eindhoven reed, de soldaten plotseling als waan
zinnigen begonnen te juichen, omdat ze wegens het geweldige feest in
de stad dachten, dat de oorlog was afgelopen. Zo ver was het nog op
geen stukken na. Hier en daar was de Grüne Polizei al begonnen straten
schoon te vegen, maar om halfvier greep de Voorzienigheid afdoende
in: er brak een geweldige plensbui los en die bluste radicaal alle animo
om optochten te houden.
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Er volgde een minder feestelijke nasleep. De Duitsers, zenuwachtig
geworden, vaardigden een uitgaansverbod uit. Na acht uur mocht nie
mand de straat op! Die avond zouden wij doorbrengen bij de familie
Van Riemsdijk. Deze bewoonde het huis van mr. Van Walsem, schuin
tegenover De Laak. Daar zou de grote gebeurtenis zijn: het luisteren
naar een toespraak, die mijn vader ter gelegenheid van het jubileum
voor de radio zou houden. Op de één of andere manier waren wij dat
aan de weet gekomen, wat niet zo’n wonder was, gezien de prestaties
van de Eindhovense radiospecialisten. Net om acht uur zag ik hoe enige
jongelui, achterna gezeten door Duitsers, zo hard zij konden door de
tuin van de Van Riemsdijks renden. Ik had al genoeg ervaring om te
weten, dat tegen Duitsers met een grote mond het meest was te be
reiken, ik deed een raam open en schreeuwde hun in het Duits toe, wat
ze in die tuin te maken hadden. Het antwoord was, dat er mensen door
die tuin liepen, waarop ik snauwde: ‘Er is hier niemand. En als er dan
lui zijn geweest, zijn ze allang weg.’ Wij dachten, dat daarmee de kous
af zou zijn.
Voorlopig kregen wij echter nog meer Duits bezoek. Er kwam een
telefoontje van de Ortskommandantur: of ik maar even wilde komen.
Ik liet zeggen, dat ik aan tafel zat en dat de heren, als ze mij wilden
spreken, naar het huis van de familie Van Riemsdijk moesten komen.
Intussen stelde ik mij in verbinding met mr. W. E. A. de Graaff, onze
adviseur voor buitenlandse betrekkingen. Reeds jaren vóór de oorlog
had hij ook relaties met allerlei Duitsers, zodat wij bij voorkeur op hem
een beroep deden, wanneer er moeilijkheden met de bezetters dreigden.
Het duurde niet lang, of hij kwam werkelijk met twee Duitsers aan
zetten, die wel eens met mij wilden praten. Meteen ging ik tegen hen
in het offensief:
‘Heren, wat doen jullie toch belachelijk! Nu is er vandaag een jubi
leum bij Philips en dan is het toch heel normaal, dat de mensen in deze
stad daarop reageren. Niemand denkt daarbij aan enige opstand of wat
dan ook, en nu gaan jullie de mensen om acht uur van de straat af
halen ... Waarom reageren jullie altijd zo dom?’
‘Ja maar meneer Philips, hoe verklaart u dat bij u aan de overkant de
vlag uithangt? ’
Wij hadden werkelijk die dag op De Laak de vlag uitgestoken. Ik zei:
‘Dat doe je bij zo’n jubileum toch altijd. Ik kan dan toch geen Duitse
vlag uithangen. Er is maar één vlag in Nederland en dat is de Neder
landse. Dus als wij feest vieren, hangen wij die uit.’
‘En dan die vertoning in de stad met al dat oranje en zo ...’
‘Hoor eens, als er bij ons feestartikelen zijn, dan is dat altijd in roodwit-blauw en oranje. Wij hebben nu eenmaal geen andere kleuren.
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Maar daar kan niemand toch opzet in zien. Het is de natuurlijke gang
van zaken.’
‘Maar het is, evenals met die vlag van u, tegen de reglementen.’
‘Als de mensen echt spontaan feestvieren, moet men niet aan reglementen denken.’
‘Maar het was toch totaal verkeerd, dat de mensen hier dansten om
één van onze auto’s voor die overweg! Nog wel met oranje vlaggetjes!’
‘Weet u wat ik in dat geval nu een echt tactvolle reactie had ge
vonden? Jullie hadden in de handen moeten klappen en meejuichen.
Dat was beter geweest dan dadelijk zo gevoelig te doen en altijd te
denken, dat iets speciaal tegen jullie is gericht, terwijl er in werkelijk
heid slechts sprake is van een uiting van plezier, wat de mensen hier ook
wel eens mogen hebben.’
De heren vertrokken en wij konden later naar de radio gaan luisteren.
Die avond hebben wij inderdaad, zo goed en zo kwaad als dat ging, de
stem van mijn vader gehoord en als besluit van deze dag was ook dat
een bijzondere belevenis. Afgezien van enkele kleine incidenten was
alles ten slotte nog boven verwachting afgelopen. Toch sloeg ons de
schrik om het hart toen wij merkten, dat iemand van de Grüne Polizei
dicht bij het raam, waar het radiotoestel stond, onder een rododendron
had gezeten om te zien, of er toch misschien lui uit de tuin kwamen.
In die tijd mocht men volstrekt niet naar vijandelijke zenders luisteren,
maar die politieman scheen niets te hebben gemerkt.
Zo bleef ons de herinnering bij aan het 50-jarig jubileum als een
machtige demonstratie van eenheid, verknochtheid aan elkaar en geest
drift, in volle bezettingstijd. Het heeft ons een geweldige duw in de
goede richting gegeven. Dagenlang werd er nog over gepraat en in
Nederland circuleerden er al gauw allerlei verhalen over het feest bij
Philips, waarin natuurlijk weer flink werd overdreven.
Een wat humoristische bijkomstigheid was de reactie van een hoge
gast van één onzer Verwalters. Toevallig dezelfde dag had dr. Bormann
de militaire bevelhebber van België op bezoek. In een vroegere functie
was hij met de Duitse generaal Alexander von Falkenhausen bevriend
geraakt en de heren hadden natuurlijk iets van de eigenaardige gebeurte
nissen gemerkt. De volgende dag vertelde dr. Bormann mij, dat zijn gast
sterk onder de indruk was gekomen van de ‘wunderbare Mannschaftsgeist’, die er in de Philipsbedrijven te Eindhoven heerste! Het was niet
tot hem doorgedrongen, dat hij een uitbarsting van nationaal gevoel
had meegemaakt.

Komt er een 'wending?
Nauwelijks een maand na ons merkwaardig jubileum, op 22 juni 1941,
begon Hitler zijn veldtocht tegen Rusland. Ook in Nederland leefden
de Duitsers nog geheel in de roes van hun overwinningen ‘op alle fron
ten’, maar op de dag dat de inval van de Duitse legers in de SowjetUnie met alle mogelijke tamtam in radio en pers werd bekend gemaakt,
stond voor mij onomstotelijk vast, dat de Duitse nederlaag daardoor
ten minste met een jaar zou worden vervroegd. Wat voor gevolgen
dat zou hebben voor Philips was nog niet te overzien, maar wij waren
nog steeds druk bezig met de bouw van ons veem en dat was een aan
gelegenheid op korter zicht.
De bouw vorderde gestadig en de details hielden ons voortdurend
bezig. Eén van de punten van overleg was het enorme platte dak. Wij
vonden het jammer, dat zo’n grote oppervlakte ongebruikt zou blijven.
Voor het gebruik van deze ruimte maakten wij een verlanglijst. Boven
aan stond een akoestische studio, als tweede object kozen wij een labo
ratorium, waar dr. Van der Pol zijn kortegolfproeven kon uitvoeren en
onze derde wens betrof een gymnastieklokaal. De akoestische studio
zou in het midden van het dak worden geplaatst, zo ver mogelijk van
de liften aan de zijden van het gebouw, om storende trillingen te voor
komen. Voor de geluidsisolatie was een dubbelwandige constructie
noodzakelijk. Wij konden deze plannen slechts uitvoeren met de for
mele goedkeuring van de Verwalters, die op hun beurt weer onder toe
zicht stonden, maar in de praktijk beschikten zij niet over de nodige
mankracht en deskundigheid, om dat alles te overzien en konden wij
zonder al te veel inmenging van hun kant onze gang gaan. Wel moesten
wij veel materiaal, zoals dat voor het akoestisch laboratorium en het
hout voor de grote t.v.-antenne, die dr. Van der Pol voor zijn experi
menten nodig had, clandestien verwerven. Dat was een flinke toren,
zodat er later niet aan viel te denken deze gedurende de oorlog op het
dak te bouwen. De daarvoor bestemde voorraad hout heeft jarenlang
bij een timmerfabriek te Deventer op de bevrijding liggen te wachten.
Juist dat einde van de oorlog zou nu, door de Duitse inval in Rus
land, worden bespoedigd. Natuurlijk dacht ik aan Napoleon, ik was een
keer in Rusland geweest, ik had ook elders in de wereld gereisd en kon
mij enige voorstelling maken van de problemen, die de oneindige ruim-
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ten en de onvoorstelbaar lange aanvoerlijnen voor de Duitse legers zou
den opleveren. Mijn conclusie was, dat ons veem nu een halfjaar vroe
ger klaar moest zijn!
Ik overlegde met de ingenieurs van onze Bouwafdeling.
‘Wij moeten zien het veemgebouw een halfjaar eerder klaar te krij
gen. Wat kunnen wij daaraan doen? Waar hokt het op?’
‘Ja, dan moeten wij sneller storten.’
‘Hebben jullie voldoende mensen?’
‘Dat zal wel lukken. Er zijn bouwvakkers genoeg zonder werk, maar
steiger- en bekistingshout, daar schort het aan.’
‘Dan moeten jullie maar extra hout kopen van aannemers die geen
werk hebben. Welke bedragen zijn daarmee gemoeid?’
‘Wij denken zo’n vijfentwintig- tot dertigduizend gulden.’
‘Dat heb ik er best voor over. Jullie zien maar, dat je het klaart.’
Inderdaad is het gebouw eerder voltooid en het is het enige nieuwe
gebouw geworden, dat wij in Eindhoven van de oorlog hebben over
gehouden. Dat gaf mij een zekere voldoening, te meer omdat de grote
hoeveelheid materiaal, die eraan was besteed, niet voor andere, minder
onschuldige doeleinden zou kunnen dienen. Omtrent die extra kosten
maakte ik mij geen zorgen. Wij staken het geld liever in gebouwen dan
in de kas, die de Duitsers naar onze verwachting leeg zouden roven,
zodra zij moesten aftrekken.
De veldtocht tegen de Russen bezorgde Hitler aanvankelijk succes
sen, die velen van ons het ergste deden vrezen. De Duitse legers dron
gen snel en ver in het Russische gebied door, maar na enkele maanden
bleek, dat spectaculaire veroveringen zoals die van Moskou en Lenin
grad hardnekkig op zich lieten wachten, evenals de herhaaldelijk aangekondigde totale ineenstorting van de Russische legers. Door middel
van een daverende propaganda, werkende met ‘Sondermeldungen’ van
het oppercommando der weermacht, die met indrukwekkende fanfares
werden aangekondigd, kon men dat voor de eigen bevolking verdoeze
len, maar de Duitse industrie had met de barre werkelijkheid te maken.
Meer en meer moest zij worden ingezet voor de aanmaak van uitsluitend
oorlogsmaterieel. Daartoe behoorde ook verbindingsmaterieel, waar
voor de radiofabrieken de nodige apparatuur leverden, zodat de Duitse
radioindustrie niet langer de gewone ontvangers voor de eigen bevol
king kon vervaardigen. Het gevolg is geweest, dat wij toestellen hebben
gemaakt voor Telefunken, Siemens en andere fabrieken. Deze Philipsradio’s werden in Duitsland onder die andere merken verkocht. Wij
konden nu onze mensen aan het werk houden, zonder een bijdrage tot
de Duitse oorlogsinspanning te leveren.
De Duitsers konden hun industriële plannen in verband met toe-
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komstige oorlogsoperaties niet meer alleen af. Zo kregen wij een aan
vraag binnen voor de ontwikkeling van apparaten, die tegen woestijn
zand bestand waren. Dat hield verband met de uitrusting van het
Afrika-korps, dat aanvankelijk in enkele campagnes een groot deel van
de Middellandse Zeekust zou veroveren. Voor onze produktie werd het
steeds moeilijker om aan grondstoffen te komen. De Duitsers hadden
onvoldoende nikkel, koper en andere materialen. Via een stelsel van
materiaalbonnen was de verdeling van deze zeldzame metalen georgani
seerd. Voor ons was het de kunst om aan deze bonnen te komen en
verder om daarop de materialen afgeleverd te krijgen. Ons pogen was
erop gericht zoveel mogelijk bonnen te bemachtigen en zo weinig
mogelijk af te leveren.
Daarnaast ontwikkelde men bij Philips ook een verfijnde techniek om
bezig te zijn met het vervaardigen van nieuwe ingewikkelde apparaten,
zonder dat er iets van betekenis tot stand kwam. Deze kans dankten wij
aan de reeds genoemde militaire hobbyisten die van hogerhand steun
voor hun denkbeelden hadden gevonden. Voor een nieuw produkt,
klein of groot, is altijd veel tekenwerk nodig. Van elk onderdeel moeten
tekeningen worden gemaakt, alles moet eerst op de tekentafel worden
opgezet en uitgewerkt, zodat het aantal van die tekeningen kan variëren
van enkele honderden tot ver boven de duizend. De ervaring heeft ge
leerd, dat deze nooit zonder fouten zijn. In zo’n stel van 100 stuks ver
tonen er zeker 10 de een of andere fout. Het is de taak van de fabricageafdeling die fouten op te sporen. Daar worden de tekeningen
nauwkeurig op eventuele fouten nagekeken en gecorrigeerd, of er
wordt althans op de fouten gewezen. In plaats van de hele map teke
ningen na te pluizen, waarbij mogelijk een zeventigtal correcties zou
worden gesuggereerd, stuurde onze produktievoorbereiding nadat er
tien fouten waren gevonden de hele partij tekeningen terug. Kwam
dan van hun tekenkamers de partij tekeningen weer naar Eindhoven,
dan vonden onze mensen weer 15 fouten en terug ging de hele map.
Ook kwam het voor, dat door de aanhoudende luchtbombardementen
op spoorwegkruispunten een partij zoek raakte. Er is weinig verbeel
dingskracht voor nodig om te begrijpen, dat van een vlotte afwerking
van zulke opdrachten niets terechtkwam. Met onwillige honden is het
slecht hazen vangen. Maar het was voor onze medewerkers wel zaak
het spel zo te spelen, dat niemand kon worden beschuldigd van sabo
tage.
Toch lag het gevaar van onverstandige sabotage altijd op de loer.
Het verzet kreeg meer en meer gestalte. Bij Philips bestond reeds sinds
1923 de Kern, een vertegenwoordiging van het personeel, waarmee wij
sinds jaren een georganiseerd contact hadden, dat ook in deze tijd zijn
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nut toonde. Met de leden van onze Kern hadden wij een afspraak ge
maakt, volgens welke wij op het hoofdkantoor aan de Emmasingel de
gevechten met de Duitsers zouden voeren. Ons standpunt was: als de
arbeiders drijfriemen gaan doorsnijden of dergelijke dingen uithalen,
wordt ons alles uit de hand geslagen. Dan komt hier de een of andere
Duitser aan het hoofd en die zal dat de mensen wel afleren. Als onze
medewerkers zich zo houden, dat wij afspraken kunnen maken, dan
vechten wij het verder met de Duitsers wel uit.
Aan dat consigne heeft men zich gelukkig in hoofdzaak gehouden.
Dat sloot niet uit, dat de kwaliteit van veel van onze artikelen aldoor
beroerder werd, doch daarop hadden wij nooit aanmerkingen. Wel
moesten onze interne afspraken worden opgevolgd, anders hadden wij
geen poot om op te staan. Verder wilden wij tot elke prijs vermijden,
dat er openlijke sabotagedaden konden worden vastgesteld.
Natuurlijk liep het met allerlei leveranties aan de Duitsers finaal mis.
Uit het voorgaande blijkt, dat men zoiets onze mensen van hoog tot
laag kon toevertrouwen, maar de tegenspelers waren ook weer niet ge
neigd daar genoegen mee te nemen. Enkele malen per jaar kwam er een
commissie uit Berlijn, die met ons om de tafel ging zitten om na te
gaan, wat er van de plannen voor leveranties was uitgevoerd. In werke
lijkheid was dat altijd weinig, maar onze produktiegrafieken prijkten
met fors opgaande lijnen, die elke zes maanden weer werden opge
schoven. Op de besprekingen met die commissie bereidden wij ons al
tijd zorgvuldig voor, waarbij mijn collega Dijksterhuis, bijgestaan door
de heer D. M. A. Swart, ervoor zorgde dat de verschillende afdelingen
hun verklaringen op elkaar afstemden. Gezamenlijk volgden wij één
lijn. In de ochtend werd er dan met de heren uit Berlijn geconfereerd,
tot de lunch. Dat ‘Mittagessen’ was bijzonder belangrijk. Wij wisten
zelfs in die tijd te bereiken, dat deze maaltijd bepaald copieus was. De
uitwerking bleef nooit achterwege. Als de bespreking werd hervat,
hadden onze bezoekers nog maar weinig zin om diep op de problemen
in te gaan en wij zorgden dan wel, dat zij weggingen in de overtuiging,
dat het de volgende maanden beter zou gaan.
In dat opzicht werkten onze grafieken bepaald nuttig. Wij konden
nog niet vermoeden, dat diezelfde getallen op een dag in 1942 zo’n
dramatische uitwerking zouden hebben ...

VERBETERING VAN IMAGE

De tijd, die mij in ruimere mate werd gegund door de beperking van
de activiteiten van Philips en door het achterwege blijven van reizen,
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heb ik getracht op andere wijze nuttig te maken. Voor een deel kwam
deze ten goede aan het organisatorische werk. Daarbij viel het mij wel
eens op, hoe typerend het was voor ons Nederlands perfectionisme, als
sommigen, overigens met de beste bedoelingen, bij hun werk voor de
‘ordening’ uit het oog verloren dat het ging om een door de Duitsers
opgezette zaak. Wij industriëlen zagen wel in, dat aan de door hen ge
wenste organisatievorm niet was te ontkomen, ik gaf zelfs als onder
voorzitter van de bedrijfsgroep Zwakstroomindustrie daaraan enige tijd,
maar wij gebruikten die groep meer om samen afspraken te maken, de
materialen onderling te verdelen, een gezamenlijk standpunt in te ne
men ten opzichte van de overheid en van de Duitsers, dan om alle ver
ordeningen keurig uit te voeren.
Ook op het domein van de gloeilampen was een zekere ordening
ontstaan, waarbij onze heer J. J. Haver Droeze optrad als voorzitter
van Vakgroep 8 der Bedrijfsgroep Elektrotechnische Industrie. Op
zeker moment dreigden van de kant der Duitsers moeilijkheden door
een plotseling uitgevaardigde oekaze, volgens welke meer dan de helft
van de gloeilampenfabrieken moest sluiten. De Duitsers wilden ons die
zaak onderling laten regelen, maar dat hebben wij volstrekt geweigerd.
Ten slotte heeft een Duitse medewerker van dr. H. Fischböck, de Duitse
commissaris-generaal voor financiën en economische zaken, uitgemaakt
welke fabrieken moesten ophouden te produceren. Daarbij werden
eerst de kleine fabrikanten uitgerangeerd. Omdat hier sprake was van
een maatregel van de bezetter hebben wij afgesproken deze firma’s van
gloeilampen te blijven voorzien, zodat zij gedurende de bezettingstijd
hun klanten konden blijven bedienen.
Eén van de taken, die ik mij in die periode had opgelegd, was het
scheppen van betere relaties en het daarmee verwante verhogen van het
vertrouwen in Philips. Naar mijn indruk was de reputatie van Philips in
Nederland niet zo gunstig als wij dat zelf graag hadden gezien. Zo
hadden wij de naam, dat wij in octrooiprocessen onze rechten met
stalen vuist verdedigden. Daarbij moest men echter wel in het oog
houden, dat wij voortdurend te maken hadden met een zeer felle con
currentie en dat wij meer dan enig bedrijf in Nederland grote sommen
ten koste legden aan onze research. Daarom konden wij niet lijdelijk
toezien als anderen van onze vindingen gebruik maakten, zonder daar
voor licentierechten te betalen. Over het vóór en tegen van dat stand
punt wil ik achteraf geen oordeel uitspreken, maar het deed onze naam
geen goed.
Iets dergelijks gold voor de gloeilampen. Onze vroegere directeur
van de Verkoopmaatschappij voor Nederland en Koloniën zwoer bij
stevige prijzen voor onze gloeilampen en hield daaraan keihard vast,
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met als resultaat dat er onder de paraplu van die hoge lampenprijs bij
het uitbreken van de oorlog liefst 23 fabrieken en fabriekjes van gloei
lampen bestonden. Die fabrikanten waren ons misschien daarvoor wel
dankbaar, maar het Nederlandse publiek merkte, dat de lampen hier
duurder waren dan in het buitenland, wat onze image niet flatteerde. Op
zeker moment heb ilc gedurende de oorlog het besluit genomen, dat wij
na de bevrijding onze lampenprijzen met 50% zouden laten dalen. De
Duitsers waren ons echter voor: zij bepaalden plotseling een aanzien
lijke verlaging van de verkoopprijs van de gloeilampen.
Verder hadden wij te kampen met een nasleep van de crisis. In 1932
hadden wij enkele jonge ingenieurs moeten laten afvloeien, waardoor
het verhaal was ontstaan dat wij onze ingenieurs zo maar op straat
zetten, wat met alle werkelijkheid spotte. Zulke dingen gaven mij de
overtuiging, dat het de moeite waard moest zijn te vechten voor een
betere klank van onze naam en ik geloof, dat wij in de oorlog in die
richting iets hebben kunnen bereiken. Mijn eigen instelling heeft daar
toe volgens mijn overtuiging wel bijgedragen. Vooral door mijn werk
in de foegin, waarbij ik ook onze concurrenten in de radiobranche ont
moette, heb ik kunnen bereiken, dat wij elkaar beter dan vroeger be
grepen.
Tegenover onze dealers heb ik eveneens getracht de reputatie van
Philips te verbeteren. Zij waren onze oudste relaties. In de tijd van
schaarste was het niet mogelijk hun de goederen te verschaffen, waar
van zij moesten bestaan. Gelukkig was het wel zo, dat wij de levering
van ons oudste produkt, de gloeilampen, steeds hebben kunnen vol
houden. Het is eigenlijk nog een wonder, dat er voortdurend ondanks
alle moeilijkheden gloeilampen leverbaar zijn geweest. Buitendien heb
ben wij geprobeerd voor onze dealers te doen wat wij konden om hun
zaken gaande te houden.
Ik had het gevoel dat wij als bedrijf daar moesten helpen, waar het
verantwoord was. Wanneer daarmee onze reputatie was gebaat, vonden
wij dat natuurlijk prettig, maar dat mocht nooit het motief zijn. Dat
gold zowel onze hulp aan het verzet als die aan anderen. Tot die laatsten
behoorde de burgemeester van Middelburg, mr. dr. Jan van Walré de
Bordes, die ik tot mijn goede vrienden mocht rekenen. In zijn stad was
hij zeer gezien, vooral om de manier waarop hij zich na de inval van de
Duitsers in de strijd om Walcheren had gedragen. Na de oorlogshande
lingen van mei 1940 was Middelburg er slecht aan toe. De oude binnen
stad was voor een groot deel verwoest, maar de Duitsers, in hun aan
vankelijk streven om de Nederlandse bevolking mee te krijgen, hadden
ook bij de wederopbouw van het beroemde raadhuis op ruime schaal
medewerking verleend. Voor de aankleding van dat herstelde monu-
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ment had de burgemeester twee kostbare Vlaamse wandtapijten op het
oog, die omstreeks 1640 te Brugge waren vervaardigd. Zij waren te
koop, maar de gemeente beschikte niet over het nodige geld. Het
Philipsconcern heeft een bedrag geschonken, waarmee de tapijten, die
thans één der zalen van het raadhuis sieren, konden worden gekocht.
Van het één kwam het ander. Er werd, alweer voor het raadhuis, een
bijzonder mooie antieke Vlaams-Brabantse kast aangeboden en ook
deze hebben wij voor Middelburg betaald. Later kwam er nog een
monumentale schouw bij. Bij de wederopbouw van Rotterdam hebben
wij voor het Maritiem Museum Prins Hendrik enige aankopen mogelijk
gemaakt, buitendien hebben wij restauraties bekostigd en dat alles ge
schiedde natuurlijk buiten medeweten van de Verwalters.
Wat de verbetering van onze reputatie betreft, heb ik in de eerste
oorlogsjaren een ervaring opgedaan, die hoogst teleurstellend was en
dat te meer, omdat het daarbij ging om het contact met een voor ons
belangrijk staatsbedrijf. Gedurende de oorlog zat onze research niet
stil en vooral op het gebied van de telecommunicatie maakten wij be
langrijke vorderingen. Het was te voorzien, dat na de bevrijding zeker
bij de telefoondienst een geweldige achterstand moest worden inge
haald en wij wilden op dat gebied ons aandeel kunnen bijdragen. Onze
relatie met de ptt in Nederland was altijd vrij stroef geweest. Zelf had
ik dat meermalen ondervonden. Enkele artikelen konden wij leveren,
zoals onze pupinspoelen, maar vóór de oorlog had een drietal buiten
landse maatschappijen de levering van de telefonische apparatuur in
handen, iets waar wij wel verandering in wilden zien gebracht. Of
schoon Otten en de toenmalige directeur-generaal van de ptt reeds
jarenlang geregeld besprekingen voerden, kon ik de gedachte moeilijk
van mij afzetten, dat deze functionaris weinig van Philips moest hebben.
Daarentegen werkten enige jonge ingenieurs van het PTT-laboratorium
en van onze research in die jaren bepaald geestdriftig samen om te zoe
ken naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van de draaggolftelefonie. Dat zag er veelbelovend uit en juist in de bezettingstijd werd er
prettig en collegiaal samengewerkt. Ook bestond er een goede ver
houding met de directeur van de Haagse Telefoondienst, de hoofd
ingenieur L. Neher, een buitengewoon bekwaam vakman, die in het
geheim reeds druk bezig was met de voorbereidingen tot het herstel na
de bevrijding.
Op een kwade dag kwam mij een vreemd bericht ter ore. Het heette,
dat de directeur-generaal, vrezende dat het laboratorium van de Kootwijkzenders van de ptt door de Duitsers zou worden ingepalmd, deze
belangrijke instelling wilde plaatsen onder de hoede van Siemens! Dade
lijk ben ik daarover met hem gaan praten, waarbij ik hem heb gezegd,
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dat hij zo’n Nederlands instituut toch beter bij ons laboratorium kon
onderbrengen. Dan hoefden Nederlandse ingenieurs niet onder de
Duitsers te werken. Hij wilde daarvan niet weten, ook toen ik hem
verzekerde, dat na de oorlog dadelijk de oude situatie kon worden her
steld. Zelfs dat gentlemen’s agreement sloeg hij af. Ik vroeg hem,
waartoe al die besprekingen met Otten en de samenwerking van
de PTT-ingenieurs met onze research-medewerkers hadden gediend.
Was dat dan zinloos geweest? En terwijl zijn gezicht wat rood aanliep,
verklaarde hij, dat het best eens zo kon zijn. Voor hem was Philips het
laatste bedrijf, waarmee hij in zee zou gaan. Hij had op dat gebied geen
fiducie in ons en kennelijk ook geen voldoende vertrouwen om met ons
afspraken te maken. Ik was diep verontwaardigd, ten eerste omdat hij
meer vertrouwen stelde in de Duitse Siemens dan in Philips en ten
tweede omdat hij al die jaren ons zoet had gehouden met nutteloze ge
sprekken. Het geval bezorgde mij een nare smaak in de mond die mij
bijbleef, ook nadat deze directeur-generaal per 31 december 1941
wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd met eervol ontslag was
vertrokken.

VERWALTERS

Gedurende de bezetting heeft de omgang met de Verwalters mij voor
grote problemen en stijgende moeilijkheden gesteld. Hun positie was
niet eenvoudig, de mijne nog veel minder. Zij waren er om toezicht
te houden en te zorgen, dat bij Philips alles zoveel mogelijk gebeurde
in overeenstemming met de Duitse wensen en belangen, maar zij be
grepen dat van ons geen echte medewerking viel te verwachten. Op
onze beurt wisten wij, dat hun chefs altijd meer van hen zouden ver
langen dan zij konden volbrengen.
Onze eerste Verwalters, dr. O. Bormann en de heer O. J. Merkel
werden begin juli 1940 benoemd en op 20 juli 1942 ontslagen door de
‘Reichsmarschall des Grossdeutschen Reiches’. Zij werden jegens ons
tenslotte te inschikkelijk geacht. Vermoedelijk vond dr. Bormann dat
allesbehalve een ramp. Hij had weinig respect voor het nazi-regime, ik
wist, dat hij persoonlijk de Duitse inval in Nederland had betreurd,
maar al wilde hij Philips’ belangen in het oog houden, toch werd hij
gedwongen de Duitse maatregelen door te voeren. Daarbij onder
vond hij voortdurend tegenspel, o.a. van mr. Guépin, die als jurist hem
telkens de voet dwars zette. Aanvankelijk was dr. Bormann niet eens lid
van de partij, later moest hij wel tot de Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei toetreden, maar hij droeg het insigne daarvan bij voor-
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keur aan de binnenkant van zijn revers. Van dr. Bormann zou ik beslist
niet willen beweren, dat hij ernaar streefde zich in zijn positie bij ons
persoonlijk te verrijken of er anderszins voordeel uit te slaan.
De heer Merkel had goede relaties met sommige hoge officieren en
als hij op reis ging om hen in Berlijn of elders te bezoeken, laadde hij
zijn auto vol met radio’s, die hij gul aan zijn militaire vrienden uit
deelde. Op het eerste gezicht was hij soepeler dan zijn collega. In het
begin placht hij mij voor te houden, hoe de heren in Berlijn bij voor
keur in Nederland figuren uit Oostenrijk met het bestuur wilden be
lasten, omdat die ‘veel gemoedelijker’ zouden zijn. De rijkscommissaris
dr. A. Seyss-Inquart en de commissaris-generaal voor financiën en
economie dr. H. Fischböck achtte hij daarvan goede voorbeelden,
waarvan hij verwachtte dat het ‘fabelhaft’ zou ‘klappen’.
In de nazomer van 1940 had ik met deze man een merkwaardig ge
sprek. Hij kwam bij mij op kantoor en zei:
‘Meneer Philips, ik moet eens ernstig met u spreken.’
Ik bood hem een stoel aan en vroeg wat er aan de hand was.
‘Ja meneer Philips, ik was dezer dagen in Den Haag en daar is mij
gezegd, dat men daar niet gelukkig is met de manier, waarop de Na
tionaal Socialistische Beweging hier wordt geleid. Dat laat veel te wen
sen over. In deze nieuwe tijd zou het zo ontzettend belangrijk zijn, als
enige invloedrijke Nederlanders zich daarachter stelden. Deze mensen
zouden dan ongelofelijk veel voor het land kunnen doen. Dan zou er
een totaal andere verhouding tussen de bezettingsautoriteiten en dit
volk ontstaan.’
Ik zei:
‘Meneer Merkel, als u met mij daarover praat, beschouw ik dat als
een poging tot het uitlokken van landverraad.’
Hij ging ‘unverfrohren’ op hetzelfde thema door en weer zei ik:
‘Meneer Merkel, u moet goed begrijpen, in mijn ogen is dit uitlokken
van landverraad.’
Voor de derde maal zinspeelde hij op de mogelijkheid, dat ik mij
achter de nsb zou stellen, waarop ik heb gezegd:
,Meneer Merkel, het is dan misschien maar beter dat ik deze kamer
verlaat, want daarover wordt met mij niet gepraat.’
Er bestond een groot verschil in karakter tussen Bormann en Merkel.
De eerste zou iets dergelijks nooit tegen mij hebben gezegd. In zijn
hart verfoeide hij de meelopers van de nazi’s evenzeer als ik. Bij Merkel
lag dat anders. Die had in Den Haag van zijn Duitse vrienden iets te
horen gekregen in deze geest: ‘Kun jij niet eens zorgen, dat meneer
Philips met enkele vrienden de nsb onder zijn hoede neemt? Dat zou
ook voor Nederland veel beter zijn.’ In die dagen hadden de Duitsers
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hier nog het gevoel, dat zij in de komende tijden heel Europa gingen
regeren en als Merkel zijn doel had kunnen bereiken, zou hij in Berlijn
een bijzonder goede beurt hebben gemaakt.
Het karakter van Merkel sprak vooral uit wat er gebeurde met de
twee portretten van Lucas Cranach de Oude, uit de verzameling van
mijn vader, namelijk van Luther en van Melanchthon. Tijdens de be
zetting werd al vrij spoedig bekend, dat de Duitse rijksmaarschalk
Hermann Goering grote ambities als kunstverzamelaar koesterde. Ook
de collectie van mijn vader genoot van die kant belangstelling en
Merkel deed wat hij kon om voor Goering interessante stukken te ver
werven. Wij konden hem slechts vertellen, dat het merendeel van de
verzameling niet meer in ons land aanwezig was, doch naar Scandi
navië was ondergebracht en vandaar waarschijnlijk naar Amerika. In
werkelijkheid bevonden de schilderijen zich in een Haagse bankkluis.
Op deze manier konden wij de aanslag op ons kunstbezit voorlopig
afslaan. Op zeker ogenblik wilde Goering zijn collectie speciaal met
werken van Cranach verrijken en weer kwam Merkel informeren
naar de twee Cranachs uit het bezit van mijn vader. Hij deed het met
zoveel klem dat wij het ten slotte geraden vonden deze kleine schil
derijen uit hun schuilplaats boven water te laten komen, ter vermijding
van gevaarlijke nasporingen. Daarop lieten wij ze in ons huis ophangen.
Toen hij maar zonder ophouden bleef informeren kreeg hij tenslotte
van ons te horen, dat ze bij ons thuis hingen. Begerig kwam hij ze
dadelijk bekijken en hij gaf ons te verstaan, dat wij voor de Cranachs
elke prijs konden vragen. Ik zei hem, dat er van enige prijs geen sprake
kon zijn: deze schilderijen waren niet te koop.
Hij merkte dat ik het been stijf hield en probeerde het op een an
dere manier. Er ontstonden meer en meer moeilijkheden met onze
materiaalvoorziening, wat Merkel gelegen kwam. Hij liet dóórscheme
ren dat als er geen Cranachs kwamen, er ook geen grondstoffen door
Duitsland werden geleverd. Dat kwam hard aan, ook in het directo
rium. Lang en breed werd er over gepraat of het aanging terwille
van twee schilderijtjes de bestaanszekerheid van duizenden in gevaar
te brengen. Weer kwam Merkel kijken, weer praatte hij over de
Cranachs en tenslotte zei mijn vrouw: ‘Meneer Merkel, als u ze wilt
stelen dan moet u dat doen, maar u kunt ze niet kopen.’ Te voren had
mijn vrouw op de achterkant van het portret van Luther het Lutherlied geschreven. En werkelijk, Merkel heeft de schilderijen meege
nomen!
Na de bevrijding is het portret van Luther, nog met de bijvoeging
van mijn vrouw aan de achterkant, uit Duitsland teruggekomen, maar
dat van Melanchthon is nooit meer achterhaald.

1
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Jaren later is Merkel in vergetelheid en in vrij armelijke omstandig
heden gestorven. Dr. Bormann heeft na de oorlog nog enige tijd in
Den Bosch gevangen gezeten, waar hij zich de vriendschap van de
gevangenisdirecteur wist te verwerven. Toen hij al over de 80 was
heb ik hem in Locarno nog eens bezocht en hebben wij ons verzoend.
Ik was getroffen door de wijze, waarop hij zijn hulpbehoevende vrouw
verzorgde. Met enige lichte ironie hebben wij die dag over de moei
lijkheden in Eindhoven kunnen spreken.
Als voornaamste opvolger van Bormann en Merkel verscheen dr.
L. W. Nolte, directeur van de AEG-vestiging te Neurenberg, op het
toneel. Hij was fabrikant in hart en nieren, een man die produktie en
nog eens produktie wilde maken. Hij had respect voor de Philipsfabrieken, maar de traditie van Merkel om radio’s bij auto’s vol weg
te geven heeft hij voortgezet. Naast hem kwamen er nog allerlei an
dere Verwalters, die elkaar in steeds sneller tempo opvolgden. Hun
druk werd zwaarder en zwaarder, waardoor onze moeilijkheden en
de dreigementen voor ons persoonlijk toenamen.

Op onze research hebben de bezetters heel moeilijk vat kunnen krijgen.
Wij hadden een lijst van onderwerpen in behandeling, die door de
Duitsers waren goedgekeurd. De vorderingen werden om de vier
a zes maanden gecontroleerd. Het resultaat was meestal teleurstellend,
doordat menige onderzoeker ook aan andere objecten werkte. Geluk
kig wisten wij vooruit, wanneer onze ‘inspecteur’ in aantocht was, zo
dat bij zijn komst de juiste instrumenten en modellen op de onderzoektafels stonden en bijvoorbeeld niet de complete i5kw omroepzender,
die kort na de bevrijding van Eindhoven als de spreekbuis van ‘Her
rijzend Nederland’ in de ether zou komen! Ook werd er veel aan
illegaal radiomateriaal geknutseld, maar ik wist van niets. Dat was
een stilzwijgende afspraak. Onze proefnemingen voor de televisie
konden wij ongestoord voortzetten, omdat de Duitsers het belang
daarvan voor de periode na de oorlog inzagen, terwijl zij wisten dat
hun eigen fabrieken daar niets aan konden doen.
Vooral bij het vorderen van de oorlog piekerde ik erover, wat de
Verwalters nu weer aan het uitbroeden waren en wat voor moeilijk
heden er van hun kant konden komen, waarbij ik hen dan wel zag
als boodschappenjongens van de bezetter. Als er een nieuwe Verwalter
op komst was, vond ik het toch belangrijk met hem kennis te maken.
Ik zou met hem moeten optrekken en wilde daarom bereiken, dat hij
persoonlijk niet bij voorbaat mij te vijandig gezind was. De Verwalters
moesten kunnen zeggen: ‘Met Philips kun je niet over ons nazi-systeem
praten, maar je kunt met hem wel een afspraak maken. Hij doet de
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dingen óf niet óf wel.’ Mijn tactiek tegenover een nieuweling was, dat
ik een avond naar hem toeging om hem dan uiteen te zetten, wat
Philips eigenlijk was en hoe wij werkten. Hij kreeg dan het gevoel,
dat hij aldus behoorlijk werd opgevangen. Was zo’n man uitsluitend
aangewezen op de informatie van de enkele NSB’ers, die hem van alles
op de mouw spelden, of op de contacten met andere Duitsers, dan
maakte dat de verhouding slechts moeilijker. Daarom rekende ik het
tot mijn taak, dat ik om de twee maanden enkele uren met de heren
praatte. Dat deed ik bij voorkeur bij hen thuis en niet op kantoor.
Voor de Verwalters waren enkele huizen gerequireerd. Deze waren
bewoond geweest door medewerkers, die nog op tijd ons land hadden
verlaten om onze staf in het buitenland te versterken.
Persoonlijk heb ik het bij de contacten met de Verwalters wel eens
bijzonder moeilijk gehad. Zo herinner ik mij een dag, waarop ik een
moeilijk gesprek met de Verwalters moest voeren, terwijl in mijn hart
zo’n felle haat tegen die mannen heerste, dat ik zelf maar al te zeer
besefte niets te kunnen bereiken voor onze mensen als ik met zulke
gevoelens een dialoog met hen moest beginnen. Tevens besefte ik,
dat het niet goed kon zijn mensen te haten, wie dan ook. Door met
jezelf te redeneren veranderen echter geen haatgevoelens. Er was
slechts één uitweg. In mijn kamer ging ik rustig op mijn knieën en
bad: ‘Heer, neem deze haat weg uit mijn hart tegen mannen die,
ook al zijn zij door een duivels systeem bezeten, toch medemensen
zijn’.
Daarna heb ik het gesprek gevoerd, waarbij ik objectief mijn argu
menten op tafel legde. Ik merkte dat mijn afkeer tegen de gesprek
partners werkelijk van mij was weggenomen. Natuurlijk waren wij het
niet met elkaar eens, maar de anderen toonden respect voor mijn
argumenten. Zonder hen te frustreren was het mij mogelijk geweest
op mijn standpunt te blijven staan.
Mij ervaring heeft mij geleerd dat God een mens het best kan
helpen, wanneer hij zich min of meer hulpeloos voelt. En daarvoor
zijn gelegenheden te over, speciaal in oorlogstijd!
In één opzicht stemden onze Verwalters merkwaardig met elkaar
overeen: zij koesterden geen enkel respect voor de aanhangers van
Mussert, de NSB’ers. Bovendien hadden zij wonderwel door, wat die
meelopers in werkelijkheid waard waren. De gevolgen daarvan zijn
naar mijn overtuiging groter geweest dan op het eerste gezicht kon
lijken. Wij telden onder onze 20.000 personeelsleden nauwelijks 200
NSB’ers, waaronder slechts enkele fanatiekelingen. Maar zelfs niemand
van hen stond op één belangrijke post! Zo bleven wij gespaard voor
allerlei dubieuze benoemingen van NSB’ers en soortgelijke figuren,
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zoals die in sommige bedrijven min of meer onder dwang zijn voor
gekomen.
In dit verband wil ik hier naar voren brengen, dat er geen betere
methode bestaat om een bedrijf of een organisatie kapot te maken,
dan het benoemen van de verkeerde personen. Wordt bijvoorbeeld
een baas bevorderd tot afdelingschef zonder dat hij daarvoor geschikt
is, dan gaat die man daaraan te gronde, terwijl bovendien de mensen
die onder hem moeten werken en de hele afdeling een knauw
krijgen. Mede door de gereserveerde houding van onze Verwalters
tegenover NSB’ers konden wij de gang van zaken bij de promoties in
het bedrijf vast in eigen hand houden. Aldus bleef de ruggegraat van
onze Nederlandse organisatie intact.
Goed beschouwd, bleven de Verwalters altijd aan de buitenkant
staan, echte medewerking werd hun van Philips uit niet gegund en
het meeste gebeurde altijd buiten hen om. Dat gold voor mijn be
moeiingen tot verbetering van onze image en evenzeer voor enkele
belangrijke gevallen van samenwerking met andere bedrijven, die
tijdens de bezetting ontstonden of die door omstandigheden een an
der karakter kregen. Zo werkten wij reeds veel jaren samen met
de Vitrite Works te Middelburg. Van oorsprong was dat een
Engelse onderneming uit de vorige eeuw, toen Engelse industriëlen
op het Europese continent tal van fabrieken opzetten. Wij namen
voor de helft in het kapitaal deel, maar het werd in de oorlogsjaren
duidelijk, dat deze Zeeuwse maatschappij, ondanks het uitstekende
produkt dat zij maakte, bij het herstel van de normale toestanden niet
bij machte zou zijn de nodige modernisering van het bedrijf door te
voeren, zodat wij ons aandeel wilden vergroten. De onderhandelingen
met de Zeeuwse geïnteresseerden waren bijzonder moeilijk, doch ik
had daarbij veel steun van onze mr. Guépin. Men wilde van die kant
gaarne het Zeeuwse karakter van de Vitrite Works behouden zien
en daarin zijn wij ten slotte geslaagd, onder meer door de handhaving
van Middelburg als zetel van de onderneming en door de benoeming
van Zeeuwse commissarissen, terwijl na overname van zo goed als het
gehele kapitaal dank zij onze hulp de gewenste modernisering werd
veilig gesteld. Ook is het ons tijdens de bezetting gelukt de samen
werking met de Draad- en Kabelfabrieken op een ander plan te bren
gen, hetgeen na de bevrijding tot een belangrijke ontwikkeling zou
leiden. Van beide ondernemingen ben ik in navolging van mijn vader
president-commissaris geweest.
Wel merkwaardig was de gang van zaken bij een voorzichtig geentameerde samenwerking met een kleine Amsterdamse fabriek van
grammofoonplaten, die een licentie had van de Engelse Deccamaat-
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schappij. De directie werd gevoerd door de heren J. C. en H. W. van
Zoelen. Nog heel goed herinner ik mij, dat ik in oktober 1942 te Zaltbommel de beslissende onderhandclingen met de heren Van Zoelen
heb gevoerd. Zeker dacht ik op dat ogenblik, dat de grammofoonplaat
voor Philips nog wel eens een belangrijk artikel zou kunnen worden,
maar dat wij met Siemens samen later tot de allergrootsten op dat ge
bied zouden gaan behoren, kon ik niet vermoeden. Zo ver gingen
mijn illusies toen nog niet.
Dat alles is gebeurd, zonder dat de Ver wakers daar enige notie van
hadden! Ik voor mij ging ook daarbij weer uit van de gedachte, dat
het beter was een deel van ons geld te steken in samenwerkingen van
deze aard, waarvan wij na de bevrijding de vruchten zouden plukken,
dan het in onze kas te houden, met alle kans dat de Duitsers het bij
hun gedwongen vertrek zouden meenemen. Ik wilde voortdurend
vooruitzien tot in de periode na de bevrijding en één van mijn ver
strekkende beslissingen in deze richting was die in 1942, waarbij ik
het aantal leerlingen van onze Jongensnijverheidsschool heb laten ver
dubbelen. Ik verwachtte dat wij na de bevrijding zeer veel vaklieden
nodig zouden hebben en dat was goed gezien. Zij waren broodnodig.
Op kort zicht waren echter aan de verdubbeling andere voordelen
verbonden. Wij konden veel jongens aan een goede opleiding helpen,
die tevens een waarborg inhield tegen een oproeping voor werk in
Duitsland, wat weer tot resultaat had dat wij een ruime keus hadden
om goede knapen voor onze school te selecteren.
De vraag, die de mannen aan de top van Philips zich in deze moei
lijke jaren stelden, luidde: hoe houden wij onze organisatie in conditie
tot aan de bevrijding? Over dat intact houden van een organisatie
maak ik graag de vergelijking met een park. Een goed geleide
industriële organisatie groeit als een groot park. Overal in het
rond staan de bomen, in een juiste verhouding, waarbij tijdig wordt
gezorgd voor nieuwe aanplant, om minder levenskrachtig hout te
vervangen. Maar als over dat park een vernietigende storm raast, beseft
de mens zijn machteloosheid. Hij kan daarna weer nieuwe boompjes
planten, in de hoop op groei, maar hij is vele jaren achterop, zelfs als
de nieuwe groei wil lukken. Daarom is het na de bevrijding onze vol
doening geweest, dat ondanks de bomen, die door de storm waren ont
worteld, het patroon intact was gebleven. Anders gezegd: dat ondanks
Duitse inmenging de Nederlandse Philipsorganisatie dadelijk weer
over de hele linie kon opbloeien.

10
De spanning neemt toe
Zoals te verwachten was na de tegenslagen, die de Duitsers in Rusland
en ook op politieke fronten ondervonden, namen de moeilijkheden
voor Philips in Eindhoven gestadig toe. In het begin hadden de nazi’s
verwacht, dat het Nederlandse volk in de strijd tegen Rusland, anders
gezegd de strijd tegen het communisme, vóór hen partij zou kiezen,
doch daarvan was geen sprake. De veldtocht in het oosten stelde zware
eisen aan de Duitse oorlogsproduktie, Hitler moest reeds een beroep
doen op zijn reserves aan mankracht voor het leger en nu werden
systematisch onder leiding van Fritz Sauckel de bezette gebieden ge
prest tot het leveren van arbeidskrachten voor de Duitse industrie. In
Nederland heette dat officieel ‘tewerkstelling in het buitenland’, maar
het volk sprak van dwangarbeid. Bij Philips kregen wij in 1942 voor
het eerst te maken met een ‘Sauckel-actie’, waartegen wij ons natuur
lijk tot het uiterste hebben verzet. De helpers van Sauckel kregen bij
ons te horen, dat deze actie volkomen in strijd was met het Land
oorlogreglement, zodat wij er niet aan wilden meewerken. Maar de
mensen moesten naar Duitsland. De heren van de Sauckel-actie hadden
hun dwangmiddelen en ondanks tegenwerking in alle regionen van
Philips zijn in totaal tijdens de oorlog ongeveer 3000 leden van ons
personeel gedwongen geweest tot het verrichten van arbeid in Duits
land. Voor het grootste deel waren het jongelui van 18 tot 20 jaar.
Op verschillende manieren hebben wij op deze maatregelen van
de bezetter gereageerd. In de eerste plaats gebruikten wij ze als ver
klaring van de vermindering van de produktie van voor de Duitsers
belangrijke artikelen. Als zij klaagden over slechte en te kleine afleve
ringen, konden wij wijzen op het weghalen van arbeidskrachten die
juist voor de betrokken produktie nodig waren. Daarnaast stond de
instelling van het ‘Bureau Buitenlandgangers’, dat als onderdeel van
onze afdeling Sociale Zaken voortdurend contacten onderhield met
onze weggevoerde mensen. Door briefwisseling, zendingen van lectuur
en pakjes werd er veel gedaan om deze mensen in Duitsland door hun
moeilijke omstandigheden heen te helpen, waarbij het verband met het
bedrijf bleef bestaan. Dat dit door de families zeer op prijs werd ge
steld spreekt vanzelf.
Wij begrepen, dat de bezetter het er meer en meer op zou aanleggen
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Nederlanders die buiten het arbeidsproces stonden, naar Duitsland te
sturen, waar men mensen te kort kwam. Het was weer aan ons zoveel
mogelijk personeel aan het werk te zetten, met zo weinig mogelijk
produktie als resultaat. Daartoe hebben wij enkele methodes toegepast,
met het accent op het cursuswerk en de bedrijfsgymnastiek.
Voor het eerste was mijn uitgangspunt: laten wij onze medewerkers
in deze jaren zoveel mogelijk aan de studie zetten. Daarbij dacht ik
vooral aan onze commerciële medewerkers, die op hun terrein feitelijk
niets meer te doen hadden. Wij hebben daarom onze commerciële af
delingen tot planningafdelingen gebombardeerd. Dat heeft mij veel
moeilijkheden bezorgd: een koopman wil actief zijn, hij wil verkopen,
en plannen maken vindt hij beneden zijn waardigheid. Maar planninggroepen kon ik tegenover de Duitsers verdedigen, verkoopafdelingen
niet meer. Wat was er nog te verkopen? Onze talencursussen waren
vooral bedoeld voor ons kantoorpersoneel, dat ook zo goed als niets
om handen had. Het ging om personeel, dat met allerlei landen over
de wereld had gewerkt. Op die afdelingen zaten mannen uren te kaar
ten en de meisjes deden er breiwerk, wat bij de Duitsers in de gaten
liep. Op grootscheepse wijze werden talencursussen ingesteld, waar
men Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans kon studeren. Wie wilde
kon zich daarbij laten inschrijven en natuurlijk werden de lessen in de
tijd van het bedrijf gegeven. Daarbij werd aan de conversatie aandacht
besteed. In onze kantines werden bij de lunch door het instellen van
Franse, Italiaanse en andere tafels automatisch groepjes gevormd, die
zo goed en zo kwaad als het ging in de gekozen taal gesprekken voer
den, onder het ‘genot’ van de philiprak.
De beschikbare hoeveelheden levensmiddelen voor de bevolking
werden voortdurend minder, zodat wij het wenselijk achtten ons per
soneel in de vorm van een bedrijfsmaaltijd enige bijvoeding te ver
schaffen. Het was een warme maaltijd, waarvan aardappels het voor
naamste bestanddeel vormden, maar wij deden ons best om er iets
van vlees of althans wat jus in te verwerken. Daarvoor kregen wij een
speciale fabriekstoewijzing. Niemand zou over de voedingswaarde de
loftrompet willen steken, maar het gaf halverwege de dag ontegen
zeglijk enige maagvulling, en het was extra. Over de philiprak wer
den heel wat grappen gelanceerd, maar als hij werd uitgedeeld waren
allen er als de lappen bij.
Daarnaast was er onze bedrijfsgymnastiek. Dat was een tot nu toe
ongebruikelijke zaak, maar met motieven als ‘het is goed voor de ge
zondheid van de werkers’ en ‘dat versterkt het moreel’ is het mij niet
moeilijk gevallen mijn uitvinding aan de Duitsers te verkopen. Zij von
den het uitstekend. Ieder personeelslid kreeg dagelijks één kwartier
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gymnastiek, wat drie kwartier vergde, omdat men zich naar de ver
schillende zalen die wij daarvoor hadden laten inrichten, moest be
geven.
Als bijkomstig voordeel gold dat ik voor de bedrijfsgymnastiek nog
enige speciale krachten heb kunnen aantrekken, waaronder in de eerste
plaats de kapitein J. D. S. Paters, vroeger een leidende figuur van
o & o, de sectie Ontwikkeling en Ontspanning van de Strijdkrachten.
Hij zou voor ons de bedrijfsgymnastiek organiseren en dat heeft hij
uitstekend gedaan. Wij hadden nog enkele prima militaire gymnastiek
leraren. Daarnaast hebben wij vrij veel oud-officieren aangenomen
voor de luchtbescherming. Deze voormalige militairen hadden bij ons
een min of meer beschutte werkkring.

DE BOMBARDEMENTEN

De twee bombardementen van de geallieerde luchtmacht op onze be
drijven in Eindhoven behoorden tot de schokkendste gebeurtenissen,
die ik gedurende de oorlogsjaren heb meegemaakt. Deze kwamen voor
ons totaal onverwacht. Volgens onze vaste overtuiging maakten wij
zo weinig materiaal voor de Duitsers, dat het nooit een bombardement
zou kunnen rechtvaardigen. Het eerste bombardement geschiedde op
6 december 1942, het tweede op 30 maart 1943. Als directie waren wij
daarvan volkomen onkundig gelaten. Hetzelfde gold voor onze staf
in Amerika. Later heb ik van mijn vader gehoord, hoe sterk hij het
zich had aangetrokken, dat men voor deze bombardementen niet enig
overleg had gepleegd met onze stafmedewerkers die zich aan de ge
allieerde kant ophielden. Zij beschikten immers over betere inlichtin
gen en kennis omtrent de ware situatie en hadden precies kunnen aan
geven, welke delen van ons fabrieksapparaat met de meest effectieve
uitwerking konden worden uitgeschakeld. Om één voorbeeld te noe
men: onze fabriek van zenders stond in Hilversum en als een vlieger
daarop slechts één bom had laten vallen, hadden onze mensen wel
gezorgd, dat de belangrijke objecten daar onbruikbaar zouden zijn.
Na de oorlog kwamen wij te weten, dat de geallieerde luchtmacht van
een bombardement op de fabriek had afgezien, omdat deze midden in
een woonwijk was gelegen.
Het bombardement van 6 december was onzes inziens een gevolg van
de mooie grafieken, zoals wij die voor onze vergaderingen met de
Duitse commissie uit Berlijn lieten maken om de heren weer gerust
gesteld naar huis te laten gaan. Het waren planningen die nooit werden
gerealiseerd. Deze grafieken kwamen onder ogen van allerlei mede-
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werkers, waarvan er ook deel uitmaakten van het verzet. Voor hen
was het kinderspel deze gegevens in handen te spelen van groepen,
die met de geallieerden in contact stonden, zodat op zeker ogenblik
men aan de overkant tegen elkaar zou uitroepen: ‘Kijk toch eens, wat
daar bij Philips in Eindhoven allemaal wordt gemaakt!’ Dat wij juist
alles in het werk stelden om dat niet te maken, werd minder grif
doorgegeven.
Die noodlottige zondagochtend waren mijn vrouw en ik met mijn
zwager Van Riemsdijk en mijn zuster Jetty op bezoek bij een nicht
die juist een kindje ten doop had gehouden. Daar dronken wij na de
kerk het gebruikelijke kopje surrogaatkoffie, toen wij plotseling in
de verte heel laag een eskader vliegtuigen zagen aankomen. Wij be
vonden ons aan de buitenkant van de stad, zodat wij alles duidelijk
konden zien en wegens het grote aantal vermoedden wij al dadelijk
dat het Engelse machines waren. Onze eerste reactie was: ‘Zou het
om het station van Eindhoven te doen zijn?’ Meteen zagen wij bom
men vallen, wij hoorden het dreunen van de inslagen en met ontzetting
begrepen wij dat onze stad werd gebombardeerd! Zo snel wij konden
zijn mijn zwager en ik op onze tandem naar De Laak gegaan, waar wij
allen gelukkig ongedeerd aantroffen. Op enige afstand zagen wij dat
de Demer, de voornaamste winkelstraat van Eindhoven, reeds in brand
stond. Mijn vrouw en mijn zuster zijn later op de andere tandem ge
volgd.
Van ons huis ben ik dadelijk op mijn fiets naar de binnenstad ge
gaan. Nu pas drong tot mij door dat onze fabrieken het doelwit van
de luchtaanval vormden. Omdat het even stil in de lucht werd, dacht
ik dat het bombardement wel voorbij zou zijn, maar terwijl ik naar de
Emmasingel reed, kwam er nog een laatste golf bommenwerpers aan
stormen, zodat ik snel ergens dekking in een fietsenzaak moest zoeken.
Ik had al gezien, dat ons kantoorgebouw treffers had gekregen. Er
was brand uitgebroken, maar met alle geweld wilde ik daaruit de twee
portretten redden, die Jan Vcth in 1916 bij het 25-jarig bestaan van
de zaak van mijn vader en oom Gerard had geschilderd. Gelukkig
waren de andere schilderijen en kostbaarheden uit het gebouw reeds
lang geleden in veiligheid gesteld. De portretten hingen in onze com
missariskamer, gelijkvloers. Door een venster klom ik naar binnen,
met een helm op. Brandweerlieden waren met mij meegegaan en
onder hen verdeelde ik gauw een partij goede sigaren die mijn vader
ergens in een kast had achtergelaten. Zelf kon ik een zilveren sigarenstel van mijn bureau meenemen, dat ik een jaar geleden van mijn col
lega’s had gekregen. Ik ging naar de commissariskamer, opende de
deur, maar op hetzelfde moment viel een groot stuk van het plafond
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naar beneden. Onze brandweerlieden wilden mij niet de kamer laten
binnengaan, zij vonden dat te gevaarlijk en zo moest ik helaas de por
tretten aan het vuur prijs geven. Het gebouw is totaal uitgebrand.
De ravage in de stad en in onze fabrieken was enorm. Het tijdstip
van het bombardement, op de zondagochtend na sinterklaasavond,
was wel zo gekozen dat de fabrieken niet in werking waren, maar de
bevolking telde meer dan honderd doden, in de ziekenhuizen lagen
tientallen gewonden en een deel van Eindhoven was door brand ver
woest. Mijn vrouw en mijn zuster Jetty hebben alle gewonden be
zocht. Het relaas van die bezoeken kregen wij te horen en daarbij
heeft ons één bijzonderheid sterk getroffen: niemand van deze Eind
hovenaren richtte enig verwijt tot de geallieerden! Er was één man,
die zijn vrouw en drie van zijn zeven kinderen had verloren. Toch
kwam er geen klacht tegen de vliegers over zijn lippen. Het moreel
van de Eindhovense bevolking bij dat bombardement is voorbeeldig
geweest.
Mijn persoonlijke reactie na het bombardement staat mij nog leven
dig voor de geest. Het veroorzaakte bij mij een diepe emotie toen ik
zag hoe de fabrieken, die met grote toewijding waren opgbouwd en
aan duizenden mensen werk gaven, in vlammen opgingen. Voor mij
betekende dit een verschrikkelijke confrontatie met de hardheid van
een oorlog, maar ik besefte dat deze oorlog tegen de Duitsers hard
moest worden gevoerd, wilde hij worden gewonnen en dat verzoende
mij met dit helse schouwspel. Ik kon het begrijpen. Maar tevens nam ik
mij vast voor door dat alles mij niet te laten neerslaan, ik wilde het
zien als een bewijs van de kracht van onze geallieerden, die konden toe
slaan waar zij meenden dat het moest. Ik had het gevoel, dat het nu
mijn plicht was ons personeel een hart onder de riem te steken. Ik
wist van Philipsmensen die ergens in een hoekje stil gingen huilen, wat
ik best kon begrijpen. Een stuk van ons levenswerk was verwoest. Dat
was de last van de oorlog, die wij te dragen kregen. Welnu, dat
moesten wij op de juiste manier opvangen. Bij die gedachte kwam ook
mijn mentaliteit als industrieel weer boven: voor mij stond vast, dat wij
deze kans moesten gebruiken om onze fabrieken beter en meer doel
matig te herbouwen en aan de plannen daartoe zouden wij morgen
moeten beginnen.
Reeds de volgende ochtend kreeg ik bezoek uit Den Haag. Onze
commissaris mr. Woltersom, mr. Hirschfeld en ir. Ringers, de re
geringscommissaris voor de Wederopbouw, kwamen bij mij om de
gevolgen van het bombardement in ogenschouw te nemen. Tussen
Ringers en mij bestond een uitstekende verstandhouding en in dit geval
hadden wij zijn hulp het meest nodig.

Ondertekening van een collectief contract in de jaren zestig tussen de
Nederlandse vakorganisaties en de directies van onze bedrijven in
N ederland.

Ontvangst van Koning Bhumibol en Koningin Sirikit van Thailand te
Eindhoven door Frans Otten en mij. (1960)

Loupart en ik ontvangen Henry Ford II, ter gelegenheid van een
bezoek, waarbij hij voor het eerst de Philips-Stirlingmotor bezichtigt.
(l94$)

President Habib Bourguiba van Tunesië bezoekt Eindhoven in gezel
schap van de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns.
(1966)

Tijdens een bezoek aan de Philipsfabrieken bekijkt Koningin Jidiana
door bet microscoop een door ons vervaardigde diamanten treksteen,
zoals deze voorden gebruikt voor het trekken van de ragfijne wolframdraad.

In Kenya wordt het contract voor de oprichting van een gloeilampen
fabriek getekend. (1965)

In gesprek met president Julius Nyerere van Tanzania bij zijn bezoek
aan de ELA-studio te Eindhoven. (1965)

Bij de opening van onze nieuwe, aanzienlijk uitgebreide lampenfabriek
te Surabaja toonde president Suharto zijn belangstelling.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX van Djokjakarta in ons vliegtuig
op weg van Djakarta naar Surabaja, waar ook bij de opening van de
gloeilampenfabriek bijwoonde. (196-1)

In gezelschap van de heer W.A.C.H. Bosschaart en dr. P.K. Kapre
van de Philipsdirectie in India op bezoek bij Pandit Nehru.

Het charmante rwelkomstceremonieel, zoals ik dat bij een bezoek aan
onze fabrieken in India onderga.

Informatief -praatje in één van onze fabrieken in Singapore.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Philipsorganisatie in
India maakte ons personeel een feestelijke boottocht.

Bezoek aan het Midden-Oosten in gezelschap van de heren Guépin,
A ckerstaff en Van Lanschot.

’the Mus
that maKes
HAPPY’

PHILIP

RECORDS

’ƒ Lands 'wijs, 's lands eer. In Nigeria.

In gesprek met studenten uit Ethiopië gedurende een conferentie van
Morele Herbewapening in het centrum te Caux.
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Hij heeft ons niet in de steek gelaten. Het ging er mij vooral om,
dat het herstel van onze fabrieksruimte zo spoedig mogelijk werd aan
gepakt, met het inschakelen van al ons personeel, om de Duitsers geen
enkel voorwendsel te verschaffen tot het wegvoeren van onze arbei
ders. De eerste maanden moesten wij aan het opruimingswerk be
steden. Bij een luchtbombardement is de glasschade enorm en eindeloos
lang zijn onze ploegen bezig geweest met niets anders dan het uitbik
ken van ontelbare ruitjes. Daarna hebben wij de vensters provisorisch
met karton moeten dichten, gezien de winter, maar ook wegens het
gebrek aan glas. Voorlopig was er geen sprake van, dat wij het gat in
onze produktie konden dichten.
Omtrent het bombardement verspreidden wij twee verschillende
lezingen. Tegen de Duitsers zeiden wij, dat de schade niet zoveel had
te betekenen. Onze produktie had ontegenzeglijk geleden, maar wij
meenden dat onze capaciteit wel spoedig zou zijn te herstellen. Dat
was nodig om onze mensen te behoeden voor de deportatie naar Duits
land en wij zijn daarin geslaagd. De andere lezing werd zo veel moge
lijk intern verspreid, in de overtuiging dat ook deze via de ondergrond
se naar de overkant zou worden doorgegeven. Volgens dat verhaal
was het bombardement zo geweldig effectief geweest, dat de eskaders
niet hoefden terug te komen. Ook hier heeft de waarheid ergens in
het midden gelegen. Tegenover de bezetter is elk bombardement tot
het uiterste benut om de achterstand in allerlei afleveringen te ver
klaren. In werkelijkheid was de schade van het bombardement zeker
niet te onderschatten en langzamerhand hebben wij bemerkt, dat bij
rampen als bombardement of brand er zich altijd drie stadia voordoen.
De eerste indruk is: Wat een geweldige schade! Dan komt het tweede
stadium, waarin men constateert, dat het hier en daar meevalt. Dan
blijken bijvoorbeeld zware machines nog herstelbaar te zijn. Zo heeft
deze laatste omstandigheid ertoe bijgedragen, dat de onophoudelijke
bombardementen van de geallieerden de Duitse oorlogsindustrie min
der hebben geschaad dan hun luchtfoto’s lieten vermoeden. Tenslotte,
in de derde fase, komt men tot de conclusie dat de schade in werkelijk
heid toch wel groot is.
Wegens de dreiging van luchtaanvallen hebben wij veel afdelingen
moeten spreiden, omdat op de bovenste verdieping van de gebouwen
niet meer mocht worden gewerkt. Om die reden werden in scholen
en niet meer in bedrijf zijnde fabrieken ruimten gehuurd, voor een
deel ten dienste van onze kleine ontwikkelafdelingen. Eén daarvan
werkte aan de stereofonie. Een voordeel was, dat die verspreide groe
pen heel prettig konden werken, zonder door de Duitsers op de vingers
te worden gekeken.
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ONVRIJHEID RUKT OP

Als groot bedrijf hadden wij voor onze produktie een menigte materiaalbonnen nodig en doordat altijd veel mensen van onze afdeling
Inkoop langs de weg waren om zulke bonnen te verwerven en vooral
om het materiaal daarop geleverd te krijgen, hadden wij in onze fa
brieken aanzienlijke hoeveelheden aan zeldzaam geworden metalen
weten te vergaren. Zelfs beschikten wij over zoveel koper en alumi
nium, dat de fabrieken in Duitsland, die minder mannetjes op de jacht
naar zulke metalen konden inzetten, daarop jaloers konden zijn. Dat
materiaal diende mede voor de vervaardiging van allerlei fabrikaten,
die niets met enige oorlogsproduktie hadden te maken, zoals de rönt
genapparatuur voor medische doeleinden. Deze werd voor een deel
in onze machinefabriek vervaardigd.
Begin 1942 kreeg ik bericht, dat een missie van de Rüstungsinspektion op komst was. Voor alle zekerheid ging ik hier en daar wat rond
neuzen en terwijl ik door de machinefabriek liep, viel mij op wat voor
grote hoeveelheden zeldzaam materiaal daar in onze zogenaamde normaalbakken lagen opgestapeld. Ik wist hoezeer allerlei Duitse fabrieken
om koper, aluminium, nikkel enz. verlegen zaten en de heren van de
Rüstungsinspektion moesten dat nog veel beter weten. Met ir. W. M.
de Vries, de bedrijfsleider van de fabriek, heb ik dat besproken en wij
besloten, met het oog op het komende bezoek, die zeldzame spullen
wat aan het oog te onttrekken, door alles zoveel mogelijk in de on
derste bakken te laten leggen. Enkele dagen later werd ir. De Vries
plotseling door de Duitsers ingerekend! Zijn opdracht om het ma
teriaal te verbergen was te grondig uitgevoerd. Tot zelfs in de toilet
ten was van alles verstopt. Een NSB’er had het aangebracht en zo was
de zaak aan het rollen gekomen. Ook al konden wij met onze bonnen
en fakturen precies aantonen, dat er geen sprake was van enig clan
destien gedoe, ir. De Vries bleef gevangen en moest naar het ‘Oranjehotel’ te Scheveningen. Hij was getrouwd met een Duitse, die vol
komen loyaal de Nederlandse zaak voorstond. De Duitsers hebben
haar enige malen verzekerd, dat haar man onmiddellijk in vrijheid
zou worden gesteld, indien zij verklaarde dat ik die opdracht tot het
verbergen van materiaal had gegeven, maar dat heeft zij hardnekkig
geweigerd. In dezelfde tijd werd ook onze heer G. J. L. M. Jenneskens naar Scheveningen getransporteerd. Deze had zich het ongenoe
gen van de Duitsers op de hals gehaald, doordat hij altijd tegenwerpin
gen maakte bij hun opdrachten. Het bezwaarde mij enorm, ook omdat
de detentie zo lang duurde.
Eén onzer medewerkers had mij al eens attent gemaakt op een
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zekere mr. Th. Bodde in Den Haag, die volgens hem bij de Duitsers
veel kon bereiken. Op een dag ben ik naar Den Haag gegaan om met
mr. Bodde te praten. Hij deed zeer druk, liet een woordenstroom op
mij los om te laten merken hoe ‘goed’ hij was, maar hij schermde ook
met zijn uitstekende Duitse relaties. Zijn kantoor was rijk voorzien
van portretten van belangrijke personen, versierd met opdrachten en
handtekeningen, en de namen van machtige kennissen rolden uit zijn
mond. Ten slotte kwam ik voor de dag met mijn verzoek, of hij kon
zorgen dat onze heren De Vries en Jenneskens vrij kwamen. Om dat te
onderstrepen zei ik, dat ik mij voorstelde de komende week opnieuw
langs te komen, met dertigduizend gulden bij mij. En werkelijk kwam
kort daarop Jenneskens vrij. Ir. De Vries werd naar Vught over
gebracht, waar hij al spoedig kon gaan werken in de daar gevestigde
werkplaats van Philips, die op de volgende bladzijden ter sprake zal
komen. Hij heeft daar zijn tijd nuttig besteed door op mijn verzoek
een project te maken voor een nieuwe machinefabriek. Na de oorlog
is deze machinehal tot stand gekomen en in 1951 werd het ook thans
nog mooie en doelmatige gebouw door prof. dr. J. Zijlstra als minister
van Economische Zaken geopend.
In hoeverre de bemoeiingen van mr. Bodde tot de verplaatsing van
ir. De Vries hebben geleid, is moeilijk te achterhalen. Ir. De Vries
heeft mij later verklaard, dat de Duitsers ten slotte zijn lezing van het
geval hebben aanvaard, volgens welke hij met de beste bedoelingen had
gevraagd het materiaal aan het gezicht te onttrekken, om de bezoekers
overbodige moeite te besparen. Dat zijn verzoek zo onverstandig was
opgevolgd betreurde hij zelf het meest, zo verzekerde hij de Duitsers.
Enige tijd later vroeg mr. Bodde mij te spreken. Dat leidde tot een
wat geheimzinnig onderhoud in een café tegenover het station te Eind
hoven, waar hij voor de dag kwam met zijn koffertje, met de dertig
briefjes van duizend! Op 15 maart 1943 hadden de bezettingsautoriteiten, om de geldstromen op de zwarte markt en de daarmee verwante
verschijnselen wat in te dammen, plotseling de bankbiljetten van ƒ 1000
en ƒ 500 ongeldig verklaard. Deze moesten worden ingeleverd en
slechts wie de legale herkomst voor de inspectie van de belastingen
kon verklaren, zou het betrokken bedrag vergoed krijgen. Mr. Bodde
wilde mij graag het geld ter hand stellen, om begrijpelijke redenen,
maar ik vertrouwde het niet en heb hem slechts toegezegd, dat ik zo
nodig na de oorlog de herkomst van dat bedrag officieel wilde ver
klaren. Daarop is hij wat teleurgesteld met zijn koffertje uit Eindhoven
vertrokken.
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ONZE WERKPLAATS IN VUGHT

Als iemand mij zou vragen, wat de merkwaardigste activiteit van
Philips is geweest gedurende de Duitse bezetting, zou ik lang moeten
nadenken, maar waarschijnlijk zou ik tenslotte antwoorden: ‘Ons werk
in het Duitse concentratiekamp bij Vught.’ Daar bij Den Bosch lag
niet het slechtste oord, waarover de bezetters beschikten om over
tredingen van de meest uiteenlopende aard te bestraffen. In ‘Vught’
verbleven politieke gevangenen, zwarthandelaren, lieden die tegen
over de bezetter iets hadden misdreven, bijvoorbeeld door het verber
gen van joden, naast beroepsmisdadigers en mensen, die totaal niets
hadden misdaan. Het kamp bestond reeds, toen op een dag in het
begin van 1943 één onzer Verwalters mij te spreken vroeg. Hij had
een verzoek uit Berlijn gekregen: zou Philips geen werk kunnen schep
pen voor de gevangenen in dat kamp? Het leek zo gunstig: het kamp
was niet ver van Eindhoven, zo stelde hij het voor, dus het zou een
mooie oplossing zijn, als Philips die gevangenen nuttig werk liet doen.
Mijn eerste reactie was volstrekt afwijzend. Ik dacht er niet aan! Mijn
voornaamste overweging was, dat ik daarmee de Duitsers de kans gaf
om een strafkamp aan de buitenwereld voor te stellen als een werk
kamp, een plaats, waar normaal werd ‘gewerkt.’
De Verwalter bleef aandringen en ten slotte zegde ik hem toe over
het voorstel nog eens te zullen denken. Ik besprak de zaak met mijn
collega Dijksterhuis en al overleggende kwam ik tot de conclusie, dat
er misschien toch iets voor de gevangenen was te bereiken. Ik stelde
voor mijzelf een aantal voorwaarden op, waaraan moest worden vol
daan, wilden wij in Vught werk laten verrichten. Ten eerste zou de
werkplaats onder ons toezicht moeten staan en niet onder dat van de
Duitsers. Ons leidinggevend personeel moest vrij in en uit het kamp
kunnen gaan. Wij zouden moeten uitmaken wie er tewerk werd ge
steld, wat voor werk hij zou moeten doen en hoeveel. Verder zouden
wij de mensen gedurende de middagpauze in de Philipswerkplaats een
warme maaltijd — iets beters dan de philiprak — mogen verstrekken.
Tenslotte wilden wij de Philipswerkers voor hun arbeid laten be
talen en het loon aan hun families uitkeren. Tot mijn grote verwonde
ring werden deze voorwaarden geaccepteerd, behalve de laatste. Wel
zou het later mogelijk worden, dat de gevangenen in de kantines van
hun verdiende geld allerlei extra dingen konden kopen. Tenslotte
is dat weer afgeschaft, omdat de werkers bij Philips dan tegenover
de anderen te zeer zouden worden bevoorrecht.
De Philipswerkplaats te Vught is inderdaad tot stand gekomen en
in februari 1943 werd er begonnen. In september 1944 kwam er door
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het beloop van de oorlog een einde aan. In die periode hebben wij
voor ik weet niet hoeveel mensen het leven in dit concentratiekamp
draaglijker gemaakt, indien wij het niet hebben gered. Dat laatste gold
zeker voor het joodse personeel van Philips, dat was ondergebracht in
het Sobu. Dat woord Sobu is voor de joden in het kamp te Vught een
begrip geworden, waaraan velen met schrik èn dankbaarheid denken,
zoals mij tot vandaag toe uit brieven blijkt. Eigenlijk was het Sobu
een afkorting, zoals ze destijds in zwang waren, maar dan één met
twee betekenissen. In het Nederlands was het de samentrekking van
de woorden ‘Speciale Opdrachten Bureau’, voor onze Verwalters be
tekende het ‘Sonderbüro’.
Reeds spoedig na de bezetting vaardigden de Duitsers tegenover
onze joodse medewerkers allerlei discriminerende maatregelen uit, die
geleidelijk in kracht toenamen. Als directie hadden wij de keus tussen
ons daartegen volstrekt te verzetten, of te zoeken naar aanpassingen.
In het eerste geval zouden wij niets hebben bereikt, langs de tweede
weg hebben wij althans bereikt, dat tal van levens van de betrokkenen
behouden zijn gebleven. Het begon bij ons in Eindhoven en later
te Hilversum met de afzondering van de joodse personeelsleden, die
eind 1941 in het Sobu werden ondergebracht. Deze afzondering kreeg
een steeds harder karakter, tot tenslotte in augustus 1943 alle joodse
medewerkers naar Vught werden verplaatst. Daar werden zij in een
speciale barak tewerkgesteld, zij het voortdurend in een hecht ver
band met Philips.
In het kamp-Vught bestond een algemeen deel met daarnaast de
Philipswerkplaats, die al spoedig verreweg de belangrijkste afdeling
van het kamp werd. Na augustus nam het Sobu daar een eigen positie
in. De bedrijfsleider van onze apparatenfabriek, jhr. ir. R. E. Laman
~
Trip,
\ , was met de algehele leiding van de Philipswerkplaats ofwel het
Philips Kommando belast. Geregeld ging hij naar Vught, waar hij werd
bijgestaan door verschillende stafmensen van Philips. Twee daarvan
wil ik hier noemen, de heren H. Maarschalk en C. H. Braakman, die
er voortdurend waren en daar enorm goed werk voor de gedetineer
den hebben verricht. Ook de gevangenen mr. J. Peters en ir. A. de Wit
hebben zich in dat opzicht bijzonder verdienstelijk gemaakt. In dit
kamp werd ook veel door de tewerkgestelden onderling geregeld,
terwijl een deel van het administratieve werk door de gevangenen werd
verricht. Zo was mijn vriend H. P. J. van Ketwich Verschuur bij de
administratie van het kamp ingedeeld, waar hij de kaartenbak onder
zich had. Hij wist precies wie er binnenkwamen en kon met Laman
Trip overleggen, wie van de nieuwelingen bij Philips zouden worden
ondergebracht. Politieke gevangenen kwamen er bij ons wel in, zwart-
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handelaren en misdadigers werden met grote beslistheid geweerd.
Meermalen ben ik ’s avonds opgebeld door de een of andere relatie,
die mij in wanhoop vertelde, dat zijn zoon Piet was opgepikt en nu in
Vught zat. Waarop onvermijdelijk de vraag volgde: ‘Kunt u niet
zorgen, dat hij op die werkplaats van jullie komt?’ Omdat ik er
vast van overtuigd was, dat mijn telefoon dag en nacht werd afgeluis
terd, was mijn antwoord steeds: ‘Goede vriend, met deze dingen heb ik
geen donder te maken. Je bent helemaal aan het verkeerde adres. Dat
is voor 100 procent in handen van de Duitsers. Ik wens je het aller
beste voor je zoon Piet, maar ik kan niets voor hem doen.’ En meteen
werd de telefoon neergelegd. Boem! Dat belette mij niet de naam van
Piet vlug te noteren en meestal zat binnen enkele dagen Piet op onze
werkplaats. Naar aanleiding van ons werk te Vught hebben wij tien
jaar na de bevrijding van de Vereniging van ex-politieke gevangenen
voor ons hoofdkantoor aan de Emmasingel een gedenkraam ten ge
schenke gekregen.Het was wel merkwaardig dat ik onder deze om
standigheden mocht samenwerken met twee van mijn clubgenoten,
Eb Laman Trip en Hans van Ketwich Verschuur. Dat hadden wij
in onze zorgeloze studentenjaren in Delft ons nooit kunnen indenken.
Ten slotte draaide er te Vught een hele fabriek, waar de mensen
blij waren dat zij aldus konden werken, terwijl voor velen ook dank
zij ons personeel contact met de buitenwereld mogelijk was. Er werd
te Vught van alles gemaakt, knijpdynamo’s, philishaves, radiobuizen,
er werden meters gerepareerd, er werd rekenwerk voor het laborato
rium gedaan, er werden allerlei documenten, die door de bombarde
menten waren beschadigd of verloren gegaan, op de schrijfkamer gecopieerd, door brand beschadigde grondstoffen werden er weer bruik
baar gemaakt. Nog levendig zie ik de Belgische oud-minister voor mij,
die heel ijverig met een staalborstel half verroest transformatorblik be
werkte. Tijdens een bezoek maakte ik een praatje met hem en hij
zei, heel tevreden: ‘Ah! M’sieur Philips, tout va bien!’ De mensen
waren daar al blij, dat ze geen Duitsers zagen.
Te Vught hebben vooraanstaande Nederlanders gewerkt, zoals prof,
mr. B. M. Telders, aan wie wij werk konden verschaffen op het gebied
van de octrooien, dat hij als weinig anderen beheerste, op de teken
kamer heb ik ir. Ringers ontmoet en zoals reeds is vermeld trof ik
daar ook ir. De Vries aan. De man die voor Philips met deze afdeling
de contacten onderhield was dr. Verwey, later directeur van ons na
tuurkundig laboratorium.
Het Sobu nam te Vught een bijzondere positie in. Alleen daarover
zou een boek zijn te schrijven, maar hier wil ik slechts vermelden
dat onze tactiek er stelselmatig op was gericht de joodse vrouwen en

L

De spanning neemt toe | 167

mannen aan het werk te zetten aan radiobuizen, het repareren van
meters en ander ‘kriegsentscheidend’ werk, waardoor een betrekkelijk
grote veiligheid voor deze Philipsmensen werd bereikt.
Het kamp-Vught heeft begin februari 1944 nog een tijd op stel
ten gestaan wegens het aanstaande bezoek van Himmler. Hij kwam het
kamp inspecteren. Zonder twijfel was hij één der verderfelijkste figu
ren onder de nazi’s, hij had de jodenvervolging, de vernietigingskam
pen en wat al niet meer op zijn geweten, maar wat zag ir. Laman
Trip, die hem rondleidde? Een kleine, vriendelijke, wat schoolmeester
achtige man, die door zijn brilletje alles bekeek, heel aandachtig en
precies. Hij overtuigde zich ervan, of de toiletten behoorlijk in orde
waren. Over het werk in de barak, dat hij met opmerkelijke intel
ligentie volgde, toonde hij zich uitermate tevreden, ook over wat er
op het Sobu werd gedaan, en bij het afscheid zei hij tegen Laman
Trip, dat indien er wensen waren, hij slechts rechtstreeks naar hem in
Berlijn hoefde te bellen. Ziedaar het raadsel van zo’n dubbelfiguur!
In 1940 had ook ik reeds met dat eigenaardige probleem kennis ge
maakt, toen de rijkscommissaris dr. A. Seyss-Inquart onze fabrieken in
Eindhoven kwam bezoeken. Hij wilde die fabriek van Philips in ‘zijn’
gebied wel eens zien. Die dag had ik mij ziek kunnen houden en dan
hadden de Verwalters daar rondgelopen, alsof zij Philips hadden ge
maakt. Dat wilde ik ook weer niet. Bovendien was er een kans, dat ik
vandaag of morgen een beroep op hem zou moeten doen. Ik besloot
hem te ontvangen, leidde hem rond en toonde hem onze montagebanden, terwijl ik mijn best deed om zo serieus mogelijk met onze
bezoeker te praten. Vóór alles wilde ik vermijden ook maar even te
lachen, uit vrees dat ik lachend op één foto met Seyss-Inquart zou
komen. Toch stond zo’n foto ergens in een krant die natuurlijk in
Londen is beland. Het laat zich denken, wat daar is gezegd: ‘Kijk toch
eens, hoe Frits Philips daar met die Seyss-Inquart aanpapt!’ Het was
beslist een moeilijk karwei daar rond te lopen met een Duits-Oostenrijker, die heel geïnteresseerd en vriendelijk deed, al was het maar om
dat hij zich toen nog voorstelde dat hij het Nederlandse volk zou mee
krijgen.
Wat ik met de rijkscommissaris beleefde, was nog niets, vergeleken
met mijn ervaring met dr. R. Ley, die aan het hoofd stond van de
organisatie ‘Kraft durch Freude’, een hoeksteen van het nationaalsocialistische bouwwerk in het Derde Rijk. Ook deze grootheid kwam
naar Eindhoven. Volgens mij zat de reden hierin, dat de partij van
Hitler door de mannen van de zware industrie in het Ruhrgebied op
het paard was geholpen. Dat kon de voormannen van de nazi’s een be
paalde belangstelling voor de grote industrieën hebben bijgebracht
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en kwam zo’n nazi-bons in Nederland op bezoek, dan wilde hij de
Thilipswerke’ bezichtigen. Dr. Ley verscheen dus met zijn gevolg
in Eindhoven. Hij was vooral geïnteresseerd in onze sociale voorziezieningen, waartoe ook onze woningbouw kon worden gerekend. Het
gezelschap was gearriveerd in een rij zonderlinge autootjes en op het
moment, dat de Philipswijken zouden worden bezichtigd, maakte hij
een uitnodigend gebaar naar de eerste wagen: ‘Herr Philips, mag ik u
verzoeken?’ Het was één van de eerste Volkswagens, in beginsel een
produkt dat onder de vlag van ‘Kraft durch Freude’ was tot stand
gekomen. Hij was daar geweldig trots op. Zo kwam ik naast hem te
zitten in een open wagen, die door Philipsdorp reed. Hij bekeek alles
aandachtig, uitte zijn grote waardering, maar ik zat op hete kolen. Per
slot van rekening kon ik moeilijk uit die wagen springen, dus mijn
enige verweermiddel bestond in het krampachtig vasthouden van een
ijzig strak gezicht. Voor geen geld van de wereld wilde ik door onze
Philipsmensen worden gezien naast een nazi-bons, aan wie ik met
een vriendelijk lachend gelegenheidsgezicht de details van onze sociale
woningbouw toonde.

EEN GLIMP VAN DE VRIJHEID

In maart 1943 werd ik gesteld voor een eigenaardig probleem, dat
een internationale achtergrond had. Nog altijd exporteerden wij van
Eindhoven uit naar onze Philipsmaatschappijen in enkele neutrale
Europese landen. Plotseling vonden de Duitsers, dat zij hun greep
op die organisaties moesten verstevigen. Daarbij hadden zij ook het
oog op Zwitserland gevestigd. Zij wensten, dat onze vestiging daar
evenals vroeger aan Eindhoven zou rapporteren, de Zwitserse directie
wilde daarvan niets weten, waarop de Duitsers dreigden onze export
naar dat land stop te zetten. Om onze Zwitserse organisatie in het
leven te houden was de levering van onze produkten echter volstrekt
noodzakelijk.
In dit verband breng ik hier de meidagen van 1940 in herinnering,
toen mijn vader met de voornaamste leden van de Philipsdirectie naar
Engeland was vertrokken. Bij onze voorbereidingen tot de verplaatsing
van de hoofdzetel van Philips naar Willemstad op Cura^ao was er
geen moment aan gedacht, dat ik de verantwoordelijkheid voor de
gang van zaken bij Philips in Nederland zou krijgen. Er bestond geen
enkele afspraak tussen de anderen en mij, volgens welke zij de zaken
buiten Europa zouden regelen en ik die binnen Nederland, plus wat
daarbij zou horen. Nu had zich onder onze stafmensen, die uit Eind-
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hoven via Den Haag naar Engeland waren vertrokken ook bevonden
dr. W. K. W. Brümmer, Duitser van geboorte en onze eerste buiten
landse jurist. Tijdens de oorlog had deze te Genève een klein bureau,
in opdracht van de nv Philips te Willemstad.
Omdat ik drommels goed voelde, dat de Duitsers niet zo gesteld
waren op het staken van de uitvoer naar een land, dat met goed geld
kon betalen, ben ik met de Verwalters gaan praten. Ik zag kans in
deze aangelegenheid een compromis te bereiken, mits ik zelf met onze
directie in Zwitserland kon spreken. Daar hadden de heren wel oren
naar, ook toen ik enige voorwaarden stelde. Ik wilde mij uitsluitend
laten leiden door het belang van Philips, wat niet bij voorbaat zou
inhouden dat het parallel ging met de Duitse interessen, verder wenste
ik, dat ik mij in Zwitserland even vrij zou kunnen bewegen als de
Zwitsers zelf. Het kostte wel enige moeite, maar ten slotte stemden
zij daarin toe, mits ik de reis zou maken in gezelschap van twee Verwalters, dr. W. Neye en dr. W. Gase. Ik kreeg mijn ‘Marschbefehl’.
De reis naar Zwitserland leidde ook ditmaal over Berlijn. Sedert mijn
vorige reis door Duitsland, nauwelijks twee jaar geleden, was de aan
blik van het land wel veranderd. De luchtbombardementen hadden hun
uitwerking niet gemist. Onze trein ging langs steden, waarvan de stationsemplacementen geregeld van de lucht uit werden bestookt. Bij
elk luchtalarm werd de trein onmiddellijk buiten het station gereden.
Voortdurend klonk het geloei van sirenes, in de verte vuurde afweer
geschut op de overtrekkende eskaders, maar tot mijn verwondering
benauwde dat mij niet in het minst. Die bommen waren toch niet
voor mij bedoeld, hield ik mij voor. Nu besefte ik pas goed wat het
betekende dat er boven Nederland zoveel luchteskaders ronkten, op
weg om de Duitse steden te verwoesten. Medelijden was voor ons daar
bij een relatief begrip en niemand wilde denken aan de ellende voor
zoveel mensen die zeker niet meer zo geestdriftig vóór Hitlers oorlog
waren.
In Berlijn bleven wij een dag over. Daar ontmoettte ik onze dr.
G. Kemna, een Duitser die gedeeltelijk daar, gedeeltelijk in Eindhoven
werkzaam was. Hij had zich het lot aangetrokken van onze Nederland
se jongens in Berlijn. Zij waren ‘gesauckelt’, zoals dat in het jargon
van die dagen heette. Voor deze jongelui had hij een grote woonschuit
gehuurd, waar zij onderdak vonden. Verder had hij kunnen bereiken
dat zij aan het werk waren gezet in de werkplaatsen en op de teken
kamers van onze fabrieken in Berlijn. Bij een bezoek ’s avonds aan die
boot bleek mij, dat zij het naar omstandigheden redelijk maakten.
Daartoe had uiteraard ook ons ‘Bureau Buitenlandgangers’ veel bij
gedragen. Met eigen ogen kon ik zien, wat dit werk voor effect had.
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Vooral de verzorging van de briefwisseling was belangrijk. Daaraan
werkten de mensen mee van onze afdeling Inkoop, die in Duitsland
voortdurend in de weer waren om voor de bonnen materiaal te ver
krijgen. Deze medewerkers hadden altijd lijsten bij zich van in dat
gebied verblijvende leden van het Philipspersoneel. Waren zij bijvoor
beeld in Hamburg bezig, dan bleven zij enkele dagen extra om na te
gaan, waar onze jongens waren ondergebracht en hoe zij het maakten.
Zij namen brieven voor hen mee, brachten ook weer post terug, zodat
de familie omtrent hun lot op de hoogte werd gehouden. Het was een
goed georganiseerde dienst, waarvan de heer R. A. Jongbloed van onze
afdeling Personeelszaken de spil vormde. Toen na de oorlog deze jon
gens weer thuis kwamen, was er tussen hen en het bedrijf een hechte
band gelegd. Velen van die weggevoerden wachtten trouwens niet
eens het einde van de oorlog af. Zij slaagden erin te voet naar Neder
land terug te keren en kregen dan prompt weer werk bij Philips.
Onder een andere naam werden zij bij onze personeelsdienst ingeschre
ven, waarbij tevens voor een passend persoonsbewijs werd gezorgd.
Ook daarvoor bestond een perfect werkende organisatie.
Van Berlijn ging de reis naar Basel. Gedurende dat traject kwam
het tot gesprekken met mijn begeleiders, waarbij één van hen op
merkte:
‘Meneer Philips, ik begrijp niet dat u nog altijd kunt geloven in een
overwinning van de andere partij. Dat kan toch nooit goed zijn! Denk
eens aan: als de Russen overwinnen, staan zij niet stil in Berlijn, ook
niet in Hannover, zij zullen zelfs Oldenzaal voorbijtrekken. In dat
geval zal uw land geheel door de communisten worden bezet. Maar
dan zult u merken, dat hun regime nog veel erger is, dan wat de
mensen in Nederland van ons beweren.’
Natuurlijk was ik het daarmee niet eens. Voor mij stond vast, dat
de Russen wèl zouden stilstaan, ver voordat ze aan ons toe waren en
dat wij onze herkregen vrijheid zouden behouden. Goed beschouwd
wilde het al veel zeggen, dat deze Duitsers in die tijd zo spraken. Een
maal over de grens in Basel, waren zij er het eerste bij om Zwitserse
kranten te kopen. Ook zij wisten, dat geen enkele krant in Duitsland
de waarheid weergaf.
Nadat ik te Zürich met onze Zwitserse directie besprekingen had
gevoerd, heb ik ’s avonds op een kade, onder de bomen, een ontmoeting
gehad met onze dr. Brümmer. Ik kon hem alles over onze situatie ver
tellen en hij was in de gelegenheid mijn familie te schrijven, hoe ik
het maakte. Daarvan mochten mijn begeleiders niets weten. Wel heb
ik mij gehouden aan hun verzoek, niet naar de Nederlandse ambassade
te gaan. Ik kon dat van hun kant begrijpen, omdat zij het nooit tegen-
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over Berlijn zouden kunnen verantwoorden. Het is mij gelukt de pro
blemen met de Zwitsers zo te regelen, dat wij aan Zwitserland onze
leveranties konden hervatten. Verder kwamen wij overeen, dat wij de
vraag van de souvereiniteit over de Zwitserse onderneming tot na de
oorlog zouden laten rusten. Tegenover de Verwakers hield ik het erop,
dat ik in Zwitserland niets had te vertellen, maar de hoofdzaak was en
bleef, dat wij onze afzet naar Zwitserland behielden.
Tot dusver scheen alles een normaal verloop te hebben, tot ik plot
seling voor een crisis kwam te staan. Er lag tegen het einde van maart
nog volop sneeuw cn na het bereiken van onze overeenkomst had ik
met onze directeur in Zwitserland afgesproken, dat wij gedurende het
weekend daarvan in Arosa zouden profiteren. Dat mocht niet van de
Duitsers’ Ik kon pleiten wat ik wilde, waarbij ik mij beriep op hun
toezegging, dat ik even vrij zou zijn als de Zwitsers, zij weigerden.
Zelfs dreigden zij met de arrestatie van mijn vrouw en kinderen als ik
mij niet aan hun consignes hield. Maar ik had een glimp van de vrijheid
gezien’ Ik had het verschil geproefd tussen de toestand in Zwitserland
en die in mijn land. Ik ben even volkomen over mijn zenuwen geweest,
zelfs heb ik een halve dag in mijn hotelkamer te Zürich op bed ge
legen. Gelukkig hebben daar enkele goede vrienden, die ik reeds jaren
geleden door de Morele Herbewapening had leren kennen, mij op
gezocht en dat heeft mij mede er weer bovenop geholpen.
We moesten echter verder. Tegen mijn begeleiders heb ik ver
klaard, dat ik van een verblijf in Arosa wilde afzien, maar nu ik toch
in Zwitserland was, meende ik wat onze zaken betrof beslist datgene
te moeten doen, wat ik bij een normaal werkbezoek zou ondernemen.
In Chaux-de-Fonds hadden wij een kleine apparatenfabriek en ik wilde
zien, hoe alles daar draaide. Daarmee gingen de heren akkoord. Wij
gingen per trein naar Chaux-de-Fonds. De hartelijke ontvangst daar
deed mij bijzonder goed. Op de terugreis heb ik mijn dwarskijkers
nog de stuipen op het lijf gejaagd door in een ander deel van de trein
te gaan zitten, zodat zij niet wisten of ik al dan niet in die trein was.
Jaren later heb ik van die Zwitsers gehoord, hoe jammer zij het hadden
gevonden dat ik mij niet met hen over de heren in verbinding had
gesteld. Het was dan een klein kunstje geweest hen onder een of ander
voorwendsel vast te houden. Achteraf vind ik het toch beter, dat het
niet is gebeurd, gezien de mogelijke complicaties. Zeker, de vrijheid
was aanlokkelijk, maar ik had er geen ogenblik aan gedacht onze men
sen in Nederland en mijn familie in de steek te laten.
Na de terugreis ben ik in Eindhoven naar onze huisarts gegaan. Ik
vertelde hem wat er in het hotel te Zürich was gebeurd, wat zo geheel
buiten mijn aard lag. Zijn advies luidde, dat ik ergens buiten enige
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weken tot rust moest zien te komen. Sylvia en ik zijn daarop dadelijk
naar het hotel Stameren in de buurt van Maarn getrokken.
In het begin werd ons daar weinig rust gegund. Op de avond van
30 maart werd ik plotseling opgebeld: onze radiobuizen fabriek was
gebombardeerd! De volgende dag ben ik dadelijk naar Eindhoven ge
gaan. Daar zag ik, dat het als bombardement een mooie prestatie was
geweest: van de 23 afgeworpen bommen waren er niet minder dan
21 in het doelgebied terechtgekomen, maar het was wel weer een
geweldige ruïne. Helaas waren er weer doden te betreuren. Doordat
het bombardement na werktijd plaats vond, waren het slechts drie
mensen, die nog werkzaamheden verrichtten.
Achteraf hebben wij nooit een afdoende verklaring kunnen vinden
voor een raadselachtig aspect van dat tweede bombardement. In die
dagen waren wij er volstrekt onkundig van dat de fabricage van radio
buizen, zowel voor de omroepontvangers als voor de militaire toestel
len, een ernstig knelpunt voor de Duitsers vormde, maar de geallieer
den wisten dat wel. Zo gezien was het bombardement van maart 1943
te verklaren, maar óns was bekend dat verreweg de belangrijkste buizenfabriek van het Philipsconcern stond ... in Hamburg! Sterker nog,
deze fabriek was gebouwd op een heuvel aan de buitenkant van de
stad, zodat zij van de lucht uit gemakkelijk op grote afstand moest zijn
te herkennen. Toch heeft die fabriek nooit een bombardement te ver
duren gehad, ofschoon een groot deel van Hamburg met de grond is
gelijk gemaakt.
Ook al werden er echter in Eindhoven nogal wat radiobuizen af
geleverd, het is toch wel interessant daarbij te vermelden, dat ze bij
duizenden wegens de slechte kwaliteit werden teruggezonden. Onze
mensen hadden een methode gevonden, waarbij ze bereikten dat de
buizen bij de keuring geheel aan de eisen voldeden, doch door een
chemische ingreep later snel aan hun einde kwamen. Het spreekt van
zelf dat — aangezien het streng geheim moest worden gehouden — onze
geallieerden daarvan evenmin op de hoogte waren.
Na mijn terugkeer in ons hotel was er al spoedig weer iets aan de
hand. Een oproep van de Sicherheitsdienst in Den Haag! De heren
wilden mij spreken. Ik koesterde enig vermoeden omtrent de reden.
Enkele dagen geleden was op De Laak iets voorgevallen, waaromtrent
wij reeds telefonisch waren ingelicht...
In ons huis logeerde mijn schoonmoeder, mevrouw Digna Vlielander
Hein-Myer, die fel anti-Duits was. Zij wist dat de Zwitserse consul
geregeld op en neer reisde tussen Nederland en Zwitserland. Bij hem
had zij een briefkaart in de bus gedaan, bestemd voor vrienden in
Zwitserland, als een stilzwijgend verzoek deze voor haar in Zwitser-
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land te posten. Daarop had zij geschreven, dat alle geruchten over de
slechte gedragingen van de Duitse bezetters niet alleen waarheid be
vatten, maar door de werkelijkheid verre werden overtroffen. Dat alles
ondertekend en van volledig adres voorzien! Natuurlijk werd de post
van die arme consul gelicht en zo kwam de briefkaart voor de dag.
Dat kon de Sicherheitsdienst niet op zich laten zitten. Eerst hadden de
Sö’ers getracht haar te arresteren in haar flat in het Haagse Marlot.
Daar was zij niet en de heren waren blijkbaar zo goed op de hoogte
dat zij naar De Laak kwamen, waar zij wel was. Nauwelijks zag zij,
ergens in de tuin zittend, enige verdachte figuren in de richting van
ons huis naderen, of zij holde naar de keuken, waar één van de meisjes
haar reeds wenkte dat zij zich dadelijk uit de voeten moest maken.
Onmiddellijk rende zij met haar hondje door de bosjes naar de tuin
manswoning en zei tegen de vrouw van onze tuinman: ‘Hier is mijn
sjaal, doe die om, ga naar de tuin en zeg hun dat je daar de hele mid
dag hebt gezeten.’ Zelf deed ze een sjaal van de vrouw om, ze nam de
tuinman bij de arm, liep met hem heel rustig de straat op en daarna was
ze volkomen verdwenen! Niemand op De Laak wist, waar zij was en
de lui van de sd wisten het nog minder. Zij waren woedend. Eerst
gingen zij de dienstmeisjes uithoren, zonder enig resultaat en toen één
van hen tegen een meisje zei: ‘Dat lieg je!’ was het antwoord: ‘Nou
dan lieg ik.’ Er was een Nederlandse NSB’er bij, die aan Fritsje, een
jochie van drie jaar, vroeg: ‘Waar is je opoe?’ Bij ons in de familie
wordt dat woord nooit gebruikt, dus hij had Fritsje even goed kunnen
vragen, waar de sjah van Perzië uithing. Met dat al was mijn schoon
moeder verdwenen en nu wilden de heren van de sd mij aan de tand
voelen. De boodschap kwam uit Den Haag. Ik belde op en vroeg of ik
de volgende week langs kon komen, omdat ik dan toch in Den Haag
moest zijn. Dat was de methode om uit te vorsen of het om iets ernstigs
ging. Dat werd goed gevonden. De zaak scheen dus niet dringend te
zijn.
De week daarop werd ik in Den Haag bij de Sicherheitsdienst heel
correct ontvangen. Weldra zat ik tegenover een meneer, die mij de
briefkaart van mijn schoonmoeder voorlegde, met het verzoek die eens
voor te lezen. Hardop! Met een stijf gezicht las ik het verhaal voor,
maar meteen bedacht ik, dat ik dit geval het beste zo kon spelen, alsof
zij, ofschoon in werkelijkheid goed bij haar positieven en een vrouw
van het type dat niet is klein te krijgen, op zijn minst genomen toch
wat eigenaardig was. Ik begon onbedaarlijk te lachen en riep uit: ‘Nu,
dat is wat moois!’
‘Waarom lacht u?’ was zijn verwonderde reactie.
‘Wel...’ Ik haalde mijn schouders op en wees op mijn voorhoofd.
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‘Begrijpt u dan niet, dat mijn schoonmoeder een beetje ... ? Dat is
ook nog jullie schuld.’
‘Hoezo ? !’
‘Haar jongste zoon is bij de Grebbe gesneuveld. U weet zelf wel,
wat daar is gebeurd. Sindsdien is zij van de kook en als ze maar een
Duits uniform ziet, is ze meteen verschrikkelijk opgewonden.’
‘Dat kan wel zijn, maar wij wilden haar toch enige vragen stellen.’
‘Vragen stellen ... Hoe wilt u dat doen? Ze is weg!’
‘Maar u weet toch wel, waar ze is.’
‘Neen. Dat wilde ik juist van u weten. Uw mensen kunnen haar
toch zeker wel vinden. Wij weten het niet en dat hebben we aan
jullie te danken.’
Daarop ben ik verschrikkelijk tegen die man uitgevaren en ik besloot
met luid op te merken: ‘Dat jullie bij mij huiszoeking doen, zonder mij
te waarschuwen, dat is absoluut ongehoord!’
‘Ja maar meneer Philips,’ en hij wees op de briefkaart, ‘wij moeten
daar toch iets aan doen.’
‘Bij een oude vrouw, zoals zij? ... Is dat alles wat jullie hier te doen
hebben? Hebt u niets belangrijkers te doen?’
Hij was aardig overdonderd en het slot was, dat ik hem moest be
loven haar de boodschap over te zullen brengen, als ik haar weer
ergens zou treffen. Ik herhaalde, dat zij door hun toedoen over haar
toeren moest zijn weggegaan, de hemel mocht weten waarheen, en
daar was geen woord te veel bij. Ik wist toen werkelijk niet, waar zij
was. Daarmee was het geval wat mij betreft wel afgedaan. Eigenlijk
was het een futiliteit, zij het dan een voorbeeld van de vreemde dingen,
waaraan wij in die dagen blootstonden. Mijn schoonmoeder is van dat
bewuste moment af tot het eind van de oorlog ondergedoken geweest.
Korte tijd later, nadat ik van ons verblijf in de Utrechtse bossen
weer vol moed naar Eindhoven was teruggekeerd, zou ik voor hetere
vuren komen te staan.

n
In gevangenschap
Eind april 1943 vertoonden de Duitsers, die nu op meer dan één front
werden teruggeslagen, tekenen van onrust en onzekerheid. Na hun
overwinningen in 1940 hadden zij aanvankelijk in Nederland alle
krijgsgevangenen vrijgelaten, maar met de dreigende invasie voor ogen
zagen zij in, dat in een land met zo’n lange kustlijn de oud-militairen
voor hen een gevaar konden vormen. Op 29 april maakten zij plotseling
bekend, dat leden van de voormalige Nederlandse weermacht zich
moesten melden. Dat bracht overal grote opwinding teweeg, want
velen vreesden opnieuw in krijgsgevangenschap te worden gesteld. Bij
de Hoogovens en de Staatsmijnen werd gestaakt en op vrijdag 30 april
liepen ook bij ons velen de fabriek uit.
Onmiddellijk stond voor mij vast, dat de toestand heel gevaarlijk kon
worden en ik kreeg sterk het gevoel, dat ik van hetzelfde ogenblik af
alles wat ik deed nauwkeurig moest vastleggen. Eerst ben ik naar de
Verwalters gegaan, daarna heb ik mij met de Rüstungsinspektion in
verbinding gesteld en daar werd mij verzekerd, dat de arbeiders van
Philips de nodige ‘Ausweise’ zouden krijgen, zodat niemand zich be
hoefde te melden. Een ‘Ausweis’ was een papier, doorgaans rijkelijk
voorzien van stempels, dat degene op wie het betrekking had vrijstelde
van de een of andere maatregel van de bezettingsautoriteiten. Het wan
trouwen tegen de Duitsers was echter te hoog opgelopen, de geruch
tenmolen draaide in onze fabrieken op volle toeren. Daar het mij niet
mogelijk was de toezegging van de Rüstungsinspektion dadelijk overal
bekend te maken, liepen onze mensen meer en meer de poort uit.
Tegen het einde van de middag heb ik met de Verwalters overleg
gepleegd en hun voorgesteld, dat wij de volgende zaterdagochtend vrij
zouden geven. Zij stemden toe en kort daarna werd aan de fabriekspoorten bekend gemaakt, dat er in verband met een vrije dag zaterdag
niet zou worden gewerkt. Toevallig was het dan 1 mei. Ook de
Rüstungsinspektion, waarmee intussen telefonisch overleg was ge
pleegd, gaf haar toestemming. Het niet werken op deze zaterdag kon
dus niet als een staking worden beschouwd.
Die ochtend ben ik niet naar kantoor gegaan, maar ik ben gaan
kijken naar het afnemen van de eindexamens van onze Jongensnijverheidsschool. Die vielen juist op deze dagen, hetgeen achteraf voor mij
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nog een geluk was. Altijd had ik belangstelling voor ons vakonderwijs
getoond en in de oorlogsjaren was het mijn gewoonte de examens te
inspecteren. Ik vond dat een interessante en nuttige bezigheid, nu was
het bovendien een deel van mijn gewone werk, zodat de Duitsers mij
nooit konden verwijten dat ik die ochtend had gestaakt. De volgende
zondag hebben wij de gevaarlijke toestand ernstig besproken, nadat
ik ook had geïnformeerd hoe het bij de Hoogovens in IJmuiden en bij
de mijnen in Limburg was gesteld. Daar een verlossende invasie niet
voor de deur stond, was op dat ogenblik een voortgezette staking zin
loos, want deze zou veel mensenlevens kunnen kosten, te meer omdat
de bezetters voor heel Nederland het politiestandrecht hadden afgekondigd.
Wij besloten dan ook alles te doen om onze mensen de volgende
ochtend aan het werk te krijgen. De Kern werd ingeschakeld om in
alle wijken in en om Eindhoven hen daartoe op te wekken. Met de
Kern zelf zou ik maandagmorgen om halftwaalf een bespreking heb
ben. Het was mijn bedoeling dat die maandag zo rustig mogelijk zou
verlopen.
Helaas bleken de Duitsers het domste te hebben gedaan, wat zij in
de gegeven omstandigheden konden doen. De mensen die ’s maandags
naar hun werk wilden gaan, zagen plotseling aan de poorten een
zware Duitse bewaking, waarop velen niet eens naar binnen gingen.
Erger was, dat door een overigens begrijpelijke voorzorg van het
gemeentelijke gasbedrijf onze fabrieken zonder gas stonden. De gas
voorziening door de Staatsmijnen had wegens enkele stakingen korte
tijd gestagneerd, maar was intussen hervat, waarop men bij de ge
meente had besloten eerst voor de bevolking de. gashouder vol te
pompen, alvorens aan Philips gas te leveren. Op de fabriek was ech
ter de reactie: ‘Zie je wel: geen gas! Dus ze staken nog in Zuid-Limburg. Dan gaan wij ook naar huis.’ Onze fabrieken waren al dun bezet
en de lui die er wel waren, begonnen zich meer en meer onbehaaglijk
te voelen. Tenslotte liepen ook zij de poort uit. In de binnenstad werd
het rumoerig, er ontstonden opstootjes, waarbij ergens een melkwagen
werd omgegooid. De toestand werd beklemmend. Tegen halftwaalf
wilde ik mij naar de vergadering met de Kern begeven, om er nog
eens sterk op aan te dringen dat onze mensen allen weer aan het
werk zouden gaan, maar opeens stapten Duitse militairen mijn kantoor
binnen. Ik mocht mijn kamer niet verlaten!
Binnen korte tijd was het gehele directorium op Duits bevel in mijn
kamer bijeen, met uitzondering van onze heer Spaens, die elders ver
toefde. Ik belde mijn vrouw op om haar te vertellen, dat ik met mijn
collega’s gevangen zat. Niemand had er enig begrip van, hoe lang dat
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kon duren. Zij beloofde even langs te komen. Spoedig verscheen zij
met enkele spellen kaarten. Wij bleven wat praten, er werd voor tijd
verdrijf een spelletje kaart gespeeld en ik had intussen nog de moge
lijkheid naar het toilet te gaan, om daar alle overtollige papieren uit
mijn portefeuille en vooral mijn opschrijfboekje kwijt te raken. Op
onze kamer bleef voortdurend een Duitser ons bewaken. Later in de
middag kwamen er enige heren, die ons mededeelden, dat wij naar
Haaren zouden worden overgebracht. Daar was het seminarie ingericht
tot een speciale gevangenis, ten dienste van het vooronderzoek. Toen
mijn vrouw tegen mij de opmerking maakte: ‘Dat is eigenlijk wel goed,
want stel je voor dat de oorlog voorbij was en jij had niet gezeten,’
ontplofte één van de Duitsers bijna. Hij beet haar toe: ‘Dus u gelooft
dat jullie de oorlog winnen!?’ waarop zij hem doodleuk vroeg: ‘Maar
wat gelooft ü dan?’ Daarna is mijn vrouw naar huis gegaan om het
hoognodige voor mij in een koffertje te pakken.
Het nieuws van onze gevangenneming ging als een lopend vuurtje
door Eindhoven en de Duitsers deden het hunne om de mensen bang
te maken. Van hun kant werd rondgebazuind dat meneer Philips ge
vangen zat en als de arbeiders van Philips op zijn leven prijs stelden,
moesten ze onmiddellijk het werk hervatten. Dat was een dreigement,
maar het is die dag niet bij intimidaties gebleven. Wij waren er vol
komen onkundig van, wat zich in de stad afspeelde. Later hebben wij
vernomen, dat ongeveer terwijl wij werden weggevoerd te Eindhoven
op ons fabrieksterrein zeven mannen zijn gefusilleerd, waaronder vier
van ons personeel. Eén van hen werd opgepakt, terwijl hij in zijn
tuintje aan het werk was. Op de vraag van de Duitsers, of hij soms
aan het staken was, antwoordde hij, dat hij deze week met verlof was.
Daarna wilden zij weten, of hij dan wel zou hebben gestaakt, als hij
geen vrije week had. In alle eerlijkheid gaf hij toe, dat hij dan zou
hebben meegestaakt. Ook hij kwam voor het vuurpeloton.
Op diezelfde dag zijn enige leden van de Kern, toen ze hoorden
dat ik was gevangen genomen, naar de Duitsers gegaan. Zij boden zich
aan om in mijn plaats naar Haaren te gaan. Hun motief was: Meneer
Philips heeft een gezin met zes kinderen en bovendien heeft hij geen
enkele schuld aan deze staking. Het was wel een bewijs, dat men in
oorlogstijd veel voor elkaar over had.
Met de drie leden van het directorium werd ik per taxi naar Haaren
gebracht door één Duitse bewaker. De taxi kreeg nog een lekke band,
waarop wij zijn uitgestapt en wat hebben gewandeld. Niemand dacht
aan weglopen. Wij begrepen, dat de Duitsers ons eigenlijk van niets
konden beschuldigen. Bij het binnengaan van de gevangenis heb ik nog
eens achterom gekeken en in mijzelf gezegd: ‘Het is nu drie mei, de
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bomen zijn al groen; hoe zal de wereld er uitzien, als ik er uitkom?’
Toch was het mij op dat ogenblik, alsof de loodzware last van de ver
antwoordelijkheid van mij afviel! Pas veel later is tot mij doorgedron
gen, hoe mijn leven die dag aan een zijden draad heeft gehangen. De
Duitse commissaris-generaal voor de staatsveiligheid Hans Rauter was
woedend over de stakingen en dreigde, dat hij voortaan slechts direc
teuren zou laten fusilleren. In Den Haag was men van zins met de
zwaarste maatregelen er goed de schrik in te brengen.
Nog dezelfde avond werd ook in de dorpen om Eindhoven, waar
veel van onze arbeiders woonden, door de Duitsers via luidsprekerwagens omgeroepen: als de bevolking wilde voorkomen dat ingenieur
Philips zou worden doodgeschoten, dan moest iedereen weer gauw
aan het werk gaan.
Mijn vrouw begreep ook, dat mijn leven daarvan kon afhangen,
maar zij besefte sterk, dat uiteindelijk leven en dood in Gods hand
liggen. Wonderlijk genoeg sliep zij die nacht heel goed, maar het was
de volgende ochtend voor haar toch een heerlijke gewaarwording het
geklikklak van de honderden klompen te horen, waarop in die dagen
de mensen ook langs ons huis zich naar de fabriek begaven.
De gevangenis te Haaren was eigenlijk ten dienste van de sd, maar
wij waren ingesloten op bevel van de Rüstungsinspektion, ofwel van
het leger. Tussen weermacht en veiligheidsdienst heerste een grote
rivaliteit. De sd was niet zo fel op ons gebeten en wij hebben het
als directorium van Philips in Haaren vrij draaglijk gehad. Weliswaar
kregen wij de normale gevangeniskost, maar wij mochten pakjes ont
vangen, wij mochten ’s ochtends en ’s middags een uur in de tuin wan
delen en eigenlijk scheen de leiding daar in Haaren er wat verguld
mee te zijn, dat zij bijna de hele directie van Philips te logeren had.
Deze eerste week heb ik mijn cel gedeeld met dr. Gilles Holst. Dat
is ons goed bevallen. Op veel gebieden hadden wij dezelfde belangstel
ling, hij was enorm belezen en geen van beiden hadden wij last van
een somber humeur. Tijdens onze wandelingen in een gedeelte van
het park van het seminarie, met Dijksterhuis en De Vries, hadden wij
natuurlijk eindeloze gesprekken. Het was dan ook wel een slag voor
mij, dat na een week de anderen in vrijheid werden gesteld en ik niet.
Als bewaker hadden wij een Duitser, die in Polen had gewoond en
daar als Duitser ook gevangen had gezeten. Nadat mijn collega’s weer
in vrijheid waren, bekende hij mij hoe spijtig hij het vond dat ik moest
blijven. Intussen was ik daar anders over gaan denken. Ik legde hem
uit, dat het bij nader inzien zo toch beter moest zijn. Na wat er op
die beruchte maandag was gebeurd, zou zo’n spoedige vrijlating van mij
licht een verkeerde indruk maken. Dan zou er worden gemompeld:
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‘Nu zie je: mensen van het personeel worden doodgeschoten, maar
zo’n Frits Philips komt er al gauw goed af.’ Dat begreep deze man
volkomen.
In mijn kamer ging ik mij op een langer verblijf voorbereiden. Op
het bezoekuur bracht mijn vrouw wat aankleding mee, zoals een tafel
kleedje, een mat op de vloer, twee Van Gogh-reprodukties aan de
wand. Zelfs kreeg ik een stopcontact voor mijn philishave. Ik mocht
omgang hebben met enkele gijzelaars, die na de overplaatsing van
enige honderden gijzelaars naar Sint-Michielsgestel in Haaren waren
achtergebleven om voor de gevangenen te zorgen. Vergeleken met
mijn medegevangenen had ik het daar zelfs goed. De meesten van hen
moesten een cel met z’n vieren delen en werden geregeld zwaar ver
hoord. Waren de verhoren geëindigd, vaak met afgeperste bekente
nissen, dan gingen zij op transport naar het ‘Kriegsgericht’ te Utrecht,
waar ze in het gunstigste geval tot ‘Vught’ werden veroordeeld en in
het ergste tot de doodstraf. Op onze gangen heerste altijd een drukken
de spanning.
Pas na een verblijf van drie weken werd ik te Haaren voor het eerst
verhoord. Ik wist niet wie mijn ondervrager was. Na afloop van het
verhoor wilde ik graag van hem weten, met wie ik te doen had gehad,
maar hij verklaarde: ‘Het is niet gebruikelijk, dat u onze namen kent.’
Daarop kon ik slechts zeggen: ‘Dan maar niet.’ Later kwam ik zijn
naam toch te weten. Het was Joseph Schreieder, één van de topfiguren
van de Duitse contra-spionage en de grote man achter het zogenaamde
‘Englandspiel’. Als zodanig was hij na de oorlog de kroongetuige in het
proces tegen de Nederlander Anton van der Waals, die wegens zijn
collaboratie met de Duitsers in januari 1950 is geëxecuteerd. Door het
geraffineerde samenspel van Schreieder en Van der Waals waren tal
van verzetsmensen in handen van de sd gevallen, waarna velen hunner
voor het vuurpeloton zijn terechtgekomen. Deze mannen zaten, in
scherpe afzondering, op de bovenste verdieping van ons gebouw.
Mijn ondervrager begon zijn verhoor aldus:
‘Meneer Philips, hoe komt het toch, dat telkens als wij te maken
krijgen met verzet, daar mensen van Philips bij zijn betrokken?’
‘Dat is helemaal niet merkwaardig,’ antwoordde ik. ‘Philips is het
grootste bedrijf van Nederland, dus één op de zoveel mensen werkt bij
Philips. Kijkt men naar de werkenden, dan is de verhouding nog heel
anders. Neemt men daarbij in aanmerking dat wij veel aan radio doen
en dat het bij verzet altijd gaat om het leggen van verbindingen, dan
wordt het nog begrijpelijker dat er mensen van ons bij zijn. Er is nog
iets: het zijn doorgaans de meest ondernemende lui die bij Philips
terechtkomen. Daarom is het niet te verwonderen dat men bij het
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verzet veel Philipsmensen aantreft; het zou juist vreemd zijn als het
anders was.’
‘Meneer Philips, heeft ü iets met het verzet te maken?’
‘Ik heb er elke dag mee te maken, maar dan in de gesprekken met
onze Verwalters.’
‘Maar gelooft u niet in het verzet en de sabotage?’
‘Neen, daar geloof ik niet in. Daardoor wordt de oorlog niet beslist.
Een oorlog wordt op een heel andere plaats gewonnen.’
‘Toch bent u zeer anti-Duits.’
‘Ik ben niet anti-Duits. Ik ben wel tegen het nationaal-socialisme.’
‘Waarom dan?’
‘Omdat ik geloof in wat Jezus heeft geleerd. Hier gaat dat hoofd
zakelijk om twee dingen. Ten eerste heeft Jezus nooit onderscheid
gemaakt tussen het ene ras en het andere. Hij heeft daarover nooit
gesproken, in zijn leer komt het niet voor, dus ik geloof daar niet in.
Ten tweede heeft hij altijd het persoonlijk geweten van de mens voorop
gesteld. In uw systeem telt het geweten van de mens niet meer, daarin
erkent men slechts één instantie, dat is de Staat en die zal uitmaken,
wat goed of slecht is. Dat gaat lijnrecht tegen mijn godsdienstige over
tuiging in. Ik geloof vast, dat zo’n systeem te gronde zal gaan.’
‘U bent toch lid van de Oxfordgroep? ’
‘Neen, dat kan niet. Die groep kent namelijk geen leden. Het gaat
om mensen, die het besluit hebben genomen volgens die maatstaven
te leven, waarvan zij diep in hun hart overtuigd zijn. U zult dan ook
nergens een ledenlijst vinden. Die bestaat niet.’
Daarop ging hij mij ondervragen in verband met één van onze
onderbedrijfsleiders. Het betrof iemand, voor het overige een prima
kerel die bovendien heel goed werkte, maar die op zeker moment
NSB’er bleek te zijn. Dat vond ik bepaald jammer van de man. Ik heb
hem bij mij op het kantoor laten komen en hem ronduit verklaard niet
te kunnen begrijpen, dat hij zo iets kon doen. Hij probeerde mij uit te
leggen waarom hij lid van de partij was; van mijn kant trachtte ik hem
te overtuigen door hem te vertellen, hoe de Duitsers in Polen hadden
huisgehouden. Ten slotte zei ik hem nog eens, hoe belachelijk ik het
vond dat zo’n prima werker als hij in de theorieën van de nazi’s geloof
de. Dat gesprek moet in augustus 1940 zijn gevoerd. Later zag deze
man het blijkbaar niet zo goed meer zitten, hij ging wat vreemd doen
en hij beloofde de Duitsers, dat hij ze met allerlei dingen zou helpen,
zonder dat hij er maar enigszins toe in staat kon zijn. Tenslotte is hij
gevangen genomen. Dagenlang hebben ze hem uitgeperst en zo was
ook dat gesprek voor de draad gekomen. Dat stond in mijn dossier
en het verhaal werd voorgelezen. Ik ben in lachen uitgebarsten en
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heb uitgeroepen: ‘Maar meneer, denkt u nu werkelijk dat, als ik het zo
had gemeend, ik het aan een NSB’er had gezegd? Slaat u mijn intellect
zo laag aan? Aan die man zó’n verhaal doen!’
‘Ja ... ja .. :
‘U moet toch zelf heel goed weten, dat die man beslist niet goed bij
zijn positieven is.’
Vervolgens ging hij mij uithoren over de gebeurtenissen tijdens mijn
reis naar Zwitserland. Daarover heb ik hem in geuren en kleuren ver
teld, waarbij ik het mijne heb gezegd over mijn begeleiders, die mij
door hun optreden een zenuwcrisis hadden bezorgd. Tenslotte kwam
echter het voornaamste aan de orde: mijn gedrag in de kritieke dagen
rond i mei. Dat was de aanleiding geweest om mij in de gevangenis te
zetten en daarover wilde mijn ondervrager mij eens duchtig aan de
tand voelen. Nu kwam pas uit, hoe goed het was geweest om in die
dagen van uur tot uur te noteren, wat ik had gedaan en gezegd. Ten
eerste kon ik bewijzen, dat ik zelf gewoon aan het werk was gebleven,
ook door die zaterdagochtend dat iedereen vrij was het eindexamen
van de Jongensnijverheidsschool te inspecteren, zoals ik dat jarenlang
had gedaan. Bovendien kon ik uit mijn notities bewijzen, dat ik op die
tijd met de Rüstungsinspektion had gesproken, waarbij dat en dat was
overeengekomen, dat ik op dat uur naar die en die Verwalter was
gegaan, wat hij had gezegd, wat er was afgesproken, kortom van uur
tot uur was na te gaan, wat ik had gedaan. Dat klopte als een bus en
van enige sabotage van mijn kant kon geen schijn van bewijs worden
geleverd. Ik merkte al gauw, dat ik daarmee vat op mijn ondervrager
kreeg en dat hij er eigenlijk weinig in zag, mij nog langer hier vast te
houden. Hij heeft alles opgeschreven, waarna ik mijn verklaringen
moest ondertekenen.
Een week later kreeg il< de mededeling, dat ik van gevangene was
bevorderd tot gijzelaar. In Duitse ogen was dat een mooie promotie.
Achteraf heb ik wel enige notie gehad van wat er gebeurd moest zijn.
Mijn ondervrager Schreieder was bij de Sicherheitsdienst niet de eer
ste de beste, maar de lui van Speer, die voor de bewapening en de mu
nitie verantwoordelijk waren, hadden het weinig op mij begrepen. Zo
was men tot het compromis gekomen mij tot gijzelaar te maken, wat
bovendien het voordeel had, dat het tegenover de bevolking van Eind
hoven een goede indruk moest maken. Volgens de Duitsers zou ik nu
immers verhuizen naar het kamp Sint-Michielsgestel, doch daar voelde
ik juist niets voor!
In het gijzelaarskamp zou het gedaan zijn met de wekelijkse bezoe
ken van mijn vrouw. In Sint-Michielsgestel was slechts eens per maand
bezoek toegestaan. Bovendien drong steeds beter tot mij door, in welk
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een bevoorrechte positie ik hier verkeerde, ondanks mijn gevangen
schap. Ik mocht mij in enkele gedeelten van de gevangenis vrij be
wegen en was de enige gedetineerde, die in gewone kleren rondliep.
Voor mijn gezin behoefde ik mij geen zorgen te maken. Ik wist, dat
mijn vrouw volkomen tegen de moeilijkheden was opgewassen. Dat ik
mijn baan zou kwijtraken, behoefde ik evenmin te vrezen. Met zulke
problemen hadden veel van mijn lotgenoten te kampen. Kleine zaken
lieden tobden over hun winkel, over hun jongens die naar Duitsland
waren afgevoerd, over hun vrouw die totaal over haar toeren was.
Mijn grootste steun was echter gelegen in een rotsvast geloof. Ik had
er alle vertrouwen in, dat God voor mij zou zorgen. Afgezien van een
periode, dat een ontsteking mij te veel pijn bezorgde, waarover dadelijk
meer, heb ik in mijn gevangenschap nauwelijks slapeloze nachten
gekend!
Van de twee medici, waarmee ik omging, de vrouwenarts dr.
M. J. E. M. Steijns uit Utrecht en dokter A. O. H. Tellegen uit Den
Briel, had ik intussen vernomen, dat zij na de grote verhuizing van alle
gijzelaars naar Sint-Michielsgestel in de dagen van Kerstmis 1942
in Haaren waren achtergebleven om voor de gevangenen te kunnen
zorgen. Bij die gelegenheid waren nog veel gijzelaars in vrijheid ge
steld, waaronder prof. ir. Gelissen. Verder was er een tandarts, Job
Laseur, en werd het medische team gecompleteerd door een zieken
broeder, pater Gall. Omdat ik op eigen verzoek in Haaren mocht
blijven, kon ik bij deze kleine ploeg van verzorgers intrekken. Ik
liep daar in een witte jas rond, hielp patiënten bestralen met een infraphil, wat tegen allerlei ontstekingen kon helpen, deed meer van zulke
werkjes, hielp in de huishouding en was ervan overtuigd, dat ik hier
beter op mijn plaats was dan in het gijzelaarskamp ooit mogelijk zou
zijn. Ook was het mij gelukt ons ziekenzaaltje een grammofoon met
wat platen te bezorgen, wat de stemming goed deed. Eén van mijn
‘patiënten’ was mijn neef, de bankier Kees Philips uit Zaltbommel, die
zich voortreffelijk hield in deze gevangenschap.
Nog altijd was daar onze gevangenbewaarder, de grote, zware OostPruis, van nature enig respect koesterend voor mensen die verantwoor
delijkheid droegen. Op zekere dag vroeg hij, of ik misschien kon zor
gen, dat er ook een radio voor de bewakers kwam. Mijn eerste reactie
was: ‘Dat is doodeenvoudig. Maken jullie dat ik vrij kom, dan krijgen
jullie een radio!’ Dat ging natuurlijk niet door. Toch beloofde ik een
toestel, mits dat op de gang kwam te staan, zodat ook de gevangenen
naar de uitzendingen konden luisteren. Daar stemden de bewakers mee
in en op de gang werd een toestel geplaatst. Ofschoon slechts de
Duitsers het konden bedienen, stelden wij al spoedig tot onze verras-
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sing vast, dat veel ‘Duitse’ nieuwsberichten van de bbc uit Londen
afkomstig waren. Dat viel de toevallige voorbijganger nauwelijks op;
die hoorde berichten in het Duits en dacht al gauw, dat het zo klopte,
maar wij merkten, dat onze Duitse bewakers in 1943, terwijl de ge
allieerden van verschillende kanten oprukten, zelf van de andere zijde
wilden vernemen, hoe hun legers er in werkelijkheid voorstonden.
Voor ons was elk positief bericht een bron van hoop.
Wat mij te Haaren trof, was de solidariteit van de bevolking in de
omtrek. De Oirschotse veearts F. J. M. Roelvink had weten te orga
niseren, dat er voor de gevangenen van Haaren geregeld een flinke
hoeveelheid boter, brood, groente en ander voedsel werd verzameld,
afkomstig van de boeren in de omgeving. In het dorp Haaren leefde
zo’n heel eenvoudig, maar flink manneke, Engeltje geheten. Met paard
en wagen haalde Engeltje alles bij de boeren op en leverde het, week
in week uit, aan de gevangenis af. Op onze kamer werd de boter in
een grote pot op een komfoor gesmolten en daarna bij gedeelten in
de pannen gedaan, waarin het eten voor de gevangenen werd bereid.
Daardoor kregen dezen in plaats van 10 gram vet 20 gram vet per dag,
wat in die tijd een groot verschil maakte, zelfs voor het moreel van
de gevangenen. Met dat rantsoen hebben wij de uitgeputte gedetineer
den, die van het Oranjehotel te Scheveningen kwamen, nog wat bij
voeding verschaft. In ons ziekenzaaltje kwam slechts hoogst zelden een
Duitse dokter kijken. Deze bekommerde zich meestal nauwelijks om
de patiënten, die feitelijk geheel op de hulp van onze twee dokters
waren aangewezen.
De directeur van de gevangenis was een Duitser, afkomstig uit de
burgerlijke politie. Hij was geen verpolitiekt man, hij gedroeg zich
jegens ons steeds zeer correct en hij vertrouwde ons zozeer, dat hij
dokter Steijns eens per week op de fiets naar Den Bosch liet gaan om
daar medicijnen te halen. Deze kwam prompt dezelfde avond weer
naar de gevangenis. Zonder twijfel had hij kunnen wegblijven, maar
dat wilde niemand van ons, met het oog op de gevangenen die dan van
zijn hulp verstoken moesten blijven. Wij wisten allang, dat de Duitse
dokters alleen waren geïnteresseerd in zieke gevangenen, als de koorts
thermometer sterk opliep.
Als de enige gijzelaars in deze gevangenis genoten wij het voorrecht,
dat wij ’s avonds omstreeks zeven uur in de tuin van het seminarie
mochten wandelen. De gevangenen werden uitsluitend op de binnen
plaats gelucht. Omdat het mogelijk was via een tennisbaan nog wat
verder naar buiten te komen, maakten wij in de bijzonder mooie zomer
van 1943 daarvan gretig gebruik. Wij liepen dan buiten de prikkeldraadafzetting tot aan een wal, omzoomd door een brede sloot, die de
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afsluiting vormde. Op die wal was het mogelijk tot ver over het Bra
bantse landschap te kijken. Iemand zou zich zelfs kunnen indenken,
dat hij daar geheel vrij was. In de verte langs de slingerende wegen
zagen wij de boerderijen, overal in het rond hoorden we de vogels
zingen, het uitzicht, juist naar het westen, onthaalde ons op de mooiste
zonsondergangen en wij genoten van zo’n wandeling, die ons tevens de
nodige beweging bezorgde. Op een prachtige zomeravond, dat dokter
Steijns en ik van zo’n wandeling terugkeerden, werd er plotseling ge
schoten. Dat was ongewoon en we keken elkaar wat ongerust aan.
Weer klonken er enkele schoten, maar nu hoorden wij vlak boven ons
het suizen van kogels. Opeens ontdekte ik in de verte iemand met een
geweer. Dadelijk zette ik een grote mond op tegen die vent en riep:
‘Wat sta je daar te schieten! Wij mogen hier lopen.’ Op het schieten
kwam nog de een of andere bewaker af, die de jonge schutter toe
schreeuwde, dat hij die kunsten wel thuis kon laten. Later kwam uit,
dat een Nederlandse ss’er ons die kool had gestoofd. Hij zou hebben
gedacht, dat wij probeerden te ontvluchten, maar al gauw werd er
gekletst, dat die jongen van een jaar of 16 al enkele malen tegen zijn
kornuiten had gesnoefd: ‘Wacht maar, wij zullen die Philips wel eens
neerleggen!’ Dan zou er van opzet sprake zijn geweest, maar in elk
geval werd er gelukkig niemand geraakt. Wel hebben wij de volgende
dag een klacht bij de commandant ingediend.
Kort daarna kreeg ik een infectie aan de onderkant van mijn linkerdijbeen, een negenoog, die mij veel pijn heeft bezorgd en mij zelfs
wekenlang tot bedrust heeft gedwongen. Daarmee moest ik het zien
te klaren en omdat wij als mannen over het algemeen eigenlijk zo
weinig pijn lijden, vond ik het niet zo’n verschrikkelijke ramp als ik
eens een extra stevige portie steken en scheuten moest verwerken. Bij
zo’n aanval heb ik mijzelf wel eens toegesproken: ‘Verdorie, dat doet
gemeen pijn, hé? Nou, dat moet dan maar...’ Dan werd de weerstand
ineens veel sterker. Maar in de gevangenis viel er niet veel aan te
cureren. Men deed eraan wat men kon, alles echter zonder penicilline,
omdat dit in Nederland nog niet bekend was. Intussen was het gat zo
groot, dat er een mandarijntje in zou kunnen.
Pas achteraf ben ik te weten gekomen, dat de dokters zich over die
ontsteking toch vrij veel zorg maakten. Het was een bijzonder kwaad
aardig geval. Omdat zij geloofden, dat het zonlicht in de buitenlucht
desinfecterend zou werken, werd ik in die zo prachtige zomer ge
regeld op een binnenplaats in de zon gelegd. Ik werd daarheen ge
dragen door enige helpers uit het gevangenispersoneel. Voor het
merendeel bestond dat uit communisten. Het was een systeem van de
bezetters hen te gebruiken als gevangenispersoneel; zij gaven nooit
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moeilijkheden omdat ze bij de geringste onwilligheid zwaar gestraft
konden worden, zonder enige vorm van rechtspleging.
Op een avond werd ik door vier van die makkers als een farao op
zijn draagstoel door de eindeloze gangen van het seminarie naar onze
kamer teruggebracht. Ik kon bij die gelegenheid niet nalaten uit
te roepen: ‘Mannen, zo hoort het nu: het kapitalisme, gedragen
door het communisme!’ Ik dacht: — Nu zullen ze me wel laten
donderen! Maar onder zulke omstandigheden kon men deze humor
slikken.
In die periode heeft ir. Halbertsma op mijn verzoek een boekje van
de Zwitserse professor A. Carrard, ‘Le Chef, sa Formation et sa Tache’,
vertaald, dat mij bijzonder waardevol toescheen voor de periode na de
oorlog. De gestencilde vertaling onder de titel ‘De bedrijfsleider, zijn
taak en zijn vorming’ heeft mijn vrouw aan ongeveer 70 collega’s,
relaties en mogelijk geïnteresseerden toegezonden. Op bed had ik nu
volop de tijd om van de reacties, die naar aanleiding van dat interessan
te boekje bij ons binnenkwamen, kennis te nemen. Bij haar bezoek
bracht zij de brieven mee, die mij veel genoegen bezorgden, maar nog
mooier vond ik, dat nu en dan één van de kinderen met haar meekwam.
Dat wilde niet zeggen, dat het daar in Haaren een idylle was, maar on
danks het hardnekkige abces, dat zo langzaam genas dat mijn linker
been door het liggen ernstig was verzwakt, mocht ik alles bijeen als
‘civiel gedetineerde’, zoals dat officieel heette, niet klagen. De buiten
wacht sprak van ‘Kavalierhaft.’ Juist toen ik weer enigszins op de been
kwam, is plotseling aan het verblijf van onze kleine ploeg een einde
gekomen. Dat kwam door de ontdekking van een geheim waarschu
wingssysteem.
Stelselmatig trachtten de Duitse ondervragers niet slechts met alle
mogelijke middelen bekentenissen uit de gevangenen te persen, maar
hun ook namen en nog eens namen te ontfutselen. In die omstandig
heden was het te verklaren, dat er bij zo’n hard verhoor wel eens
namen vielen. Het was dan zaak hen wier namen genoemd waren zo
spoedig mogelijk te waarschuwen, zodat zij zich konden redden. Er
bestond een afspraak volgens welke iemand, die namen had laten
vallen, deze doorgaf aan de ondergrondse. Dat ging in Haaren langs
een eigenaardige weg. De namen werden geschreven op briefjes, die
werden meegegeven aan de vloerwachters. Dat waren de gevangenen,
wier taak het was de boel schoon te houden en al die corveetjes in hun
afdeling te doen. De briefjes werden bij ons op de ziekenzaal binnen
gesmokkeld, dikwijls door ze in de zak van een dokters jas te stoppen,
ik verborg ze onder mijn matras en als dokter Steijns naar Den Bosch
ging nam hij ze mee. Zo belandde de collectie bij de illegaliteit, die de
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zaak verder afwerkte. Een enkele keer heeft mijn vrouw ook gegevens
uit de gevangenis gesmokkeld.
Daarnaast bestond nog een waarschuwingssysteem, dat op een heel
andere manier werkte. Zoals gezegd, kwamen er in de gevangenis veel
slachtoffers terecht van het ‘Englandspiel’. Deze mensen kwamen van
de overkant, door de lucht of over zee, in de overtuiging dat alles goed
was voorbereid, terwijl hun lot door het verraad feitelijk reeds was
bezegeld. Zij werden door de Duitse contra-spionage opgewacht en
meteen ingerekend. Die drama’s drongen ook tot ons door en wij
hebben er niets van begrepen, dat aan de overkant onder de verant
woordelijke personen niemand onraad speurde. Er moest toch in Ne
derland iets niet kloppen! Wij hebben gedaan, wat we konden om via
de ondergrondse allerlei waarschuwingen door te sturen, maar dat
hielp niets.
Omdat Haaren een verzamelplaats voor deze in de val gelokte ver
zetsstrijders was, wisten wij, hoe velen van hen in levensgevaar ver
keerden. Waren er onder hen zieken, wat onder deze omstandigheden
licht kon voorkomen, dan werd in de regel hun bloedmonster voor
onderzoek opgezonden naar het laboratorium van het Academisch
Ziekenhuis te Utrecht. Die buisjes met bloed werden dichtgeplakt met
een pleister en aan de manier, waarop dat pleister was aangebracht,
konden ingewijden zien of het monster afkomstig was van iemand die
in levensgevaar werd geacht. Zagen ze daar in Utrecht aan het pleister,
dat de politieke antecedenten omtrent het lot van de betrokkene het
ergste deden verwachten, dan kon men er staat op maken dat in het
rapport stond te lezen: ‘Patiënt van bloedmonster nr. xx is zo ernstig
ziek, dat hij niet mag worden vervoerd.’ Daarmee was de reis naar de
gevangenis te Utrecht voorlopig van de baan.
Het was dus van belang, dat ons sanitaire groepje intact bleef. Op
een kwade dag werd echter één van de vloer wachters, op weg met een
briefje voor Steijns, gesnapt. Wij wisten, dat hij ergens voor was ge
grepen, maar zou hij gaan praten? Het gebeurde op een zondag. Steijns
was net jarig, zijn vrouw kwam op bezoek en had een paar voorgebraden kippetjes meegebracht, waarvan we heerlijk smulden. Ieder
van ons besefte wat er kon broeden, maar we lieten niets merken. Nog
dezelfde avond werd Steijns aan de telefoon geroepen. Dat was ver
dacht ... Hij kwam niet terug. Naast ons was het magazijn, waar de
dekens werden bewaard. Kwamen er in een nacht gevangenen binnen,
dan werden er uit dat magazijn dekens gehaald. Wij hoorden iemand
in het magezijn. Er werden dus dekens gehaald. Dat moest voor Chel
Steijns zijn! Die nacht kon niemand van ons een oog dichtdoen. Er
bestond alle kans, dat ook wij de volgende dag zouden worden ver-
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hoord en voor alle zekerheid werd al wat er aan briefjes bij ons was
vernietigd.
De volgende ochtend kwam de commandant bij ons, woedend. Hij
had het volste vertrouwen in dokter Steijns gesteld, dat was nu ge
schonden; hij voelde zich in de steek gelaten en het besluit was geval
len:
‘Het is hier voor u allen afgelopen! Zo snel mogelijk wordt u naar
het kamp Sint-Michielsgestel overgeplaatst.’
Het was een opluchting dat het daarmee voor ons betrekkelijk goed
scheen af te lopen, maar wat zou er met Chel Steijns gebeuren? Daarbij
worstelden wij met de beroerde gedachte dat de gevangenen nu een
groot deel van hun medische verzorging en wat daarbij kwam moesten
missen. Voor mij was er nog iets. Ik koesterde het sterke vermoeden,
dat één van mijn clubgenoten, Dick van Driel van Wageningen, ook in
deze gevangenis zat. Vóór de oorlog was hij te Rotterdam manager
van de klm geweest, maar mijn relatie met hem ging terug tot de
tijd van de Ncsv-kampen. Daarna was hij in Delft als clubgenoot één
van mijn beste vrienden geworden. Op een dag — wij waren allebei
ergens voor de wintersport — bekende hij mij:
‘Wel Frits, het is voor mij zo beroerd, maar ik ben mijn geloof volkomen kwijt.’
‘Dick, dat kun je terugkrijgen, maar dan gaat het er wel om, of je
dat zelf ook echt wilt. Eigenlijk is het zó eenvoudig: je hoeft niets
anders te doen dan elke ochtend een kwartier te nemen om al je ge
dachten op te schrijven, onverschillig wat het mag zijn. Dan zul je
voor gedachten komen te staan, die je tot nu toe nooit hebt gehad.
Als je dat gaat ervaren, kun je misschien geloven, dat het echt God
moet zijn, die zo in je hart spreekt.’
Dat heeft hij gedaan en na veertien dagen vertelde hij mij, dat er
wonderen het hem waren gebeurd. Dat was lang geleden en nu was er
dan een vermoeden, dat Dick bij ons in dat onheilsvolle bovengedeelte
gevangen zat. Het was voor ons razend moeilijk te weten te komen,
wie daarboven zaten. Daarvoor moest je toegang hebben tot het
kaartsysteem, dat werd beheerd door een communist. Deze man hield
altijd de kiezen stijf op elkaar. Dat was in zoverre te begrijpen, dat
het hem zijn hachje kon kosten als hij iets losliet. Pas toen ik later weer
vrij was, kwam ik te weten dat Dick werkelijk in Haaren gevangen
zat. Ik voerde correspondentie met hem en ik ontving prachtige brie
ven uit Haaren, waaruit ik kon ervaren hoezeer het geloof voor hem
een realiteit was geworden. Hij schreef mij: ‘Ik zit met enkele anderen
hier, maar ik kan je zeggen: wat er ook met mij gebeurt, ik heb het
volle vertrouwen, dat het zal zijn wat er gebeuren moet. Ik fluit hier
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in de gevangenis en in mijn hart heb ik een vrede, die gewoon niet
van deze wereld is.’ Ik heb toen voor hem kunnen bereiken, dat zijn
moeder hem mocht bezoeken. Helaas is hij later in een concentratie
kamp in Duitsland gestorven. Voor mij is het een merkwaardige ge
beurtenis gebleven, dat ik met één van mijn beste vrienden maanden
in hetzelfde gebouw was opgesloten geweest, zonder dat we het van
elkaar wisten.
In mijn eigen positie, als gijzelaar, was ik in de gevangenis van
Haaren niet eens zo geïsoleerd geweest. Weliswaar stond ik geheel
buiten de leiding van Philips, maar door het wekelijkse bezoek van
mijn vrouw had ik ook daarmee nog contact. Een enkeling, zoals ir.
Tromp, heeft mij bezocht. Ook onze commissaris mr. Woltersom
heeft mij eens een bezoek gebracht.
Hij deelde mij mee, dat er voor mij een mogelijkheid bestond
om spoedig weer vrij te komen, mits ik mij zou vestigen te Arnhem,
wat tevens inhield, dat ik mij buiten de leiding van Philips zou houden.
Ik merkte op, dat ik in zo’n aangelegenheid niet op stel en sprong een
beslissing kon nemen. Bovendien wilde ik daarover met mijn vrouw
overleggen. Toen ik het mijn vrouw vertelde, waren wij het dadelijk
eens, dat van zo iets geen sprake kon zijn!

SI NT-MICHIELSGESTEL

De overgang naar Sint-Michielsgestel was groot. In Haaren was ik in
een gevangenis, hier verbleef ik in een kamp waar, afgezien van het
prikkeldraad, de persoonlijke vrijheid groot was. Van de sombere drei
ging en de druk op de gijzelaars, die aanvankelijk daar hadden ge
heerst, was weinig meer over, sinds de Duitsers ertoe waren over
gegaan bij de een of andere uiting van verzet of sabotage in de be
trokken gemeente of streek dadelijk enig mensen te grijpen en zonder
vorm van proces te laten fusilleren. Deze methode was even afschuwe
lijk, maar voor de gijzelaars in het kamp betekende het een zorg min
der.
Mijn linkerbeen was door de periode van bedrust zo verslapt, dat
het lopen mij eerst nog moeite kostte. Men gaf mij een kamertje,
dat ik deelde met pater Herman Gall, die mij ook in Haaren had ver
pleegd. Men voelde zich tamelijk vrij, mits men zich slechts geheel
aan de regels hield. Na mijn herstel heb ik er onder leiding van de
kunstschilder Karei van Veen heerlijk mogen tekenen, bij dr. H. Brugmans heb ik mijn Frans wat opgefrist, later heb ik er ook nog hockey
gespeeld. Het mooiste was mijn kennismaking met de tennisbaan.
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Enkele jaren geleden, vóór ik aan deze mogelijkheid dacht, hadden gijze
laars mij verzocht mee te helpen bij de aanleg van een tennisbaan. Ik
heb wat gravel laten aanrukken, enig geld verschaft en een aannemer
opgescharreld, die de baan in orde kon maken. Nu genoot ik zelf van
het resultaat!
In menig opzicht was het verblijf daar interessant en het heeft zijn
invloed op mij niet gemist. In het kamp trof ik tal van mensen, die
in het Nederlandse maatschappelijk leven een rol speelden. De bezet
ter had zijn keus zorgvuldig overwogen en getracht een deel van de
elite uit heel verschillende groeperingen van ons volk bijeen te brengen,
om zich tegen sabotage te wapenen. Het was begrijpelijk dat er met
zoveel Nederlanders bijeen, die het allemaal zo goed wisten, in SintMichielsgestel eindeloos veel werd gefantaseerd en geredeneerd over
wat er na de bevrijding moest gebeuren. Er zijn daar veel plannen
gemaakt voor de toekomst van ons land met de bedoeling het anders
en vooral beter te doen dan vroeger. Eén van de zeer belangrijke
gevolgen daarvan na de oorlog was de samenwerking van werkgeversen werknemersorganisaties in ons land. Daaruit is geboren de Stichting
van de Arbeid, waarin de voorzitters van deze organisaties wekelijks
beraadslaagden om de sociale problemen in het uitgeplunderde land
op te lossen. Wij hadden elkaar zo goed leren kennen, dat op een basis
van persoonlijk vertrouwen zo’n resultaat tot stand kon komen.
Op 20 september vonden de Duitsers het voor mij welletjes. Plotse
ling werd ik vrijgelaten, bijna vijf maanden na mijn gevangenneming.
Geregeld werden er gijzelaars naar huis gezonden. De Duitsers gaven
de namen van deze gelukkigen op aan de eigen administratie, die in
kamer 1 zetelde, evenals de woordvoerder van de gijzelaars, prof. ir.
W. Schermerhorn. Als door de omroepinstallatie werd bekend ge
maakt, dat iemand naar kamer 1 moest komen, bestonden er twee
mogelijkheden: hij kreeg enkele dagen verlof of hij mocht voorgoed
naar huis gaan. Van alle kant werd mij de hand geschud, maar ik koes
terde gemengde gevoelens! Uiteraard maakte het een groot verschil
of je daar anderhalf jaar zat opgeborgen of zoals in mijn geval slechts
vijf maanden. Natuurlijk vond ik het meer dan heerlijk weer vrij te zijn
en mijn gezin terug te mogen zien, maar ik dacht ook aan de vele
vrienden die ik hier achterliet. En wonderlijk genoeg, zelfs een ogen
blikje aan de komende tenniswedstrijden ...
Na mijn thuiskomst wilde ik vóór alles een tijdje vakantie. Mijn
vrouw en ik hebben een week in Zuid-Limburg doorgebracht, daarna
zijn we op de rivieren gaan zeilen.
Met mijn vriend Theo Tromp had ik in het begin van de oorlog een
zeilboot gekocht, die wij de ‘Kornwerd’ hadden gedoopt, naar het fort
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op de Afsluitdijk, dat de Duitsers in mei 1940 niet hadden kunnen
veroveren. Te voren hadden mijn vrouw en ik de zeilsport al in een bm
beoefend. Dat zeilen op de rivieren was een kunst op zichzelf, want
een hulpmotor was er toen niet bij. Je moest rekening houden met
wind, stroom en getij, maar van onze toenmalige thuishaven Gorinchem uit hebben Tromp en ik heel wat tochten gemaakt. Ook nu
zochten wij nieuwe moed op het water, heerlijk vrij, ver van de Duit
sers en hun trawanten.

Terug bij Philips
Begin oktober 1943 ging ik weer naar mijn kantoor aan de Gagelstraat.
Daar werd ik begroet door mijn collega’s en door medewerkers die
met blijde gezichten op mij afkwamen, maar bij de ontmoeting met
de Verwalters merkte ik dadelijk dat er iets broeide. Zij wilden met
mij praten over hun plannen. Ik vermoedde weinig goeds, ging dadelijk
in het offensief en barstte tegen hen los:
‘Wat hebt u mij toch aangedaan?! Weet u wel dat tot op deze dag
geen sterveling mij heeft verteld, waarom men mij heeft gearresteerd?
Ik kan mij indenken dat in de verwarring van die staking er iets is
gebeurd, maar ik begrijp niet waarom men ook mij niet heeft vrij
gelaten. Maar heren, wat hebt ü al die tijd voor mij gedaan?’
Even waren ze van hun stuk gebracht, maar het duurde niet lang
of de aap kwam uit de mouw. Zij hoopten dat ik zou begrijpen, hoe
zeer de situatie was veranderd. Het was uitgesloten, dat ik eenzelfde
verantwoordelijkheid zou dragen als vroeger.
Mijn reactie was dat zij als Duitsers de macht hadden mij van mijn
functie te ontheffen, maar dan eiste ik absoluut dat zij aan de poorten
bekend maakten: ‘De heer Philips draagt geen verantwoordelijkheid
meer.’ Dan wist iedereen, waar het op stond.
Precies als vroeger ben ik op mijn plaats gaan zitten en aan de
poorten werd niets aangeplakt. Dat betekende echter niet dat de overgang van een leven zonder verantwoordelijkheid naar dit bestaan als
topman van Philips onder een Duitse bezetting mij zo gemakkelijk
viel. Bij mijn vrijlating had ik mij afgevraagd hoe lang het zou duren,
voordat ik mij weer zou hebben ingewerkt in de Philipsproblemen
en het leven in Haaren en Sint-Michielsgestel geheel naar de achter
grond zou zijn gedrongen. Dat bleek een proces van zes weken te zijn.
Het was zo begrijpelijk dat de eerste weken mijn gedachten waren
bij mijn vrienden in het kamp. Zou de vrouw van Piet nog ziek zijn?
Zou Jan toch verlof hebben gekregen? Heeft Einthoven nu zijn betere
radio, zodat de nieuwsberichten van de bbc goed kunnen worden ont
vangen? Hoe zouden de tenniswedstrijden zijn afgelopen? En zouden
de tekencursussen van Karei van Veen normaal doorgang vinden?
Na een gevangenschap van bijna een halfjaar ga je extra genieten
van allerlei normale zaken, ten eerste natuurlijk van het gezin. Dat je
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weer met je vrouw samen kunt zijn, niet voor één uur per week, en
alles kunt bespreken, is iets heerlijks. En van elk van de kinderen ge
noot ik. Zij waren gegroeid, hadden zich ontwikkeld en het was span
nend dat te zien en te ervaren.
Eenmaal weer op kantoor werd ik natuurlijk dadelijk in beslag ge
nomen door wat zich bij Philips afspeelde. Eén van de vragen, die mij
elke dag bezighielden, was: kunnen wij onze mensen aan het werk
houden? Elke dag liet ik de wagons tellen, die met materialen waren
binnengekomen. Daarvan hing de werkgelegenheid af. Over de weg
werd wegens gebrek aan motorbrandstof reeds lang niets meer ver
voerd. Wel huurden wij voor ons intern vervoer paard en wagens.
Ook onze werkplaats in het kamp-Vught vroeg weer mijn aandacht.
De Duitse autoriteiten wisselden enige malen van kampcommandant en
zodra er weer een nieuweling de teugels in handen had genomen, kreeg
ik een seintje van ir. Laman Trip. Hij had graag dat ik ter wille van
de goede verstandhouding met de nieuwe man kwam kennismaken,
vooral met het oog op de bestendiging van de uitzonderingspositie
van onze werkplaats. Daarbij had ik mij de gewoonte eigengemaakt,
zelfs heel bewust, om de Duitse commandanten door de telefoon zo
hard mogelijk toe te schreeuwen. Toen het weer eens zo ver was, belde
ik de nieuwe commandant van het kamp-Vught op en brulde:
‘Herr Kommandant, hier Philips!’
‘Wer?’
‘Generaldirektor Philips!’
Meteen zag ik hem in mijn geest voor de telefoon buigen en ik bul
derde hem toe, dat ik het kamp weer eens wilde bezoeken.
‘Maar natuurlijk, Herr Generaldirektor! U bent zeer welkom.’
Waarop het in Vught door de telefoon schalde:
‘Als het u schikt kom ik morgenmiddag, om drie uur.’
Ook door de nieuwe commandant werd ik voorkomend ontvangen
en volgens mij wist de man helemaal niet, dat ik nog enige tijd geleden
zelf een onvrijwillige gast van zijn bazen was geweest. Het bezoek aan
die gevangenen betekende voor mij uiteraard veel meer dan een ge
wone fabrieksinspectie. Niet alleen trof ik daar allerlei mensen in de
meest verschillende omstandigheden aan het werk, het was ook voor
mij, zeker in sommige kamers, een ontmoeting met allerlei vrienden
en Philipsmensen, ik sprak daar Ringers, Telders, onze ingenieurs
De Vries en Polis, om enkelen te noemen en daar ontmoette ik tot
mijn grote vreugde en verrassing ... Chel Steijns. Hij had in de bunker
van Vught een bijzonder slechte tijd achter de rug, maar nu ging het
hem als dokter van de gevangenen weer vrij goed. Gelukkig wist hij
niet, wat hem wegens zijn latere hulp aan ontsnapte gevangenen te
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wachten stond in één van de slechtste Duitse concentratiekampen,
waar hij onder de meest lugubere omstandigheden het leven nog net
zou kunnen behouden.
Naarmate de situatie aan de fronten voor Hitler slechter werd en
de luchtbombardementen op Duitsland de oorlogsproduktie met meer
effect belemmerden, werd in Eindhoven de toestand voor ons moeilijker. Het gebrek aan arbeidskrachten in Duitsland nam toe en op
nieuw werd door een Sauckel-actie Nederland afgestroopt. Onze Verwalters werden daarmee belast en uit onze fabrieken moesten honder
den jonge arbeiders voor werk in het buitenland worden opgetrom
meld. Wij weigerden onze medewerking. Dat zette kwaad bloed, te
meer omdat de Rüstungsinspektion hoogst ontevreden was over onze
afleveringen. Ook nu was ons verweer, dat wij onze levertijden on
mogelijk konden aanhouden, als ons personeel werd weggevoerd.
Dat argument wilden de Duitsers niet meer accepteren, maar onze
Verwalters waren met het wegvoeren van onze jongens ook niet zo
gelukkig. Zij zagen zelf in, dat het op verzet moest stuiten en de
produktie ongunstig beïnvloeden. Zij stelden voor dat wij zouden aan
wijzen, welke jongelui het beste konden worden gemist. Dijksterhuis
en ik trokken één lijn: wij weigerden. Zij draaiden de zaak om. Dan
moesten wij aanwijzen, wie wij voor de produktie niet konden missen.
Opnieuw weigerden wij, ondanks ernstige dreigementen, dat wij van
sabotage konden worden beschuldigd. Onze bevolking wist lang
zamerhand precies wat er in Duitsland gaande was en dat de weg
gevoerden de kans liepen bij een bombardement te worden gedood.
Afgezien van onze principiële bezwaren tegen het wegvoeren van
arbeiders wilden wij voorkomen, dat ons later het maken van enige
keus zou worden verweten. Immers, door onze invloed zou de een
naar Duitsland gevoerd worden met alle risico’s van dien, terwijl de
ander hier zou kunnen blijven.
Wij hebben het been stijf gehouden, de ernstige gevolgen zijn uit
gebleven, de heren van Sauckel dreven hun zin zonder ons door, maar
met dat al verscherpte zich de toestand.
De bemoeiingen van onze Verwalters namen toe. Voor een deel
fungeerden zij als boodschappenjongens van de bezetters, voor een
deel behandelden zij ook opdrachten van de ’Wehrmacht’. Op een dag
kreeg ik bezoek van een Verwalter, die mij kwam aanzeggen dat alle
antennes van het natuurkundig laboratorium moesten worden afge
broken. Daarover deed ik heel verbaasd, ofschoon wij iets dergelijks
al veel eerder hadden verwacht. Natuurlijk vroeg ik, waarom dat
opeens moest gebeuren. Hij zei:
’Telkens als hier van het vliegveld onze bommenwerpers opstijgen,
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wordt daar in Engeland onmiddellijk op gereageerd. Wij merken dat.
Er moeten hier mensen zijn die dat dadelijk overseinen.’
Ik heb het hoofd geschud en beweerd, dat het onzin moest zijn.
Onze mensen waren de hele dag druk bezig, ook in het laboratorium,
dus zij hadden wel iets anders te doen dan Duitse bommenwerpers te
observeren.
Die antennes zijn verwijderd, maar ik was ervan overtuigd, dat er
wel iets anders voor in de plaats zou komen. Ik wist wat voor radiotechnische artiesten bij ons op het lab werkten. De mededeling dat het
opstijgen van Duitse machines bij Eindhoven onmiddellijk werd door
geseind, had mij in werkelijkheid dan ook niet verbaasd.
Onze mensen deden wat van hen werd verwacht. Zo had ieder zijn
taak in het verzetswerk. De mijne bestond uit de dagelijkse schermut
selingen met de Verwalters en de andere instanties, verder moest ik
met mijn collega’s leiding geven inzake wat wel en wat niet moest
worden gedaan.
Hier wil ik de helden bij Philips herdenken, die in het verzet hun
leven hebben verloren. Hun namen staan gebeiteld in het mooie
monument van Carasso op Strijp. Maar er zijn nog tientallen die met
evenveel inzet en risico het er wel levend hebben afgebracht en wier
namen zo snel vergeten zijn. Het was niet voor niets dat Philips in
Eindhoven te dien tijde de naam verwierf van de ‘Engelse burcht’ in
het door de Duitsers bezette Nederland.
Van onze schermutselingen met de Duitsers wil ik hier nog een
sprekend voorbeeld noemen. De Verwalters kwamen op een dag met
ons praten over een grote bestelling van vele duizenden magneten,
die men bij ons wilde plaatsen. Wij waren experts op het gebied van
de fabricage van magneten voor luidsprekers. Dijksterhuis en ik had
den dadelijk het vermoeden, dat deze magneten moesten dienen voor
landmijnen. Voor de verdediging van hun linies in Rusland hadden de
Duitsers zulke magnetische mijnen natuurlijk bij vele duizenden nodig.
Dat wij ze niet wilden maken, hoef ik niet te vermelden. Wij maakten
dat de heren ook wel duidelijk. Meteen werd gedreigd, dat zo’n wei
gering als sabotage kon worden opgevat, maar volgens het Land
oorlogreglement mocht men niet van ons verlangen munitie of onder
delen van wapens te fabriceren voor het leger, buiten de behoeften
van de bezettingstroepen. Ik zei:
’Mijne heren, u weet dat wij zo’n opdracht niet hoeven te accepteren
en we doen het dus niet. U hebt de macht, u kunt ons van alles be
tichten en ons laten doodschieten maar dat is dan uw verantwoordelijk
heid, niet de onze.’
‘Meneer Philips, deze magneten zijn niet bestemd voor landmijnen
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of munitie, dat kunnen wij u verzekeren. Het is voor Philips van groot
belang deze order te accepteren.’
’Wel, wanneer u ons een brief toont, getekend door de chef van de
Rüstungsinspektion in Den Haag, waarin wordt bevestigd dat deze
magneten niet worden gebruikt voor landmijnen of andere wapens,
dan zijn wij bereid na te gaan of wij ze kunnen maken.’
Deze brief is nooit gekomen en de magneten zijn nooit gemaakt.
Het was wel merkwaardig te zien, dat de resultaten van de oude,
gedegen opvoeding van de Duitsers door enkele jaren vol nazi-leugens
nog niet ongedaan waren gemaakt. Tal van Duitsers, en zeker de nietverpolitiekte Duitse officieren en ambtenaren, hadden nog steeds be
zwaren om onder een aperte onwaarheid hun handtekening te zetten.
Volgens mijn ervaring waren ook niet alle figuren uit het Duitse
zakenleven, zelfs in de hoek van de concurrentie, bij voorbaat geneigd
om zich tegenover ons incorrect te gedragen. Zo had ik gedurende de
oorlog in Den Haag een gesprek met dr. Fr. Lüschen, één der direc
teuren van Siemens. Deze wilde graag onze buizenfabriek in Hamburg
kopen. Bij die gelegenheid heb ik hem gezegd:
‘Dadelijk na de bezetting heb ik mij voorgenomen geen enkele trans
actie voor Philips te doen die ik na de oorlog niet zou willen nakomen.
Met Duitsers moet ik extra oppassen voor zulke transacties, omdat ik
niet vrij ben. Komt u na de oorlog terug om over zulke zaken
met ons te praten.
Natuurlijk kunt u naar onze Verwalters gaan om met hun hulp de
overname te bereiken, maar ik betwijfel of u zult slagen, want één
van hun opdrachten is juist het vermogen en het bezit van de nv
Philips in stand te houden, dus daarvan niets te verkopen. U kunt ook
nog over hun hoofd heen uw geluk bij de regering in Berlijn proberen,
maar dat is dan volkomen uw zaak.’
‘Ik heb volledig begrip voor uw standpunt en dat zal ik respecteren,’
was het antwoord van dr. Lüschen.
De firma Siemens heeft zich gedurende de oorlog correct tegenover
ons gedragen. Dat geldt trouwens ook voor de firma’s Pintsch en Feiten
& Guillaume. In dit verband wil ik in het bijzonder nog de mede
werking vermelden, die wij op menig gebied van dr. J. Horatz hebben
ondervonden. Vooral met de inkoop van materialen heeft deze Duitser
ons geholpen.

ONS GEZIN

In deze periode vol teleurstellingen en moeilijkheden was daar geluk-
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kig ons gezin, dat zo heerlijk voor tegenwicht zorgde. Nog steeds had
ik meer dan vroeger tijd voor het familieleven. Op De Laak leefden
wij zo goed als wij konden, wij ondervonden veel steun van elkaar
en hadden het, gezien de omstandigheden, naar onze zin. Nog altijd is
het voor mij merkwaardig, dat wij uit die tijd wat ons gezinsleven
betreft geen sombere herinneringen hebben overgehouden. Trouw
hielden wij op De Laak onze zondagochtenden, met de vriendjes van
onze kinderen, even trouw trokken wij er op uit met onze tandem,
fietsen en fietsjes.
Onze voedselsituatie werd er niet gemakkelijker op. Wel leverde
onze koe in ’t geheim elke dag vier liter melk, maar voor een groot
gezin als het onze betekende dat bepaald geen compensatie voor de
gedurig inkrimpende levensmiddelenrantsoenen. Principieel hebben wij
nooit op de zwarte markt gekocht en evenmin hebben wij meegedaan
aan de toen zo geliefkoosde ruilsport. Wij hebben nooit radio’s tegen
biefstukken geruild. In het voorjaar van 1944 kwamen wij tot de pijn
lijke ontdekking, dat twee van ons jongste drietal, Sylvia’tje en Fritsje,
aangestoken door onze chauffeur, een lichte graad van t.b.c. had
den opgedaan. Daarbij kan de slechtere voeding ook wel een rol heb
ben gespeeld. Gelukkig is dat met bijvoeding en enige maanden bedrust
weer in orde gekomen. Mijn vrouw was altijd buitengewoon nauw
gezet in het verdelen van onze rantsoenen, wat zelfs zo ver ging dat
ieder zijn eigen boterpotje met naam had. Daarin kreeg ieder zijn por
tie boter voor de week. In het begin van 1944 was het boterrantsoen
(maar het ging om margarine) voor de volwassenen 146 gram per
week en voor de kinderen 175 gram. Hoe dat werd gebruikt, moest
ieder voor zich zelf weten. De een maakte in het begin alles op,
de ander smeerde heel dun, zodat hij of zij er de laatste dagen beter
voorstond.
Ondanks alle beslommeringen hebben wij onze vakanties niet ver
waarloosd, al hielden wij ze wel kort. Ik durfde nooit lang van de
fabriek weg te blijven. In onze vakanties hebben wij met de oudste
kinderen ook op de rivieren gezeild.
Gedurende de oorlogsjaren hadden wij veel contact met onze vrien
den, eigenlijk misschien meer dan nu. Dat wij begin 1942 onder grote
belangstelling onze koperen bruiloft vierden, sprak bijna vanzelf. Daar
bij kwamen al mijn clubgenoten opdagen, voor zover zij toen nog vrij
rondliepen. Ook later in de oorlog hebben wij het zelfs nog tot een
reünie kunnen brengen.
Over één vrij luxueus artikel konden wij ruimschoots beschikken.
Dat waren klompen! Die verkregen wij door een klompenmaker hout
van ons bos De Wielewaal te verschaffen. In die tijd hebben wij veel
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mensen aan klompen kunnen helpen, wat toen een luxe was. Ook
onze kinderen liepen in die dagen meestal op klompen en na de bevrijding sputterden sommigen eerst verschrikkelijk tegen het dragen
van schoenen! Het was: ‘Ajakkes, moet ik nu echt op schoenen naar
school!’
De jeugd had een enorm aanpassingsvermogen. De kinderen verhuis
den zonder enig gemopper van de ene plek naar de andere. Toen ik
in de zomer van 1943 gevangen zat, heb ik mijn vrouw gevraagd om
in die tijd niet in Eindhoven te blijven, wegens de kans op bombarde
menten. Juist omdat ik zelf niet thuis kon zijn, vond ik dat veiliger.
Die zomer heeft het gezin een tijd in een hotelletje in Heeze en in een
boerderij in Sint-Michielsgestel doorgebracht. Mijn oudste dochtertje
Digna, toen 13 jaar, heeft mij toegewuifd, toen ik haar op de afgespro
ken tijd langs zag fietsen, terwijl ik op een plat dak van het seminarie
stond. Maar dat mocht niet van de Duitsers, die haar wegjoegen.
Mijn vrouw had zo sterk de overtuiging dat ons leven, ook het
mijne, in Gods hand lag, dat deze houding van opgewekt vertrouwen
grote invloed had op de stemming in het gezin. Later, in juni 1944,
moest mijn oudste zoon Ton zijn toelatingsexamen doen voor het
lyceum, juist op een morgen dat er in de buurt van Eindhoven om
zeven uur weer een zwaar bombardement was geweest, waarbij helaas
één van onze tuinlui om het leven kwam. Toch gingen al die jongens
heel gewoon naar school om examen te doen. Onze jeugd heeft zich
in die jaren goed gehouden.
Soms zijn ook wij door het oog van een naald gekropen. Dat was
zeker het geval op een winteravond in 1943, toen een Engelse brand
bom was gevallen op de gashouder van Eindhoven, slechts op een paar
honderd meter afstand van De Laak. Veel bewoners in de buurt moes
ten hun huizen verlaten, maar gelukkig had men ons over het hoofd
gezien. Natuurlijk gingen wij in onze kelder schuilen, in gezelschap
van een aantal buren. Eigenlijk was de toestand heel gevaarlijk, ook
doordat men aanvankelijk onder de gashouders juist de verkeerde han
deling had verricht, zodat er een uitermate explosief mengsel dreigde
te ontstaan. De toenmalige directeur van de gemeentebedrijven had
de tegenwoordigheid van geest en tevens de moed om, terwijl boven
hem de olie van de gashouder volop brandde, de gastoevoer juist te
herstellen, om aldus het gevaar van een explosie te vermijden.
Intussen zaten wij in de schuilkelder, maar na een uur werd het mij
te machtig en ging ik naar buiten om te kijken, hoe het met de gas
houder gesteld was. Juist op dat ogenblik kantelde het deksel van de
gashouder en met een donderend geloei, gepaard met een torenhoge
steekvlam, verbrandde in één klap al het gas! Nu zonder de geweldige
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explosie, die anders een groot deel van de stad en zeker ons huis met
de grond zou hebben gelijk gemaakt.

DE INVASIE KOMT IN ZICHT

Tot het laatst heb ik mijn bezoeken aan onze werkplaats in het kampVught voortgezet. Daar deed ik nog een merkwaardige ervaring op.
Het kamp diende als verzamelplaats van resten van neergeschoten ge
allieerde vliegtuigen. Uit een groot gebied, dat tot Düsseldorf zou
reiken, werden deze brokstukken naar Vught gebracht, waar zij door
gevangenen in moten werden gesneden. Naar gelang van de metaalsoorten werden deze gesorteerd, zodat daar op den duur geweldige
schroothopen ontstonden, die voor nieuwe produktie dienden. De
Duitsers hadden daarbij een eigenaardig soort constructiewerk op touw
gezet. Een onderofficier van de Luftwaffe had opdracht uit nog bruik
bare vliegtuigonderdelen complete toestellen in elkaar te zetten, van
elk type één. Er waren nog gave staartstukken, cockpits, vleugels,
rompen en wat dies meer zij in overvloed. Deze Duitse onderofficier
was buitengewoon enthousiast over de resultaten van zijn vliegtuigbouwkundig knutselwerk. Bij mijn bezoeken aan Vught liet hij mij vol
trots zijn gereconstrueerde toestellen zien, een Flying Fortress, een
Liberator en nog enkele andere. Hij hoefde maar op een knop te druk
ken, om allerlei dingen te laten werken zodat hij mij alles kon demon
streren. Daarbij was zijn commentaar de moeite waard. Het heette
dan:
‘Nu moet u toch eens dat prachtige Amerikaanse materiaal zien. Het
is geweldig, hoe mooi zo’n systeem werkt. Kijk, daar komt hydrau
lisch een geschutkoepel onder uit de romp. Daarmee kan zo’n vliegtuig
de aanvallen van onze van beneden aankomende jagers afslaan. En
hier in de staart zit een dubbelloops mitrailleur, die op afstand wordt
bediend. Wij kunnen daar bij de Luftwaffe feitelijk niets tegenover
stellen.’
Natuurlijk wisten wij uit ontelbare radioberichten van de grote
bombardementen op de Duitse steden. Ik had iets van hun uitwerking
gezien, nu zag ik met eigen ogen de perfecte geallieerde toestellen,
waarmee de bombardementen werden uitgevoerd; ik kon daarover in
Eindhoven vertellen en dat kwam het moreel van mijn omgeving ten
goede.
Mijn laatste bezoek aan het kamp in Vught vond plaats in mei 1944,
kort vóór de invasie. Bij die gelegenheid had ik een gesprek met de
commandant. Ik merkte duidelijk hoe nerveus de Duitsers waren,
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omdat zij in volkomen onzekerheid verkeerden omtrent de plaats,
waar de geallieerden hun grote aanval zouden inzetten. Ik was naar
Vught gekomen wegens een dringend verzoek van Laman Trip, om
dat er sprake van was, dat het hele kamp op stel en sprong zou worden
opgedoekt. Dat was nu juist, wat ons in Eindhoven het meest benauw
de. Onze angst was, dat zij onder invloed van de op komst zijnde
invasie het kamp zouden opbreken, ten gevolge waarvan een grote
massa werkers, voor wie wij tot nu toe iets hadden kunnen doen,
buiten onze bescherming zou komen. Inderdaad verklaarde de com
mandant, dat de Duitsers zich misschien gedwongen zouden zien het
kamp te verplaatsen. Ik probeerde hem gerust te stellen:
‘Maar Herr Kommandant, die lui komen toch nooit hier! Gesteld
eens, dat zij werkelijk de Franse kust bereiken, dan is dat zo geweldig
ver hier vandaan. U zult toch ook begrijpen, dat een landing op de
Nederlandse kust, bij Hoek van Holland of zo, uitgesloten is. De af
stand overzee is daar te groot. Daarover hoeft niemand zich hier on
gerust te maken.’
Intussen verwachtten ook wij in Eindhoven iedere dag de grote
invasie. Daarover hadden wij thuis uit en te na overleg gepleegd. Ons
tijdelijk woonhuis De Laak was dicht bij het station Eindhoven gelegen
en het was te voorzien dat zo’n belangrijk spoorwegknooppunt bij een
invasie door de geallieerde luchtmacht zou worden gebombardeerd.
Zelfs al zouden er geen bommen op De Laak vallen, het zou voor
onze zes kinderen een angstige gewaarwording zijn. Daarom vatten
wij het besluit om na de invasie dadelijk naar de Golf te trekken,
waar wij ons in het clubhuis zouden installeren. Wij hadden daar de
situatie bekeken, vonden een ruime erker geschikt om te bewonen en
namen ons voor de kleedruimten voor het slapen in te richten.
De zesde juni brak voor ons aan als een normale dag. Zoals gewoon
lijk had ik die ochtend naar het BBC-nieuws van zeven uur geluisterd
en niets bijzonders opgevangen. Onze radio stond verstopt achter het
bad op een manier, die onverbeterlijk mocht heten. Het mooie was,
dat wij achteraf pas hebben gemerkt hoe al onze kinderen wisten van
dat verstopte toestel, maar ieder van hen had tegenover de anderen
de kiezen stijf op elkaar gehouden! Toen ik om halfnegen op kantoor
kwam, heerste daar duidelijk opwinding. Meteen vernam ik het grote
nieuws, dat de bbc om acht uur had omgeroepen: de invasie was be
gonnen! Die uitzending had ik juist gemist. Dadelijk ging ik weer
naar huis. Ik zei: ‘Sylvia, het is zo ver. Wat zullen wij nu doen?’
Toch was het voor ons even moeilijk. Na de eerste emotie kon de
gedachte zo licht postvatten, dat het niet zo’n vaart hoefde te lopen,
maar wij hadden in rustig overleg dat besluit genomen. Nu moest wor-
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den doorgezet. Wij zijn met alle zes kinderen, dekens op de fietsen,
bepakt en bezakt, mijn kleine gasauto tot in alle hoeken en gaten vol
gestouwd, naar de Golf getrokken en hebben ons er zo goed en zo
kwaad als het ging geïnstalleerd. Vandaar ben ik elke dag naar kan
toor gegaan, negen kilometer per fiets of als het kon in mijn autootje.
Nu was de invasie dus gekomen, met alle onzekerheid voor de be
zetters, maar zelf voelde ik mij ook minder veilig. Op de Golf konden
wij snel aan de nieuwe toestand wennen, maar het wemelde van ge
ruchten, ook over een lijst van personen die de Duitsers uit Nederland
wilden wegvoeren. Op die lijst zou mijn naam voorkomen. Ik begon al
te spelen met de idee om onder te duiken. Eerst ben ik voor alle zeker
heid wat gaan zeilen. Onze boot lag in Gorinchem en we hebben een
week op de rivieren gezwalkt. Van Gorinchem uit ben ik nog een dag
naar Den Haag gegaan om met Woltersom te praten. Ook hij vond,
dat de situatie moeilijk ging worden. Toch ben ik meteen even op be
zoek gegaan bij de heren van de Rüstungsinspektion. Het leek mij
minder gevaarlijk toe dat die lui mij wel dan dat ze mij niet zagen. Met
hen heb ik nog overlegd over de veiligheid in het bedrijf.
In de ochtend van 20 juli, op een donderdag, kreeg ik heel sterk de
gedachte: Ik moet onderduiken! Met het uur groeide de spanning en
wilde ik niet in het zicht van de bevrijding het risico lopen weer te
worden gegrepen, dan moest ik weg. Nog dezelfde morgen overlegde
ik met mijn secretaris en de portier van het hoofdkantoor over het
aanleggen van een schelverbinding van de portiersloge naar mijn ka
mer. Als de portier verdachte lieden zag aankomen, kon hij mij waar
schuwen door met de voet op een knop te drukken.
Dat belletje is niet eens aangelegd. Dezelfde middag om kwart voor
vijf werd ik gewaarschuwd, dat er enige Duitse heren waren, die mij
wilden spreken. Dadelijk vroeg ik mijn secretaris uit te vorsen, waar
over het ging. Het heette te gaan om opdrachten van de weermacht.
Dat was verdacht! Dergelijke zaken werden altijd eerst met de Verwalters besproken. Onmiddellijk nam ik het besluit om te verdwijnen.
Op hetzelfde ogenblik werd er getelefoneerd, dat er ook bij de andere
ingang van het kantoor enige heren stonden. Ik sprak met de secre
taris af, dat hij de bezoekers op zijn kamer zou ontvangen en hun, met
de telefoon in de hand, zou vertellen, dat ik ergens in de fabriek moest
zijn. In hun bijzijn zou hij alle fabrieken opbellen om te vragen, of
meneer Philips daar was.
De Duitse heren hoorden op zijn kamer, hoe hij het hele bedrijf
afbelde, op zoek naar meneer Philips. Dat heeft meer dan een kwar
tier geduurd en dat was voor mij juist lang genoeg. Reeds lang geleden
had ik bij een raam van mijn kantoor een trapje laten maken, waardoor
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ik ingeval van nood naar buiten kon; verder was er in de omrastering
bij het gebouw een hek, dat toegang gaf tot een schuilkelder voor de
buurtbewoners. De zaak was keurig in orde, met de nodige sleutels.
Mijn bedoeling was, dat ik niet bij elk luchtalarm helemaal naar de
grote schuilkelder hoefde te gaan. Bij al dat sirenegeloei ging het bijna
altijd om eskaders, die overdag naar Duitsland trokken om daar te
bombarderen en ik vond dat geloop naar die schuilkelder overbodig.
Zou ik echter bij ons in de buurt bommen horen vallen, dan kon ik
dadelijk in die kleine schuilkelder vluchten. Dat was nooit voorgeko
men, maar nu dankte ik daaraan een mooie ontsnappingsweg. Ik vroeg
mijn secretaris mijn chauffeur te sturen naar de ambachtsschool aan
de Prins Hendrikstraat. Intussen wilde ik naar die school gaan en daar
in de portiek, waar niemand mij zou zien staan, op de chauffeur
wachten. Vlug klom ik door het raam, wipte door het hek, liep langs
de achterkant van enig tuintjes, wandelde quasi heel rustig de straat
op en ging over een vlondertje naar de Prins Hendrikstraat. Opeens
kwam iemand mij op de fiets achterop rijden. Het was de portier, die
mij erop attent maakte dat ik mijn autosleutels nog bij me had. Ik
gaf de sleutels af en zei, dat ik naar de school wandelde. Alles klopte
piekfijn, de chauffeur kwam mij bij de portiek afhalen en van dat
ogenblik af was ik van het toneel verdwenen.

13
Ondergedoken
Mij stond hetzelfde te wachten als duizenden anderen in Nederland,
die zich voor de Duitsers en hun handlangers verborgen wilden hou
den. Iedereen sprak erover: onderduiken. Dat was een gewoon woord
geworden, maar de vervoeging van dat werkwoord zou mij wat moeilijker kunnen vallen, omdat zo velen mij kenden. Mijn onderduik
periode begon in het huis van een nicht van moederszijde, die was ge
trouwd met één onzer medewerkers, ir. T. H. Huizinga. Daar zou ik
slechts één nacht blijven, maar bij de Huizinga’s kon ik rustig overleg
gen wat mij te doen stond. Die avond schreef ik daar een briefje aan
mijn vrouw, dat in Den Haag zou worden gepost. Er stond in dat ik
mij de laatste dagen wat nerveus voelde, zodat ik enige tijd naar Fries
land wilde gaan om daar bij het zeilen weer wat op dreef te komen.
Intussen was een zekere Weber, hoofd van de Gestapo te Eind
hoven, met zijn kornuiten op zoek naar mij. Met mijn secretaris had ik
afgesproken, hoe hij mijn plotselinge afwezigheid zou verklaren. De
volgende dag zou ik in Den Haag een bespreking hebben en zoals ik
dan wel vaker deed, was ik waarschijnlijk reeds de avond tevoren naar
Den Haag vertrokken. Mijn vrouw kreeg hetzelfde verhaal te horen.
Nog dezelfde avond gingen de Duitsers naar de Golf om mij daar te
zoeken, maar mijn vrouw wist niet beter of ik was in Den Haag. Dat
klopte uitstekend.
Later werd bekend dat er die dag nog iets was gebeurd: de aanslag
op Hitler in zijn hoofdkwartier, door von Stauffenberg. Deze was mis
lukt. Ik ging verband leggen tussen deze aanslag en het bevel tot mijn
arrestatie. Tot op de huidige dag weet ik niet in hoeverre er enige
samenhang bestond, maar één onzer Verwalters, een zekere dr.
E. Loser, die vroeger bij Krupp had gewerkt en die, zoals ik ook reeds
had gemerkt, allesbehalve een grote vriend van het nazi-regime was,
werd later ook gevangen genomen. Dat kon passen bij de golf van
arrestaties, die na de mislukte aanslag iedere verdachte persoon kon
treffen.
In elk geval was ik de Duitsers vóór geweest, alhoewel kort geleden
was bekend gemaakt dat onderduiken als sabotage zou worden be
schouwd en met de dood kon worden bestraft. Ir. Huizinga was erin
geslaagd voor mij in de buurt een onderduikadres te vinden, bij de
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familie Van der Weerd, waar ik mij voorlopig dacht schuil te houden.
In hetzelfde huis was nog een joods meisje ondergedoken, dat ik ge
durende de twee weken van mijn verblijf daar nooit heb gezien. Al
spoedig arriveerde mijn brief uit Den Haag, waarin stond dat ik per
poste restante te Grouw in Friesland was te bereiken en het eerste
wat mijn vrouw deed, was deze brief aan Dijksterhuis geven. Die ging
er dadelijk mee naar de Verwalters. De zaak scheen eenvoudig: ik zat
ergens in Friesland.
Wel, dan trof ik het met het weer. Het was een heerlijke zomer.
Maar juist omdat het weer zo verleidelijk mooi was, kon ik het op mijn
bovenkamertje moeilijk uithouden. Ik wilde weg! Op de fiets. Ergens
in de Betuwe, in het dorp Zoelen, waar mijn zwager Frans Vlielander
Hein, eveneens onderduiker, op het buiten van mevrouw L. Dijckmeester huisde, hoopte ik een goed onderdak te vinden, maar dan in
een landelijke omgeving. Voordat ik naar Zoelen ging ben ik nog één
etmaal bij mijn nicht, mevrouw Huizinga, geweest, in gezelschap van
mijn vrouw, maar niemand mocht daarvan iets weten! De Huizinga’s
hadden drie kinderen, voor wie het verborgen moest blijven dat oom
Frits en tante Sylvia boven op die vliering waren. Daar stond ook nog
een buitensporig groot bed. Wij konden daar uitpraten en afscheid
nemen voor wie weet hoe lang. In die dagen was alles onzeker,
’s Ochtends om halfzeven, in de drukte van honderden fietsers op weg
naar hun werk, ben ik in gezelschap van ir. Huizinga op pad gegaan,
ik fietsende achter hem aan, op mijn bagagedrager een aktentas, tan
denborstel en scheer apparaat, regenjas aan, kraag op, in de veronder
stelling dat niemand mij zou herkennen. Nog dezelfde avond zei een
nicht van ons keukenmeisje tegen mijn vrouw: ‘Meneer Philips is
in Eindhoven!’ Mijn vrouw schudde het hoofd. ‘Dat kan niet. Hij zit
ergens in Friesland.’ De ander hield vol: ‘Ja mevrouw, maar mijn
man heeft ’m vanochtend pertinent op de fiets gezien.’
Tegen de middag bereikte ik Oss. Bij onze fabriek aldaar heb ik
naar de directeur gevraagd, maar ir. H. J. van Lonkhuyzen was af
wezig. In Oss heb ik mijn haar laten knippen. Ik wist, dat voor onder
duikers de gang naar de kapper gevaarlijk kon zijn. Het was een schit
terende dag en in de beste stemming peddelde ik verder naar Zoelen.
Omdat ik mij tamelijk safe voelde, genoot ik dubbel van mijn fiets
tocht, vooral na zoveel dagen op een bovenkamer. Voor mij was het
een uitgemaakte zaak, dat de Duitsers niet bepaald op mij zouden
jagen. Ik had een pronkstuk van een vals persoonsbewijs, op naam van
mijn zwager Warner van Lennep, die in 1934 was verongelukt. De
centrale van de persoonsbewijzen in Den Haag was door een bombarde
ment uitgeschakeld, daar was niets meer na te gaan en indien ze mij
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mochten grijpen kon ik over Van Lennep alles vertellen. Terwijl ik
zelf op dat ogenblik naar een ander adres trok, was mijn alter ego,
waarvan de Duitsers dachten dat hij ergens in Friesland aan het zeilen
moest zijn, naar een ander oord vertrokken. Die vorige avond had ik
op de vliering in Eindhoven een ‘brief aan mijn vrouw’ geschreven,
die in België zou worden gepost. Daarin stond, dat ik naar de Arden
nen was gegaan, in een heerlijke omgeving, te midden van stille, dro
mende bossen, de ideale plaats om mijn rustkuur voort te zetten. Ik
schreef, dat ik nu echt weer tot mijzelf kwam. Ook deze brief kwam
zonder mankeren op het bureau van onze Verwalters terecht. Men
moest nu maar aannemen, dat ik ergens in de Ardennen was, op een
onbekend adres.
In het Betuwse dorpje Zoelen had ik het intussen best naar mijn zin.
Daar huisden meer onderduikers. In de tuin van het buiten speelden
wij pingpong en wij voelden ons daar zo veilig, dat we de voorzichtig
heid uit het oog dreigden te verliezen. En dat, terwijl mijn vrouw en
mijn jongste zuster juist hadden uitgemaakt, dat het voor mijn veilig
heid beter zou zijn als ik mijn grote voortanden liet wegnemen! Zij
vonden dat een veel te opvallend herkenningsteken. Maar ik peinsde
er niet over. Dat zou mij een gevoel geven, alsof ik daarmee voor een
deel mijn identiteit zou opofferen. Nu bemerkte ik pas hoezeer ik
eigenlijk aan zo’n persoonlijk detail was gehecht. Zij mochten dan vin
den dat het leven meer waard was dan twee tanden, maar ik had daar
moeite mee en voelde er niets voor. Toch was de toestand niet zo on
schuldig als ik in mijn optimisme had gedacht. Plotseling kreeg ik
bericht, dat mijn vrouw op 16 augustus door de Duitsers was gepakt!
Dat was een slag, die hard aankwam. Ik was machteloos en kon niets
doen dan voor haar bidden.
Het behoorde tot de taktiek van de Duitsers om, wanneer zij
vergeefs naar mannen zochten, hun vrouwen op te sluiten en hen zo
te dwingen voor de dag te komen. Wij hadden dat bij voorbaat over
wogen en vast afgesproken, dat ik mij in dat geval onder geen voor
waarde zou blootgeven. En nu was het dan zo ver. Enige NSB’ers kwa
men haar halen in de kleedkamer van het clubhuis van de Golf, die zij
met drie dochters als slaapkamer gebruikte. Daar hingen de oranje
jurkjes al klaar, die uit de baan van een vlag gemaakt waren om de
bevrijding te vieren, tot ergernis van de ongenode gasten! Na een halve
dag wachten op een bureau van de Sicherheitsdienst in Eindhoven
werd zij naar Vught gebracht met onze heren ir. H. Fürstner, ir.
B. Spies en drs. W. Vogelaar. De combinatie van het viertal is voor
mij altijd een raadsel geweest. Maar waarom zou ik mijn vrouw zelf
niet haar verhaal laten doen?
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HET RELAAS VAN MIJN VROUW

Wij vroegen ons af waar de tocht heen ging. Van Vught uit splitste
zich de weg naar het mij zo goed bekende Haaren en naar het
kamp-Vught, terwijl iets meer naar het noorden de weg naar SintMichielsgestel afsloeg. In Vught zelf werd nog een stop gehouden
op een kantoor van de Sicherheitsdienst, waar wij vieren, toen wij
even in een kamer alleen werden gelaten, met de nodige bravoure
de nieuwsberichten van de bbc beluisterden.
Het werd Vught. Een onderofficier bracht mij van de ingang van
het kamp naar de zwaar bewaakte poort, ongeveer een halve kilo
meter verder. Zodra wij onderweg waren vroeg hij mij:
‘Mevrouw Philips, hoe komt het dat u geen angst kent?’
Ik keek hem verwonderd aan.
Hij legde uit: ‘Vorig jaar was ik erbij toen uw man gevangen werd
genomen.’ In die paar minuten had ik net de tijd om hem te vertellen
hoe dat kwam.
Bij de poort aangekomen moest hij een hevige uitbrander van zijn
superieuren in ontvangst nemen. Het was verboden met gevange
nen te praten. Toen ik daar even moest wachten hoorde ik ineens
een bekende stem uit een raam: Frits’ clubgenoot Hans van Ketwich
Verschuur, die als gevangene belast was met de administratie, sprak
mij moed in.
De eerste nacht bracht ik in een cel door. De volgende morgen
werd ik naar een barak gebracht met een kleine 100 vrouwen, die
overdag aan lange tafels touw zaten te vlechten. Ik werd bijzonder
hartelijk ontvangen door degenen die uit Eindhoven kwamen. Het
was een wonderlijke ervaring daar ’s avonds naar bed te gaan in
zo’n lange rij van ijzeren bedden, twee naast elkaar met twee er
bovenop, die allemaal aan elkaar vastzaten, zodat de hele rij schokte
als iemand zich omdraaide. Natuurlijk kwam er die eerste nacht niet
veel van slapen. Ik zag een verpleegster, medegevangene, langs de
bedden lopen en de vrouwen verzorgen. Wat heerlijk, dacht ik, dat
zij iets voor de anderen kan doen. Onmiddellijk flitste de gedachte
door me heen: ‘Jij kunt ook iets voor hen doen, jij kunt ze naar Mij
leren luisteren.’ Dat was een hoopvolle gedachte. Overdag onder het
werk praatten we fluisterend (spreken was namelijk verboden, maar
wie kan 100 vrouwen verbieden om samen te praten!) en ’s avonds
als er geen bewaking was verzamelden we ons in een hoek bij de
bedden. In onze barak was een Nieuw Testament, verboden waar,
maar een grote hulp bij gebrek aan priester of dominee. Des te belangrijker zou de ervaring zijn dat God zelf in ons hart kan spreken.

zóó | Vijfenveertig jaar met Philips

Ik vertelde hun hoeveel verandering dat luisteren in mijn eigen
leven had gebracht, in mijn verhouding tot mijn man, mijn kinderen,
eigenlijk tot iedereen. Maar hoe ik nu in dit concentratiekamp pas
besefte, dat mijn levensdoel niet van mij kon worden afgenomen.
Dat was vroeger geweest: het hebben van een gelukkig gezin. Ge
leidelijk, haast ongemerkt, was het uitgegroeid tot: het bouwen aan
een wereld zoals God hem bedoeld heeft, zeker zonder oorlog en
concentratiekampen. Steeds weer kwamen onze gesprekken terug op
die nieuwe wereld en ieders aandeel in de realisatie daarvan.
Na een dag of vier was ik gewend aan de dagelijkse routine: appèl
om 5.00 uur waarbij men ons bij voorkeur een uur in de rij liet
staan, één grove bruine droge boterham als ontbijt, touw vlechten,
vrij oneetbare soep als middagmaal, weer touw vlechten, één avond
boterham met iets van margarine of jam en naar de slaapzaal.
Op een middag werd ik gehaald om verhoord te worden. Ik be
greep dat men mij natuurlijk ging vragen waar mijn man was. Met
dat probleem had ik een paar nachten geworsteld. Mocht ik nu zeg
gen dat ik het niet wist?
Midden op het grote plein bij de poort werd ik in de hete zon
neergezet en daar stond ik twee uur, bedoeld om mijn moreel te on
dermijnen. Maar wat een inspirerende uren waren het! Zo’n kamp is
zó lek en gonst zó van geruchten, dat mijn aanwezigheid op dat
plein blijkbaar snel bekend was. Eerst zag ik langs de rand van het
plein mijn dierbare neef Ben Telders (prof. mr. B. M.Telders) lopen,
die voorzichtig enige groetbewegingen maakte. Ik was de laatste
van de familie, die hem zag. Hij stierf in Bergen-Belsen kort vóór
de bevrijding. Na verloop van tijd kwamen er uit de verte twee
gevangenen langs, Han Fürstner en Bol Spies! Weer een halfuur
later ging de poort open om een groep mannen in gestreepte ge
vangeniskleren, die buiten het kamp hadden moeten werken, binnen
te laten en daar herkende ik ineens onze vriend Chel Steijns. Hij
zag mij en ik zag hem! Ik juichte ‘Chel ! ! !’ Onmiddellijk moest ik
het midden van het plein verlaten en met mijn gezicht tegen de
muur de rest van de wachttijd doorbrengen. Maar wat een stralende
rust was er in mijn hart gekomen! Ik dacht aan gezang 201:
Als God mijn God maar voor mij is,
Wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
Mijn ziele tot een zegen.
Dan waakt alom een engelenwacht
En zie ik sterren in de nacht
En bloemen op mijn wegen!
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Ben, Han, Bol en tenslotte Chel! Sterren in de nacht en bloemen
op mijn wegen’ Ineens wist ik zeker, dat ik de vrijheid had datgene
te zeggen, waardoor ik het leven van mijn man kon redden.
In een kamer boven werd ik verhoord door een Duitse officier;
een secretaresse met een zeer laag decolleté typte het gesprek.
‘Waar is uw man?’
‘Ik weet het niet.’
‘Dat geloof ik niet.’
‘Dat begrijp ik, in uw plaats zou ik het ook niet geloven, maar dat
verandert niets aan de zaak.’
‘Weet u wel dat we uw kinderen naar het kamp zullen brengen
als u niet bereid bent te spreken.’
‘U kunt doen wat u wilt, maar ik weet niet waar mijn man is.’
Na deze onvruchtbare conversatie, die met variaties misschien een
kwartier duurde, werd ik weer teruggebracht naar onze barak. Ik
herinner me levendig hoe dierbaar één van mijn lotgenoten vroeg
of zij eens lekker mijn rug zou wassen. Eenmaal in de week mar
cheerden wij naar een badgebouw, daar moesten we een tijd spier
naakt in de rij staan vóór de heren gevangenbewaarders ons toe
stonden ons snel met drie of vier onder één douche enigszins te
verfrissen.
Eén van de taken in onze barak was het verstellen van de kleren
die de ge fusilleerden hadden aangehad, kogelgaten in de vesten en
jasjes, helaas ook wel eens met veel bloedplekken en kogelgaten op
buikhoogte. Een keer een jasje, gemerkt met v. L. — van Lennep?
Ik heb het nooit geweten.
Op 22 augustus, terwijl wij werden gelucht, in marstempo heen
en terug, heen en terug hetzelfde stuk, werd ik ineens uit de rij
geroepen. Ik werd uit het kamp gemarcheerd, in een auto gezet en
naar een SD-gebouw gebracht ergens in de buurt. Daar trof ik tot
mijn vreugde niet alleen mijn drie lotgenoten, de heren Fürstner,
Spies en Vogelaar aan, maar ook onze vriend notaris Steensma en
een zekere mr. Bodde. Ik herinnerde mij hem als een dubieuze figuur,
die in 1943 misschien een rol had gespeeld bij de vrijlating van de
heer Jenneskens en bij de overplaatsing van ir. de Vries naar Vught.
Nu hoorden mijn medegevangenen en ik een akte voorlezen door de
notaris, volgens welke mr. Bodde benoemd bleek te zijn tot directeur-generaal van Philips. Hij had bewerkstelligd dat wij vieren vrij
gelaten zouden worden!
Nog dezelfde middag mocht ik mijn bezit terughalen uit het kamp,
waarvan ik natuurlijk zoveel mogelijk achterliet voor mijn lot
genoten. Helaas kon ik slechts van een enkele afscheid nemen, want
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de meesten zaten in de werkzaal. En zo mocht ik kort daarna weer
met een ongelofelijk dankbaar hart mijn kinderen omhelzen.
Na mijn gevangenneming was een stel Duitsers drie dagen achter
een naar de Golf gekomen, elke keer met een andere smoes. Vre
zende dat zij de kinderen ook gevangen wilden nemen zonden mijn
zwager en schoonzuster Van Riemsdijk de jongste drie met de kin
derjuffrouw naar Heeze en werden de oudste drie bij vrienden in
huis genomen.
Een week na mijn vrijlating werd het kamp-Vught ontruimd en
werden alle gevangenen naar Duitsland getransporteerd. Van de
100 vrouwen uit mijn barak overleefden slechts 17 Ravensbrück,
maar geen enkele zonder een chronische kwaal op het punt van
longen, nieren of wat ook. Hoe oneindig dankbaar was ik dat ik
vóór dat transport vrijgelaten was!

IK VERANDER VAN ADRES

Uit de belevenissen van mijn vrouw in Vught blijkt wel, dat het alles
behalve ‘Kavalierhaft’ was, wat mijn vrouw heeft mecgemaakt, maar
uiteraard was ik van dat alles onkundig. Ik begreep natuurlijk wel,
dat het de bedoeling van de Duitsers moest zijn van haar mijn verblijf
plaats te weten te komen en omdat een onderduiker toch al zo veel
tijd heeft om aan nare dingen te denken, had ik het moeilijk. Duidelijk
kreeg ik de gedachte, dat ik zo gauw mogelijk uit Zoelen moest ver
dwijnen. Het was weer verhuizen geblazen.
In overleg met mijn collega-onderduikers besloot ik naar Tiel te
gaan, waar ik een onderduikadres kreeg bij de familie Van der Feltz.
Wegens de ontruiming van Walcheren was mr. W. F. E. baron van
der Feltz, officier van justitie te Middelburg, naar Tiel geëvacueerd,
waar hij verbleef in het huis van een bejaarde nicht. Het was een
groot pand, dat tevens diende tot zusterhuis van het Diaconessenhuis.
Daar woonden enige zusters en verpleegsters. Ik was daar onder
gebracht onder de naam, die op mijn persoonsbewijs stond, maar toe
vallig was een zwager van Van der Feltz, evenals hij lid van de
rechterlijke macht, een goede vriend van mij en het duurde niet lang,
of men wist wie ik in werkelijkheid was. Al vrij spoedig vernam ik
tot mijn grote opluchting dat de Duitsers mijn vrouw uit Vught had
den ontslagen. Daarnaast waren er de opwekkende berichten van de
fronten. Toen dan ook op 25 augustus bekend werd, dat Parijs was
bevrijd, stond mijn hoofd er best naar om dat eens echt gezellig te
vieren. Ik had gemerkt dat er beneden een excellente wijnkelder lag
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te sluimeren en ik stelde mijn huisgenoten voor daar bij zo’n gelegen
heid een beroep op te doen. Van der Feltz, als keurige Nederlander,
vond dat men de mooie wijn van zijn oude nicht niet kon aanspreken,
maar ik zei hem dat hij dan eens moest opletten, hoe goed dat kon!
Parijs werd maar één keer bevrijd en wij dronken daarop een uitge
lezen fles. Als hij na de oorlog die prachtige wijn aan zijn nicht
wilde teruggeven, hoefde hij slechts te kikken en dan kreeg hij ge
garandeerd iets goeds. Later zijn alle flessen bij de evacuatie van Tiel
verdwenen.
Het was in diezelfde dagen, dat er in en om Philips hoogst onge
wone dingen gebeurden. Tromp, Laman Trip en J. C. de Vries waren
ondergedoken en sinds ruim een maand was er geen president-directeur
meer. Daar dook plotseling mr. Bodde op!
Deze had in Den Haag tegen de Duitsers steeds een hoge borst
opgezet, vooral in verband met Philips. Hij bazuinde rond, dat zij
van ‘meneer Philips niets gedaan konden krijgen’ en dat zij de ver
keerde Verwalters hadden aangesteld. Als zij een man nodig hadden
die dat werk echt aankon, moesten ze maar eens aan hem denken. En
werkelijk, nu de situatie voor de heren van de ‘Rüstungs- und Beschaffungskommission Niederlande’ in Den Haag steeds meer precair werd,
dachten zij opeens aan mr. Th. Bodde. Op 17 augustus droegen zij
hem schriftelijk op de leiding van Philips op zich te nemen.
Mr. Bodde was slim. Heel scherp zag hij de voetangels en de mooie
kansen van zo’n positie. Hij wilde de functie slechts aanvaarden mits
mevrouw Philips niet naar een Duits concentratiekamp zou worden
weggevoerd doch dadelijk vrijgelaten, evenals de heren Fürstner, Spies
en Vogelaar van Philips. Daarin stemden de Duitsers toe. Mr. Bodde
deed geen half werk. Door notaris Steensma liet hij in het kamp-Vught
alles over deze aangelegenheid zorgvuldig vastleggen, zodat zwart op
wit stond, dat door zijn toedoen mijn vrouw en drie Philipsmensen
waren bevrijd. Zoals in het verhaal van mijn vrouw is vermeld, werd
deze notariële akte in alle vorm opgemaakt en door de betrokkenen,
met inbegrip van onze Verwal ter dr. Nolte, ondertekend.
Mr. Bodde was er nu van overtuigd, dat hij bij de Duitsers in een
goed blaadje zou staan en ook van onze mensen in Eindhoven ver
wachtte hij waardering. Daarom wilde hij trachten mij en de andere
ondergedoken leden van de directie weer boven water te krijgen. Zelfs
overlegde hij naar aanleiding van mijn brief uit ‘de Ardennen’ met
enkelen van onze mensen over de plaatsing van een advertentie in
Belgische bladen in de trant van ‘Frits, kom terug! Alles is vergeten en
vergeven.’ Na haar vrijlating had hij mijn vrouw bij zich ontboden en
hij waarschuwde haar, dat meneer Philips nu beslist moest terugkomen.
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‘Dit is zijn laatste kans! Anders wordt de grote jacht op hem geopend
en dan is het te laat. Dan kan zelfs ik niets meer voor uw man doen!’
liet hij zich ontvallen.
Mijn vrouw speelde het spel goed met hem mee. Zij spoorde hem
aan haar bij het zoeken naar mijn verblijfplaats in België te helpen.
Hij beloofde haar zijn best te doen en sprak, verheerlijkt om zich heen
kijkende: ‘Wie had zo iets ooit kunnen denken: ik, aan het hoofd van
Philips!’
Op 4 september kwam hij zich in Eindhoven officieel voorstellen.
In de vergaderzaal wachtten omstreeks dertig heren van de hoofdstaf,
die hij had bijeen geroepen. Mr. Bodde kwam binnen, niemand be
woog, waarop hij verklaarde dat men zich in een zeer moeilijke positie
bevond. De heren zouden dat wel begrijpen. Hij stond nu hier, omdat
ir. Philips was heengegaan, wat hij natuurlijk nóóit had mogen doen!
In zijn plaats was hij, mr. Bodde uit Den Haag, aangesteld. Van alle
aanwezigen verwachtte hij stipte gehoorzaamheid en uitvoering van
zijn orders. De heren moesten met de nieuwe situatie heel goed reke
ning houden.
Onder een ijskoud zwijgen werd zijn toespraak aangehoord. Er
volgde een angstwekkende stilte, waarop mr. Bodde zich in het kan
toor van de president-directeur terugtrok. Heel kort daarna vertrok
hij, wegens gezondheidsredenen, naar Den Haag. In Eindhoven werd
gefluisterd: ‘Wegens een politieke maagbloeding.’
Dat alles gebeurde, terwijl ik ondergedoken zat in Tiel. Daar maakte
ik op 5 september Dolle Dinsdag mee. Ik zag de Duitse colonnes door
de stad trekken en hoorde door de radio, dat de geallieerde legers
Brussel hadden bereikt. Nog vandaag kan het mij gruwelijk spijten,
dat onze bondgenoten in die dagen geen geloof hebben gehecht aan
de mededelingen van de Nederlandse ondergrondse. De Duitsers waren
in zo’n paniek, dat de geallieerden met enkele honderden parachutis
ten bij de Moerdijkbrug een situatie hadden kunnen scheppen, waarin
zij Nederland konden binnenwandelen. Het zou echter heel anders
gaan. Maar die dinsdag voorzag ik in elk geval de spoedige bevrijding
van Eindhoven en ik wilde zodra het enigszins kon bezuiden de ri
vieren zien te komen.
Op een ochtend zou opnieuw blijken, hoe ik gedurende mijn onder
duikperiode duidelijk door God geleid werd. Bij het opstaan kwam
plotseling heel sterk deze gedachte in mij op: ‘Frits, je moet beslist nog
vandaag hier uit Tiel weg!’ Tot mijn kennissen in Tiel behoorde de
oude heer Daalderop, van de bekende metaalwaren fabriek, waar altijd
veel werk voor Philips werd gemaakt. Op mijn verzoek kwam deze
vriendelijke en behulpzame man dadelijk naar mijn onderduikadres. Ik

Ondergedoken | 211
zei hem, dat ik nog dezelfde dag de rivier de Waal over wilde en vroeg
of hij misschien een vrachtwagen had, waarop ik naast de chauffeur
kon meerijden. De enig overgebleven vrachtwagen van de firma was
kort te voren beschoten en niet disponibel. Gelukkig wist de heer
Daalderop raad. Hij beloofde mij zo gauw mogelijk naar de overkant
te brengen. Vandaar moest ik op eigen gelegenheid verder zien te
komen. Kort daarna kwam hij mij afhalen en stond ik met mijn fiets
op de pont naar Wamel. Op het veer zag ik één soldaatje, een jongen
van vijftien, zestien jaar, die niets controleerde en niemand naar een
persoonsbewijs vroeg. Het was voorlopig de laatste pont die zou over
varen! De geallieerde luchtmacht was juist begonnen alle op de Waal
varende schepen onder vuur te nemen. Nu moest ik nog de Maas over
steken. Bij het volgende veer heerste grote consternatie. Ondanks de
waarschuwing van de geallieerden, dat het scheepvaartverkeer op de
rivier zou worden bestookt, was een sleepbootkapitein de rivier op
gegaan, waar zijn schip werd beschoten. Hijzelf en zijn vrouw werden
gedood, een baby bleef over. Het was zeer twijfelachtig of de pont
zou varen, maar de veerbaas besloot nog één overtocht te wagen en
ik bereikte de overkant, met mijn onafscheidelijke fietsje! Ik reed naar
Oss, waar ik enkele dagen doorbracht bij de directeur van onze fabriek,
ir. Van Lonkhuyzen, doch daar werd de grond opeens gloeiend
heet onder mijn voeten, omdat de heren van de Verwaltung van Philips
naar Oss uitweken.
Ik ben in de buurt van Oss ergens bij een boer gaan onderduiken,
net in de tijd van het aardappelen rooien. Zoals het een goed onder
duiker paste, heb ik daarbij meegeholpen, maar dat heb ik geweten! Ik
had slechts één broek bij me en die wilde ik niet te gronde laten gaan
door op mijn knieën te rooien. Mijn oogstwerk heb ik bukkende ver
richt. Die avond had ik geen rug meer. Verder had ik het goed bij
deze vriendelijke, gastvrije Brabanders, die ‘de ingenieur van Philips’
wel wilden helpen. Die ingenieur wilde echter zo vlug mogelijk naar
Eindhoven en bevond zich nog altijd benoorden de weg Den BoschGrave, waarlangs de ene militaire colonne na de andere trok. Om die
weg veilig over te steken, moest men de streek volkomen kennen.
Gelukkig wist de dominee van Oss, ds. mr. F. C. M. Boenders, mij
een onderduikadres te bezorgen, dat weer dichter bij Eindhoven was
gelegen. Ik wilde niet in Veghel of Sint-Oedenrode zijn, omdat in die
dorpen te veel mensen mij zouden herkennen. Ik zou terechtkomen
in de pastorie van Dinther, een dorpje iets ten noorden van Veghel.
De vrouw van een vriend, die bij Organon te Oss werkte heeft mij
terwijl ze honderd meter voor mij uit fietste, de weg gewezen door
een gebied, waar het nog wemelde van Duitse posten, tot zij een punt
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bereikte waar ik veilig de Graafseweg kon oversteken. Langs een fiets
pad ben ik zonder moeilijkheden in Dinther aangekomen. Wel pas
seerden mij groepen militairen, die afkomstig waren van het vliegveld
Volkel. Mijn grote angst was dat die lui mijn fiets zouden inpikken.
Toen ik weer een stel Duitsers zag aankomen, zette ik mijn fiets aan
de kant van het pad met de wielen omhoog en deed, of ik druk aan
het repareren was. Daarbij kon ik niet nalaten hun vriendelijk toe te
wuiven en een goede reis toe te wensen. Die soldaten hadden het ge
voel, dat de oorlog voor hen achter de rug was en zij reageerden
heel gemoedelijk.
In Dinther heb ik ongeveer een week als onderduiker op de pastorie
gastvrijheid genoten bij ds. O. V. Henkel. Via een ondergrondse
groep werd ik enigszins op de hoogte gehouden van de bewegingen
aan het front. Op zondag, na de kerkdienst, zaten wij aan tafel toen
wij plotseling aan de hemel een menigte parachutes zich zagen openen.
De parachutisten sprongen uit tientallen laag vliegende Dakota’s. Het
was bijna niet te geloven! Zou dit werkelijk de bevrijding betekenen,
het einde van al die jaren bezetting? Zouden de Duitsers in dit gebied
zware tegenstand bieden of zouden zij gauw vertrekken, zoals ze reeds
op Dolle Dinsdag hadden gedaan?
Het duurde niet lang, of we hoorden dat er gelande parachutisten
in aantocht waren. Nu kon ik onmogelijk langer binnen blijven! Ik
holde het dorp in. En ja, daar zag ik over de weg een groep airbornes
naderen. Het eerste wat mij opviel, was dat die soldaten zo dik waren.
Wij in Nederland waren langzaam maar zeker meer dan schraal ge
worden en daar liepen jonge kerels, met geweldig dikke koppen! Ver
der waren ze ontzaglijk zwaar beladen, ze staken in stevige truien,
om bestand te zijn tegen allerlei ongemak bij een overnachting onder
de blote hemel, ze waren letterlijk behangen met stenguns, handgrana
ten en rantsoenen, maar wel hadden ze al gezorgd dat ze van de
boeren enkele bespannen wagens kregen, voor de ransels en de zware
wapens. Het was hun aan te zien, dat zij in uitstekende conditie waren.
Omdat ik de enige was die vlot met hen kon spreken, kwam ik al gauw
tegenover de ‘captain’ te staan. Dat moest ik wel aannemen, want ner
gens kon ik op een uniform iets van distinctieven ontdekken. Onder
het handschudden met deze bevrijder had ik zo’n brok in de keel,
dat ik enige seconden niets kon uitbrengen. Eindelijk kon ik hem vra
gen, waar hij heen wilde. Hun doel bleek een brug bij Veghel te zijn.
Het viel mij niet moeilijk hun de weg daarheen aan te duiden. Hij
wilde echter graag wat fietsen hebben, om enige manschappen vooruit
te kunnen sturen. Vlakbij stonden boeren te kijken, sommigen met een
fiets aan de hand. Ik zei:
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‘Mannen, die lui willen ’n paar van jullie fietsen, dus kom maar op!’
Dat viel niet in goede aarde. Het heette: ‘Maar meneer, m’nen
fiets ! ...’
Ik reageerde nogal fel:
‘Zijn jullie nou helemaal belazerd! Deze parachutisten wagen hun
leven om ons te bevrijden en jullie staan hier te zeuren om een fiets?
Maar goed, ik zal voor elke fiets van jullie een bonnetje tekenen en
dan kunnen jullie na de bevrijding van de burgemeester een nieuwe
fiets krijgen.’
Ik heb voor een stuk of zes fietsen een bon getekend, ook de
captain zette er zijn handtekening op, en meteen liep één van de
boeren weg om naar hij zei een betere fiets te halen. Hij kwam met
de fiets van zijn vrouw aanhollen.
Met groot respect zag ik, hoe die airbornes de straatweg van Dinther
naarVeghel gingen affietsen, terwijl op elke hoek een Duitse mitrailleur
kon loeren. Op dat ogenblik wilde ik met de hoofdgroep mee, maar
dat werd mij door de dominee sterk afgeraden. Als burger in gezel
schap van militairen zou ik, ingeval van complicaties, als franc-tireur
kunnen worden beschouwd. De mensen hielden mij aan de slippen
van mijn regenjas vast en ik ging weer naar de pastorie. In het dorp
gonsde het van geruchten, vooral over het tweede Britse leger, dat
in aantocht zou zijn. De afdeling airbornes, waarmee ik bijna zou
zijn opgetrokken, heeft die dag zonder tegenstand te ondervinden
de brug bij Veghel bereikt.
De volgende ochtend werden wij in alle vroegte gewekt door het
geronk van Engelse tanks, die in Veghel moesten zijn. Nu wilde ik
met alle geweld daarheen! Ik pakte mijn fietsje, maar telkens stuitte ik
op Duitse patrouilles. Waar ik ook in boerderijen informeerde naar
de positie van de Duitsers, zij waren altijd in de buurt en ik kon die
maandag Veghel niet bereiken. Teleurgesteld moest ik weer naar de
pastorie terugkeren. In de nacht van maandag op dinsdag brak er een
hevig artilleriegevecht uit. Boven ons heen hoorden wij de granaten
tussen Veghel en de bossen van Schijndel suizen. In de bossen lagen
nog Duitse troepen. Die nacht heb ik goed kunnen merken, dat een
mens nooit weet voor welke dingen hij wel of niet bang is. Terwijl
de overige bewoners van de pastorie in de kelder gingen slapen, ben ik
in mijn kamer gebleven. Ik had sterk het gevoel, dat die granaten toch
niet voor ons waren bedoeld. Het ging tussen twee strijdende partijen
en dat schieten over onze hoofden heen mocht niet hinderen. Ondanks
de suizende granaten heb ik die nacht zelfs plezierig geslapen! Mis
schien was dat anders geweest, als ik ooit echt een granaatinslag had
meegemaakt. Na die goede nachtrust ben ik de groep van de onder-
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grondse gaan opzoeken, ergens in een boerderij. Ik vroeg of indien
iemand van hen door de linie zou gaan, hij mij wilde meenemen. Dan
zou ik zelf wel mijn weg naar Eindhoven vinden.
Ik hoefde er niet lang op te wachten. In de namiddag kwam plotse
ling een Amerikaanse patrouille ons dorp binnen. De Duitsers waren
nu blijkbaar afgetrokken. Op mijn vraag aan de Amerikanen waar zij
vandaan kwamen, wezen zij de straatweg naar Veghel aan. Ik wist
genoeg. Als de weerga pakte ik mijn spulletjes bij elkaar, bedankte
gastvrouw en gastheer, sprong op mijn fiets en reed naar Veghel,
waar ik aankwam bij het hoofdkwartier van de Amerikaanse 101ste
Airborne Division, de ‘Screaming Eagles’. Meteen wilde ik zo gauw
mogelijk verder, naar Eindhoven. Uit een garage wist men een weg
gestopte auto op te diepen. Die wagen werd volgepropt, we zaten
er met z’n zessen in, twee verpleegsters, twee onderduikers, één man
van de ondergrondse en de garagehouder, plus een bende bagage. Ik
had een verpleegster op mijn knieën. Zo vertrokken wij in de voor
avond richting Eindhoven. Wij konden slechts langzaam rijden. Nog
geen half uur waren wij onderweg, of er werd ergens hevig gebom
bardeerd. Wij dachten dat het moest zijn gericht op een plek tussen
Son en Sint-Oedenrode, maar voor alle zekerheid gingen wij van de
grote weg af en verspreidden ons zoveel mogelijk in het veld. Einde
lijk was het bombardement afgelopen, de duisternis viel in, maar wij
gingen weer verder, tot Sint-Oedenrode. Daar stuitten wij op een En
gelsman van de militaire politie. De mp zei: ‘No sir!’ Het werd wel
even moeilijk. Jarenlang waren wij gewend geweest, dat we met de
Duitsers konden praten en argumenteren, om te proberen toch onze
zin te krijgen, maar dat ging niet bij zo’n Engelsman. Die zei alleen:
‘No, sir!’ Wij hielden aan, betogende dat wij de weg precies kenden,
tot het hem opeens begon te vervelen. Hij zei: ‘Allright, dan gaan
jullie maar! Maar weet dan wel, dat er aan de andere kant van die
weg Duitsers liggen. Het is voor jullie eigen verantwoording!’ Dat
was een nieuw gezichtspunt en we besloten te wachten. In SintOedenrode hebben wij een café opgezocht, om daar te overnachten.
Er waren geen bedden; de een probeerde te slapen op het biljart, de
ander op de vloer daaronder, maar het was alles even hard. Ten slotte
zijn we met elkaar gaan praten, ieder deed zijn verhaal en zo zijn wij
de nacht doorgekomen. De volgende dag zijn wij in alle vroegte
vertrokken en die ochtend hebben wij Eindhoven bereikt. Het was net
op tijd, want even later hadden de Duitsers een deel van die weg weer
in hun macht.
Via Woensel reden wij Eindhoven binnen. Eindelijk! Het was op
woensdag 20 september, dat ik mijn stad weerzag. Ik was razend
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nieuwsgierig naar honderd dingen. Hoe was het met mijn gezin? Hoe
met ons huis De Wielewaal? Hoe met De Laak! Vóór wij via het
Philipsdorp Eindhoven inreden, vroeg ik de chauffeur, of hij eerst
even langs De Wielewaal wilde rijden. Het huis stond er als één
brok verlatenheid, het dak was zwaar beschadigd, de meeste pannen
waren weggeblazen, een stuk muur was weggeslagen. De garage was
totaal verwoest. Er was geen sterveling te zien. Ik wilde meteen ver
der. Pas later zou ik vernemen, wat er gebeurd was. Het bos was door
de geallieerden gebombardeerd, omdat zij dachten dat de Duitsers
daar munitie hadden opgeslagen. Er waren bommen bij ons huis te
rechtgekomen. Mijn neef Anton de Jongh woonde in een flat boven
de garage en terwijl hij naar de radio luisterde, ving hij een Duitse
melding op, dat vijandelijke vliegtuigen boven Walcheren in oostelijke
richting waren gesignaleerd. In het besef dat het voor een bombarde
ment op het nabijgelegen vliegveld Welschap zou kunnen zijn, holde
hij met zijn vrouw naar een schuilkelder in de nabijheid van het huis.
Zij waren er niets te vroeg, want reeds gierden de eerste bommen,
waarvan er één op de chauffeurswoning bij de garage terechtkwam.
Gelukkig waren de chauffeur en zijn gezin niet thuis. Zijn woning
was in één grote put veranderd.
Op dat ogenblik, na de ravage bij De Wielewaal te hebben gezien,
wilde ik zo gauw mogelijk verder. Terwijl wij door Philipsdorp
reden, ontdekte ik iemand van onze bedrijfsbrandweer. Mijn hoop,
dat hij mij inlichtingen kon verschaffen, werd voor een deel bewaar
heid. Hij vertelde mij, dat de geallieerde legers verleden zondag Eind
hoven hadden bevrijd, maar de dinsdag daarop hadden de Duitsers
vergeefs getracht de stad te heroveren en hadden zij deze in de avond
gebombardeerd. Het bombardement, dat wij de avond te voren in de
verte hadden gezien, was dus op Eindhoven gemunt geweest! De ge
allieerden hadden nog geen luchtafweer in stelling gebracht, zodat
de Duitse machines drie kwartier lang hun gang konden gaan. De
stad, die nog in de roes van de bevrijding verkeerde, was vreselijk ge
troffen. Ik vroeg onze man, of hij misschien wist, waar mijn vrouw
en de kinderen waren. Zelf dacht ik, dat ze nog op de Golf zouden
zijn, maar volgens hem moesten ze in de stad zijn. Of ze op De Laak
waren, kon hij niet zeggen. Hoe het met De Laak gesteld was, wist
hij niet, maar wel had hij vernomen, dat er brand was geweest.
Nu wilde ik vóór alles naar De Laak, maar ik vond de weg door de
binnenstad volkomen versperd door de puinhopen. Langs allerlei om
wegen bereikte ik ten slotte het huis, dat ook zwaar was beschadigd.
Uit enkele buitenmuren waren grote brokstukken weggeslagen. Nau
welijks stond de auto voor de deur stil, of onze kinderjuffrouw snelde
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naar buiten en riep mij toe: ‘Iedereen is ongedeerd!’ Ik stommelde het
huis binnen en was met mijn gezin herenigd! Het werd een emotionele
ontmoeting en zelden hebben wij ons jegens God zo dankbaar gevoeld.
Hoe het weerzien was, na al die moeilijke en veelbewogen weken, waag
ik hier niet te beschrijven. Ieder die iets heeft meegemaakt van de toe
standen in die dagen zal begrijpen, hoe gelukkig wij ons voelden. Het
was een uitwisseling van ervaringen, waaraan geen einde scheen te
komen. Tot mijn schrik hoorde ik, dat juist deze laatste dagen mijn
vrouw en de kinderen de grootste angsten van de oorlog hadden be
zorgd.
Op de dag vóór de bevrijding van Eindhoven waren zij op de fiets
van de Golf vertrokken, omdat er bij Valkenswaard nog hevig werd
gevochten. Onderweg moesten zij zelfs wegens het granaatvuur enkele
malen in een greppel wegduiken. In Eindhoven zag de toestand er
echter vrij rustig en veilig uit, dus zij gingen naar De Laak. Op maan
dag 18 september zagen mijn vrouw en mijn oudste zoon Ton de
geallieerde tankcolonnes door de nauwe winkelstraten van Eindhoven
trekken, waarbij het verschil tussen de juichende bevolking en de ge
spannen gezichten van de soldaten op de tanks hun sterk opviel. De
volgende avond was mijn vrouw met de oudste drie kinderen naar
mijn nicht gegaan, de familie Leopold, die in het Villapark woonde.
Daar wilden ze luisteren naar een radioreportage van de bevrijding
van Eindhoven. Opeens brak de hel van het bombardement op Eind
hoven los. Bij de Leopolds zaten wel twintig mensen onder een trap
in de kleine kelder te schuilen, vlakbij hoorden zij de bommen inslaan,
die het huis deden schokken en op dat ogenblik was zelfs mijn vrouw
heel bang geweest. Op De Laak waren gedurende dat bombardement
onze jongste drie kinderen met de kinderjuffrouw en het personeel
in de kelder, terwijl de bommen in de tuin neervielen, enkele zó dicht
bij, dat alle ramen werden weggeblazen, muren werden beschadigd,
zware meubelen van hun plaats dansten en in de kelder brokken
pleisterwerk neerstortten. Gelukkig niet op de plaats, waar zij schuil
den.
Op De Laak konden wij onder deze omstandigheden niet blijven.
Met ons allen gingen wij weer op de fiets naar de Golf, ditmaal naar
De Gagelhof, het huis van de Van Riemsdijks. Eerst hadden de Duit
sers daar gehuisd, nu woonden er enige families, wier huizen door het
bombardement waren verwoest. Op een achtergelaten Duitse keuken
wagen werd voor de hele kolonie van 81 evacué’s gezamenlijk gekookt!
Wij trokken daar in de garage, door schotten in verschillende ruimten
verdeeld en verder van alle ongemakken voorzien, tot Duitse vlooien
toe. Enkele dagen later zijn wij, zoals dat heette ‘voorlopig’, in het
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kleine Heihuis van mijn zwager Otten, ook op de Golf, getrokken.
Daar zouden wij tot het eind van 1946 wonen.
De dagen, waarnaar wij meer dan vier jaren verlangend hadden
uitgezien, waren nu voor ons gekomen. Geen Duitse uniformen meer,
geen bedreiging van de persoonlijke vrijheid, geen leugens door pers
en radio, geen beperking op elk gebied, opnieuw vrijheid van menings
uiting, al deze dingen die wij hadden geprobeerd ons in te denken voor
de tijd na de bevrijding, waren voor ons plotseling werkelijkheid ge
worden. Dat was iets ongelofelijks! Wij zagen de onafzienbare colon
nes van de legers onzer bondgenoten door Eindhoven trekken, wij
beseften dat de oorlog nog lang niet was gewonnen, maar in deze
uren was voor ons het allerbelangrijkste, dat wij waren bevrijd. Echt
bevrijd!
Helaas werd op onze vreugde een geweldige domper gezet. Onze
stad verkeerde in diepe rouw. Het bombardement van die dinsdagavond
had honderden slachtoffers gevergd en het duurde niet lang of we
ontvingen de doodstijdingen van goede vrienden en kennissen, waarbij
het ons trof hoeveel kinderen er waren omgekomen. Het was niet
alles meer gejuich en blijdschap, wij beleefden indrukwekkende rouw
diensten ter herdenking van de slachtoffers en ik besefte maar al te
goed, dat de hardheid van deze oorlog nog niet voorbij was.

14
Bevrijd, maar nieuwe zorgen
Het eerste wat ik na mijn terugkeer deed, was mijn uiterlijk grondig
onderhanden nemen. In de afgelopen weken was dat er niet op voor
uitgegaan. Daarna reed ik op de fiets van mijn vrouw regelrecht naar
het schoollokaal, waar onze directie met de staf een bespreking hield.
Mijn binnenkomst werd met gejuich begroet, maar dadelijk werd het
overleg hervat over hetgeen in de nieuwe situatie het eerst moest
worden gedaan.
Voorlopig waren de Duitse soldaten vervangen door geallieerde
en zaten wij nog volop in het frontgebied. Mijn eerste taak zou zijn
het noodzakelijke contact met de nieuwe autoriteiten op te nemen. Ik
zou mijn opwachting gaan maken bij de Engelse town-major en bij
de majoor C. Verhoeff, als vertegenwoordiger van Militair Gezag.
Hij was één van de Philipsmensen, die al vóór de oorlog naar Enge
land waren gegaan, in verband met de oprichting van onze Britse trust.
Militair Gezag was door de Nederlandse regering te Londen in het
leven geroepen als de instantie, die in de overgangstijd het bestuur zou
uitoefenen.
Op onze stafbespreking werd als eerste taak gesteld een goede be
waking van onze fabriekscomplexen te organiseren, om te voorkomen
dat in de heersende verwarring allerlei zaken zouden verdwijnen. Veel
meer konden wij voorlopig niet doen, want er was niets. Tal van
onze fabrieken hadden door het jongste bombardement weer schade op
gelopen en opnieuw viel er een boel op te ruimen. Elektrische energie
ontbrak, grondstoffen waren meegenomen, evenals veel machines,
andere waren onbruikbaar gemaakt, maar onze mensen waren er nog
en dat was het voornaamste.
Tot mijn grote verrassing zag ik kort na de bevrijding van Eind
hoven plotseling mijn zwager Otten voor mij staan. Dat was een
prestatie van belang, vooral gezien het gebrek aan medewerking dat
hij van onze regering te Londen had ondervonden. Hij was toegevoegd
aan de reeds vroeger vermelde geallieerde commissie, die onder leiding
van Sir Robert Watson-Watt dadelijk na de bevrijding van Eindhoven
kwam naspeuren, voor welke researchobjecten bij Philips de Duitsers
belangstelling hadden getoond.
Het werd een ontroerend weerzien. Beiden hadden wij jaren naar
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het ogenblik verlangd, dat wij elkaar in het bevrijde Eindhoven de
hand konden schudden. De terugkeer van Frans Otten zou een grote
steun betekenen voor de wederopbouw van Philips. Wel stond hij
volkomen vreemd in de wereld, zoals die zich te Eindhoven had ont
wikkeld. Tot ons genoegen konden wij ook Prins Bernhard begroeten,
die nu als bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten de eerste
bevrijde stad kwam inspecteren. In de afgelopen jaren van balling
schap waren de Prins en mijn zwager vrienden geworden. Door een
toeval kwam ik bij het binnenrukken van de Irene Brigade in Eind
hoven in een jeep terecht, zodat ik uit de eerste hand het geweldige
enthousiasme van onze bevolking meemaakte, waarmee de eerste
Nederlandse troepen op het eigen grondgebied werden begroet.
In een roes vol haast en spanning volgden de dagen elkaar op. De
mensen genoten intens van de vrijheid, zij het een vrijheid met de
onvermijdelijke beperkingen. Bij Philips stonden wij voor de moeilijk
heid dat wij onze mensen opnieuw moesten wennen aan de noodzake
lijke orde en regelmaat, maar al te zeer stoorde dat nog niet, omdat
wij voorlopig nauwelijks iets konden produceren. Wij kenden allen
slechts een overheersend gevoel van innige dankbaarheid, dat voor ons
in Eindhoven de verschrikking van de Duitse bezetting voorbij was.
Toch duurde het niet lang, of de eerste ontgoochelingen en niet ver
wachte moeilijkheden dienden zich aan. Wij, aan de top van Philips,
wilden niets liever dan de fabrieken zo gauw mogelijk weer draaiend
te krijgen, maar onze bondgenoten waren nog druk bezig de oorlog
tegen een taaie en met de moed der wanhoop vechtende vijand te win
nen. Intussen hadden wij er niet voldoende begrip van, hoe enorm
groot de moeilijkheden op het gebied van de aanvoer van oorlogstuig
en proviand voor hun legers waren.
Al spoedig speelde zich het grote drama van de mislukte luchtlan
dingen bij Arnhem af en reeds dat alleen betekende een zware belas
ting voor hun lange en smalle aanvoerlijnen. Nog altijd hadden de
Duitsers het eiland Walcheren in bezit en beletten zij de vaart naar
Antwerpen, zodat alle aanvoer via Frankrijk moest geschieden. Alle
transporten moesten over de weg gaan, die naar de fronten in Bra
bant dus door Eindhoven leidde, zodat eindeloze colonnes door onze
straten trokken op een schaal als de bevolking nooit had gezien. Het
ellendige was echter, dat zij niets voor die kijkende mensen konden
aanvoeren. Ondanks de onvoorstelbaar grote transporten werd de
voedseltoestand voor de mensen in Eindhoven zo slecht, dat de calo
rieënwaarde van het dagrantsoen daalde tot 600 gram, nog minder dan
het tijdens de bezetting was geweest.
In oktober ben ik per auto naar Parijs gegaan om dit probleem
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te bespreken met de opperofficieren, die voor shaef (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces) aan het hoofd van de ‘logistics’
stonden. Ik wilde pleiten voor ruimere mogelijkheden en toewijzin
gen, waarvoor deze officieren de sleutels in handen hadden. In Parijs
drong ik met enige moeite door tot de Engelse generaal, die daar
de hoogste man was. Ik had al geleerd dat men bij de Engelsen met
klaagzangen en uitvoerige klachtenlijsten niet ver komt. Toen hij na
enig heen en weer gepraat zelf mij vroeg, hoe het met de voedsel
situatie in en om Eindhoven gesteld was, antwoordde ik slechts: ‘Just
not too good’. Een ogenblik bleef het stil, tot zijn weervraag kwam:
‘Is it as bad as that?!’
Ik had de goede golflengte getroffen! Op slag beloofde hij, dat er
iets aan zou worden gedaan. Van Normandië naar Eindhoven was juist
een colonne vrachtwagens onderweg die werd bereden door Neder
landse vrijwilligsters. Deze colonne zou hij ter beschikking stellen van
de Nederlandse autoriteiten voor het transport van voedingsmiddelen.
Met deze toezegging vertrok ik naar Eindhoven, waar het nieuws met
grote vreugde werd ontvangen. In Brabant beleefden wij de vreemdste
situaties. In de zuivelfabriek van Bergeijk wachtte een voorraad boter
op vervoer, maar er waren geen auto’s. Vandaag kan niemand zich de
toestanden van die dagen voorstellen: er was werkelijk geen enkele
vrachtwagen!
Wat het vrouwelijk vrijwilligerskorps in die periode heeft volbracht,
is niet genoeg te waarderen geweest. Dag en nacht waren de meisjes
in touw om de voorraden, die in Brabant aanwezig waren, over de
provincie te verspreiden. Op die manier werd onze voedselsituatie
verbeterd. Het was hoog nodig, want langzamerhand raakten onze
mensen in opwinding. De hele dag zagen zij trucks rijden, ook met
voedsel, alles richting Arnhem en naar de omliggende garnizoenen.
Zij konden slechts moeilijk inzien, dat alles zijn tijd moest hebben, de
bevrijding van Breda door de Polen, van Tilburg door de Canadezen,
en dan was er de tankslag bij Overloon, die tot de ontzetting van
een deel van Brabant moest leiden. Nog altijd woedde de oorlog, on
danks al ons optimisme omtrent de spoedige afloop, maar met dat al
gingen op 21 november de mensen de fabrieken uit om van hun on
genoegen blijk te geven. Dit was een even waardige als rustige demon
stratie. Toch heeft deze in de rest van Nederland, waar de toestand
nog veel slechter was dan in Brabant, een negatieve indruk gemaakt.
Onder de naam ‘Herrijzend Nederland’ was kort na onze bevrijding in
Eindhoven een zender in de ether gekomen, die wij zelf tijdens de be
zetting in het diepste geheim hadden gemaakt. Deze zond natuurlijk
ook nieuwsberichten uit, dus benoorden de rivieren vernam men van
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de demonstratie. Daar kwam zo’n bericht heel anders aan en het com
mentaar was: ‘Nu zijn ze in het zuiden bevrijd en kijk eens, wat een
slechte stemming er heerst!’ Dat drong tot ons door en uit verschillen
de berichten kregen wij de indruk, dat het moreel van de bevolking
in het nog bezette gebied beter zou zijn dan bij ons! Dank zij door
gesijpelde boodschappen was men bij Philips ook op de hoogte van de
toestand in onze fabriek te Hilversum, waar de Duitsers alles hadden
weggehaald. De machines waren verdwenen, de verlichtingsarmaturen
waren geroofd en zelfs de elektrische leidingen waren afgezaagd en
meegenomen.
Overigens hadden de bezetters in Eindhoven op dat gebied na Dolle
Dinsdag ook wel iets gepresteerd. Een groot deel van ons werk ten
bate van de bevoorrading voor onze produktie na de bevrijding werd
tenietgedaan. Onze magazijnen waren betrekkelijk welvoorzien van
schaarse grondstoffen, tot op een dag de Duitsers alles kwamen in
laden. Bij karrevrachten ging het onder leiding van de Verwal ter Nolte
de treinen naar Duitsland in. Philipsmensen stelden nog vertwijfelde
pogingen in het werk om die treinen tegen te houden. Dat heeft
ir. M. Reuchlin het leven gekost. Wegens sabotage is hij gefusilleerd.
Van machines die de Duitsers niet konden meenemen, verwijderden
zij de vitale onderdelen. Een meetbank, waarvan de centers waren ver
dwenen, was waardeloos.
De activiteiten van de zender Herrijzend Nederland hadden voor
ons nog een onverwacht gevolg. De uitzendingen vereisten veel per
soneel, technici, omroepers, programmaverzorgers en het lag voor de
hand dat bij Philips daarvoor mensen aanwezig waren. Niet alleen de
radiozender trok aan onze mensen, ook de geallieerden hadden veel
burgerpersoneel nodig, vooral met talenkennis. Eindhoven was al gauw
gepromoveerd tot de hoofdstad van bevrijd Nederland, met een me
nigte nieuwe bureaus. Bij Philips werkten tal van algemeen bruikbare,
intelligente krachten en bij de geallieerden viel er ook gemakkelijk een
extraatje af in de vorm van sigaretten, thee, koffie, nylon kousen en
zulke voor de Nederlandse bevolking hoogst zeldzame artikelen. In
die dagen heeft Otten berekend, dat er niet minder dan 46 verschillen
de instanties probeerden Philipspersoneel aan te trekken en wij hadden
dan ook met een ware uittocht te kampen. Voor veel Philipsmensen
die jarenlang geen echt werk meer hadden gedaan, was het een ver
ademing, dat zij weer eens konden aanpakken. De meesten van hen
zijn later weer bij ons teruggekomen.
Allerlei voorzieningen werkten nog niet. In het begin was er geen
telefoon, na geruime tijd waren er slechts vier fabrieken met een wer
kende telefoonaansluiting, de post functioneerde niet, zodat men brie-
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ven met boden moest meegeven, van treinenloop was nog geen sprake,
gas en electriciteit ontbraken volkomen. Ook de brandstofvoorziening
was nog zeer gebrekkig, zodat hout voor de bevolking een veelbegeerd
stookmateriaal werd, wat aan de bossen bij De Wielewaal duidelijk was
te zien. In de winter 1944/45 is daar ongeveer een derde van het houtbestand afgezaagd. In de gegeven omstandigheden was dat moeilijk
te vermijden, maar deze zagerij in het groot kreeg een bedenkelijk
tintje, toen de zwarte handel zich van ons hout meester maakte. De
heren zaagden onze bomen om en ventten deze tegen grof geld in de
stad uit. Wij hebben daar een stokje voor gestoken. Voortaan kon
ieder op zijn stamkaart één boom afzagen en dat werd dan op de
kaart aangetekend. Bovendien was het jammer, dat al die bomen op
kniehoogte werden afgezaagd, zodat wij een terrein met enkel boom
stompen overhielden. Later is een ploeg arbeiders, die toch niets an
ders te doen hadden, aan het werk geweest om met driepoot en ketting
de stobben uit de grond te trekken. In de bossen om ons huis waren
niet minder dan 1200 grote en kleine bommen terecht gekomen, met
evenveel bomtrechters als gevolg, wat voor dezelfde ploeg veel grond
werk meebracht.
Kort na de bezetting in 1940 hadden de Duitsers ons huis ingepikt
in de overtuiging, dat zij er tot het einde der dagen zouden blijven.
Zij hadden alles in De Wielewaal vrij netjes behandeld. Aan het eind
van de oorlog was ons huis, zoals ik reeds heb vermeld, ernstig be
schadigd. Toch installeerden de geallieerden daarin de bouwafdeling
van het vliegveld. Nu hadden deze militairen sinds de invasie in Normandië voortdurend in tenten gebivakkeerd en zij vonden zelfs een
geschonden fabrikantenwoning een grote luxe. Eerst hebben wij het
dak voorlopig waterdicht gemaakt en toen ging het volgens hen wel
weer. Maar terwijl de Duitsers dachten aan de eeuwige bewoning,
waren de Engelsen er nog steeds aan het kamperen! In de keuken werd
enkel op benzinevergassers gekookt, wat een roetlaag ter dikte van
een centimeter opleverde. Mijn vrouw en ik hebben daarover niet ge
treurd; het huis moest na het vertrek van onze gasten toch volkomen
worden hersteld, doch daarmee wilden wij geen haast maken, zolang
de bevolking van Eindhoven nog ernstig met het gebrek aan woon
ruimte kampte.
Wij hadden een goed onderdak in het zogenaamde kleine Heihuis,
een onderdeel van het Heihuis van mijn zwager Otten. Het Heihuis
was een fors gebouw, opvallend wit geschilderd en van de lucht uit
gemakkelijk te onderscheiden. Daar zetelde een commando van de
Royal Air Force, onder bevel van air-vicemarshall Harry Broadhurst. Eerlijk gezegd vonden wij het wat griezelig onder één dak te
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wonen met het hoofdkwartier van de luchtmacht, maar Broadhurst
beweerde, dat wij daarvoor geen grein angst hoefden te hebben. Er
bestond volgens hem een stilzwijgende afspraak dat de Luftwaffe en
de Royal Air Force eikaars hoofdkwartieren nooit zouden bombar
deren. Maar nauwelijks huisde generaal Montgomery met zijn staf in
Geldrop, of Broadhurst voorspelde: ‘Nu zul je zien, hem pakken ze
wel!’ En werkelijk, wij hebben nooit een aanval op het Heihuis mee
gemaakt, maar Monty in Geldrop kreeg wel een bommetje uit de lucht.
De Engelse bewoners van ons huis wilden toch ook voor ons iets
aardigs doen en voor het Kerstfeest werden wij met de kinderen ge
nodigd op een tea in De Wielewaal. In onze mooie hal hadden de
Engelsen van ruwe planken een baas van een bar getimmerd, waarop
zij heel trots waren. Voor ons leverde het niet zo’n prettig gezicht op,
maar de jeugd trok zich daar totaal niets van aan. Wij kregen een
zo uitgebreide Engelse tea, dat onze kinderen zich letterlijk ziek hebben
gegeten. Dat zouden wij later wel merken. Op dat ogenblik was het
voor ons een beetje gekke ervaring, in ons eigen huis als gasten te
worden ontvangen.
De Engelsen hadden meer vriendelijke attenties. Zij vonden het wel
wat sneu, dat ons houtbestand door allerlei oorzaken zo was geschon
den. Bovendien moeten zij hebben opgemerkt, dat ik zo gauw moge
lijk met de nieuwe aanplant wilde beginnen. Nu hadden de Duitsers
bij de bezetting van Welschap ook gedacht, dat het vliegveld voor
alle tijden hun gebied zou zijn. Zij hadden uit Boskoop alles wat zij
konden aan bomen weggehaald, om hun vliegvelden keurig en vak
kundig te omzomen. Dat was tevens dienstig voor de camouflage.
Voor een groot deel bestond die beplanting uit coniferen. In het voor
jaar van 1945 kregen wij van de Engelsen een vrachtwagen, waarmee
wij een week lang van het vliegveld net zoveel coniferen mochten
weghalen als wij maar konden. Dat was een charmante geste. Ik heb
van het vliegveld een menigte jonge bomen laten aanrukken en daar
mee is een klein deel van de ravage hersteld. Voor mij was echter
vooral belangrijk, dat ik weer aan de opbouw van het bos kon begin
nen, na al die afbraak en verwoesting.

DE FABRIKANTENKRING

Heel langzaam begon de fabriek weer in beweging te komen. Niet
alleen bij ons kwam er weer wat leven in de brouwerij, de Brabantse
industrie ging zich weer roeren, ook al was er zo goed als geen elek
trische energie. Zelf hadden wij een kleine centrale aan het draaien
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gekregen, een aggregaat van enkele duizenden kw, waarop wij dade
lijk begonnen onze fabricage aan de nieuwe behoeften aan te passen.
Nog tijden lang zou er zeer weinig stroom voor de bevolking beschik
baar zijn. Alle verlichting moest uitermate spaarzaam blijven, dus wij
gingen gloeilampen met een heel laag stroomverbruik maken. Dat zij
ook weinig licht gaven, woog minder zwaar.
Voor die fabricage hadden wij gas nodig. De gasvoorziening van
Eindhoven werd door de Staatsmijnen verzorgd, maar de gasleiding
liep door een gebied, waar de Duitsers nog stand hielden. Philipsingenieurs en technici van de gemeente waren erin geslaagd de oude gemeentegasfabriek weer in werking te stellen, zodat het in de keukens
en bij ons in de fabriek in dat opzicht begon te dagen. Een prachtig
particulier initiatief kwam tot stand onder leiding van ir. F. M. Roeterink. Deze had met een aantal Philipsmensen, waaronder veel mede
werkers van onze afdeling Technische Bedrijven, ploegen georgani
seerd, die zich bezighielden met het herstel van de door het jongste
bombardement getroffen woningen. Het moet worden gezegd dat als
het ging om het opzetten van allerlei acties en werkzaamheden om het
leven in de stad weer in normale banen te leiden, onze mensen in het
eerste gelid stonden. Zij wisten wat samenwerking waard was en —
wat ook meetelde — zij kenden elkaar.
Nu was het één der merkwaardigheden van de oude tijd geweest,
dat de fabrikanten te Eindhoven eigenlijk elkaar zo weinig kenden.
Zoals te begrijpen was nam Philips als het grootste en dominerende
bedrijf in de ogen van de andere fabrikanten een bijzondere positie
in, die niet altijd werd gewaardeerd. In mijn ogen was iedere fabrikant
echter een collega-ondernemer. Hij mocht een wat kleiner bedrijf heb
ben, ook hij moest risico’s durven nemen, in de toekomst kijken en
behoorlijk met zijn mensen omgaan.
In de chaotische toestand na de bevrijding stonden de fabrikanten
in Eindhoven voor allerlei problemen, die het best in stedelijk ver
band waren op te lossen en reeds dadelijk na mijn terugkeer had ik de
kans gezien daaraan iets te doen. Op mijn fiets door Eindhoven rijdend
trof ik op straat de textielfabrikant Willy Baekers in gesprek met mr.
Jan van Sandick, de secretaris van ons departement van de Maat
schappij voor Nijverheid en Handel. Er volgde een blijde begroeting,
waarna wij het er spoedig over eens werden, dat wij de fabrikanten
van Eindhoven bij elkaar moesten roepen. Reeds de dag daarop ging
er een convocatie uit voor een bijeenkomst in de Kamer van Koop
handel, ter oprichting van een plaatselijke vereniging van fabrikanten.
De volgende dag richtten twintig fabrikanten de Eindhovense Fabri
kantenkring op, met een bestuur, en hoe ik ook tegenspartelde, juist
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met het oog op de dominerende positie van Philips, men wilde mij
beslist voorzitter maken’ Vandaag ben ik nog steeds voorzitter, met
veel animo. Deze club is mij altijd dierbaar gebleven. Mr. J. C. van
Sandick was tot 1969 secretaris en de heer W. N. J. Baekers heeft als
vice-voorzitter tot 1974 naast mij gestaan!
De Fabrikantenkring voorzag dadelijk in een nijpende behoefte.
Twee dagen later kwam men opnieuw bijeen, om over een wachtgeld
regeling te spreken. Elke zaterdagochtend werd er in de Kamer van
Koophandel vergaderd, tot de verwarming ook daar niet meer werkte.
Over allerlei belangrijke aangelegenheden, zoals het contact met Mili
tair Gezag, de kolenpositie, het gebrek aan vensterglas en bovenal
de bar slechte voedseltoestand werd er beraadslaagd. Al spoedig bleek,
dat door deze plaatselijke samenwerking uitstekende resultaten werden
bereikt, terwijl allerlei initiatieven verrassend goed tot hun recht kwa
men.

Ons Eindhovense voorbeeld vond navolging. Telkens als er een
stad was bevrijd kwamen er fabrikanten naar Eindhoven om van onze
ervaringen te horen en dan luidde ons advies: ‘Probeer het ook met
zo’n kring van fabrikanten.’ In snel tempo ontstonden in Den Bosch,
Tilburg, Breda, Helmond, Maastricht, Nijmegen en Oss kringen naar
hetzelfde model, die werkelijk succes hadden. Wij hebben toen voor
gesteld dat deze kringen, vertegenwoordigd door hun voorzitter en
secretaris, eens per maand zouden samenkomen om gezamenlijk
een beleid te bepalen. Zo ontstonden de Samenwerkende Fabrikanten
kringen van Bevrijd Nederland en ik werd ook daarvan tot voorzitter
gekozen. In verschillende steden organiseerden wij vergaderingen,
waar vertegenwoordigers van de regering als sprekers optraden. Zo
heeft mr. dr. A. A. van Rhijn reeds in die dagen een beeld geschetst
van de sociale toekomst in Nederland, dat opvallend dicht bij de
werkelijkheid is geweest. Na mei 1945 werden er soortgelijke kringen
gesticht in Twente, Arnhem, Zutfen, Winterswijk en Dordrecht en
reeds koesterde ik de illusie, dat wij een nieuwe vorm van organisatie
in het leven hadden geroepen, waarvan men veel mocht verwachten.
De aanvankelijk dreigende tegenwerking van kerkelijke zijde werd
overwonnen. In Eindhoven zaten katholieke werkgevers zo maar in
één gremium naast hun liberale collega’s, waartegen de bisschop van
Den Bosch wel bezwaar maakte. In een gesprek met monseigneur
W. P. A. M. Mutsaerts bleek mij, dat hij zich in een moeilijk parket
voelde:
‘Ja meneer Philips, u maakt het mij wel lastig om onze katholieke
fabrikanten te verbieden lid van uw kring te worden. De gebruikelijke
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argumenten kan ik niet laten gelden, omdat ik weet dat u een gelovig
mens bent.’
‘Monseigneur, dat moet voor u juist een reden zijn om uw bezwaar
tegen onze kring op te geven.’
Kort daarna gaf mgr. Mutsaerts in zijn bisdom het groene licht voor
de Fabrikantenkring. Op een vergadering in april 1945 kon ik dat
aan onze leden meedelen. Voor de meest scrupuleuze katholieke fa
brikanten vormde dat een geruststelling.
De echte tegenwerking later kwam uit de hoek van de oude orga
nisaties. Ik had een gesprek met mr. L. G. Kortenhorst, secretaris van
het Katholiek Verbond van Werkgevers, die niets van onze kringen
moest hebben. Voor hem, als spil van een organisatie met een eigen
apparaat, betekende het een vorm van concurrentie. Ook van de zijde
van het Nederlands Verbond van Werkgevers kreeg ik te horen, dat
wij in het zuiden slechts wat aan het liefhebberen waren geweest, maar
met dat al hadden wij, amateurs toch meer bereikt dan hier in het oude
patroon ooit tot stand was gebracht. Uit gesprekken met leidende
figuren van vroeger begreep ik, dat zij terug wilden naar de dagen
van weleer. Ik had meer te doen dan het aanzwengelen van een orga
nisatie, waarin ik op landelijk niveau onder deze omstandigheden geen
toekomst kon zien en op een vergadering onder mijn voorzitterschap
te Utrecht kwam het feitelijk tot de opheffing van de Samenwerkende
Kringen. Dat gebeurde in oktober 1945.
Onder de plaatselijke verenigingen die hebben standgehouden, is
die te Eindhoven nog altijd actief en nuttig. Op de maandelijkse lunch
vergadering worden actuele kwesties besproken en zo nodig wordt er
een werkvergadering belegd. Ook de personeelchefs van de aange
sloten fabrieken hebben regelmatig contact, zodat men van eikaars
sociale regelingen op de hoogte is. Het grote nut zit echter vooral
hierin, dat men in allerlei gevallen er veel eerder dan vroeger toe
komt om een beroep op elkaar te doen.
Met twee aangelegenheden heeft onze Fabrikantenkring zich in de
loop der jaren intensief bemoeid. De eerste betrof de plannen voor een
nieuw station. Een onzer leden, de heer R. Mignot, heeft zich zeer
beijverd om te Eindhoven een kopstation te krijgen.
Voor eigen kosten had hij daartoe zelfs een uitgebreid project
laten maken, omdat door de oorlogshandelingen een ingrijpende ver
andering mogelijk zou zijn geworden. Maar ir. Goudriaan wilde er
niets van weten en ook zijn opvolger was er tegen. Dat stelde ons
voor de vraag, of het spoortraject door Eindhoven al dan niet sterk
omhoog moest worden gebracht. Daar is veel op gestudeerd en ten
slotte is ook dat een compromis geworden, maar ik heb wel de indruk,
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dat door onze inbreng het eindresultaat beter is uitgevallen dan anders
het geval zou zijn geweest. Een ander onderwerp van onze bemoeienis
betrof het behoud van de burgerluchtvaart voor Eindhoven.
Voor het bedrijfsleven is een burgerluchthaven van het allergrootste
belang, maar het duurt wel enige tijd voordat de instanties en de
bevolking daarvan overtuigd zijn. Toch geloven wij nu op de goede
weg te zijn en wij hopen, dat binnenkort Eindhoven een accommodatie
heeft die tegemoet komt aan de regionale behoeften.
Zie ik terug op deze jaren, dan constateer ik met enige weemoed
hoeveel oude familiebedrijven zijn verdwenen, door fusies en liquida
ties. Dat zijn er meer dan een dozijn, waarvoor gelukkig nieuwe en
veelbelovende industrieën in de plaats zijn gekomen. Daarbij valt het
mij op, hoe inventief onze kleine fabrikanten vaak zijn. Vandaag telt
dat dubbel! Honderd jaar geleden kon een textielfabrikant, wiens
patronen goed in de markt lagen, of een sigarenfabrikant, die zijn
tabak met kennis van zaken inkocht, van zijn fabriek rustig bestaan.
In onze tijd van ongenadige concurrentie moet een fabrikant steeds
met nieuwe dingen op de markt komen. In en om Eindhoven bestaan
industrieën, die geregeld door nieuwe vindingen de aandacht trekken.
Tot deze gunstige ontwikkeling heeft ook Philips bijgedragen, in
de eerste plaats door de Jongensnijverheidsschool, die aan onze streek
uitstekende valdui heeft afgeleverd. Daarnaast hebben verschillende
beginnende industrieën voordeel gehad van onze oude machines. Draai
banken, die na jaren dienst bij ons niet meer geschikt waren voor het
fijnste werk, konden nog uitstekend van nut zijn voor het vervaar
digen van grovere werkstukken. Het maakt wel enig verschil of je
onderdelen draait voor een gloeilampenmachine of voor een snelmaaier.
Jarenlang was het mijn ideaal, dat onze Kring een eigen tehuis zou
hebben. In het nieuwe gebouw van de Kamer van Koophandel heeft de
Eindhovense Fabrikantenkring voor zijn vergaderingen jarenlang gast
vrijheid genoten. En toch, wanneer iemand van ons in het buitenland
ontvangsten meemaakte, zodat hij kon zien hoe de industrie daar in
eigen representatieve ruimten haar gasten kon ontvangen, dan moest
hij beseffen dat wij in het belangrijke industriecentrum Eindhoven
wel erg bescheiden waren. Op mijn initiatief hebben wij het Bouw
fonds ingesteld, met behulp van een vrijwillige extra contributie. Met
de f 100.000,—, die wij in het fonds bijeen hadden, was geen gebouw
op te zetten, maar in 1973 vonden wij een mooie oplossing. Toen werd
het bekende hotel Cocagne verbouwd, wat mij op de gedachte heeft
gebracht, dat onze Kring daar een permanent beschikbare ruimte zou
huren. Met dat kapitaal konden wij onze zaal naar eigen inzicht aan-
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kleden. Daartoe werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de produkten onzer leden. Gordijnen, wandbekleding en vloerbedekking,
bekleding van de stoelen, alles was afkomstig uit eigen ‘Kring’ en tegen
kostprijs geleverd! Het resultaat is een smaakvol ingerichte ruimte,
waarmee industrieel Eindhoven voor de dag kan komen en waarop
wij, sinds de inwijding in oktober 1974, echt wel trots zijn.
In dit verband wil ik nog twee organisaties noemen, waarmee ik als
fabrikant te Eindhoven contact heb gehad. De eerste is de Kamer
van Koophandel en Fabrieken, waarvan ik reeds vóór de oorlog lid
was. Gedurende de oorlog moest de Kamer op Duits bevel worden
opgeheven, hetgeen is geschied met een voor die dagen nog bijzonder
goede maaltijd en vol verwachting omtrent de herrijzenis na de bevrijding. Bij wijze van terugblik heeft het bestuur toen een geslaagd
boekje laten verschijnen onder de titel ‘Ondanks tegenwind vooruit,’
waarin een relaas werd gegeven van het wel en wee van de Eindhovense industrie over de laatste 50 jaren. Na de bevrijding is de Kamer
natuurlijk teruggekomen, ik ben weer lid geworden, tot na enige jaren
mijn zwager Van Riemsdijk deze taak van mij heeft overgenomen.
Als fabrikant ben ik ook Rotarian. Mijn lidmaatschap van de Rotary
dateert van kort na de bevrijding, toen de katholieken van deze orga
nisatie zich nog afzijdig plachten te houden. Sindsdien is het bezwaar
van kerkelijke zijde tegen de Rotary gelukkig opgeheven en nu bestaat
er in Eindhoven een zeer levendige afdeling van de Rotary, met één
club voor Eindhoven Centrum en één voor Eindhoven Noord. Het
positieve van de Rotary schuilt voor mij niet in de eerste plaats in de
zinspreuk ‘Service above self’, omdat ik zo’n ideaal meer zie als een
persoonlijke instelling van de mens zelf, die zich niet laat organiseren,
maar ik apprecieer het dat je als Rotarians elkaar leert kennen en
daardoor een vriendenkring opbouwt uit alle geledingen van een ge
meenschap. Een industrieel als ik was altijd met mensen van Philips
bezig, mijn problemen zaten bij voorkeur in die hoek, wat gemakke
lijk kan leiden tot een zekere eenzijdigheid. Maar bij de Rotary, waar
men de meest uiteenlopende onderwerpen bespreekt, leerde ik de
mening van de apotheker, de notaris, de dokter kennen, er was altijd
tegenspel op behoorlijk niveau, je kreeg daar nooit bij voorbaat gelijk
en daarom heb ik die lunches altijd belangrijk gevonden. Al te dik
wijls kon ik er wegens mijn reizen niet bij zijn, waartegenover stond
dat ik als er onverwachts een spreker uitviel menigmaal ben ingevallen.
Ik placht dan van mijn jongste reiservaringen te vertellen. Ik heb het
zelfs tot ‘honorary member’ van onze club gebracht.
Door deze opsomming van te Eindhoven werkzame organisaties,
waaraan ik heb deelgenomen, ben ik echter beland in een sfeer die
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volkomen ligt buiten onze stemming van het najaar van 1944. Toen
was er geen sprake van representatieve ruimten, noch van daarbij pas
sende lunches. Er was in 1944 nog altijd weinig meer dan niets, maar
wij moesten natuurlijk ons personeel betalen. Geen sprake van dat wij
het van de opbrengst van onze artikelen konden doen, doch onze
regering te Londen heeft met behulp van Militair Gezag uitkomst
verschaft. Via het bureau te Eindhoven werden ons de absoluut
noodzakelijke bedragen ter beschikking gesteld, waardoor wij onze
lonen en salarissen konden blijven betalen. Daardoor kwamen wij voor
miljoenen in het krijt te staan.
Omdat er nu en dan ook andere zaken waren te bespreken, ben ik
nog enkele malen naar Brussel geweest, waar ik gewoonlijk logeerde
in het hoofdkwartier van Prins Bernhard. Daar heerste de sfeer van
een hoofdkwartier, die ik ook heb kunnen proeven aan tafel en ik heb
dan meteen met groot respect opgemerkt, hoe de Prins zich verant
woordelijk voelde voor de bevrijding van de rest van Nederland en
hoe hij met de volle inzet van zijn persoon leiding gaf aan het verzet.
Hij was iemand die zijn omgeving wist te inspireren. Het was een
gemengd gezelschap, dat ik daar aantrof. Uit die periode is mij een
wonderlijke figuur bijgebleven, een grote vent, aan tafel altijd vol
van de opwindendste en spannendste verhalen over zijn tochten ach
ter de rivieren. Hij ging naar het bezette gebied of hij kwam er van
daan. Hij gaf hoog op van zijn heldendaden, hij spoorde anderen aan
om in zijn voetspoor te treden, maar langzamerhand viel het op dat
die anderen altijd in handen van de Duitsers vielen. Tenslotte bleek,
dat men had te doen met een dubbelspion. Later is deze figuur, die
steeds met zijn bijnaam ‘King Kong’ werd aangeduid, aan een roem
loos einde gekomen, zoals dat bij zijn daden paste.

WINTERREIS NAAR ZWITSERLAND

In de tweede helft van december 1944 heb ik een reis naar Zwitserland
gemaakt, in gezelschap van onze ingenieurs R. van Hasselt en T. H.
Huizinga. Het is niet bepaald een vakantietripje geworden, deze reis
die voortkwam uit de omstandigheid dat de Duitsers een groot deel
van onze gereedschapwerktuigen hadden weggevoerd of onbruikbaar
gemaakt. Bovendien wist ik, dat de nsf te Hilversum geheel was leeg
geplunderd. Toen ik in het voorjaar van 1943 in Zwitserland was, had
ik kans gezien daar gereedschapmachines te bestellen, met de geheime
afspraak dat deze pas na de oorlog zouden worden geleverd. Ze zou
den dus niet meer kunnen dienen voor enige produktie gedurende de
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Duitse bezetting. Nu was het echter voor ons van veel belang de aan
vulling van ons machinepark binnen afzienbare tijd te realiseren. Na
tuurlijk zou in geheel bevrijd Europa de behoefte aan gereedschapmachines groot zijn. Wilde ik korte levertijden krijgen, dan moest ik
zorgen vóór andere gegadigden in Zwitserland te zijn.
Om te beginnen hadden wij een auto nodig. Gelukkig had onze
chef inkoop zijn prima Hudson gedurende de bezetting bij een boer
veilig onder het hooi verstopt. Daarover konden wij beschikken. Wij
zelf en onze wagen waren voorzien van alle stempels en papieren, die
ik machtig kon worden. Van Militair Gezag had ik in drie talen de
verklaring, dat onze reis naar Zwitserland van belang was voor de oor
logsinspanning, op de voor- en achterruit van onze wagen waren
stroken geplakt, waarop gedrukt stond ‘Special Netherlands Mission’
en zo gingen wij op weg, Ad den Hartog aan het stuur, naar Leuven.
Wij hadden het geluk, dat de directeur van onze fabriek aldaar goe
de relaties had met de Engelsen. Dat leverde ons wat jerrycans vol
kostbare benzine op. Onze vertegenwoordiging te Brussel had uitste
kende verbindingen met de Franse ondergrondse, hetgeen resulteerde
in een reeks belangrijke stempels op onze papieren. Van Brussel ging
het naar Parijs, waar het uitreisvisum voor Zwitserland moest worden
veroverd. Wij kregen te horen, dat daarmee twee weken zouden zijn
gemoeid! Daarvoor hadden wij naar mijn mening geen tijd. Op hoop
van zegen zijn wij naar Lyon gegaan, waar de directeur van ons filiaal
goed bekend was met de Franse autoriteiten. Halverwege, te Dijon heb
ik de grootste moeite gehad om als burger enige benzine machtig te
worden. Benzine moest van de Amerikanen komen. Na uren wachten
kreeg ik eindelijk de Amerikaan te pakken, die dat moest behandelen.
Het resultaat was teleurstellend. Wij hadden volgens hem niet de
goede papieren, dus hij kon niets voor ons doen. Ik heb hem attent
gemaakt op de algemeen bekende gewoonte van zijn Franse vrienden,
die overal in de pijpleiding van Marseille naar Lyon gaatjes boorden
om benzine af te tappen. Dan kon hij ons als bonafide, loyale Neder
landers, op weg naar Zwitserland voor de aankoop van hoogstnood
zakelijke machines, best enkele blikken benzine geven. Mijn redenering
heeft geholpen en zo bereikten wij Lyon. Nog altijd hadden wij geen
visum, maar dat was volstrekt nodig en de Fransen wilden het niet
geven. Wij moesten terug, naar Parijs! Ik wist door te dringen tot
de kapitein, onder wie de grensbewaking ressorteerde, maar ook deze
zei: ‘Meneer Philips, ik kan echt niets voor u doen.’
Ik keek hem een tijdje aan en merkte op:
‘Als ik naar Parijs ga, dan wed ik om alles, dat men vandaar uw
advies vraagt over ons geval.’
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Hij gaf te verstaan dat daarop alle kans bestond. Ik stelde voor:
‘Welnu, geeft u dan mij vast uw advies, dan neem ik dat mee naar
Parijs, wat ons veel tijd bespaart?
Nu was het zijn beurt om mij onderzoekend aan te kijken. Hij had
mijn opzet door, maar gaf mij het gevraagde papier mee. Regelrecht
ging ik daarmee naar de grens bij Annemasse. Omdat die grenspost
rechtstreeks onder bevel van dezelfde kapitein stond, kwam ons gezel
schap vlot de grens over. Tegen donker reden wij eindelijk, na een
reis van vier dagen, Zwitserland binnen.
De aankomst in Genève bezorgde ons een wonderlijke emotie. Voor
het eerst na lange, lange tijd zagen wij een verlichte stad. Niet alleen
de straten, ook de winkels waren verlicht! Wij stapten uit en wandel
den door het centrum. Daar zagen wij een winkel, die vol schoenen
stond, daarnaast weer een winkel, met twee etalages vol schoenen!
Een eindje verder weer een! Na jaren van schaarste deed die overvloed
bijna onwezenlijk aan.
Op het bureau van Philips te Genève zetelde nog altijd dr. Brümmer, die ik nu in volle vrijheid hartelijk kon begroeten. Dadelijk zijn
wij op pad gegaan om machines te kopen. Verder heb ik enige auto’s
gekocht, waaronder een grote Buick, die slechts 10.000 km had gelopen
en gedurende de oorlog op blokken had gestaan. Deze heb ik voor de
terugkeer rijklaar laten maken. Wij hadden nu twee wagens beschik
baar, wat wel nodig was omdat in de Buick de nieuwe meetbank zou
worden meegenomen, die wij bij onze oude relatie, de Société Genévoise des Instruments Physiques hadden gekocht. Maar nu moesten
wij nog de uitvoervergunning hebben.
De Zwitsers waren met de geallieerden overeengekomen, dat zij
dergelijke werktuigen slechts met hun toestemming zouden uitvoeren.
Het geluk wilde ons dienen. De Engelse consul te Genève was ge
trouwd met een Nederlandse en hij droeg ons land een goed hart toe.
Hij wilde ons graag helpen, maar stond voor de moeilijkheid dat Ne
derland nog prijkte op de lijst van door Duitsland bezette landen. In
derdaad was Nederland boven de rivieren nog bezet en nu kon hij niets
voor ons doen. Ik drong er bij hem op aan, dat hij de zaak met Londen
zou bespreken. Bovendien ging ik naar de Engelse ambassadeur te
Bern, die mij beloofde ook een démarche voor Philips te ondernemen.
Wij waren gedwongen te wachten op het resultaat van de diploma
tieke bemoeiingen en nu zag ik de kans schoon enkele dagen naar
Arosa te gaan om daar volop van de wintersport te genieten als ver
goeding voor de dagen in maart 1943, die de Duitsers mij door de neus
hadden geboord. Dat liep uit op een desillusie, omdat ik een kapotte
knie had overgehouden uit een hockeywedstrijd tegen een elftal van
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de Royal Air Force, twee maanden geleden. Ik hoopte er toch mee
te kunnen skieën, maar dat was na één val afgelopen. Enkele dagen rust
in de Zwitserse zon waren echter ook best te genieten.
Terug in Genève wachtte ik met mijn medereizigers nog altijd vol
spanning op het bericht van de Engelsen. Wij wilden dolgraag vóór
Kerstmis uitsluitsel hebben, maar niemand durfde ons daarop enige
hoop te geven. Opeens kreeg ik in mijn hotel een telefoontje van de
consul:
‘Mr. Philips, er is een wonder gebeurd! Nog net vóór Kerstmis
hebben we de toestemming gekregen. De zaak is o.k.!’
In de beste stemming aanvaardden wij de terugreis. Wij hadden voor
meer dan een miljoen francs aan machines in Zwitserland besteld. Mijn
mooiste aankoop betrof een aggregaat van 3000 kw, dat ik bij EscherWyss vond. Het stond al jaren ingepakt klaar voor Thailand, maar kon
wegens de oorlog niet worden verzonden. De directie van de Pro
vinciale Noordbrabantse Elektriciteitsmaatschappij (pnem) had mij
verzocht langs Brown Boveri te gaan om te trachten een offerte mee
te brengen voor een turbine- en dynamocombinatie. De contacten
met Zwitserland waren nog vrijwel onmogelijk. Ook aan hun verlan
gen kon ik voldoen en de gewenste papieren waren in mijn koffer.
Tot ons geluk waren wij de eerste buitenlandse kopers geweest, zodat
men ons een levertijd van zes maanden kon opgeven! Nu zouden in
juni en juli de eerste kostbare machines Nederland binnenkomen, ter
wijl alleen reeds door het nieuwe aggregaat onze eigen stroomcapaci
teit kon worden verdubbeld. Daarbij kwamen nog de zes nieuwe
kleine Lancia’s, snelle en zuinige wagentjes, waarvan men bij Philips
veel plezier heeft gehad. Voor eigen gebruik kreeg ik later nog een
tweedehands achtcylinder Lancia, waarmee ik jaren heb gereden.
Onze terugreis uit Zwitserland had een gemakkelijker verloop. Wij
reden met twee wagens, de chauffeur in de Buick, terwijl ik de Hudson voor mijn rekening nam. Het was winter, het sneeuwde gedurig
en in de verte klonk het geschut van de naar Duitsland oprukkende
geallieerde legers. De oorlog was nog in volle gang. Het tanken van
benzine leverde nog altijd de grootste moeilijkheid op, maar in Lyon
wisten onze vrienden ditmaal voor de nodige jerrycans te zorgen. In
Parijs kregen wij weer voorraad tot Leuven, maar wij hadden plotse
ling pech met de starter van de Buick. Dat moest worden gerepareerd,
wat een extra overnachting meebracht. Op zo’n reis was het ook
moeilijk logies te bemachtigen. Wij logeerden te Parijs in Hotel
Claridge, dat nu bestemd was voor geallieerde militairen en wie geen
relaties had bij het logiesbureau, maakte daar geen schijn van kans.
Het comfort was in die dagen in zo’n hotel ver te zoeken. Onze kamers
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waren niet verwarmd, zelfs in het hartje van de winter, zodat we de
dekens uit onze auto’s aansleepten, ter verbetering van de nachtrust.
Na de reparatie van de starter reden we naar Leuven. Het winterde
in België, het sneeuwde nog steeds en in verband met het nog in volle
gang zijnde Ardennenoffensief van de Duitsers, zagen wij dat zware
artillerie in stelling stond, om een doorbraak van de Duitse troepen
op te vangen.
Het jaar was al bijna ten einde, toen wij in Leuven arriveerden. Pre
cies op oudejaarsavond bereikten wij Valkenswaard. Op onze terug
weg waren wij merkwaardig zelden voor een controle aangehouden,
maar op onze weg naar de Golf hield een Engelse patrouille ons aan.
Wij hoorden het bevel: ‘Advance to be recognised!’ Onze gezichten
werden stuk voor stuk door lantaarns belicht, maar het was niet ver
wonderlijk, dat alles in orde werd bevonden. Deze bijzondere voorzorg
was genomen, omdat men in verband met de staf van air-vicemarshall
Broadhurst in het Heihuis ernstig rekening hield met een overval door
parachutisten.
Een minuut later waren wij thuis. Voor mijn gezin was het totaal on
verwachts, want het was ons deze reis niet mogelijk geweest bood
schappen naar huis te sturen. Des te gelukkiger en blijder voelden wij
ons allen. Het was voor ons een wonderlijke oudejaarsavond als af
sluiting van een veelbewogen jaar. Daarin hadden wij de invasie be
leefd, mijn vrouw had de gevangenschap leren kennen, ik was onder
gedoken geweest, de bevrijding was gekomen en in Zwitserland had
ik een voorproefje meegemaakt van de komende tijden met minder
gebrek. Er bestond reden tot grote dankbaarheid, om dit uiteinde.
Toch scheen het nieuwe jaar ons te willen waarschuwen voor al te
gunstige verwachtingen. De volgende ochtend kwam er een Duits toe
stel heel laag recht op ons huis afvliegen, tot onze grote schrik. Het
was, zoals achteraf bleek, slechts een verkenningstoestel, dat bij ons
poolshoogte kwam nemen. Iets anders was echter, dat zwermen laag
vliegende Duitse jagers aanvallen op de Engels vliegbases in de be
vrijde gebieden hadden gedaan. Waarschijnlijk heeft het Duitse opper
bevel in de mening verkeerd, dat de Engelsen na hun kater op oude
jaarsavond niet dadelijk tot tegenweer in staat zouden zijn en de
aanval op Welschap was naar mijn indruk hard aangekomen. Wel
waren er enige jagers de lucht ingegaan, maar de aanvallers waren
zozeer in de meerderheid, dat geen van de Engelse piloten zou zijn
teruggekomen. Ik vond, dat het jaar slecht was gestart.
Die middag gaf Harry Broadhurst een nieuwjaarscocktail en terwijl
ik mij wat gedeprimeerd voelde om de gebeurtenissen van die ochtend,
merkte ik tot mijn verbazing dat de Engelsen in een goede luim waren.
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In een gesprek met Broadhurst werd mij alles duidelijk. Hij ontkende,
dat het een slechte dag was, het was juist heel goed gegaan, vertelde
hij. De Engelsen hadden dezelfde ochtend een groot aantal jagers in
gezet om hun bomeskaders naar Duitsland te begeleiden en die toestel
len waren via de radio teruggeroepen. Aan de piloten was meegedeeld,
dat Duitse eskaders de Engelse vliegvelden in Brabant hadden aangeval
len en deze toestellen moesten zij opvangen. De Duitse aanval was uit
gevoerd door jonge, onervaren piloten, die al hun munitie hadden ver
schoten, zodat zij op hun terugweg door de geroutineerde Engelse
jachtpiloten als eenden bij koppels werden neergehaald. De Duitse aan
val was voor de Engelsen als een volslagen verrassing gekomen, maar
de Engelse tegenzet bleek zo effectief te zijn geweest, dat het met de
grootscheepse Duitse luchtaanvallen op de geallieerde vliegvelden in
Nederland en België voor goed was afgelopen.
Van het nieuwe jaar verwachtten wij in Eindhoven vast en zeker
de bevrijding van geheel Nederland, maar de toestand in het zuiden
bleef moeilijker dan wie ook enkele maanden geleden had verwacht.
In veel gebouwen werkte de verwarming niet meer, er was gebrek aan
alles. Ik heb mij toen geroepen gevoeld om voor het moreel van onze
mensen iets te doen, door op allerlei plaatsen in de fabrieken op een
last of op een tafel te gaan staan en hun toe te spreken. Ik probeerde
er zo de moed in te houden en duidde daarbij op de winterse situatie
met de korte dagen en de lange nachten. In die periode lengden de
dagen zo weinig, dat je er bijna niets van merkte. Precies eender was
het met onze toestand, legde ik dan uit. Hoe verder het jaar straks
vordert, des te langer gaat de zon elke dag schijnen en net zo zullen
wij zien, hoe snel het over enkele maanden ook bij ons beter gaat.
Het enige is, dat wij het nu nog niet merken. Ik vertelde dan verder:
‘Op het ogenblik hebben wij het allemaal moeilijk. Eén van onze
kinderen is ernstig ziek. Een dochtertje heeft een niervergiftiging.
Midden in de nacht hebben wij haar naar het ziekenhuis moeten bren
gen. Kort daarna verloor een Engels toestel een bom, die vlakbij het
ziekenhuis is terechtgekomen. Haar hele kamer was vol glasscherven,
maar gelukkig was zij ongedeerd.’

REIS NAAR ENGELAND

Al vrij spoedig, omstreeks midden januari, ben ik andermaal op reis
gegaan, ditmaal naar Londen. Het gebeurde op verzoek van Koningin
Wilhelmina. Zij wilde graag burgers ontmoeten uit de bevrijde ge
bieden van Brabant, Limburg en Zeeland. Ik ging met een vrij grote
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groep, waarbij ik mijn stadgenoten dr. L. J. M. Beel, dr. G. W. M.
Huysmans en mevrouw dr. H. Verwey-Jonker aantrof.
Ons gezelschap werd per auto naar Ostende gebracht; vandaar werd
op een verbouwde Harwichboot, die voor troepenvervoer werd ge
bruikt, ’s nachts de overtocht gemaakt, onder begeleiding van een
escorte. Nog voortdurend loerden de Duitse onderzeeërs. Deze over
tocht zal mij altijd bijblijven. Het was een donkere winternacht. Van
slapen kon niet veel komen in de weinig comfortabele kooien van een
troepentransportschip. In groepjes bleven wij nog lang aan dek. Het
was koud en ik moest denken aan de velen die tijdens de oorlog in
deze zeeën hun leven hadden gelaten. Dan waren er de vliegtuigen
die half verminkt de terugreis niet haalden, de Engelandvaarders die
de vrijheid niet hadden mogen bereiken... En nu waren wij zelf, die
zo lang naar het ogenblik hadden uitgezien om van het afgesloten
vasteland weer de zee te kunnen oversteken, op weg naar Engeland,
op initiatief van onze dappere Koningin.
De eerste avond, dat wij in Londen bijeen waren, werd er heel een
voudig gegeten. Het gezelschap zat daar en ik wachtte op een toe
spraak van één van ons, maar vergeefs. Ten slotte ben ik zo vrij ge
weest om het woord te nemen en op te merken, dat het waarschijnlijk
in strijd zou zijn met elk protocol, een toast uit te brengen met een glas
bier in de hand. Toch wilde ik uit naam van alle aanwezigen ervan
getuigen welk een ontroerend ogenblik het was, na jaren van onder
drukking, hier met Koningin Wilhelmina aan te zitten, waarop ik mijn
glas hief. Velen van ons moesten wel even slikken en ook Hare Majes
teit was bewogen.
Het was haar bedoeling zo veel mogelijk van ons te vernemen. Tot
nu toe had zij haar inlichtingen over de toestand in de bevrijde ge
bieden via Militair Gezag gekregen. De Engelandvaarders kwamen
uit het nog bezette gebied. Zij wilde nu iets horen van de vertegen
woordigers zelf van de bevolking der bevrijde provincies. Dagen ach
tereen hebben wij daar bijeenkomsten gehouden, waarin zij ons over
allerlei onderwerpen vragen stelde, ook zeer indringende. Wij hadden
onderling afgesproken, over welke onderwerpen ieder van ons haar
zou informeren. Uit onze gesprekken kwam duidelijk de wens naar
voren, dat de burgerlijke autoriteiten zodra het maar enigszins moge
lijk was weer het bestuur in handen zouden nemen. Daarover was men
het eens, maar voor het overige werden er ideeën naar voren gebracht,
waarbij alle eenheid zoek was. Men dacht in Nederland over allerlei
nieuwe constructies en vernieuwingen, een andere partijvorming, een
volksvertegenwoordiging van andere samenstelling, staatkundige her
vormingen, en al deze denkbeelden, meer groen dan rijp, werden ge-
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lanceerd en besproken. Het gezelschap was zeer heterogeen, wat zijn
voordeel had. Er waren verzetslieden bij, maar zeker niet overwegend.
Fabrikanten telde ik daar zeer weinig.
Tijdens mijn verblijf te Londen heb ik oude kennissen ontmoet en
nieuwe mensen leren kennen, waaronder de heer F. van ’tSant. Hij
was particulier secretaris van de Koningin. Ik ben met hem bevriend
geraakt en beschouw hem als één van de meest integere en toegewijde
personen, die ik ooit heb ontmoet. In die dagen heb ik de kennismaking
met prof. mr. P. Sj. Gerbrandy hernieuwd, ik ontmoette er de bijzon
dere figuur dr. S. van Zwanenberg, die ook zoveel voor onze Hol
landse jongens deed, en ik heb tot mijn grote vreugde kunnen bijpraten
met Prins Bernhard. Sinds mijn bezoek aan Brussel had ik hem niet
meer gezien.
Mijn zwager Ben Vlielander Hein, een halfbroer van mijn vrouw,
was vlieger bij de raf. Hij vroeg mij een weekend te gast op een lucht
basis in het oosten van Engeland. Daar maakte ik mee, dat de eskaders
omstreeks vijf uur in de middag vertrokken voor een bombardement
op Berlijn. Als ze na een uur of vier, vijf terugkwamen, werden de
machines meteen geteld. Op het verduisterde vliegveld beleefde ik de
spanningen van die bombardementsvluchten intens mee. Er kwamen
vliegtuigen binnen met een defecte motor of met een beschadigde
staart. Tenslotte kwamen er ook zoveel machines niet terug ... Voor
mij was het een geweldige belevenis om de gebeurtenissen op zo’n
vliegbasis mee te maken. Mijn zwager heeft meer dan 150 operationele
vluchten boven vijandelijk gebied overleefd, wat wel een wonder
mag heten.
In Londen heb ik gelogeerd in The Ritz, het hotel waar Otten altijd
verbleef. Mijn kamer lag op de bovenste etage. Het was de tijd van de
Duitse v-wapens en zo nu en dan hoorde ik ergens in de verte een
zware dreun. Het was voor de zenuwen een goed ding, dat je zo’n
‘missile’ zelf niet hoorde aankomen, als het voor je bestemd was. Van de
v-i’s hebben de gehaaide Engelse piloten er veel kunnen neerhalen,
maar bij de veel snellere v-z’s, die van heel hoog plotseling naar be
neden schoten, was dat onmogelijk. Ons hoofdkantoor aan de Shaftesbury Avenue is er in die tijd onbegrijpelijk goed afgekomen. Century
House is nooit door een bom getroffen, terwijl daar overal in het rond
grote gaten waren gevallen. Op het laatst zei ons personeel, dat het in
Century House bleef overnachten, ‘want het schijnt in de bedoeling
te liggen dat hier bij Philips niets gebeurt.’
Met een auto, waarover ik de beschikking kon krijgen, heb ik door
Londen gereden, ’s avonds met afgeschermde lantaarns. Ik kende de
weg wel en kon nog tijd vinden voor een bezoek aan onze fabriek
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in Mitcham. Deze fabriek was zo geraffineerd beschilderd met camouflagekleuren, dat de gebouwen moeilijk waren te herkennen.
In Londen werd ik uitgenodigd om voor een commissie van Engelse
regeringsambtenaren, belast met de voorbereiding van hulpplannen
voor het bevrijde Nederland, uiteen te zetten, waaraan dan de meeste
behoefte zou bestaan. Mijn ervaring met het reeds bevrijde gebied had
mij geleerd, dat vóór alles het transport zo snel mogelijk moest worden
hersteld. Spoorwegmaterieel en vrachtauto’s waren naast voedsel het
allereerst nodige. Het viel mij niet gemakkelijk hun goed duidelijk te
maken, hoe totaal leeg Nederland was, zelfs dat er in de winkels niets te
krijgen was. Daar was geen veiligheidsspeld, geen zakdoek, geen sok en
zeker geen voedsel. Dat ik daar niet sprak als een vertegenwoordiger
van de overheid, maar dat ik als gewoon burger mijn verhaal kon doen,
heeft naar ik geloof wel zijn nut gehad, te meer omdat ik ervoor
waakte te overdrijven.
Wat mij te Londen sterk trof, was de grote angst die daar onder de
Nederlanders heerste voor een communistische staatsgreep na de bevrijding. Daarvan hebben wij in onze groep niets begrepen. In Londen
dacht men dat de communisten in Nederland wapens genoeg hadden
om zich onmiddellijk de macht te kunnen toeëigenen. Van mijn kant
heb ik ook mijn landgenoten daar voorgehouden, dat een groot deel
van Nederland totaal was uitgehongerd en dat de voedselhulp voor
lopig nummer één zou zijn. Daarbij kon ik iets vertellen over de actie,
die te Eindhoven op touw was gezet om ogenblikkelijk na de bevrijding van de nog bezette delen van Nederland aan de bevolking naar
vermogen hulp te bieden. Veel leidende figuren bij Philips spanden
zich in om colonnes met voedsel samen te stellen voor de eerste hulp
verlening aan bevrijd Nederland.
In een gesprek met onze minister van Binnenlandse Zaken te Lon
den, mr. H. van Boeyen, heb ik nog mijn bevreemding geuit over de
houding van de voormalige directeur-generaal der ptt, die destijds
het laboratorium te Kootwijk liever in handen van een Duits concern
wilde stellen dan het aan de hoede van Philips toe te vertrouwen.
Ongeveer een week heeft het gezelschap uit de bevrijde provincies
met Koningin Wilhelmina de informatieve besprekingen gevoerd,
waarna men uit elkaar is gegaan. Mijn verblijf te Londen heeft nog
ongeveer twee weken langer geduurd, waarna ik per vliegtuig naar
Nederland kon terugkeren. Daar zag ik hoe in het zuiden de toestand
heel langzaam aan beter werd. Nu was het wachten op de volledige
bevrijding van ons vaderland.

15
Bevrijding, herstel en consolidatie
Op zondag 5 mei 1945 hadden wij als gasten ir. A. H. Ingen Housz
van de Hoogovens en ir. Ch. Stork uit Hengelo. Eindhoven had feite
lijk geen behoorlijke hotelaccommodatie en onze logeerkamer was
bijna doorlopend bezet. Wij hadden de laatste tijd allerlei gasten op
bezoek gehad, onder wie Albert Plesman, die na zijn verbanning naar
Twente op weg was naar Londen. Hij was zo vol van zijn plannen
tot de wederopbouw van de klm, dat Otten, zijn medegast in onze
logeerkamer, pas na zijn vertrek weer voldoende nachtrust kreeg. Op
die zondag kwam eindelijk het langverwachte bericht over de capitula
tie van Duitsland door. Dat luidde voor ons het einde van de tweede
wereldoorlog in. Met ons vieren waren wij in de huiskamer, toen het
grote nieuws door de luidspreker klonk, Sylvia, Nol Ingen Housz,
Charles Stork en ik. Diep ervan onder de indruk als wij waren dat nu
werkelijk een einde aan de ellende van ons volk was gekomen, drong
een golf van dankbaarheid in onze harten. Op onze knieën dankten
wij God.
Toch was het bericht van de bevrijding niet onverwachts gekomen.
Reeds de zaterdag te voren waren de legercommuniqués zo veelbelo
vend, dat wij als fabrikanten te Eindhoven de koppen bij elkaar staken
en besloten de mensen die dag vrij te geven. De maandag daarop werd
er evenmin gewerkt. Daar stond niemands hoofd naar. Overal werd
volop feest gevierd en voor ons in Eindhoven was het iets onvergete
lijks dat Koningin Wilhelmina in onze studio via de zender van
‘Herrijzend Nederland’ haar volk kon toespreken.
Er stond een nieuwe tijd voor de deur, maar wij bij Philips begrepen
heel goed, dat er hard zou moeten worden aangepakt om de grote
industriële organisatie, waarvoor wij verantwoordelijk waren, er weer
bovenop te krijgen. Onze machines waren voor een groot deel weg,
veel van onze fabrieken waren verwoest, onze voorraden grondstoffen
waren volstrekt onvoldoende en geld hadden wij niet. Veel van onze
meest actieve mensen wilden echter ook aan de slag om de hulpcolon
nes, waarvoor zij zo lange tijd hadden gewerkt, in beweging te bren
gen. Deze colonnes zouden voedsel brengen naar de randstad, waar de
hongersnood het grootst was. Wel waren, met toestemming van de
Duitsers, de laatste weken door de geallieerde bommenwerpers voedsel-
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pakketten afgeworpen voor de hongerende bevolking, maar dat was een
druppel op een gloeiende plaat. Hoe verheugd waren al die vrijwil
ligers, die als leden van het Nederlandse Rode Kruis Hulpkorps nu in
actie konden komen! Verscheidene medewerkers van onze commer
ciële staf hebben in die moeilijke eerste periode in de uniform van
Militair Gezag in diverse steden dienst gedaan als voedselcommissaris.
Het waren mannen die konden organiseren en die zich bovendien op
deze taak grondig hadden voorbereid.
Wat de algemene toestand betrof hoopten wij spoedig op een weer
in Nederland gevestigde regering, die ordenend en regelend het be
stuur van het land in handen kon nemen, waarbij zij gelukkig kon
terugvallen op een kundig apparaat van ambtenaren. Na de volledige
bevrijding van het land beleefden wij allerlei wonderlijke toestanden,
waarmee ook Philips uiteraard volop had te maken. Daarbij speelde
het gedrag van de mensen tijdens de bezetting een belangrijke rol. Men
wilde zo spoedig mogelijk de collaboratie gestraft zien. In dat opzicht
stond het bij ons over de hele linie er gunstig voor. Wij hadden in ons
bedrijf eigen zuiverings-commissies, die de aangebrachte gevallen on
derzochten en indien nodig passende maatregelen troffen. Soms kwam
dat neer op ontslag, maar zoals men weet waren slechts heel weinig
Philipsmensen ‘fout’ geweest.
Aan de top werden wij echter ook gesteld voor merkwaardige ont
wikkelingen, die op een andere manier met het gedrag in moeilijke
omstandigheden verband hielden. In allerlei leidende functies hadden
mensen op zeer verschillende manieren op de situatie gereageerd.
Iemand kon een prima afdelingschef of fabrieksdirecteur zijn, en toch
bijvoorbeeld gedurende een luchtalarm bijzonder bangelijk; of hij kon
evenals vroeger letten op punctueel werken, alsof er geen bezetting
bestond die moest worden tegengewerkt, terwijl er onder zo iemand
mannen werkten met meer gevoel voor de situatie en meer karakter.
Die liepen niet zo gauw weg als het wat gevaarlijk werd, of zij vonden
het niet nodig de strenge kwaliteitsnormen in acht te nemen bij de fa
bricage van produkten waarvan zij wisten dat ze toch dadelijk de
grens naar Duitsland zouden passeren. Ik noem slechts enkele voor
beelden, maar de variaties waren legio. Zij kwamen hierop neer dat
ondergeschikten qua karakter in zeker opzicht het van hun chef won
nen. Kort gezegd, het waren flinkere kerels. In de bezetting moesten
zij zulke dienstklopperij tegen hun zin accepteren, maar na de bevrij
ding hadden zij totaal geen lust op de oude manier commando’s op te
volgen van chefs die zij in hun hart een vent van niets vonden. Ten
slotte is dat alles weer enigszins in het gareel gekomen, voor een deel
ook alweer omdat aan de bekwaamheid van zo’n chef en aan zijn ver-
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mogen om leiding te geven, welteverstaan onder normale omstandig
heden, niet te tornen viel, maar zonder frustraties en hartzeer is dat
zeker niet gegaan.
Wij ondervonden nog moeilijkheden van geheel andere aard. On
danks alle schaarste, gebrek en inconveniënten werd ook bij ons een
andere versnelling ingeschakeld. Wij moesten naar de oude trant van
werken terug, met alle kans op arbeidsonrust, zodat wij zelfs om vol
strekt onbelangrijke aanleidingen korte stakingen beleefden. Van zulke
stakinkjes hebben wij toch wel iets geleerd. In onze metaalwarenfabriek
had men op zekere dag de werktijden veranderd, zonder dat men de
moeite had genomen de motieven van die wijziging aan de medewer
kers goed uit te leggen. Het gevolg was, dat ik op een ochtend om een
uur of tien werd opgebeld: ze waren op de metaalwarenfabriek aan
het staken’ Ik ging er opaf. Al gauw stond ik tegenover een groep
mensen, die duidelijk allerlei grieven hadden. Daar wilde ik best over
praten, maar eerst moest er weer worden gewerkt. Ofschoon dat niet
zo gemakkelijk ging, hield ik voet bij stuk. Ik ben naar iemand gegaan,
die een heel grote pers bediende en zei: ‘Man, zet die machine nu aan
het werk en dan komt het wel weer aan de gang.’ Even later klonk het
zware ‘Boem ... Boem ... Boem ..van die pers door de hal en wer
kelijk, na een tijdje was de hele zaak weer aan het draaien. Daarna ben
ik met enkele vertegenwoordigers van het personeel gaan praten. Er
kwam een massa oud en nieuw zeer voor de dag, al dan niet gemoti
veerd, wat vrij veel tijd vergde. Eindelijk keek ik eens op mijn horloge
en zei:
‘Ja mannen, ik wilde nu wel even naar huis om koffie te drinken.
Ik heb mijn vrouw beloofd dat ik dat vandaag beslist thuis zou doen.
Het is ió april en dan ben ik toevallig jarig.’
‘Ach meneer, als we dat hadden geweten, dan hadden we dat van
daag niet gedaan!’
Dat tekent de sfeer. Geen wonder dat wij nog die middag tot over
eenstemming zijn gekomen in zo’n conflict, geheel en al ontstaan door
gebrek aan communicatie. Te veel conflicten worden veroorzaakt,
doordat niet de juiste informatie aan de juiste mensen op het juiste
ogenblik wordt gegeven.
Enige tijd later waren er strubbelingen in de glasfabriek. Onze
glasblazers vonden, dat zij harder moesten werken dan de arbeiders in
de andere Philipsbedrijven, om eenzelfde inkomen te halen. Tevens
meenden zij dat de stukwerktarieven voor het blazen van verschillende
typen ballons te sterk uiteenliepen. Dat gaf aanleiding tot oneerlijk
heden: een baas kon aan een vriendje gemakkelijk haalbare taken geven
en aan een ander veel moeilijker werk.

Ontmoeting met Tjiang K’ai-sjek tijdens een bezoek aan Tai'wan.
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V

Mijn vrouw en ik op bezoek bij Hirozo Tanimura, executive vicepresident van bet Matsushitaconcern, te Osaka.

Met Konosuke Matsushita, oprichter en president van de Matsushita
Electrical Industrial Company Limited, bij bet monument voor het
hoofdkantoor van het concern. Dit monument bevat beelden van
baanbrekers der elektrotechniek. Achter ons het beeld van mijn vader.
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Een model van één der tien proefmotoren, die Philips in 1970 volgens
het Stirlingprincipe bouwde.
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In 1970 bezichtigde dr. R. J. H. Kruisinga als staatssecretaris van
Sociale Zaken en Vblksgezondheid de eerste met deze Stirlingmotor
uitgeruste Daf-autobus, die geen luchtvervuiling veroorzaakt en ge
ruisloos 'werkt.
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Tijdens mijn eerste gesprek met ir. L. G. Kalff, over een tentoon
stellingsgebouw, waren dit zijn op papier gestelde gedachten.
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Het Evoluon, de verwezenlijking van deze gedachten, drie jaar later
bij het 75-jarig jubileum van Philips. (1966)

Interieur van het Evoluon. De uit segmenten bestaande dakconstruc
tie is zichtbaar.

Bij de opening van het laboratorium voor jonge onderzoekers in
november 1969 voelt Prins Bernhard enige jeugdige speurders aan de
tand.

Met deze combinatie van radio-ontvanger, voedingsapparaat en luid
spreker begon Philips in 1926 op de Nederlandse markt een zegetocht,
die zou leiden tot de stichting van radiofabrieken over de hele wereld.

De Philips televisiecamera, uitgerust met de Plumbiconbuis. Deze buis
betekende een geweldige verbetering voor de kleurentelevisie en
wordt over de gehele wereld toegepast.
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Luchtfoto van onze pas geopende Telecommunicatie- en Lichtfabriek
te Recife (1970). In 1976 is deze fabriek driemaal zo groot.

Aankomst te Recife in Brazilië, in gezelschap van mijn vrouw en
Anton, onze oudste zoon. (1970)
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De tjotter ‘Earrebarre' (Ooievaar), de jubileumgave van het Philipspersoneel in Nederland. Met dit pronkjuweeltje van de Friese scheeps
bouwkunst zoeken wij tijdens onze verblijven te Eernewoude op de
Friese meren een weldadige in- en ontspanning.

Het welluidende carillon, geschenk van. de directeuren van alle Philipsbedrijven, bij mijn 40-jarig jubileum. Van uur tot uur vrolijkt het met
zijn gevarieerde melodietjes het leven in en bij De Wielewaal op.

Op 2 februari 1976 reikte prof. dr. P. de Somer ter gelegenheid van
het $$o-jarig bestaan van de Katholieke Universiteit Leuven de doc
torsbul uit aan twaalf doctores honoris causa. Van r.n.l.: prof. dr.
R. L. Mössbauer (Technische Universiteit München), ir. dr. A. H.
Boerma, oud-directeur-generaal Voedsel- en Landbouworganisatie van
de Verenigde Naties, prof. dr. Th. A. Lambo (Universiteit Ibadan,
Nigeria, adjunct-dire cteur-generaal van de Wereld Gezondheidsorga
nisatie), prof. dr. P. de Somer, rector, dr. ir. F. ]. Philips.
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Het ging hier om twee verschillende zaken, die langs eigen wegen
moesten worden opgelost. Wat de eerste klacht betrof, deze materie
hebben wij laten uitzoeken door enige deskundigen die geheel buiten
Philips stonden. Wij wilden een volkomen objectief oordeel hebben.
Inderdaad kwam men tot de slotsom, dat er voor de glasblazers sprake
was van een achterstelling in de beloning, waarop dat uiteraard werd
gecorrigeerd. De kwestie van de stukwerktarieven hebben wij ook
laten onderzoeken, door een commissie waarin niet alleen deskundigen
op het gebied van de tijdstudie zaten. Ik ben op de gedachte geko
men daarin enkelen van onze beste en meest ervaren glasblazers op te
nemen, mannen uit de praktijk, die ook voor de collega’s een waarborg
vormden, dat de zaak degelijk werd bekeken. Vanzelfsprekend streef
den wij naar juiste onderlinge verhoudingen, ook ten opzichte van de
beloningen in het bedrijf. Zo werden in deze periode minder wenselijke
toestanden, die buiten onze wil en buiten ons weten konden voor
komen, uit de weg geruimd.
De onaangename verrassingen van de eerste tijd na de algehele be
vrijding bleven niet beperkt tot de onderneming. Vrij kort na 5 mei
werd ik bepaald onplezierig getroffen door een persbericht: de voor
malige directeur-generaal van de ptt zou weer als zodanig in functie
treden! In de eerste plaats vond ik het niet gewenst iemand die enkele
jaren geleden volkomen regelmatig wegens het bereiken van de leef
tijdsgrens was vertrokken, juist in deze zo moeilijke tijd op een ver
antwoordelijke post opnieuw te benoemen. Bovendien koesterde ilc
alle twijfel omtrent de redelijkheid van deze herbenoeming, gezien mijn
ervaring met deze functionaris in de oorlogsjaren. Ik heb de vrijheid
genomen dr. Beel, die ik uit de tijd van zijn werkzaamheden bij de
gemeente Eindhoven goed kende, van mijn bezwaren op de hoogte te
stellen. Op dat tijdstip was hij minister van Binnenlandse Zaken. Te
vens heb ik hem geattendeerd op de buitengewone capaciteiten van de
heer Neher. Korte tijd later las ik in de pers, dat deze bekwame hoofd
ingenieur was benoemd tot directeur-generaal van ons belangrijkste
staatsbedrijf. Dat heeft mij voldoening gegeven.

ONTMOETING IN ZWEDEN

Terwijl gedurende de maand juni de politici druk doende waren om
onze eerste regering na de bevrijding samen te stellen, zodat op 22
juni het kabinet-Schermerhorn zich aan het volk kon presenteren,
waren Otten en ik in de weer om de samenwerking met onze organisa
ties in het buitenland te herstellen en de noodzakelijke gelden voor de
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wederopbouw van onze bedrijven te verkrijgen. Wij waren tot de con
clusie gekomen dat met een staatskrediet van ƒ 90 miljoen, inclusief de
reeds verstrekte leningen van ƒ 30 miljoen, wij Philips weer goed op
gang zouden kunnen brengen. Daartoe werden de nodige stappen ge
daan. Otten en ik zijn samen naar Londen geweest, waarop hij naar
Amerika vertrok en ik naar Zweden. Te Londen had ik de directeur
van onze Zweedse organisatie ontmoet, zodat ik wist wat voor eigen
aardige moeilijkheden zich te Stockholm voordeden. De kwestie was
zo kenmerkend voor die tijd, dat ik er nader op wil ingaan.
De commerciële leiding van onze organisatie te Stockholm was in
handen van een Zweed, de heer H. Kastengren, onze technische direc
teur was een Nederlander, ir. R. S. H. Hylkema. Gedurende de oor
logsjaren leefden de Zweden in een voortdurende spanning. Zij vrees
den een overrompeling door de Duitsers en waren ervan overtuigd,
dat de overval tijdens een weekend zou gebeuren. Onze Zweedse
directeur had goede contacten met leidende politieke figuren en met
de chef van de generale staf. Met hen kwam hij geregeld bijeen om de
situatie te bespreken. Kastengren had een Duitse secretaresse, wat
zuiver toevallig was en hij kreeg meermalen bezoek uit Eindhoven van
heren van onze Verwaltung, in het bijzonder van dr. Gase, die door
de Duitsers was belast met de financiële aangelegenheden. In 1943 had
deze Verwal ter het mij op de reis naar Zwitserland lastig genoeg ge
maakt en ook in Zweden trachtte hij veranderingen in te voeren, waar
tegen Kastengren zich zoveel mogelijk weerde. Toch werden de Duit
sers hoogst vriéndelijk bejegend. Dat zette bij de Nederlanders in onze
Zweedse organisatie kwaad bloed, vooral bij Rinse Hylkema, een voor
treffelijk fabrieksdirecteur, daarbij een Fries! Gedurende de oorlog
had Rinse Hylkema gezworen, dat na de verplettering van de Hitlertrawanten het die Zweden in Stockholm, met Kastengren voorop, be
taald zou worden gezet. In Londen had Kastengren van Otten in dat
verband al iets te slikken gekregen en hij was daarover zo nijdig, dat
hij van plan was zijn werk bij ons op te geven. Hij nam dat niet. Maar
Hylkema nam het evenmin. En zo ging ik naar Stockholm . . .
Daar werd mij al spoedig duidelijk in welk een moeilijke positie
de Zweden hadden verkeerd. Vóór alles wilden zij neutraal blijven,
omdat zij evenals de Zwitsers van alle kanten door de Duitsers waren
ingesloten. Van de geallieerden konden zij geen steun verwachten. Wat
Philips betrof was er onze mensen alles aan gelegen de nieuwe fabriek
en de verkooporganisatie draaiende te houden. Daarvoor was echter
op zeker ogenblik geld nodig, dat noch uit Nederland, noch uit Ame
rika kon komen. Kastengren heeft toen een beroep gedaan op zijn oude
tennisvriend, de grote Zweedse bankier Marcus Wallenberg. Op een
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dag zei hij tegen Wallenberg: ‘Ik heb voor onze zaak op korte termijn
heel wat geld nodig.’
‘Hoeveel?’
‘Het gaat om 15 miljoen kronen.’ In die tijd was dat een groot bedrag.
‘Welke zekerheid heb je?’
‘Geen enkele. Alleen mijzelf.’
Wallenberg kende Herbert Kastengren als een bekwaam en eerlijk
zakenman en gaf een geweldig blijk van vertrouwen: zonder onder
pand kreeg de Philipsorganisatie de 15 miljoen kronen en het werk
kon voortgang vinden. Gedurende mijn verblijf te Stockholm in de
zomer van 1975 hebben wij met ons drieën deze historie nog eens op
gehaald.
Ziedaar enige achtergrond van de spanningen, waarmee ik in Stock
holm in 1945 werd geconfronteerd. Omdat ik zelf onder de Duitse
bezetting had geleefd, kon ik voor beide partijen het nodige begrip
opbrengen. Ik kon inzien dat onze Nederlandse ploeg zo geladen was,
maar ik wist ook waarom de Zweden in hun enclave gedwongen waren
te schipperen. Wel heeft het mij veel moeite gekost, ik heb moeten
praten als Brugman, maar tot mijn grote vreugde is het mij gelukt om
twee trouwe en goede medewerkers zo ver te krijgen dat zij elkaar
weer de hand gaven. Zo bleef een man die voor onze Zweedse organi
satie persoonlijk borg had gestaan voor ons behouden en voorkwamen
wij een moeilijke situatie in een land, waar men nu eenmaal deze zaak
met andere ogen bekeek dan de Nederlanders.
In de Zweedse stad Göteborg heb ik een ontmoeting gehad van ge
heel andere aard. Voor mij was het in zeker opzicht het gelukkig slot
van afschuwelijke gebeurtenissen, die zich gedurende mijn onderduik
periode hadden afgespceld. In een Zweeds kamp van het Rode Kruis
bezocht ik een groep joodse vrouwen, die in juni 1944 met een aantal
mannen uit het kamp-Vught op transport naar Duitsland waren ge
steld. De eerste poging van de Duitsers om deze mensen weg te voe
ren was door de felle tegenstand van de Philipsmedewerkers mislukt.
Alles werd op haren en snaren gezet, tot in Berlijn toe werden de hoog
ste instanties bewerkt en tenslotte konden onze Sobu-mensen uit een
gereedstaande trein worden verlost. Een tweede poging van de Duit
sers, bij verrassing in de nacht ondernomen, slaagde echter. Wat deze
vrouwen ondanks de altijd nog niet geheel vervallen bescherming van
het Sobu hebben doorstaan, is nauwelijks te beschrijven. Eerst kwam
de groep in het beruchte vernietigingskamp van Auschwitz terecht,
tegelijk met een trein vol oude Hongaren en kinderen die van alles
werden beroofd en onmiddellijk vergast. De ‘Philips Gruppe aus Her-
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zogenbusch’ belandde echter na allerlei afgrijselijke ervaringen in een
Telefunkenfabriek in Reichenbach. De werktijd duurde van 6 tot 18
uur, maar het eten was vrij behoorlijk. Nadat deze fabriek was gebom
bardeerd, werd de groep na omzwervingen door Duitsland en Tsjechoslowakije tewerkgesteld in een ondergrondse fabriek bij Minden
in Westfalen. Daar werkten de vrouwen met gereedschap, dat van de
Philipswerkplaats te Vught afkomstig was. Op de lastafels waren na
men van Nederlandse meisjes ingekrast. In het begin van april werden
de vrouwen nog kort in een andere ondergrondse fabriek aan het werk
gezet, nadat ze een tijdlang van de ene trein in de andere waren ge
slagen. Tenslotte werden zij naar Hamburg getransporteerd. Na de
wapenstilstand had het Zweedse Rode Kruis de eindeloos door hon
ger, dorst, mishandeling en luizen geplaagde vrouwen verlost. Ze kre
gen weer voedsel, behoorlijke bedden en kleren, met als voorlopig slot
de bootreis naar Malmö en het verblijf in de Sobu-huisjes te Göteborg.
Bij mijn bezoek stond de terugkeer naar Nederland in het verschiet.
Verscheidenen van deze Philipsmensen kende ik nog uit de tijd van
het kamp-Vught, zodat het voor ons een bewogen ontmoeting was.
Onwillekeurig moest ik daarbij denken aan het begin van 1943, toen
wij beraadslaagden over het al dan niet opzetten van een Philipswerk
plaats in Vught. Nu stond ik voor het levende bewijs, dat wij de juiste
beslissing hadden genomen.
Gedurende deze Zweedse reis heb ik voor onze spoorwegen nog
kunnen spreken over de bestelling van wat locomotieven. Ook voor
onze persoonlijke transportbehoeften heb ik succes gehad door de aan
koop van twee damesfietsen. Voor mijzelf heb ik een paar schoenen
en nog een pak gekocht.
Daarna ben ik een week in Oslo geweest. Met de Noren was het
gemakkelijker op één noemer te komen. Wij hadden in dezelfde boot
gedobberd.

EEN SLAG IN HET GEZICHT

Na mijn terugreis, weer over Londen, ging ik op een morgen in de
beste stemming naar mijn kantoor. Op mijn bureau lag een telegram.
Bij het openen viel mijn blik het eerst op de ondertekening: Lieftinck.
Dat was de nieuwe minister van Financiën. Toen ik las dat in verband
met de overeenkomst tot het verlenen van een krediet aan Philips een
regeringscommissaris zou worden aangesteld, was het alsof ik een ge
weldige klap in mijn gezicht kreeg. Wat de minister wilde, vond ik
beneden alle peil! Wij hadden tegengewerkt en gesaboteerd wat wij
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konden, wij hadden wel ons bedrijf zo goed mogelijk in stand gehou
den, maar in tegenstelling tot menige firma zaten wij met lege brand
kasten en leeggeroofde fabrieken. Het was volkomen verklaarbaar dat
wij een beroep moesten doen op de regering om ons er weer bovenop
te helpen, maar was dan plotseling een regeringscommissaris nodig? De
Verwalters waren wij kwijt en nu dreigde er weer dit voor in de plaats
te komen!
Zo’n behandeling wilde ik volstrekt niet accepteren. De volgende
dag ging ik per auto naar Den Haag. Wegens de verwoeste bruggen
was dat nog altijd niet gemakkelijk. Met verschillende ministers, van
wie ik de meesten persoonlijk kende, heb ik daar gesproken en al spoe
dig werd mij deze aangelegenheid wat duidelijker. Het telegram was
verzonden op een ogenblik dat onze directeuren Otten, Loupart en
Van Walsem in Amerika waren, terwijl ik in Zweden verbleef. Nu
bestond in Den Haag enige vrees, dat de topleiding van Philips het
plan koesterde het zwaartepunt van het concern blijvend naar het
buitenland te verplaatsen. In werkelijkheid zou dat echter het laatste
zijn, wat in ons hoofd kon opkomen. Natuurlijk heb ik een gesprek
gehad met mr. Lieftinck, aan wie ik nog eens duidelijk heb uiteengezet,
wat Philips in de oorlog had gedaan en nog meer, wat Philips niet had
gedaan. Tientallen van onze mensen waren doodgeschoten, velen als
deelnemers aan het verzet. Tenslotte had ik een onderhoud met ir.
Schermerhorn, mr. Lieftinck en dr. Huysmans, waarbij zij toezegden
de zaak nog eens te zullen bekijken.
De heer Tj. Greidanus was aangezocht om als regeringscommissaris
bij Philips op te treden, terwijl mr. L. J. Trip, opnieuw directeur van
de Nederlandse Bank, werkte aan een lijst van voorwaarden, die de
commissaris ons zou moeten opleggen. Dadelijk ging ik naar Amster
dam om mr. Trip uit te leggen, waarom ik het stellen van al die voor
waarden onzin vond. Volgens mij moest hij, die als president van de
Bank de dwarskijkerij van de Duitsers had meegemaakt, beter weten
en diende hij de minister duidelijk te maken hoe hij op de verkeerde
weg was. Van Trip ben ik in één ruk doorgegaan naar Greidanus. Nu
was Tas Greidanus de vriendelijkste en meeste correcte man, die men
zich kon voorstellen, het type van de liberale bankier en persoonlijk
geen voorstander van enig regeringsingrijpen. Ik zei hem:
‘U moet goed begrijpen, dat wanneer u deze opdracht aanvaardt,
wij u precies zo zullen behandelen als wij onze Verwalters hebben
behandeld. Ik vind het eerlijk, dat u goed weet waaraan u toe bent.’
Ik moet zeggen dat hij behoorlijk schrok. Gelukkig klaarde de hemel
vrij spoedig weer op. Enkele weken later ontving ik van mr. Lieftinck
een brief, waarin hij mij meedeelde dat hij ‘het genoegen’ had mij ‘te

246 | Vijfenveertig jaar met Philips
verzoeken het telegram van 31 juli inzake benoeming van een rege
ringscommissaris als vervallen te beschouwen.’ Tevens herinnerde hij
mij aan mijn toezegging dat ik met de meest mogelijke spoed de af
wezige leden van de directie zou bijeenroepen voor een gezamenlijke
bespreking in verband met de kredietverlening.
Met alle kracht wierpen wij ons op het herstel van onze interne
relaties, het bepalen van nieuwe internationale beleidslijnen, het coör
dineren van onze produktie in de toekomst, het verschuiven van de
diverse beschikbare grondstoffen tussen onze fabrieken en vooral de
opbouw van ons Nederlandse machinepark. Daarvoor hadden wij het
buitenland nodig en uiteraard de hulp van onze regering. Het einde
van de zaak was, dat de heer Greidanus met onze volledige instemming
op normale wijze door de vergadering van aandeelhouders tot com
missaris werd benoemd, met dien verstande dat hij elke maand de mi
nister op de hoogte zou houden van de gang van zaken bij Philips.
Hij heeft zich grondig ingewerkt, zodat de vennootschap aan hem
een zeer serieus commissaris had.
In de overeenkomst, die in oktober 1945 tussen de staat en Philips
omtrent het krediet werd gesloten, was nog eens uitdrukkelijk in het
eerste artikel vastgelegd, dat het de fundamentele politiek van Philips
was en zou blijven, te bevorderen dat Eindhoven, als leidinggevend
centrum van research, produktie en beheer van alle Philipsondernemingen, volledig zijn plaats, rang en standing zou herkrijgen, zelfs in
grotere omvang en betekenis. Ook zou de zetel der vennootschap zo
spoedig mogelijk naar Nederland worden teruggebracht. Het is mijn
vurigste hoop dat de toekomst ons nooit meer, om welke reden ook,
voor de noodzaak van een zetelverplaatsing zal stellen.
Het regeringskrediet was goed besteed. Men had een schema opgesteld omtrent aflossingen en rentebetaling, dat mikte op een schone
lei in het jaar 1960. In werkelijkheid heeft Philips het gehele krediet
reeds in 1948 afgelost! Natuurlijk kon dat niet inhouden dat de schuld
was verdwenen. Het aandelenkapitaal was vergroot en we hadden
een obligatielening uitgeschreven, waardoor deze aflossing mogelijk
werd. Het hield echter wel in, dat de normale kapitaalverschaffers
de taak van de staat hadden overgenomen. Het vertrouwen van de
financiële wereld in Philips was volledig hersteld.
Formeel gesproken had Tas Greidanus na de aflossing van het krediet
kunnen heengaan, doch op verzoek van Otten en mij, die met hem
zeer bevriend waren geraakt, is hij commissaris gebleven, tot hij in
1962 wegens het bereiken van de leeftijdsgrens aftrad.
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HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN

Met dezelfde minister van Financiën heb ik later in verband met de
overname van het destijds kleine bedrijf van Hazemeyer Signaal te
Hengelo nog eens contact gehad. Deze fabriek, vandaag bekend als
Hollandse Signaalapparaten, had een merkwaardige voorgeschiedenis.
Volgens het Verdrag van Versailles waren na 1919 voor Duitsland de
mogelijkheden tot het maken van wapens zeer beperkt. De Duitsers, die
vóór de eerste wereldoorlog in geweldig tempo een oorlogsvloot had
den opgebouwd en die hun kennis en ervaring omtrent de wapen
industrie toch tot gelding wilden brengen, weken uit naar andere lan
den. In deze lijn had Siemens met de heer Hazemeyer te Hengelo een
firma opgericht, Hazemeyer Signaal. Deze fabriek was gespecialiseerd
in vuurleidinginstallaties. Ook de Nederlandse marine was daarin geïn
teresseerd. Op onze oorlogsbodems werden de vuurleidingen van
Hazemeyer Signaal toegepast. Het ging om een ingewikkelde appara
tuur, waarbij factoren als snelheid van het doel en van het schip zelf,
windrichting, slingeringen e.d. bij het richten van de kanons werden
betrokken. Van computers en elektronische hulpmiddelen was nog
geen sprake, men werkte met mechanische constructies, die bij de
fabricage de uiterste nauwkeurigheid vereisten. De fabriek beschikte
dan ook over bekwame vaklieden. Omdat met de Nederlandse marine
nauw werd samengewerkt, was in 1935 de marineofficier J. J. A. Schagen van Leeuwen bij Hazemeyer Signaal gedetacheerd. Intussen waren
de Duitsers reeds lang weer in hun eigen land met de vlootbouw bezig,
zij hadden Hazemeyer Signaal niet meer nodig maar het was nog altijd
een overwegend Duitse onderneming. Een pikante bijzonderheid is, dat
de kapitein ter zee Schagen van Leeuwen en prof. jhr. ir. J. L. W. C.
von Weiler, welke laatste behalve met deze materie ook met belang
rijke radarproeven bezig was, in mei 1940 na de Duitse inval erin zijn
geslaagd met hun waardevolle gegevens naar Engeland te ontsnappen.
Ook een andere bij Hazemeyer gedetacheerde marineofficier, ir.
M. Staal, wist na een avontuurlijke tocht door de Duitse linies Enge
land te bereiken. Later heeft ook ir. Staal een belangrijke rol gespeeld
bij de uitbouw van dit Hengelose bedrijf. Gedurende de bezetting
van Nederland heeft de firma met ongeveer 120 man personeel voor
namelijk dank zij reparatiewerk de oorlog kunnen doorworstelen.
Na de bevrijding nam Militair Gezag het industriële heft in handen
en viel Hazemeyer Signaal als een Duitse onderneming onder de be
moeiingen van het Beheersinstituut. Zo kwam het bedrijf onder de aan
dacht van prof. ir. L. H. de Langen, de economische adviseur voor
oostelijk Nederland van Militair Gezag. Hij vond deze fabriek alles-
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zins de moeite waard om haar in stand te houden en het Beheersinsti
tuut benoemde enkele beheerders, waaronder Schagen van Leeuwen.
Nu was prof. De Langen, een oud-Philipsman, goed bekend met de
bank van R. Mees & Zoonen te Rotterdam, en hij vroeg deze relatie
in de zaak te stappen, met de Nederlandse Marine. Beide partijen
hadden daar wel oren naar, doch voelden de noodzaak van een mede
werking uit de industriële hoek. Op voorstel van prof. De Langen
wendden zij zich tot Philips en ik stond daar positief tegenover. Ik was
ervan overtuigd dat Nederland weer een vloot moest opbouwen. Bo
vendien kregen wij contact met Schagen van Leeuwen, die in Engeland
een enorme ervaring op het gebied van vuurleidinginstallaties had
opgedaan. Hij vond dat met de mensen van Hazemeyer Signaal iets was
te beginnen en maakte zich sterk, dat het Hengelose bedrijf tot de
opbouw van onze vloot een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren.
Er werd een nieuwe n.v. opgericht, de Hollandse Signaalapparatenfabriek, waarin Mees & Zoonen, de Marine en Philips gelijkelijk parti
cipeerden, met de bedoeling het fabriekje van het Beheersinstituut over
te nemen en verder te runnen. In de eerste plaats was het ons daarbij
erom te doen een voor Nederland interessant bedrijf in stand te hou
den. Wat de commerciële aspecten betrof, die waren voor ons nog niet
duidelijk, maar Schagen van Leeuwen, die directeur werd, had alle
vertrouwen dat zijn nieuwe vuurleidingsystemen de wereld zouden
veroveren.
De transactie werd geregeld met het Beheersinstituut, waarbij met
de beheerders natuurlijk een prijs voor de overname werd overeen
gekomen. Terwijl wij druk bezig waren met de organisatie van Hol
land Signaal voor de toekomst, kwamen de heren van het departement
van Financiën. Zij namen geen genoegen met de prijs en de drie deel
genoten werden in Den Haag bij de minister ontboden. Voor Philips
ging ik erheen. De zaak werd uitvoerig besproken, waarbij wij naar
voren brachten, dat de overname was behandeld door de betrokken
directeur van het Beheersinstituut, die daarvoor ten volle was gemach
tigd. Daarop liet de minister zich ontvallen:
‘Wij van Financiën willen deze zaak toch zo fatsoenlijk mogelijk
afdoen.’
Ik stoof op: ‘Maar Excellentie, ‘zo fatsoenlijk mogelijk’, wat is dat
voor een uitdrukking! Het gaat hier niet om zo fatsoenlijk mogelijk,
het gaat om ‘fatsoenlijk’.
Zijn Excellentie schoot wat rood aan en corrigeerde zichzelf: het
moest vanzelfsprekend fatsoenlijk gebeuren. Daarop ging ik voort:
‘Als het dan fatsoenlijk moet gaan, dient u de toezegging te hono
reren van de heren die volledig bevoegd waren namens u afspraken

Bevrijding, herstel en consolidatie | 249
te maken. Daaraan zit u vast. Wat de hoogte van het bedrag betreft
nog dit: pas op de lange duur zal blijken of wij te weinig of te veel
hebben betaald. Voorlopig is alleen zeker, dat om deze onderneming
gaande te houden er veel geld in moet worden gestoken, met alle
risico’s van dien. Verder is het afwachten wat het in de toekomst zal
worden.’
Wij zijn in pais en vree gescheiden. Later heeft inderdaad de nv
Hollandse Signaalapparaten zich ontwikkeld tot een belangrijk bedrijf
met geheel eigen specialisaties. Daarbij is een bijzonder aspect aan de
dag getreden, dat de aandacht verdient. Na de oorlog moest onze
vloot opnieuw worden opgebouwd. De kruisers ‘De Ruyter’ en ‘De
Zeven Provinciën’ werden in opdracht gegeven, naast o.m. een aantal
onderzeebootjagers. Onze Marine had zo’n vertrouwen in de ont
werpen van Schagen van Leeuwen van de vuurleidinginstallaties, dat
zij aanzienlijke bestellingen bij Hollandse Signaalapparaten plaatste.
In die periode was dat enorm belangrijk omdat zulke opdrachten te
vens leidden tot vooruitbetalingen. Deze konden weer bijdragen tot
de financiering van het bedrijf. Het belangrijkste was echter, dat de
ontwerpen van Schagen van Leeuwen volkomen aan de verwachtingen
bleken te beantwoorden, wat mij overigens niet heeft verbaasd. Voor
mij is dit nu een voorbeeld van wat het vertrouwen in de capaciteiten
van één man voor een industrie kan betekenen. Door de uitvoering van
deze opdracht verwierf Hollandse Signaalapparaten namelijk een know
how, die heeft geleid tot leveranties van vuurleidinginstallaties aan
marines over de hele wereld. Het begon met bestellingen van de
Zweedse en de Duitse marine, die op dat gebied van het bedrijf in
Hengelo ontzaglijk veel hebben afgenomen.
De fabriek is enorm gegroeid en het lag voor de hand, dat Philips
als industrieel concern met een groot researchapparaat in deze ontwik
keling een voortdurend belangrijker aandeel kreeg. Schagen van Leeu
wen, die deel uitmaakte van de directie, was nogal beducht voor enige
bevoogding door Philips van ‘zijn’ bedrijf en voelde aanvankelijk wei
nig voor een volledige integratie daarvan in ons concern. Nadat de
elektronica bij de vuurleiding een overwegende faktor was geworden,
zag ook hij de noodzaak van een nauwere samenwerking met Philips
in. Tenslotte is Hollandse Signaalapparaten een deel van ons concern
geworden. Mees is toen uitgetreden, evenals de Marine, die echter nog
voor een klein deel in de onderneming participeert. Vervolgens is de
radar van onze fabrieken te Hilversum en te Huizen naar Twente
overgebracht. Vandaag biedt Hollandse Signaalapparaten werk aan
circa 3.500 man. Dat zou nooit zijn bereikt, als wij na de oorlog niet
op het voorstel van prof. De Langen waren ingegaan. Wat toch wel
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leuk aandoet, is dat zo’n Twents bedrijf met een eigen stempel zich
als een deel van het concern is gaan voelen, zoals ik in 1972 bij de
viering van het 50-jarig jubileum mocht ervaren. Op dat feest hebben
de van huis uit niet zo spontane Twentenaren mij zowaar al zingende
op een stoel rondgedragen! Zij hoorden nu wel bij Philips en meneer
Philips hoorde zeker bij hen.
Schagen van Leeuwen is opgevolgd door zijn rechterhand, de oudmarineman H. Th. Koppen, die de traditie van het vertrouwen in het
produkt te kweken voortreffelijk heeft gehandhaafd. De andere direc
tieleden die daaraan hebben meegeholpen, verdienen alle lof.
Wie nu lust voelt tot de opmerking, dat de grote concerns altijd
weer als wapenfabrikanten optreden, wijs ik er bij voorbaat op, dat de
leveranties voor defensiedoeleinden slechts enkele procenten van onze
totale produktie uitmaken.

NIEUWE DENKBEELDEN

Dat Nederland na de bevrijding overvloeide van nieuwe denkbeelden,
kan niemand verbazen die iets wist van wat er had geleefd in de krin
gen van het verzet. Over de nieuwe maatschappij was eindeloos ge
sproken op plaatsen als het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel,
evenals op de bijeenkomst bij Koningin Wilhelmina te Londen. In de
Fabrikantenkring kwam reeds kort na de bevrijding mr. D. U. Stikker
ons inlichten over de plannen van de Stichting van de Arbeid, waarvan
hij voorzitter was. Werkgevers en werknemers stelden zich voor daarin
op een nieuwe manier samen te werken om Nederland de welvaart te
hergeven.
Deze laatste doelstelling stemde overeen met veel, dat dr. Buchman
als de inspirator van Morele Herbewapening reeds lang voor ogen
stond. In die tijd heb ik het bestuur van deze Stichting voor een
weekend naar Londen uitgenodigd. Dat betrof dus figuren uit allerlei
richtingen, die daar kwamen kijken naar het toneelstuk ‘The forgotten
factor’ en het was mijn bedoeling dat zij zouden bekijken of het stuk
geschikt was om ook in Nederland te worden opgevoerd. Ofschoon
‘The forgotten factor’ bij dat gezelschap zeer positief overkwam, wa
ren wij het er ten slotte over eens, dat het stuk te zeer op de Engelse
situatie sloeg en daarom in het Nederland van die dagen niet kon aan
spreken. Het ging om de oplossing van een arbeidsconflict, waaraan
een staking en alle daarmee verwante storingen in de communicatie
te pas kwamen, terwijl men in Nederland in die dagen nauwelijks ar
beidsconflicten kende.
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Ook in het Philipsconcern bestond begrip voor de veranderingen,
die de oorlog in het denken van velen had veroorzaakt. Reeds geduren
de de bezettingstijd had een groep medewerkers van onze afdeling
Sociale Zaken onder leiding van haar directeur, de heer G. F. Evelein,
het terrein van de toekomstige sociale politiek in de onderneming ver
kend. Daarbij had het boekje van de Zwitserse professor A. Carrard,
‘Le chef, sa tache et sa formation’, waarvan ik reeds heb gewaagd, zijn
diensten bewezen.
Er bestond nu gelegenheid in deze richting verder te werken en
op onze uitnodiging is prof. Carrard naar Eindhoven gekomen om
enige lezingen te houden. In zijn instituut te Lausanne organiseerde
hij cursussen in de moderne bedrijfsvoering. Hij verstond uitnemend de
kunst na een lezing zijn gehoor tot een gedachtenwisseling over de
door hem behandelde stof te brengen. Het gevolg is geweest, dat Otten
en ik enige leidende figuren naar Lausanne hebben laten gaan om een
cursus bij prof. Carrard te volgen. Ongetwijfeld heeft dat ertoe bij
gedragen, dat in de top van ons management men meer is gaan open
staan voor moderne vormen van leiding geven, waarbij de verhouding
tot de medemens belangrijk meer tot haar recht komt.
Een ander initiatief in dezelfde richting kwam ook uit Zwitserland.
In 1946 was een voormalig groot hotel te Caux ter beschikking gesteld
aan dr. Buchman, om te dienen als conferentieoord voor Morele Her
bewapening. In de loop der jaren heeft ‘Caux’ zich ontwikkeld tot een
bron van inspiratie voor allerlei initiatieven in Europa. Op instigatie
van dr. Buchman zijn daar de eerste contacten gelegd tussen ver
tegenwoordigers van het Duitse volk en die van andere volkeren, op
een niet-politieke basis. Aan conferenties te Caux hebben zowel dr.
Konrad Adenauer als Robert Schuman, beiden staatslieden van grote
allure, deelgenomen. Zeer belangrijk is geweest, dat in Caux zoveel
Duitse communisten een ander levensdoel hebben gevonden. Het heeft
er zelfs toe geleid, dat een door de communisten beraamde overname
van de macht in het Ruhrgebied werd verijdeld. De communistische
leiders zagen het gevaar voor hun invloed van de kant van Caux zo
zeer in, dat wie uit hun gelederen naar het conferentieoord van dr.
Buchman ging, zonder pardon uit de partij werd gestuurd. Niettemin
beseften de arbeiders in het Ruhrgebied ten volle dat de ideeën van de
mannen uit Caux hen op een betere weg voerden dan die van de man
nen uit Moskou. Het merkwaardigste en ook het duidelijkst sprekende
resultaat daarvan was, dat binnen enkele jaren het aantal op communis
tische vertegenwoordigers in ondernemingsraden uitgebrachte stemmen
in het Ruhrgebied daalde van 75 tot 8%.
Frans Otten en ik hebben verschillende malen deze conferenties in

252 i Vijfenveertig jaar met Philips

het dorpje bij het Meer van Genève bezocht en veel van onze Philipsmedewerkers zijn er ook heengegaan. In 1948 heeft Albert Plesman
zelfs een KLM-vliegtuig beschikbaar gesteld om een delegatie van in
dustriëlen een weekend in Caux te laten meemaken.

RAAD VAN BESTUUR

In de periode na de oorlog ontstonden er in de top van Philips be
langrijke veranderingen, met als resultaat de instelling van de raad van
bestuur. Aanvankelijk waren wij, nadat de toestanden weer enigszins
normaal waren geworden, op de oude bestuursvorm teruggevallen, wat
wilde zeggen dat Otten, Van Walsem, Loupart en ik feitelijk de lei
ding voerden. Daarbij was in het begin de positie van Otten niet ge
makkelijk, evenmin als de mijne. Otten was met Van Walsem en
Loupart jarenlang in het buitenland geweest, terwijl ik in diezelfde
periode als president-directeur met het directorium Philips in Neder
land had geleid. Zoals is op te maken uit de overeenkomst met de re
gering over het krediet, was Nederland weer ‘het’ land van Philips,
met Eindhoven als de plaats waar het hart van de onderneming klopte,
doch daar had men al die tijd slechts met mij te maken gehad. Nu was
Otten er weer!
Voor een deel lag de moeilijkheid hierin, dat men zeer bezwaarlijk
voetstoots Otten weer als de topleider zou hebben geaccepteerd. Voor
velen van het personeel was hij een nieuwkomer en bij de ouderen was
de herinnering aan de impopulaire maatregelen, die hij in de crisis
jaren terwille van de sanering had moeten nemen, nog niet vervaagd.
Voor mij was hij echter Frans Otten, wiens bijzondere bekwaamheden
ik kende en wiens positie als senior ik meende te moeten herstellen.
Bij wijze van overgang heb ik daarom de suggestie gedaan, dat wij
voorlopig alle stukken, waardoor de onderneming zich verbond en alle
bekendmakingen namens de directie, gezamenlijk zouden ondertekenen.
Geleidelijk werd de functie van president-directeur weer in zijn han
den gelegd, wat door iedereen werd geaccepteerd.
Al spoedig werd voor ons duidelijk, dat in de nieuwe tijd de pro
blemen voor de leiding zo ingewikkeld waren en de behandeling zo
bewerkelijk, dat het te veel voor ons vieren zou worden. Wij hadden
aan de top meer mankracht nodig. Om daarin te voorzien konden wij
kiezen uit enkele mogelijkheden. Zoals dat in het buitenland veelal
voorkwam, konden wij met enkele directeuren aan de top blijven en
daarnaast een groot aantal onderdirecteuren aanstellen, doch wij zagen
daarin een bezwaar. Deze constructie leidt er gemakkelijk toe, dat de
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directeuren slechts een overkoepelende en uitsluitend toezichthoudende
functie vervullen, zonder zelf nog zaken te doen. Wij waren echter
gewend veel zaken zelf ter hand te nemen, af te wikkelen en de daarbij
behorende onderhandelingen te voeren. Wilden wij dat voortzetten,
dan werd de taak voor ieder van ons vieren veel te zwaar. Daarom be
sloten wij de directie zo uit te breiden, dat wij met voldoende mensen
waren die leiding konden geven op een bepaald terrein en daarnaast
zelf zaken ondernemen en afwerken. Daardoor bleef het contact met
het volle, echte zakenleven behouden.
Dit systeem van de grotere raad van bestuur heeft tot vandaag bij
Philips bepaald goed gefunctioneerd. Overzie ik de laatste dertig jaren,
dan blijkt hoe wij de grote moeilijkheden in die periode behoorlijk
hebben kunnen opvangen en wij zijn er nog altijd van overtuigd, dat
voor een internationaal concern als Philips dit de beste bestuursvorm
moet zijn.
De instelling van de raad van bestuur in 1946 bracht met zich mee,
dat aan onze top enkele figuren werden toegevoegd. Het lag voor de
hand, dat in de eerste plaats de leden van het voormalige directorium
daarvoor in aanmerking zouden komen, met uitzondering van Spaens.
Deze werd met de leiding in België belast. Zo nam Dijksterhuis de
ontwikkeling voor zijn rekening, Holst behartigde de research, De
Vries behandelde de financiën, terwijl Tromp de technische leiding
kreeg, de heer P. van den Berg als nieuwkomer het commerciële ele
ment kwam versterken en mr. A. J. Guépin naast Van Walsem ging
staan. Met deze ploeg aan de top gingen wij aan de slag en al spoedig
bleek het een sterke combinatie te zijn.
In onze raad van bestuur was een presidium. Over een dergelijke
instelling kan men verschillend denken, maar volgens mij heeft het
presidium bij ons beslist gunstig gewerkt. Het is zeer wel mogelijk, dat
een raad van bestuur zijn werk doet, met aan het hoofd slechts een
voorzitter en een vice-voorzitter, maar wij zijn ervan overtuigd, dat
een presidium, bestaande uit de voorzitter en de vice-voorzitter met
enige oudere leden, van groot nut kan zijn. In ons geval vormden
Otten als voorzitter en ik als onder-voorzitter met Van Walsem en
Loupart het presidium. Waarin zat nu het goede van deze combinatie?
Wij konden als ouderen met elkaar gemakkelijk overleggen over aller
lei plotseling opduikende problemen, over aanvullingen van onze raad,
over de taakverdeling van de leden onderling, over conflictjes die tus
sen enkele leden zich konden voordoen. Dat men lid is van het pre
sidium betekent niet zozeer een hogere rang, wel brengt het mee dat
men als senior in engere kring bepaalde zaken kan bespreken, zonder
dat er bij de andere leden een zekere argwaan wordt gewekt. Een
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ander voordeel van het presidium is, dat bij afwezigheid van de voor
zitter en de ondervoorzitter de raad van bestuur kan vergaderen, zon
der dat er twijfel behoeft te bestaan omtrent de vervanging. In zo’n
geval leidt het oudste lid van het presidium de vergadering. Ik sluit
niet uit, dat een concernbestuur ook zonder presidium goed kan
werken, maar wanneer zoals in ons geval de raad omstreeks tien leden
telt, dan is het nuttig enige seniorleden in een presidium te hebben om
in kleine kring even de koppen bij elkaar te kunnen steken.
Na de instelling in 1946 is de raad later toch weer iets uitgedund.
Het is interessant daar even bij stil te staan. Een plaats in de raad van
bestuur was en is eigenlijk wel het hoogste wat een Philipsman kan
bereiken en toch bleken twee leden van ons college niet bijster ge
lukkig met hun positie te zijn. Van den Berg stond nu eenmaal in de
schaduw van Loupart en vond, dat hij zich niet voldoende kon ont
plooien, terwijl Dijksterhuis, die in de oorlog de totale technische
directie vormde, deze taak met Tromp moest delen. Dat had moeilijk
heden kunnen geven, maar het is ons gelukt daarvoor een goede op
lossing te vinden.
In Amerika, waar gedurende de oorlog onze belangrijkste directie
leden hun kwartier hadden, was onze staf aanzienlijk gekrompen.
Toch bleef dat land industrieel gezien van de grootste betekenis, ook
voor de toekomst van Philips, gezien de televisiemarkt. Van den Berg
en Dijksterhuis hebben daar de leiding gekregen. Op t.v.-gebied
was in Eindhoven een nieuw systeem ontwikkeld, waarvan wij grote
verwachtingen koesterden. Daarbij werd door een kleine maar sterke
kathodebuis het beeld geprojecteerd op een vlakke plaat, wat een voor
treffelijke beeldkwaliteit oplevcrde. Bovendien was de Protelgram,
zoals het toestel heette, bijzonder gunstig wat het verbruik van kostbare
grondstoffen betrof. Wij hebben daar in Amerika veel geld tegenaan
gegooid, maar het publiek gaf aan de grote elektronenbuis met zijn
meer briljant beeld zo duidelijk de voorkeur, dat wij tenslotte de Pro
telgram moesten opgeven. Dijksterhuis had er hard voor gewerkt, te
vergeefs, maar na zijn terugkomst in Nederland heeft hij zich met de
heer E. B. W. Schuitema verdienstelijk gemaakt bij de opbouw van
onze grammofoonplatenindustrie, die een wereldzaak is geworden. Van
den Berg is in Amerika gebleven. Daar is de Amerikaanse trust blijven
voortbestaan, die door de overneming van een reeks bedrijven een
enorme betekenis heeft gekregen. Wij lieten deze ondernemingen zo
veel mogelijk onder eigen leiding verder werken, dit in tegenstelling
tot de in Amerika gebruikelijke gang van zaken. De Amerikaanse
Philips Trust heeft zich onafhankelijk als hij was van Eindhoven op
eigen wijze ontwikkeld en deze aanpak heeft ten slotte goede resultaten
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afgeworpen. Tot de uitbouw van onze belangen in Amerika heeft
Loupart met veel inzicht meegewerkt. Eens per jaar ging hij de stand
van zaken in ogenschouw nemen, waarbij hij dan meer en meer zag,
dat Van den Berg in ‘the States’ met zijn mensen voortreffelijk werk
leverde. Nu is Pieter van den Berg de Chairman van ‘the Governing
Committee of the United States Philips Trust.’
Na het uittreden van de heren Van den Berg en Dijksterhuis heeft
de raad van bestuur in zijn ietwat gekortwiekte gedaante verder ge
werkt. Naar het voorbeeld van Amerika, waar men van ‘divisions’
spreekt, hebben wij de industriegroepen ingesteld. Wat de bezetting
van de top daarvan betrof volgden wij het Amerikaanse systeem niet
na. Ginds heeft de industriegroep één hoofd, bij ons kennen wij een
technische en een economische directeur. Aldus houden wij ons aan
de oude stelregel van Philips, nog uit de begintijd toen oom Gerard
het technische deel behandelde en mijn vader de commerciële leiding
had. Vooral onder invloed van Otten is deze werkwijze aan de top
ingevoerd en ondanks enkele ondergeschikte veranderingen is zij in
grote trekken tot de huidige dag gehandhaafd.

BOUWACTIVITEIT

Het spreekt vanzelf, dat ook ik in de raad van bestuur een taak te
behartigen kreeg. Daartoe behoorde o.a. Sociale Zaken, met als onder
deel de woningbouw, wat in die dagen geen sinecure was. Na de oor
log heerste er ook in Eindhoven een ontstellend tekort aan woningen.
De bombardementen hadden honderden woningen gevergd, maar het
ergste was, dat de woningbouw gedurende de bezettingsjaren feitelijk
had stilgestaan. Alleen reeds in de loop van 1945 breidde Philips zijn
personeel weer met duizenden uit en het jaar daarop zouden er weer
vierduizend man bijkomen. Van alle kanten kreeg ik werkelijk des
perate vragen te horen: ‘Wanneer kunnen wij eindelijk eens ’n huis
krijgen?’
Wij deden wat wij konden. Reeds gedurende de oorlog had ik met
de Vereniging ‘Volkshuisvesting’ intensief gewerkt aan een plan voor
de bouw van 380 woningen. Het architectenbureau Brinkman & Van
den Broek had deze huizen zo ontworpen, dat er slechts weinig hout
aan te pas kwam. Hout was heel schaars. Het ging om baksteenbouw,
waarbij veel gebruik werd gemaakt van staal. In die tijd kwamen
de bouwvergunningen stroef af, maar toen wij aan dat project konden
beginnen was dit het eerste grote bouwwerk, dat na de oorlog in uit
voering werd genomen. Toch zou het nog lang duren eer er een nieu-
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we woning kon worden betrokken. Intussen liep ik erover te piekeren,
of het niet mogelijk zou zijn onze mensen zelf bij de bouw van hun
huizen aan het werk te zetten.
Een plan van dien aard is van de grond gekomen. Het kwam hierop
neer, dat drie gegadigden gezamenlijk een huis gingen bouwen, dat na
voltooiing tussen hen zou worden verloot. De twee ‘verliezers’ zouden
op een voorkeurslijst voor een andere woning worden geplaatst. De
deelnemers bouwden in hun vrije tijd, volgens een eenvoudig systeem
waarbij met speciale cementblokken werd gewerkt. Voor mij schuilde
het voordeel vooral hierin, dat de mensen het gevoel hadden: wij hoe
ven niet meer stil te zitten, wij kunnen zelf iets doen! Aan het plan
waren nog enkele faciliteiten verbonden. De deelnemers konden de
woningen goedkoop huren of tegen een schappelijke prijs kopen. Op
die manier hebben wij de bouw van 140 woningen mogelijk gemaakt,
waarop ik niet weinig trots was. Later hebben veel deelnemers hun
huis gekocht. De reële bouwprijs was echter niet laag, omdat er ten
slotte toch vaklui voor de bouw nodig waren en er voor die deel
nemers allerlei voorzieningen moesten worden getroffen. Deze voor
onze mensen ongewone activiteiten waren georganiseerd door dezelfde
ex-kapitein Paters, die onze bedrijfsgymnastiek op poten had gezet.
Omdat de woningbouw onder mij ressorteerde, heb ik eindeloze
gesprekken met de verschillende bouwministers gevoerd om extra
bouwvolume los te krijgen en wij hebben het geluk gehad, dat wij
van buitenkansjes konden profiteren. Wij hebben bijvoorbeeld 400 wo
ningen van de firma Polynorm extra toegewezen gekregen. Dat waren
prefabricated woningen, die slechts een derde van het gewicht van
een normale woning hadden. Er was veel metaal in verwerkt, maar
door de bijzondere constructie was de warmte-isolatie voldoende. Bij
Polynorm te Bunschoten was één onzer vroegere ingenieurs als ad
viseur werkzaam. Het systeem Polynorm heeft jammer genoeg, on
danks zijn positieve eigenschappen, geen algemene ingang kunnen
vinden.
Interessant was ook ons experiment met 200 dubbele huizen uit
Zweden, die wij konden invoeren. Op een stuk heigrond hebben wij die
eenvoudige bungalows, gebouwd van mooi Zweeds hout, neergezet.
De woningen waren bestemd voor jonge gezinnen, gewoonlijk uit
academisch milieu. Omdat het zulke aardige huizen waren, is het een
bijzonder leuke buurt geworden. De mensen woonden daar geweldig
naar hun zin, in de vrije natuur. Het was een echte gemeenschap, zelfs
met een eigen ‘burgemeester’. Er heerste zo’n bijzonder prettige geest,
dat er nu nog met enig heimwee over dat ‘Zweedse dorp’ wordt ge
praat, met z’n eigen kleuterschooltje en wat er nog meer bij hoorde.
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De huizen waren echter niet duurzaam, ze waren bedoeld voor 15
jaar, hebben het toch 25 jaar uitgehouden, maar werden zo duur in
onderhoud, dat het hele dorp enkele jaren geleden moest worden op
geruimd.

DE TERUGKOMST VAN MIJN OUDERS

In november 1945 was de toestand in Nederland zo ver geklaard, dat
mijn ouders konden terugkeren. Met een boot van de Holland-Amerika
Lijn arriveerden zij te Rotterdam in gezelschap van mijn oudste zuster
Annetje, mevrouw Otten, met haar jongste zoon Fransje. Hun thuis
komst was voor mij een ontroerende gebeurtenis. Een terugkeer naar
De Laak was voor hen wegens de ernstige beschadigingen van het huis
nog niet weggelegd en voorlopig zijn zij ingetrokken bij mijn zuster
Jetty op de Gagelhof, bij de Golf. Die eerste tijd was voor mijn vader
bijzonder moeilijk. Hij kreeg zo veel te verwerken! Daar waren de
nog niet herstelde fabrieken; de aanblik van het bos om De Wielewaal
met al die omgekapte bomen was ellendig. Gelukkig deed het mijn
ouders weer goed, dat het Philipspersoneel op het bericht van hun
thuiskomst spontaan reageerde en als vroeger bij feestelijkheden in
drommen voorbij De Laak trok. Dat huis was nu eenmaal het middel
punt voor zulke manifestaties. Dus daar stonden mijn ouders weer, diep
onder de indruk van de hulde, maar ook wat geschokt door de aan
blik van al die vermagerde mensen. Met de textielvoorziening was het
nog beroerd gesteld, velen liepen voorbij in truien en dergelijke spul
len. Overhemden waren zeldzaam. Mijn vader had, wel wetende dat
het nodig zou zijn, in Amerika voor onze mensen honderden paren
schoenen en grote partijen textiel gekocht, om ze in Eindhoven te ver
delen, maar nu zag hij dat het niet meer was dan de bekende druppel
op een gloeiende plaat. Die Amerikaanse spullen kwamen ten slotte
aan en werden door het personeel dankbaar aanvaard. In de fabriek
zei men schertsend tegen elkaar: ‘Nou loop ik op een paar schoenen
van Ton.’
Meer dan vijf jaar was hij in het buitenland geweest en deze tijd
was voldoende om iemand tot een legendarische figuur te maken.
Velen van de ouderen waren er rotsvast van overtuigd, dat alles nu
gauw weer in orde zou zijn, want ‘meneer Ton was terug!’ Maar zelfs
meneer Ton kon geen ijzer met handen breken. Het viel hem, na zo’n
langdurig verblijf in het buitenland, niet mee de geweldige veranderin
gen in de Nederlandse samenleving te verwerken.
Hij reageerde nauwelijks op het veemgebouw, dat in de oorlog tot
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stand was gekomen en waarop ik mij bepaald trots voelde. Het scheen
hem niet te interesseren. Ook voor de zelfbouwhuizen had hij geen
goed woord over. Hij vond dat weggegooid geld en zei, dat echte
metselaars het in een derde van de tijd konden doen. Op zichzelf was
die negatieve reactie niet zo verschrikkelijk, de werkelijke waarde van
die bouwsels veranderde er niets door, maar de mening van je vader
weegt altijd zwaar. Het maakt voor een jongen van veertien veel uit,
hoe zijn vader denkt over wat hij doet, en dat is nog net zo als hij
veertig is. Volgens mij is dat ook vandaag nog precies hetzelfde, ook
al doen de jongelui graag alsof het hen koud laat hoe hun vader over
hen denkt.
Gelukkig heeft vader niet op alles zo lauw gereageerd. Hij vond
het heerlijk weer in Nederland te zijn, hij waardeerde ten volle, dat
het concern ten slotte bijeen was gehouden en dat wij over de hele
linie weer koortsachtig aan het werk waren, al ging het hem nooit
vlug genoeg. Hij wist niet, hoezeer het lijntrekken in de oorlog de dis
cipline en het arbeidstempo had ondermijnd. Heel anders dan indertijd
oom Gerard voelde hij zich nog steeds betrokken bij het bedrijf,
waarvan hij nu president-commissaris was. Dat vatte hij ernstig op.
Hij volgde de besprekingen van de raad van bestuur en hield zich op
de hoogte omtrent de samenwerking met de buitenlandse maatschap
pijen. Toen er eens een belangrijk contract met een Nederlandse ma
chinefabriek was afgesloten, zonder dat hij de kleine lettertjes te voren
had gelezen, heeft het geducht gedonderd en gebliksemd. Verschil
lende malen heeft hij met het passende decorum nieuwe fabrieken en
vestigingen geopend, wat hij met veel enthousiasme deed en waarbij
hij allen inspireerde. Behalve het belangrijke commissariaat bij Philips
nam hij nog met animo verschillende andere commissariaten waar.
Hij was president-commissaris bij de draka, een post die ik voor hem
in de oorlogstijd had waargenomen. Ik ben ook nog vele malen met
hem naar Venlo geweest voor een vergadering van Pope, onze ves
tiging aldaar, en dan was het bewonderenswaardig, hoe hij weer alles
overzag. Onze diamantboorderij, waar bijzonder fijn specialistisch
werk werd uitgevoerd, was in de oorlog nog ergens op een boven
verdieping gevestigd en moest in verband met het bombardement wor
den verplaatst. Deze afdeling is naar Valkenswaard overgebracht, wat
zo goed beviel dat na de oorlog daar een nieuwe fabriek is gebouwd.
Deze heeft hij samen met prof. dr. J. E. de Quay als commissaris der
Koningin in Noordbrabant nog feestelijk geopend. Allengs heeft hij
dat werk losgelaten; hij maakte met moeder enkele reizen en verbleef
’s zomers enige tijd in het geliefde Crans-sur-Sierre in Zwitserland.
Als hij weer thuis was ging hij graag kijken naar de aanplant op de
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Golf, dronk een kopje koffie bij één van de kinderen en kon daar ver
genoegd wat om zich heen kijken. Dan zei hij glimlachend, dat er hier
of daar best nog iets moois een plaatsje kon vinden en bracht hij prompt
de keer daarop een of ander antiek pulletje mee. Dat was altijd raak,
want hij wist precies, wat hij op zo’n plek moest neerzetten. Ieder van
ons kreeg zo zijn beurt.

Wij aan de top van Philips beleefden jaren, dat er geweldig werd
gebouwd. Fabrieken, woningen, ons hoofdkantoor aan de Emmasingel
verrees opnieuw, met een kleine vleugel erbij. Daarvoor was een nau
we samenwerking met het gemeentebestuur nodig. Op dat punt is er
in die periode grote vooruitgang geboekt. Vroeger konden de auto
riteiten en Philips flink met elkaar boksen. Een boze burgemeester
heeft zelfs opgemerkt, dat hij eindelijk wel eens wilde weten hoe dat nu
precies zat: lag Philips in Eindhoven, of lag Eindhoven in Philips?
Over en weer is er tussen de gemeente en ons bedrijf met lappen grond
geschoven. De gemeente had grond nodig, die van ons werd gekocht,
bijvoorbeeld tegen één gulden per vierkante meter en als wij een jaar
later voor een nieuw project van diezelfde grond een stuk wilden
terugkopen, kostte dat tien gulden per vierkante meter. Dat konden
wij slechts matig waarderen. Daarop is het ‘masterplan’ ontstaan,
dat beoogde de grondtransacties tussen de gemeente en Philips ge
makkelijker te doen verlopen. Daarmee heeft ir. Tromp veel bereikt.
Dank zij dat plan is de samenwerking met het gemeentebestuur in
de loop der jaren verbeterd en thans vergadert eens per jaar een dele
gatie van onze raad van bestuur met het college van burgemeester en
wethouders. Van beide kanten worden dan alle punten op een agenda
gezet en gemeenschappelijk behandeld, zodat men tijdig van eikaars
plannen op de hoogte is. Sinds 1945 hebben wij een geweldige bouw
activiteit ontplooid, met als resultaat bijna 400 fabrieken en bedrijfs
gebouwen in Nederland, waarvan ruim 130 in Eindhoven en naaste
omgeving. Bovendien bouwden wij direct of indirect 25.000 woningen
in Eindhoven en in de omgeving, verder hebben wij 11.000 hypo
theken verstrekt aan leden van ons personeel, voor de verwerving van
een eigen huis.
Er is een tijd geweest, dat van de zijde der overheid werd aangedrongen op hoogbouw, ook voor de woningen ten behoeve van ons
personeel. Daartegen heb ik mij fel verzet. Volgens mij past die manier
van wonen niet bij onze aard. Onze mensen wonen graag op een eigen
stukje grond. De eengezinswoning is voor ons het aangewezen type.
Die woningen zijn bij Philips dan ook in de meerderheid, en ik zeg
daarbij: gelukkig! Als wij zulke huizen niet in Eindhoven zelf konden
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bouwen, deden wij het in omliggende gemeenten, waar het wel moge
lijk was. Rond de eengezinswoning is altijd wel een tuintje om in te
zitten of er de kinderwagen neer te zetten en wat groen te planten.
De groenvoorziening heeft in mijn ogen altijd bijzondere waarde
gehad, ook op onze fabrieksterreinen. Na de oorlog zijn wij daar syste
matisch meer aan gaan doen om het werk in een wat vriendelijker om
geving te plaatsen. Wij hebben aandacht geschonken aan details zoals
de kleur in de werkruimte, de kleur van de machines en het aanzicht
van onze gebouwen aan de buitenkant. Gewoonlijk zijn fabrieksge
bouwen kolossen van beton zonder veel variatie. Ik heb geprobeerd
daarin wat verandering te brengen. In die jaren konden wij echter
aan zulke franje weinig besteden. Onze gebouwen hadden onder de
bombardementen zwaar geleden en zagen er nog haveloos uit, ondanks
alle reparaties. Otten en ik besloten ƒ 25.000 te besteden aan verfwerk. Eerst wilden wij onze lichttoren een kleurtje geven, later
volgden andere gebouwen. Dat had een hoogst eigenaardig gevolg.
Onder invloed van gebeurtenissen als de luchtbrug naar Berlijn, de
putsch in Tsjechoslowakije en de Koreaanse Oorlog heerste er voort
durend angst voor het uitbreken van een nieuwe oorlog, maar in Eind
hoven zakte die ongerustheid ineens weg. De mensen zeiden elkaar,
dat er geen oorlog zou komen, want Philips had zijn toren geverfd!
Als er werkelijk een oorlog op komst was, zouden ze dat bij Philips
wel geweten hebben, aldus de Eindhovenaren.

MIJN SAMENWERKING MET FRANS OTTEN

Het 6o-jarig jubileum, dat Philips in 1951 in voorspoed en onder grote
belangstelling mocht vieren, was goed beschouwd de eerste mijlpaal,
die in het bestaan van ‘de zaak’ zonder moeilijkheden van buiten werd
gepasseerd. In 1916 was er een wereldoorlog, in 1931 heerste er een
ernstige crisis, in 1941 bestond er al heel weinig aanleiding tot feest
betoon, ofschoon het toch op zeker moment is losgebarsten, maar in
1951 kón het! We beleefden het eind van een periode van consolidatie.
Het concern stond weer stevig op zijn benen, wij hadden in 1950 in
hoeveelheid ruim het dubbele uitgevoerd van onze export in het jaar
vóór de oorlog, nadat wij in 1948 reeds ongeveer de produktie van
1939 hadden bereikt. Met de andere cijfers was het navenant.
Over de hele linie werd bij Philips hard gewerkt, van laag tot hoog.
Dat gold ook voor de raad van bestuur, een kleine groep met een ge
weldig stel mensen. Wat Loupart en Van Walsem betekenden, heb ik
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al uiteengezet. Mr. Guépin, voortreffelijk jurist, was een bijzonder
evenwichtig en wijs mens, kwaliteiten die men aan de top van een grote
onderneming niet hoog genoeg kan aanslaan, Theo Tromp was een
doordouwer en een voortreffelijk leider van al de fabrieken, die hij
onder zich had, onze J. C. de Vries keek waakzaam toe op de finan
ciën en zorgde, dat wij met beide benen op de grond bleven staan, en
van dit hechte, sterke team was Otten ontegenzeglijk de leider, altijd
klaar om op moeilijke ogenblikken het eerst door het vuur te gaan.
Hij was de voorzitter van de raad van bestuur, ik stond naast hem als
vice-voorzitter. Ook in dat opzicht was de toestand, die onmiddellijk
na de bevrijding er anders had uitgezien, geconsolideerd.
Omdat het zo belangrijk is, dat ook aan de top van een onderneming
de menselijke verhoudingen goed zijn, wil ik nader op de samenwer
king tussen Otten en mij in die beslissende jaren voor Philips ingaan.
Wij waren waarlijk geen volkomen gelijkgestemde zielen, er bestonden
tussen ons verschillen van inzicht en van aanpak, maar het eindresultaat
is geweest dat wij in de praktijk elkaar goed hebben aangevuld. Om
trent de economische vraagstukken, die voor een wereldconcern uiter
aard enorme betekenis hebben, heeft tussen Otten en mij nooit werkelijk
verschil van inzicht bestaan. Ook over de samenwerking met anderen
en over het opnemen van nieuwe artikelen in ons produktieprogramma liepen onze gedachten vrijwel parallel. Otten had een gezond com
mercieel inzicht, hij was onkreukbaar, hij was een tactvol leider van
mensen, maar wel een die de moed had de mensen precies te zeggen,
wat hij ervan vond. Sommigen vonden dat hij het erg cru kon doen,
maar ik geloof niet dat iemand daaronder ernstig heeft geleden. Wie
daar niet tegen kon, moet weinig incasseringsvermogen hebben gehad.
Ook ik heb wel eens scherpe kritiek van hem moeten ondergaan, om
dat ik hem ergerde door mijn manier van werken. Maar de grondslag
van een hechte vriendschap werd er niet door beroerd en wij konden
ook na een harde uiteenzetting weer samen optrekken.
Nu iets over onze verschillen in aanleg en karakter. Otten was een
stoere werker, iemand die alles buitengewoon nauwgezet deed en in
wiens lijn het lag zich tot in de kleinste bijzonderheden van het cijfer
materiaal te verdiepen. Daarom hadden wij in de periode van zijn voor
zitterschap niemand in de raad van bestuur nodig die zich bezig hield
met het totale complex van de cijfers. Dat beheerste Otten zelf vol
komen. Hij had zo’n specialist niet nodig. Ik wel! Bij mijn aanvaarding
van het presidentschap heb ik dadelijk gezegd, dat ik in dat opzicht
Otten niet zou kunnen vervangen. Dat doorgronden van cijfers lag niet
in mijn aard. Er moest naast mij iemand komen, die dat deel van het
werk voor zijn rekening zou nemen. Daartoe kwam de heer P. C. Breek,
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een groot man in het domein van onze concerncijfers, de raad van
bestuur in deze sector versterken. De beheersing van het cijfermateriaal
ging bij Otten zelfs zo ver, dat hij als voorzitter der directie op de
geregelde vergaderingen van de hoofdstaf praktisch alle cijfers die van
belang konden zijn, in zijn hoofd had. Op die vergadering bereidde
hij zich dan ook minutieus voor, ten koste van zijn nachtrust.
Het is voor de mens altijd moeilijk zichzelf in het juiste licht te
zien, met de sterke en zwakke kanten van zijn karakter, wanneer het
gaat om strikt zakelijke eigenschappen. Wat de omgang met cijfers
betreft, vond ik het belangrijker de trend goed te interpreteren, dan
om alles tot op het bot na te gaan. De details, waaraan ik zeer hechtte,
lagen elders. Wanneer het ging om de benoeming van mensen of om
het uitstippelen van een nieuwe ontwikkeling, was ik weer heel
precies. Otten nam dat ook wel ernstig op, maar bekeek het anders.
Ik hield ervan met een groep mensen gezamenlijk naar de beste op
lossing te zoeken en het aanvoeren van een team was een kolfje naar
mijn hand. Ik koesterde veel belangstelling voor de dingen die goed
gingen, maar had minder interesse voor wat beroerd liep, terwijl Otten
bij voorkeur zijn aandacht op de zorgenkinderen richtte. Iets waar een
mooie gang in zat, interesseerde hem weer minder. Bij nieuwe ontwik
kelingen was ik erop gesteld de besprekingen in de betrokken hoofdindustriegroep bij te wonen om mee in de toekomst te zien, of dat ten
minste te proberen. Van mijn vader is vaak beweerd, dat hij de man
was voor de hoogconjunctuur en dat heb ik waarschijnlijk van hem
geërfd. Niets heeft zij zoveel voldoening geschonken als het opzet
ten van nieuwe bedrijven, dichtbij en veraf. Ook het lanceren van
nieuwe artikelen mocht ik tot mijn positieve punten rekenen. Ik ben
er dan ook van overtuigd dat Otten en ik elkaar goed aanvulden.
Beiden wisten wij dat wij na de oorlog voor een zware taak stonden,
maar wij hadden de raad van bestuur naast ons. Natuurlijk ontstond er
in de raad van bestuur nu en dan verschil van mening, het kon daarbij
hard tegen hard gaan, doch naar buiten waren wij altijd eensgezind.
Dat was niet moeilijk, omdat de besluiten die ten slotte vielen, door
ons allen loyaal werden ondersteund. Ik wil dat dik onderstrepen.
Buitenstaanders komen er misschien licht toe te denken, dat als een
leider van de directie een sterke persoonlijkheid is, hij daar gemak
kelijk domineert, met als gevolg veel disharmonie in zo’n college. Bij
ons bestond daarvoor geen gevaar.
Otten had een grote belangstelling voor de sportbeoefening. In zijn
ogen was de sport een belangrijk onderdeel van de algemene opvoe
ding van de jeugd. Hij heeft zich daarvoor altijd sterk geïnteresseerd
en de sport behoorde tot zijn hobbies. Zelf was hij een hartstochtelijk
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liefhebber van de bergsport. Voor de sport heeft hij veel gedaan
en vooral PSV had zijn belangstelling, evenals die van mij. Met
hem heb ik getennist, geskied en ook wel bergen beklommen. Dat
heeft hij in latere jaren jammer genoeg moeten opgeven. Al eerder
had hij bij herhaling met zijn gezondheid te kampen, wat hem heeft
genoopt enige malen in Zwitserland bij een specialist, in wie hij veel
vertrouwen stelde, genezing in zijn toestand te zoeken. Wanneer hij
daardoor op non-actief was, moest ik als vice-voorzitter van de raad
van bestuur zijn plaats innemen. Dat is steeds geruisloos in zijn werk
gegaan. Ik kende vrij nauwkeurig zijn mening omtrent allerlei lopende
zaken en als ik zelfstandig knopen moest doorhakken, deed ik het altijd
in goed overleg met mijn collega’s. Voor zover het mij heugt is er,
wanneer hij uit Zwitserland terug was, slechts een enkele keer ver
schil van mening geweest over een beslissing die ik had genomen. Voor
mij was het een goede voorbereiding op de tijd, wanneer het aan mij
zou zijn het presidentschap van hem over te nemen.

HET COLLECTIEF CONTRACT

In de jaren van onze na-oorlogse consolidatie was 14 december 1949
een belangrijke datum. Op die dag werd te Eindhoven tussen niet
minder dan 15 werknemersorganisaties en Philips’ Gloeilampenfabrie
ken nv een overeenkomst inzake het aangaan en het opstellen van Col
lectieve Arbeidsovereenkomsten getekend, waardoor bij Philips een
nieuwe weg werd geopend. In de voorgeschiedenis had ik in alle op
zichten mijn rol meegespeeld.
Deze voorgeschiedenis moet reeds hebben gedateerd van ver vóór
de tijd, dat ik bij Philips iets had in te brengen. Al vroeg hadden de
vakbonden voorzien dat Philips een zeer grote onderneming ging wor
den en zij deden alles om hun invloed bij ons uit te breiden. Dat kon
het best geschieden door middel van de collectieve arbeidsovereen
komst. Het contact met de organisaties berustte voor een groot deel
bij de heer G. F. Evelein, als chef van onze sociaal-economische af
deling, waarop de onderdirecteur P. N. L. Staal toezag. De heer Staal
behoorde tot de oudste medewerkers van mijn vader. Hij was reeds in
1898 bij ons gekomen, als oud sergeant-majoor. Hij had geen aca
demische opleiding genoten, maar hij was zeer ijverig, buitengewoon
praktisch en had een uitnemend verstand. Mijn vader stuurde hem bij
voorkeur op de lastige karweitjes af en het kon niet zo raar zijn, of
Staal wist het te klaren. Tenslotte was hij onderdirecteur geworden,
de hoogste rang in het Philips-leger, wat een zeldzame promotie mocht
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heten. Staal behandelde in de top van het concern o.a. de personeelaangelegenheden en nu was het zo, dat de directie niets van een
c.a.o. wilde weten. De vakbeweging kon er jaar in jaar uit op hameren,
Philips was er vierkant tegen. Wij hadden onze eigen contracten met
het personeel. Dat liep sinds jaren uitstekend en volgens onze stellige
overtuiging was ons personeel op die c.a.o. helemaal niet gebrand. Wij
vreesden dat er elk jaar opnieuw moest worden onderhandeld, waarbij
op alle slakken de nodige en onnodige porties zout werden gelegd,
met als resultaat dat de stemming er niet beter door zou worden.
Verder namen wij in aanmerking, dat slechts een zeer klein deel van
het Philipspersoneel georganiseerd was.
Zo was er een moeilijke situatie ontstaan. De vakbonden stuurden
met stijgende aandrang op de c.a.o. aan en van de weeromstuit hield
Philips met groeiende vastberadenheid de boot af. Zoals ik reeds heb
vermeld ging de heer Staal in 1938 met pensioen en nam ik het personeelbeleid van hem over. Uiteraard leidde dat tot meer intensieve
besprekingen met de heer Evelein, waarbij ik mij voornam deze voor
de tegenpartij belangrijke aangelegenheid zo objectief mogelijk te
benaderen. Ik geloof dat de invloed van mijn training in Morele Her
bewapening daarbij van belang is geweest. Na rijp beraad kwam ik tot
de conclusie, dat het al dan niet sluiten van een c.a.o. geen kwestie
van prestige mocht zijn. Deze zaak moest uitsluitend worden getoetst
op haar wenselijkheid en doelmatigheid.
In een gesprek met de vakbonden heb ik dat standpunt naar voren
gebracht en op deze basis zijn wij tenslotte in zee gegaan. In 1939 wer
den besprekingen gevoerd, die in 1940 werden voortgezet. De kwestie
was niet eenvoudig en de onderhandelingen vorderden slechts lang
zaam. De heer Evelein heeft het initiatief genomen om eens nauwkeurig
uit te maken, wat een goed personeelsbeleid van Philips moest inhou
den. Deze studie is tot stand gekomen en diende als een préambule,
die beide partijen als uitgangspunt voor verdere besprekingen wilden
aanvaarden. Men zag er de mogelijkheid in om inderdaad tot een c.a.o.
te komen, op basis van gemeenschappelijk erkende grondslagen en
nauwkeurig omschreven voorwaarden. Gedurende de Duitse bezetting
werden de onderhandelingen voortgezet, totdat er iets merkwaardigs
gebeurde. Op zeker moment werden de vakorganisaties voor de keus
gesteld zich op te heffen of zich aan te sluiten bij het Nederlands
Arbeidsfront onder zijn bewindvoerder, de NSB’er Woudenberg. Noch
bij de bonden, noch bij ons bestond enig animo om onder vreemde
dwang zo’n gewichtige zaak af te handelen. Onder geheimhouding,
via telefonische besprekingen tussen de verschillende organisaties en
Philips, werd een afspraak gemaakt, de zogenaamde ‘Principiële bereid-
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verklaring tot het aangaan van collectieve overeenkomsten’, die als
een stukje van onze sociale geschiedenis kan worden beschouwd. Van
beide kanten werd deze overeenkomst, die is gedateerd 11 maart 1941
en die door de omstandigheden slechts door een deel van de partijen
kon worden ondertekend, als een ‘gentlemen’s agreement’ beschouwd.
Daarin verklaarden de directies van een aantal Philipsfabrieken en
zeven werknemersorganisaties van oordeel te zijn, ‘dat het onderling
overleg, in de loop der jaren gegroeid tot een vruchtbare samenwer
king, gebaseerd op wederzijds waarderen en vertrouwen, zich zo ver
heeft ontwikkeld, dat thans de tijd gekomen is om de arbeidsvoorwaar
den voor het arbeiderspersoneel, in dienst van de onder (1) te noemen
ondernemingen, in collectieve arbeidsvoorwaarden vast te leggen.’
Van de grondgedachten, die in het ‘gentlemen’s agreement’ tot uiting
werden gebracht, neem ik het volgende over:
‘Evenals dit bij de samenwerking in het verleden het geval is ge
weest, zullen ondergetekenden bij het totstandbrengen en de uitvoe
ring der collectieve arbeidsovereenkomsten zich er steeds van be
wust zijn, dat de belangen van de werkgever en die van zijn werk
nemers zodanig hand in hand gaan, dat zij uiteindelijk één zijn. Ten
bate van dit gemeenschappelijk belang dienen allen, die in de onder
neming werkzaam zijn, hun volle arbeidskracht in een geest van
volkomen samenwerking in te zetten, teneinde het hunne bij te
dragen tot de bloei van de onderneming. Hiertegenover zal een com
plex van arbeidsvoorwaarden dienen te staan, waarin o.a. tot uitdruk
king komt de financiële draagkracht der onderneming. Bij het vast
stellen van deze arbeidsvoorwaarden zullen ondergetekenden zich
mede ten doel stellen om de sociale voorzieningen, zoals deze in het
verleden bij de respectieve ondernemingen gegroeid zijn, niet alleen
te handhaven, maar met inachtneming van de financiële draagkracht
der respectieve ondernemingen en binnen het kader van de sociale
behoeften uit te breiden of te vervolmaken. Het personeel dient zich
daartegenover ook van zijn kant bereid te tonen om, zo het belang
der onderneming naar het oordeel van de Directie dit vereist, de
offers te brengen, welke door ondergetekenden in onderling overleg
worden vastgesteld.
Ondergetekenden erkennen voorts, dat het een gemeenschaps
belang van de eerste orde is, dat in ieder der ondernemingen de sinds
lange jaren ongerept gehandhaafde bedrijfsvrede wordt bestendigd,
zomede dat de arbeidsvreugde en het nuttig effect van de arbeid
zoveel mogelijk worden bevorderd. Hierbij zijn in de ondernemin
gen tussen allen, die hun arbeid geven van laag tot hoog, samen
werking en vertrouwen onontbeerlijk. Ondergetekenden verklaren
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dan ook, dat zij, zowel ieder voor zich als gezamenlijk, met de hun
ten dienste staande middelen ernaar zullen streven dit te bereiken.’
Bij mijn weten is deze overeenkomst in Nederland de enige in haar
soort geweest. Neemt men de bovenstaande grondgedachten onder de
loep, dan ziet men duidelijk hoezeer toentertijd wat vandaag de ‘harmoniegedachte’ heet, overheerste. Nog steeds is het mijn vaste over
tuiging, dat daardoor alle belangen uiteindelijk het beste worden ge
diend, zowel van de arbeidnemers als van de ondernemingen waarin
zij werken.
Onder de bezetting werd bij Philips en bij de bonafide vakbeweging
de c.a.o. in de ijskast gezet. Bij ons werd er echter op sociaal gebied
verder gewerkt. In de winter van 1943/44 heeft een werkgroep onder
leiding van de heer Evelein zich beraden over een goede sociale po
litiek voor de onderneming, zoals men zich die na de bevrijding dacht.
Dat heeft geleid tot een rapport, ‘Algemene beschouwingen over de
Sociale Politiek der n.v. Philips’ Gloeilampenfabrieken ’, dat kon wor
den gezien als een blauwdruk van de te verwachten sociale ontwik
kelingen. Veel daarvan is na de bevrijding werkelijkheid geworden,
wat niet behoefde te verwonderen, aangezien het rapport volgens
de heer Evelein na de bevrijding de volledige instemming van onze
raad van bestuur had verworven.
Dat wilde niet zeggen, dat na mei 1945 de c.a.o.’s met zevenmijls
laarzen naar de finish zijn opgerukt. Eerst moest Philips weer op gang
komen en ook de vakbeweging moest het door het Arbeidsfront ont
takelde apparaat voor een groot deel opnieuw opbouwen. Medio 1949
kon eindelijk de zogenaamde ‘mantelovereenkomst ’ worden gesloten.
Deze nieuwe overeenkomst was in nog ruimere mate voorzien van
overwegingen en grondslagen dan de ‘principiële bereidverklaring’
van 1941. Van de zes grondslagen volgen hier de eerste drie:
I een onderneming vervult haar maatschappelijke functie eerst dan
op de juiste wijze, indien de verwezenlijking van haar primaireconomische doelstelling wordt nagestreefd met inachtneming van
het algemeen welzijn en gepaard gaat met de behartiging van het
welzijn van allen, die in de onderneming werkzaam zijn;
II een onderneming dient met het oog op een duurzame vervulling
van haar maatschappelijke functie na voorafgaand overleg met de
daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties een complex van
arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen op te bouwen en in
stand te houden, dat enerzijds gericht is op hetgeen sociaal wenselijk
is en anderzijds afgestemd is op hetgeen voor de onderneming
economisch verantwoord en financieel mogelijk is, weshalve een zo
nuttig mogelijk resultaat van de gezamenlijke arbeid in de onder-
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neming dient te worden nagestreefd, terwijl tevens, indien de on
derneming te eniger tijd in omstandigheden mocht komen te ver
keren, waarin het haar onmogelijk is de bestaande rechtspositie van
het personeel te handhaven, dit personeel zich bereid zal dienen te
tonen de maatregelen te aanvaarden, welke alsdan door de onder
neming in overleg met de bovenbedoelde vakorganisaties nood
zakelijk geacht worden;
III een zo nuttig mogelijk resultaat van de gezamenlijke arbeid in de
onderneming kan eerst dan worden bereikt, indien allen die daaraan
verbonden zijn, van hoog tot laag, hun volle arbeidskracht geven
in een geest van samenwerking en vertrouwen met spontane en
stipte inachtneming van de daartoe in de onderneming gestelde
regelen.’
Voor de beloning van de arbeid werden acht richtlijnen genoemd,
waarvan de eerste aldus luidde:
‘De beloning van de arbeid zal gebaseerd zijn op de aard van het
werk, de persoonlijke prestatie, de leeftijd en, tenzij partijen anders
mochten overeenkomen, het geslacht van de werknemers.’
Tenslotte werden zorgvuldige regelingen getroffen inzake promoties,
indeling van werkzaamheden en functies in klassen, de vaststelling van
normen, het tariefwerk en de vakantietoeslag. De vakantie zelf zou ten
minste 12 werkdagen omvatten. In die dagen kwam dat neer op twee
weken, omdat de vrije zaterdag nog niet algemeen was ingevoerd. Ook
werden o.m. afspraken gemaakt omtrent verzuim, interne personeelvertegenwoordiging, pensioenen en handhaving der bedrijfsdiscipline.

Gedurende de jaren, waarin Nederland door hard werken en spaar
zaamheid zich er weer bovenop worstelde, voerden de regeringen,
die elkaar vrij snel opvolgden, een straffe politiek om lonen en prijzen
in de hand te houden. Dat was in het algemeen een goede methode,
maar noch de stijging van sommige prijzen, noch die van de lonen
was altijd te vermijden en vooral voor ons bedrijf, dat grote behoefte
had aan geschoolde arbeiders, werd de toestand moeilijk. Er bestond
een vrij sterke neiging tot nivellering van de lonen, maar dit kwam
ons niet zeer van pas omdat wij het moesten hebben van hoog gekwa
lificeerde medewerkers. Wij wilden graag wat hogere lonen betalen,
om aldus de zaak beter te laten draaien, maar de rijksbemiddelaars wil
den daar evenmin van weten als minister Willem Drees, die met vaste
hand Sociale Zaken beheerde. Ik ben met hem gaan praten om hem
ervan te overtuigen, dat een te straf handhaven van de lonen ons in
grote moeilijkheden zou brengen en tenslotte ook niet rechtvaardig
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was jegens onze mensen die zich bijzonder inspanden. Het bezwaar
van de nivellering was, dat daardoor alle extra prestatie eerder werd
tegengewerkt dan aangemoedigd. Het spreekt trouwens vanzelf, dat
de arbeiders in het algemeen, of ze nu wel of niet hard werkten, ook
meer wilden verdienen.
Ik kon praten tegen Drees, wat ik wilde, ik kwam geen stap verder,
terwijl intussen onder ons personeel de ontevredenheid en de spannin
gen toenamen. De mensen zagen zelf wel, wat ze presteerden en dat
het Philips goed ging. Ze wilden dus eenvoudig meer geld. Ik voelde
aankomen dat het tot conflicten zou leiden. Op een ochtend heb ik dr.
Beel opgebeld. Als minister-president kon hij niet als een soort directeur-generaal decreteren, wat de ministers hadden te doen, maar ik
heb bij hem mijn nood geklaagd. Bij Philips, waar als regel de arbeidsvrede hoog stond genoteerd, hingen donkere wolken aan de lucht en
nadat ik Beel had uitgelegd, waarom ik onze mensen geen ongelijk kon
geven, vroeg ik hem in deze kwestie te bemiddelen, omdat ik in mijn
gesprekken met Drees volkomen was vastgelopen.
Dr. Beel heeft een en ander aan Drees voorgelegd. Dat werd vol
strekt niet gewaardeerd. Drees nam mij hoogst kwalijk, dat ik de
minister-president erbij had gehaald. Tenslotte hebben wij de zaak
eens ter dege uitgepraat en is de goede verstandhouding hersteld. Maar
als ik vandaag terugdenk aan deze ontwikkelingen op sociaal gebied
en mij bovendien herinner, dat het ziekteverzuim te Eindhoven voor
alle industrieën in 1945 bij de toen heersende moeilijke omstandig
heden 4% bedroeg, dan besef ik pas goed, hoe in een kwart eeuw de
toestanden zijn veranderd.

16
Het heengaan van vader
Nog in het begin van 1951 heeft Sierk Schröder een portret van mijn
vader gemaakt. Dat uitstekende portret hangt in de kamer, waar onze
raad van bestuur vergadert. Wat daarin opvalt zijn de tintelende ogen
en de uitdrukking van activiteit, waarin men de man van formaat her
kent. In de loop van dat voorjaar begon hij toch minder en minder
actief te worden. Hij heeft met mij nog een vergadering van de
draka te Amsterdam meegemaakt, waarvan hij president-commissaris
was, en na afloop daarvan heb ik hem overgehaald tot een bezoek
aan de fabriek van Polynorm bij Bunschoten. Wij hadden van deze
firma een groot aantal woningen afgenomen. In dit bedrijf, dat op een
zeer moderne wijze werd geleid, heeft hij heel aandachtig rond
gekeken. Niemand vermoedde, dat dit zijn laatste reis buiten Eind
hoven zou zijn.
De festiviteiten bij het 60-jarig jubileum van Philips kon hij niet
meer bijwonen. Wel heeft hij op de televisie de gebeurtenissen zo
veel mogelijk gevolgd, waarbij de onthulling van het standbeeld dat
prof. L. O. Wenckebach van hem heeft gemaakt het hoogtepunt
vormde. Het kwam tot stand op initiatief van Eindhovens eminente
burgemeester, mr. H. A. M. T. Kolfschoten. Dat standbeeld vinden
wij, die vader gekend hebben, bijzonder geslaagd. Standbeelden wor
den meestal gemaakt, nadat degenen die zij voorstellen zijn overleden.
Daarbij worden al die keizers, koningen en generaals bij voorkeur
te paard afgebeeld, zodat de vele ruiterstandbeelden op elkaar lijken,
terwijl juist de houding van de mens, zoals hij normaal op de grond
staat, hem zo sterk typeert. Als ergens een jas aan de kapstok hangt,
kun je daaruit voor jezelf een beeld vormen van de man die bij de
jas hoort, maar bij de houding van de mens spreekt dat nog veel ster
ker. Niet twee mensen op de wereld staan er precies gelijk bij, de
houding kan omtrent de persoonlijkheid van iemand ontzaglijk veel
vertellen en nu is Wenckebach er meesterlijk in geslaagd vaders ge
stalte zo op die sokkel neer te zetten, dat allen die hem hebben gekend
hem dadelijk in dat beeld herkennen. Hij staat daar als een eenvoudig
man, in de pose die karakteristiek voor hem was, vooral als de man
‘met de hoed in de hand.’ Zo kwam hij inderdaad door het ganse
land. Hij wist de mensen voor zich in te nemen, hij wist vertrouwen in
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te boezemen, hij kon zijn produkten niet alleen aan de man brengen,
hij kon zijn afnemers ook overtuigen omtrent zijn inzichten en dat
laatste is misschien even belangrijk als het eerste.

Toen in die zomer zijn toestand geleidelijk achteruit ging, had ik
het gevoel dat ik er ruimschoots de tijd voor moest vrijmaken om hem
te bezoeken. Ik heb dikwijls bij zijn stoel gezeten. Dat hebben wij
allebei fijn gevonden. Natuurlijk spraken wij over de zaak. Tot op het
laatst heeft de toekomst van Philips hem beziggehouden en in die
dagen hing er voor het concern veel van af, hoe de televisie zich in
Nederland zou ontwikkelen. Reeds twee jaar hadden wij proefuitzendingen verzorgd, waarvan wij veel hadden geleerd. Onze programma
makers, de regisseurs, de technici, de artiesten, en ook de mensen,
enige honderden, die systematisch de programma’s hadden bekeken
en beoordeeld, hadden gezorgd voor een schat van ervaringen, die
beschikbaar waren op het tijdstip, dat de omroepverenigingen de
uitzendingen met het nieuwe medium gingen verzorgen. Eindelijk
in het najaar van 1951 was het dan zo ver. Het was te begrijpen dat
onze regering het niet dadelijk zou toe juichen als ons volk grote be
dragen in de aanschaf van de dure televisietoestellen zou steken. Onze
bestuurders in Den Haag hielden het nog graag op de soberheid, maar
voor onze industrie was het een levenskwestie, dat wij op tijd met de
televisie konden beginnen. Voor ons was het van essentieel belang te
kunnen beschikken over de ervaring, verkregen in het eigen land,
dichtbij de plaats waar werd ontwikkeld en gefabriceerd, wilden wij
op dit nieuwe gebied vooraan blijven. Wij maakten toen reeds tech
nisch uitstekende toestellen.
Op dinsdag 2 oktober zou de eerste officiële televisieuitzending in
Nederland plaatsvinden. Wij waren nieuwsgierig naar het resultaat.
Zelf heb ik deze gebeurtenis meegemaakt en de volgende dag heb ik
vader verslag uitgebracht over wat zich daarbij had afgespeeld. Op
dat ogenblik was hij nog vol belangstelling. Hij was er vast van over
tuigd, dat de ontwikkeling van de televisie voor Philips ontzaglijk
veel zou betekenen, in Nederland en nog veel meer in de grote landen
om ons heen. Wij hadden zelf de zekerheid, dat wij niet alleen met de
techniek volkomen bij waren, maar ook heel goede toestellen konden
fabriceren. Onmiddellijk na die dag verslechterde de toestand van vader
zeer. Nog hoor ik de laatste woorden, die hij tot mij sprak: ‘Dag, m’n
lieve jongen ..Al was ik dan een man van midden in de veertig,
voor hem bleef ik nog altijd de jongen. Op dat ogenblik voelde ik
heel sterk, hoe nauw mijn bestaan met het zijne was verbonden. Daar
na was hij wegens zijn langdurige bewusteloosheid voor ons niet meer

Het heengaan van vader | 271
bereikbaar. In de vroege zondagochtend, op 7 oktober, is hij van ons
heengegaan.
Voor moeder was het de zwaarste slag. Zij zou de man, met wie
zij als een goede kameraad door het leven was gegaan, moeten missen.
Zij had, zoals van haar te verwachten was, vader uitzonderlijk goed
verpleegd, waarbij zij gedurende de zware laatste maanden de hulp
van een verpleegster had genoten.

ONZE JEUGD

Voor mij was het of allerlei episodes uit onze jeugd, die ik met mijn
twee zusters in ditzelfde huis had mogen doormaken, opnieuw tot mij
spraken. Het was een mooie jeugd, met twee van zulke ouders. Als
kinderen waren wij altijd dol op vader geweest. Hij had een weldadig
warm hart. Als wij ondeugend waren, kon hij flink tegen ons opstui
ven, maar als jongetje klom je altijd bij vader op schoot. Moeder ging
ongelofelijk leuk met ons om, zij nam er altijd de tijd voor om met ons
allerlei spelletjes te doen en ik vraag mij af, of het spelletjes doen met
je eigen kinderen vandaag niet in te veel gezinnen achterwege blijft.
Moeder hielp ons bij het huiswerk en was in dat opzicht een voorbeeld
van plichtsbetrachting. Wij moesten natuurlijk piano studeren, netjes
ons huiswerk maken en hadden wij ons opstel af, dan nam zij dat
graag met ons door, waarbij ze altijd op een goede stijl lette. Zij was
voortdurend vol belangstelling voor de dingen, waarmee wij bezig
waren, zij was ook de meest filosofische van de twee en als oudere
jongen kon ik met moeder op een wandeling in de vakantie echt fijne
gesprekken voeren over allerlei onderwerpen. Vader was één brok
warme menselijkheid, moeder liet altijd ook het verstand spreken. Dat
bleek uit hun verschillende reacties, als wij iets fout hadden gedaan.
Wanneer vader boos op ons was, blies hij even flink af en was het
dadelijk weer over, maar als wij iets hadden uitgehaald dat moeder
niet zinde, dan kon zij ons zo laten voelen dat we verkeerd hadden
gedaan, zonder zich op te winden, dat wij het veel naarder vonden dan
een uitbarsting van vader.
Moeder was een echt sportieve vrouw. Zwemmen, roeien en ten
nissen deed zij reeds als jong meisje in Rotterdam. Ook bergbe
klimmen was een geliefde sport en zij golfde nog tot zij 84 was.
Mijn ouders hielden er als enthousiaste toerruiters van over de hei
te rijden. Als ze in die dagen de stal uitreden, konden ze over de zand
wegen nog alle kanten uit, naar Nunen, Geldrop, Heeze of Valkenswaard, waarbij de kerktorens tot baken dienden. Moeder reed bepaald
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goed, zij was ook te paard de meest sportieve en ging in de week
met onze paardenknecht de paarden afrijden.
Op de zondagen werd er gewandeld. Dat werd precies gepland, met
de stafkaart erbij. Gewoonlijk reden wij naar een dorpje, dan wan
delden we een zandweg af naar een ander dorp, waar de chauffeur
ons weer kwam ophalen en zo hebben wij ons mooie Brabant goed
leren kennen. Dan waren er nog de autoritten met vader zelf aan het
stuur. Zo’n rit met hem naar De Piasmolen bij Mook was een feest!
Vader reed altijd in een Renault. Dat was ons automerk. Om de zo
veel jaar werd een nieuw chassis uit Parijs gehaald, dat door onze
vaste carrosseriebouwer in Arnhem werd gecompleteerd. Het was
een degelijke houten carrosserie, met net zulke raampjes als in een
spoorcoupé. Wij werden dan ingepakt tot en met, in reisdekens en
sjaals, want het was een cabriolet die ook ’s winters wel eens open was.
Het was een heel karwei zo’n vehikel open of dicht te maken. Van een
autoverwarming was nog geen sprake. Meestal ging onze chauffeur
Jan mee. Dan was ik er fel op naast hem te mogen zitten. De gemid
delde snelheid op de grote weg was 45 kilometer per uur!
Vader moest dikwijls op reis en dan vergat hij nooit ons een brief
kaart te sturen. Gewoonlijk waren het verre reizen en in de regel
werd de treinreis te Brussel beëindigd, omdat de verbinding van die
stad met Eindhoven te slecht was. Dat is nog zo! Met de auto werd hij
van het station te Brussel gehaald, in de avond. Dan kwam hij thuis.
Eerst moest hij wat eten, maar wij zaten al bij de tafel, vol verwach
ting, om zijn reisverhalen aan te horen. Eindelijk ging hij vertellen en
vertellen, in geuren en kleuren, over wat hij in Spanje, Italië of waar
ook had beleefd en wij hingen aan zijn lippen. Toen hij wat ouder
werd en wij zelf kinderen kregen, merkte ik pas welk een begenadigd
talent hij had om met kinderen om te gaan. Of het nu onze kinderen
waren of bedeljongetjes aan de Nijl, hij wist ze altijd met grapjes
bezig te houden en had een groot interesse voor hen. Ook kinderen
van medewerkers, die goed bij waren, hadden zijn belangstelling. Hij
wilde niets liever dan dat de jeugd goed zou opgroeien en iets bereiken.
Voor de kleinkinderen was het dan ook erg, dat opa er niet meer was.
Op De Laak was alles ’s morgens vroeg in beweging. Vader en
moeder waren echte ochtendmensen. Beiden hielden zij ervan over
alles met elkaar te praten, ook over de zaak. Later heb ik dikwijls ge
hoord van mannen die nooit met hun vrouw over zaken spreken.
Daarvoor worden allerlei redenen aangevoerd. Men wil ’s avonds vrij
zijn van beslommeringen, men vindt dat de vrouw er niet mee heeft
te maken of men vreest dat zij haar mond niet kan houden. Voor dat
laatste bestond bij ons thuis echter geen angst. Mijn moeder wist,
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evenzeer als mijn zusters en mijn vrouw, dat er over bepaalde dingen
buitenshuis niet kon worden gepraat.
Reeds bij het opstaan had vader allerlei ideeën en plannen voor de
dag. Hij ging naar beneden en zette ons meisje dadelijk aan het werk
om mensen op te bellen. Bij ons moesten het altijd heel pientere
meisjes zijn. Eerst kwam meneer a aan de telefoon, dan meneer b,
ieder kreeg te horen wat vader die ochtend had overdacht en wat hij
nu graag gedaan wilde hebben. Ook ik kreeg dikwijls ’s morgens onder
het ontbijt al mijn opdrachten. Soms kon hij mensen buiten het bedrijf
opbellen, bevriende relaties, bijvoorbeeld een jonge textielfabrikant,
die hij dan verzocht om negen uur even op kantoor bij hem langs te
komen. De jonge industrieel kwam prompt om negen uur bij meneer
Philips opdraven en dan kon vader tegen hem zeggen: ‘Ik heb van
morgen de wolprijzen even bestudeerd, maar als ik nu iets mag aan
raden, zou ik tegen jou zeggen: je moet nu wol kopen.’ Hij had dan
het ochtendblad gelezen en gedacht, dat hij die man met dat advies van
dienst kon zijn.
Ik was opgegroeid in een huis, dat geregeld als representatief cen
trum voor Eindhoven diende. Wij hadden dikwijls gasten, omdat er
in Eindhoven weinig geschikte hotels waren. Bij ons logeerde David
Sarnoff, een groot zakenvriend van vader, maar ook artiesten als de
pianisten Elly Ney en Dame Myra Hess, de violist Bronislaw Hubermann en veel anderen waren bij ons te gast. Moeder was muzikaal,
speelde goed piano en musiceerde geregeld. Met enkele kennissen had
den mijn ouders een vereniging opgericht, die kamermuziekconcerten
organiseerde. De bioscoop werd dan in een concertzaal veranderd,
waarvoor de fauteuils van het balcon naar de parterre werden ver
plaatst! Was er een vleugel nodig, dan werd onze Steinwayvleugel naar
de bioscoop getransporteerd. Grote kunstenaars waren altijd prettige
mensen om er als opgroeiende jongen mee te praten.
Vader was buitengewoon gul. Hij dacht veel aan anderen en weinig
aan zichzelf. Als hij in Parijs logeerde, waar hij in speciaalzaken hand
schoenen, dassen of iets dergelijks ging kopen, bracht hij voor ons
dezelfde artikelen mee. Hij was afkerig van protserigheid. Hij vond
het een normale zaak, dat hij een goed inkomen genoot waarvan hij
prettig, comfortabel en onbezorgd kon leven, maar op De Laak wer
den nooit luisterrijke feesten en kostbare partijen gegeven. Werkelijk
grandioze feesten hebben vader en moeder alleen op touw gezet bij
onze bruiloften. Die namen een weekend in beslag. Mijn ouders heb
ben in Eindhoven nooit aan ‘high society’ gedaan. Dat zou vader
een verkeerd voorbeeld hebben gevonden. Hij wist welke positie hij
te Eindhoven innam en daarom wilde hij juist met moeder het goede
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voorbeeld geven. Van ons verlangde hij hetzelfde.
Ook als kunstverzamelaar had hij een hekel aan alle vertoon. Van
zijn collecties heeft hij nooit indrukwekkende catalogi laten maken,
maar wat hij kocht was meestal goed. Ook schroomde hij nooit de raad
in te winnen van professionele kunstkenners, zoals de directeuren van
het Mauritshuis en het Museum Boymans. Toch voelde hij zelf ook
de kwaliteit uitstekend aan. Eens had ik ergens in Luxemburg een paar
kannetjes gekocht, die ik wel aardig vond. De prijs was niet zo hoog
geweest en ik vond het leuk om te zien wat vader ervan vond. Hij
was al ziek, lag op bed, maar was nieuwsgierig naar mijn aankoop.
Hij bekeek de spullen, betastte ze, keek nog eens, begon geheimzinnig
te glimlachen en zei:
‘Dat is interessant... Dat zijn nu eens leuke kannetjes! Dat zijn ech
te, échte ... valse kannetjes.’
Vader was zo gehecht aan mooie antieke dingen, die hij om zich
heen wilde hebben, dat hij in de jaren van zijn gedwongen verblijf
in Amerika te New York weer begonnen is allerlei kunstvoorwerpen
te verzamelen. Ze kregen in de woning te Larchmont hun plaats, pre
cies zoals hij dat op De Laak gewend was geweest.
De man, die daar op die zondagmorgen na een werkzaam leven stil
en roerloos rustte, was een groot mens en een groot vader geweest.
De combinatie daarvan heb ik nooit zo sterk gevoeld als toen het ont
zettend nare geval met een deel van zijn kunstbezit aan het licht kwam.
Hij had zelf vóór 1940 zijn maatregelen genomen om zijn kunstbezit
in veiligheid te stellen. Dat had hij goed gedaan. De jacht van de
Duitsers op kunstschatten in Nederland was echter veel intensiever
dan iemand hier had verwacht. Ik kwam op de gedachte, dat ik een
partij van de meest waardevolle schilderijen nog beter moest verbergen.
In de praktijk was dat echter heel moeilijk, omdat alles zo geheim
zinnig moest gebeuren. Helaas moest ik het toezicht op die opera
tie aan anderen overlaten, er werden fouten gemaakt en enkele van
zijn mooiste schilderijen zijn door vocht onherstelbaar beschadigd.
Een restauratie heeft maar weinig kunnen goedmaken. Het moet voor
vader verschrikkelijk zijn geweest, maar deze grote man heeft dat
zonder enige klacht aanvaard en geen verwijt kwam over zijn lippen.

AFSCHEID

Het heengaan van vader maakte in Eindhoven een diepe indruk. Wel
iswaar wist men, dat hij ziek was, maar toen het onherroepelijke was
gebeurd, drong het besef door dat de burger, die meer dan wie ook
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had meegewerkt aan de merkwaardige opgang van de stad, dit leven
had verlaten. Dat sprak uit de overweldigende belangstelling voor de
begrafenis. In dichte rijen stond de bevolking van Eindhoven langs de
weg van De Laak naar het kerkhof om afscheid van meneer Ton te
nemen. En alle kcrkldoken luidden.
Vader hield niet van effecten die naar het theatrale konden zwemen.
Het was in zijn geest, dat aan het graf toespraken achterwege zouden
blijven. Wel waren er de bloemen, waarvan hij altijd had gehouden.
De bloemstukken waren niet te tellen. Er was slechts één spreker.
Dat was ik. Ik zou danken voor de belangstelling van hoog en laag,
ik mocht ook voor het laatst in het openbaar tot hem spreken, waarbij
ik heb gezegd:
‘Gij zijt een groot leidsman geweest voor ons, omdat gij altijd de
zorg voor de mens op de eerste plaats hebt gesteld. Gij vergde veel
van ons, maar gij verlangde steeds nog meer van u zelf. U was ons
steeds een vraagbaak en een grote stimulans. Als wij uit uw kamer
kwamen, hadden wij altijd inspiratie gekregen voor nieuwe plannen.
Daarom zult gij voor ons steeds een levend voorbeeld blijven, ook
al zijt gij niet meer in ons midden. Zovelen van ons die thans rond uw
laatste rustplaats verzameld staan, hebben het bestaan van henzelf en
hun gezinnen te danken aan uw werk. Wij zullen uw traditie voort
zetten, Vader.’
Na in zijn geest nog eens de nadruk te hebben gelegd op de waarde
van het werk als de bron van alle sociale zekerheid, eindigde ik:
‘Lieve Vader, beste ouwe baas, rust in vrede. Onze allerbeste wensen
vergezellen u. Wij kunnen gelukkig zijn in het geloof, dat gij zijt
opgenomen in Gods armen en een Heerlijkheid tegemoet gaat die alle
verstand te boven gaat. Dag Vader.’
De Philips Harmonie speelde het koraal uit de Matthaus Passion
van Bach ‘Wenn ich einmal soll scheiden’. Allen brachten wij met
moeder een laatste groet aan vader. De begrafenis, die juist in haar
eenvoud zo goed was geweest, was ten einde. Het leven ging door.
Otten en ik waren ons meer dan ooit bewust van de verantwoorde
lijkheid die op ons rustte om met onze medewerkers in de raad van
bestuur het concern verder te leiden. Nog in dezelfde maand oktober
ging ik met Theo Tromp op reis naar Australië, als inzet van een
lange reeks wereldreizen, die ik in de komende jaren zou maken.

Netwerk over de wereld
In de jaren na de oorlog was er voor Philips meer veranderd dan wij
op het eerste gezicht hadden verwacht, ondanks herstel en consolida
tie. Zowel in Europa als in de overige werelddelen hadden onze ves
tigingen zo goed en zo kwaad als het ging de werkzaamheden voort
gezet, echter zonder de nauwe contacten met Eindhoven zoals die tot
mei 1940 hadden bestaan. Eén gevolg daarvan was, dat al deze Philipsmaatschappijen veel zelfstandiger waren geworden.
Nu stonden wij voor de vraag: hoe moet dat verder? Terug naar de
toestand van vroeger of moesten wij voortgaan op de weg, die de
afzonderlijke delen hadden ingeslagen? Wij voelden voor het laatste,
maar dan met behoud van het goede dat het verleden had opgeleverd.
Vooral Loupart, de grote reiziger onder ons die aan de internationale
uitbouw van ons concern geweldig veel had gedaan, zag de noodzaak
van de nieuwe koers in. Volgens hem konden wij niet langer onze
buitenlandse vestigingen van Eindhoven uit besturen, alsof er geen
oorlog was geweest. Hij dacht aan een federatie van Philipsmaatschappijen, liefst een democratische federatie. Daarover kan hij schitterende
tirades afsteken, waarbij ik wel eens moest glimlachen. Zelf was hij
een autocraat van het zuiverste water en ik nam dat met een korreltje
zout, maar zijn visie was juist.
In de jaren vijftig ging het echter niet alleen om de bestaande ves
tigingen, overal ter wereld breidde Philips zich uit. Ik kan hier niet
alle landen opsommen, waar onze nieuwe fabrieken verrezen. In een
zelfde jaar bouwden wij fabrieken en kantoren in India, Venezuela,
Portugal en Zweden. Voor een deel was dat een gevolg van de han
delspolitieke belemmeringen, die nog altijd werden opgeworpen, het
spruitte echter meer voort uit het karakter van sommige nieuwe produkten. Wilden wij bijvoorbeeld met onze radioapparaten tot ver
schillende markten doordringen, dan hadden wij ons aan te passen aan
de daar bestaande ontvangstmogelijkheden. Daartoe moesten wij in
die landen een produktieapparaat opzetten, dat op de eigen markt
kon worden afgestemd.
Er was sprake van een geweldige expansie, die onze raad van be
stuur voor bijzondere problemen stelde. Philipsondernemingen werk
ten in allerlei gebieden, waar geheel andere talen werden gesproken,
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andere zeden en gewoonten heersten, evenals totaal verschillende han
delsgebruiken, en zo stonden wij voor de kardinale vraag: hoe houden
wij dit grote concern ondanks die drang naar zelfstandigheid in de
diverse landen voldoende bij elkaar? Hoe bereiken wij in de praktijk
de toch noodzakelijke coördinatie, wanneer wij in meer dan 50 landen
produceren en in ruim 70 landen verkopen?
Een onmisbaar hulpmiddel daarbij was een goede berichtgeving.
Deze was bij ons spoedig weer behoorlijk in orde, dank zij het unifor
me systeem van boekhouden, het op gelijke wijze rangschikken en ver
tolken van cijfers, waarmee Goudriaan in de jaren dertig een begin
had gemaakt. Daardoor kregen wij uit alle richtingen eenzelfde soort
informatie, berustende op gelijke methodes. Wij wisten, waarover het
ging. Ten minste even belangrijk was echter het goede contact met de
mensen, die in alle vestigingen van Philips over de wereld aan de top
stonden. Vandaag is dat nog precies zo. Of het nu gaat om een kleine
organisatie in een land in Midden-Afrika, of om een grote, die een
enorm gebied bestrijkt zoals Brazilië, de mannen aan de top moeten
niet alleen berekend zijn voor hun taak, maar het moet hun ook moge
lijk worden gemaakt zonder spanningen met het hoofdkantoor te
werken.
Het is altijd goed de lessen van de geschiedenis in het oog te hou
den en als Nederlander wilde ik dan terugzien naar de tijden van de
Oost-Indische Compagnie. Ik moest dan constateren, welke desastreuze
verliezen er ontstonden, doordat de ‘Heeren-Zeventien’ te Amsterdam
veel te weinig wisten van de problemen, waarmee hun gouverneursgeneraal, onder wie kopstukken als Jan Pietersz. Coen, voortdurend
te kampen hadden. Ik zal de eerste zijn om te erkennen dat men op de
centrale plaats in een grote onderneming zo gemakkelijk gaat denken
in deze geest: ‘Nu weten wij over deze kwestie voldoende om tot een
besluit te komen,’ terwijl er op de keper beschouwd aan de informatie
nog veel ontbreekt. Zo was het in die dagen en zo kan het ook thans
zijn! Zelfs in grote maatschappijen kan men dat geregeld waarnemen.
Daar bestaat dan dikwijls een bureau voor de internationale zaken, dat
alle buitenorganisaties bevoogt. Zo’n bureau hebben wij nooit ge
wild. Wel kennen wij in Eindhoven de ‘landenchefs’, die het ver
keer met de buitenorganisaties coördineren en als afgezanten hun
belangen behartigen. Wij willen in het buitenland echter vrij autonome
organisaties die rechtstreeks aan de hoofd directie rapporteren. Deze
moet dan wel allerlei lokale problemen kunnen beoordelen, naast de
algemene zaken, volgens de normale gegevens. Wil de raad van bestuur
dat goed kunnen doen, dan moet het college omtrent die verre landen
voldoende weten. Dat niet alleen, de hoofddirectie moet de leidende
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figuren daar kennen, zij moet voldoende afweten van de omstandig
heden, waaronder haar mensen overal ter wereld werken. Zij moet ge
voel hebben voor het bestuursklimaat, dat in die landen heerst en dat
enorme verschillen kan vertonen. Men dient dus ook ter plaatse te zijn
geweest om zo de diverse problemen te leren kennen. Het zijn deze
overwegingen geweest, die ook mij in de jaren vijftig ertoe hebben
gebracht meer en meer te gaan reizen. Deze reizen heb ik voortgezet
tot op de huidige dag. Het was bouwen aan een netwerk van persoon
lijke betrekkingen over de wereld. Ik heb dat zeer bewust gedaan en
meen door dat werk mede een stempel op het concern te hebben ge
drukt.
In een volgend hoofdstuk zal ik iets meedelen over mijn reizen naar
verschillende werelddelen en over de interessante contacten, die deze
mij hebben opgeleverd. Hier wil ik enige aandacht schenken aan
enkele aspecten van mijn streven, in het buitenland zoveel mogelijk
goede persoonlijke betrekkingen te scheppen en te onderhouden.
De eerste keer dat ik zo’n reis maakte, was zoals men weet na de
dood van mijn vader, in het najaar van 1951. Tromp en ik gingen naar
Australië. Mijn terugweg ging over Djakarta. Deze reis maakte mij
pas goed duidelijk hoe belangrijk het was, zowel voor de mensen die
wij bezochten als voor Philips, dat wij met eigen ogen iets konden
waarnemen van de lasten en de lusten, die hun ten deel vielen en dat
wij met hun alledaagse problemen kennis konden maken. Altijd weer
merkte ik, wat het contact van mens tot mens in zaken waard is. Ook
in de kleine landen, die ik later bezocht, zoals Nieuw-Zeeland, Taiwan
en Ecuador, heb ik mij alle moeite gegeven om met onze mensen van
hoog en laag contact te krijgen. Ik vond het belangrijk bij hen thuis
te komen en hun familie te ontmoeten. Voor dat deel van mijn werk
mocht ik alle steun van mijn vrouw ondervinden. Ik weet dat mijn
zuster, mevrouw Van Riemsdijk, in dat opzicht haar man even behulp
zaam is en dat geldt evenzeer voor de andere leden van onze raad van
bestuur. Bij zo’n bezoek worden lunches met de dames georganiseerd,
waarbij over de dingen van het dagelijks leven wordt gesproken, over
de kinderen, de scholen, de winkels, stuk voor stuk zaken die in zo’n
vreemd land van belang zijn en zulke gesprekken kunnen er veel toe
bijdragen om de banden tussen de Philipsmensen op de buitenposten
en de leiding te Eindhoven te verstevigen. Ik stond er altijd op ook
met de vertegenwoordigers van ons personeel kennis te maken. Wij
aan de top bereiken daarmee, dat zo’n land en de daar werkzame or
ganisatie voor ons een levend begrip worden en onze medewerkers
ginds krijgen het gevoel: daar in Eindhoven kennen ze mij. Dat ver
sterkt hun innerlijke zekerheid. Zij weten, dat wij achter hen staan
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indien zij in moeilijkheden mochten komen en dat wij alles zullen
doen, om hen erdoor te helpen.
Het heeft tal van leidende figuren bij Philips in het buitenland niet
aan moeilijke situaties ontbroken. Wat is er niet gebeurd, bij revolu
ties, troebelen, nationalisaties en wat dies meer zij! Als president heb
ik meer dan eens aan een in het nauw gebrachte directie een telegram
gestuurd, waarvan de inhoud op het volgende neerkwam: ‘Tref alle
maatregelen die u nodig oordeelt, ook wat betreft de veiligheid van de
families. U hebt ons volle vertrouwen.’
Het is moeilijk naar waarde te schatten welk een morele steun zo’n
telegram aan de plaatselijke directie in zulke omstandigheden betekent.

DE INTERNATIONALE CONCERNRAAD

Naast de grote aandacht die wij schenken aan het kweken van goede
persoonlijke betrekkingen met de leidende medewerkers van Philips
in het buitenland, streven wij naar een hecht onderling verband tussen
de onderdelen van het concern in de wereld. Het gaat om de eenheid
in denken en handelen in het Philipsbestel. Daarvoor hebben wij in de
jaren vijftig een werkwijze ontwikkeld, die sindsdien ook al door
anderen is overgenomen. In elk geval is deze voor ons heel nuttig en
m.i. zelfs onmisbaar.
Wij zijn daarmee begonnen in het jaar 1954, toen op de Hooge
Vuursche voor het eerst de belangrijkste Philipsdirecteuren, d.w.z. de
mannen aan het hoofd van de Philipsorganisaties in verschillende lan
den, met de raad van bestuur bij elkaar kwamen. Op deze bijeenkomst,
die enkele dagen duurde, werd het beleid van het concern in zijn al
gemeenheid besproken. Wij vonden het resultaat zo positief, dat wij
het nuttig achtten er meer landen bij te betrekken, zodat het hotel
bij Baarn al spoedig te klein werd. Deze conferenties zijn daarop
verplaatst naar Zwitserland, waar de icr, zoals deze Internationale
Concernraad intern wordt genoemd, in een hotel aan het Meer van
Genève vergadert.
Daar komen zij bij elkaar, 30 tot 40 hoofddirecteuren uit verschil
lende landen, uit elk land één. Engeland, Frankrijk en Duitsland zijn
altijd present, daarnaast veel overzeese landen, Indonesië, Australië,
Latijns-Amerika, kortom onze hele Philipswereld is daar vertegen
woordigd. Een lange agenda, door de raad van bestuur met zorg
samengesteld, wordt behandeld. Eerst komt de algemene gang van
zaken aan de orde, er wordt een overzicht gegeven van het afgelopen
jaar, er worden prognoses voorgelegd omtrent het lopende en het
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komende jaar. Dan volgen onderwerpen van bijzondere aard en wordt
een hoofdindustriegroep onder de loep genomen door experts, die
daarvoor zijn uitgenodigd. Zij geven hun kijk op de toekomst van
bijvoorbeeld de televisie, de telecommunicatie of de te verwachten
ontwikkeling in dc hoofdindustriegroep Licht. Dan gaat men over
tot de vorming van werkgroepen, die speciale onderwerpen behan
delen. Daarbij hebben de laatste jaren in zwang zijnde denkbeelden
over werkstructurering en inspraak meermalen tot onderwerp van
discussie gediend.
De icr is ook belangrijk voor wat er in de lobby gebeurt. Naast de
directeuren die al twintig jaar meelopen, ontmoet men er ook jonge
ren, met kortere diensttijd in landen als Salvador en Ghana. Zij wor
den om het jaar uitgenodigd, om het gezelschap niet al te zeer te laten
uitdijen. Bij de lunch en ’s avonds mengen zich de deelnemers aan de
vele afzonderlijke tafels, om het onderling contact tussen ouderen en
jongeren te stimuleren. Zij wisselen ervaringen uit, oude vriendschap
pen worden bevestigd, nieuwe gevormd.
Tijdens de icr beleeft de raad van bestuur altijd inspannende dagen.
De heren treffen daar de hele Philipswereld bij elkaar, wat voor de
verschuivingen zijn voordeel heeft. Menen wij, dat het goed zou zijn
de man van Uruguay naar Argentinië te verplaatsen, dan wordt er
met de betrokkenen gepraat. Iedereen kijkt met argusogen naar de
onderonsjes, die de raad van bestuur met deze of gene organiseert.
Niet zodra heeft de club gezien, dat een jonge vent door één van
ons in een hoekje wordt genomen, of de gissingen komen los. Dan
wordt er gefluisterd en gefantaseerd.
Zo’n bijeenkomst is een vrij kostbare geschiedenis. Veel deelnemers
moeten er verre reizen voor maken en het vergt van ons allen veel
tijd. Toch zijn wij telkens als wij dc vraag stelden, of wij met de icr
zouden doorgaan, tot de conclusie gekomen, dat wij er beslist niet
mee mogen stoppen. Niet alleen is de icr een uniek bindmiddel
voor het concern, maar ook geeft deze bijeenkomst de raad van be
stuur een scherp beeld omtrent de gang van zaken en de stemming
in de eigen wereld van het concern. Bovendien is ook de topman
van de Philips Trust in Amerika aanwezig. Een nauw contact met de
Philipswereld is voor beide partijen uiterst belangrijk.

DE TAAL

Tijdens de icr in Zwitserland komt tot uiting, hoezeer Philips nog
altijd een Nederlands concern is. Onze voertaal is Nederlands. Wij
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menen dat een directeur die bij een Nederlands internationaal concern
een vooraanstaande plaats inneemt, onze taal machtig moet zijn. Van
hem wordt niet geëist dat hij vloeiend Nederlands spreekt, maar hij
behoort wat er besproken wordt te kunnen volgen. Voor de Scandinaviërs is dat niet zo moeilijk, voor de Latijnen is dat minder ge
makkelijk. Toch vinden wij het noodzakelijk voor het goede verkeer
van het buitenland met de heren van de hoofdindustriegroepen in
Eindhoven, dat er Nederlands wordt gesproken. Dat is een volstrekt
redelijk verlangen, als men bedenkt dat iedereen, van welke nationali
teit ook, die voor een belangrijke post in het buitenland in aanmerking
komt, gedurende zijn carrière bij Philips altijd een behoorlijke tijd in
Nederland heeft gewerkt. Hij heeft daar alle gelegenheid om zich met
onze taal vertrouwd te maken en ik heb opgemerkt dat daarvan gretig
wordt geprofiteerd.
De taal voor het interne verkeer in ons concern is Engels. Wij kun
nen bezwaarlijk van de secretaresses in het buitenland vergen, dat zij
Nederlands kennen. Het algemeen gebruik van het Engels sluit niet
uit dat wij iemand, van wie wij weten dat Spaans zijn moedertaal is,
een persoonlijke brief in die taal sturen. Dat wordt bij een verjaardag
of een jubileum natuurlijk gewaardeerd, evenals wij het leuk vinden
indien een buitenlander ons in het Nederlands gelukwenst. Een pro
curatiehouder in Lima, die over audio, video of licht met zijn collega
in Eindhoven correspondeert, doet dat in het Engels.
In de loop van vele jaren hebben wij bij Philips geleerd, dat loyali
teit zich niet laat opleggen. Loyaliteit en trouw zijn volstrekt persoon
lijke elementen en die moeten in vrijheid groeien. Om persoonlijke
banden te kweken is het nodig, dat wij elkaar goed leren kennen en
daartoe is de icr een efficiënt hulpmiddel. Dat wordt ondersteund
door de gebruikelijke bezoeken aan Eindhoven. Voor mij was de icr
altijd een inspirerende belevenis. In een groot vierkant zaten wij te
vergaderen en dan zag ik met genoegen al die koppen om mij heen,
waarbij ik dan vandaag zou kunnen denken: ‘Die jongens daar zijn,
verdorie, toch goed voor een omzet van 29 miljard over de hele
wereld!’ Ik heb wel eens op de icr bij wijze van grapje opgemerkt:
‘Als je nu eens om je heen kijkt en je denkt, dat je buurlui even capabel
zijn als jezelf, dan hebben we hier toch een ploeg van een verduiveld
goed stel kerels!’ Daar werd tevreden om gegrinnikt, want niemand
is geneigd zichzelf weg te cijferen.
Werp ik achteraf een blik op mijn werk bij de icr, dan krijg ik
onvermijdelijk de lust ook in de toekomst te zien. Dan ben ik er zeker
van dat wij daarover gerust kunnen zijn. Onze mogelijkheden zijn
enorm groot. Wij hebben een researchapparaat, dat ons toestaat in de
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techniek vooraan te blijven lopen en nieuwe toepassingen te creëren
voor de vindingen, die daar gestalte krijgen. Voor die research mogen
wij moeite noch kosten sparen. Onze ervaring in ‘marketing’ en in de
fabricage, over de hele wereld, is bijzonder groot en stelt ons in staat
de altijd nodige nieuwe activiteiten te ondernemen. Ik voorzie zelfs,
dat deze komen te liggen buiten de nieuwe artikelen, die op natuurlijke
wijze voortspruiten uit ons eigen produktieprogramma en die aan
sluiten op ons huidig afzetassortiment, ofschoon deze categorie altijd
‘de’ basis van ons concern zal blijven.
Verreweg het belangrijkste van alles zijn echter de mensen, die
nauw tezamen gebonden door vriendschapsbanden zoals ze mede op de
iCR-bijeenkomsten zijn gelegd, zich dag aan dag inzetten voor hun
concern. Dat Philipsconcern, verdeeld over 13 hoofdindustriegroepen,
elk op zichzelf groot genoeg voor een concern, werkende in meer
dan 70 landen over de hele wereld, is de ingewikkeldste vennootschap,
die men op deze aardbol kan aantreffen. Maar juist mede dank zij de
icr zijn wij erin geslaagd met onze mensen de noodzakelijke eendracht
tot het bereiken van een groter doel te scheppen.
Daarom was het voor mij een niet genoeg te waarderen voorrecht
een tiental jaren de iCR-vergaderingen voor te zitten en met zoveel
van deze vrienden te mogen samenwerken. Ik weet dat ook vandaag
de deelnemers na een icr met nieuwe moed en inspiratie teruggaan
naar hun posten over de hele wereld. Onze icr, begonnen onder de
eminente leiding van ir. P. F. S. Otten, is een niet weg te denken
element van het Philipsconcern, waaraan de huidige president, jhr.
H. A. C. van Riemsdijk, met eenzelfde enthousiasme leiding geeft.

18
De 'wereld is ons werkterrein
Nederland is te klein voor grote ondernemingen. Zij moeten uit
groeien over de grenzen. De Nederlander, als internationaal koopman
geboren, trok sinds de middeleeuwen door de wereld om zaken te
doen, aanvankelijk door Europa en reeds in de zestiende eeuw naar
alle continenten. Hij ziet niet op tegen het aanleren van vreemde talen
en het zich aanpassen aan andere gewoonten.
Vader Anton Philips gaf het voorbeeld en anderen volgden hem met
enthousiasme. In de jaren vijftig, nadat wij onze organisatie in Europa
hadden opgebouwd, werd het tijd ons meer te gaan concentreren op
de afgelegen gebieden. Zelf had ik mijn bestuurstaken in de werk
geversorganisaties aan anderen kunnen overgeven en Casimir nam in
de raad van bestuur het beleid van de research van mij over, zodat
ik meer armslag kreeg om op eigen gelegenheid de wereld te verken
nen. Daarbij dacht ik vooral aan de verre landen die naar mijn mening
ook voor Philips in de toekomst grote mogelijkheden zouden bieden.
Reeds heb ik gewezen op het nut van de reizen van leden van onze
raad van bestuur voor het onderhouden van de contacten met onze
mensen van de buitenorganisaties en het uitbreiden van activiteiten.
Wil men met een land banden aanknopen, dan moet men het kennen.
Men moet weten wat voor mensen er wonen, hoe het bestuur is en
wat voor omstandigheden er heersen, om de kansen behoorlijk te kun
nen afwegen. In de ‘jonge’ landen hangt veel af van de aard der be
volking. Heb je daar zelf goed kunnen rondkijken en contacten gehad
met de inwoners, dan heb je een zuiverder beeld dan iemand ooit
door het lezen van nog zoveel rapporten op zijn kantoor kan krijgen.
Je weet waarover je praat als er met de specialisten over de kansen
van een vestiging wordt beraadslaagd.
Maar ook hebben bezoeken aan landen waar reeds lang Philipsorganisaties bestaan voor ons waarde. Leden van de raad van bestuur
gaan er heen om te zien hoe de zaken worden gedreven. Reeds bij mijn
eerste reizen heeft mijn zwager Otten mij dit recept gegeven: ‘Nooit
bij een bezoek dadelijk je conclusies trekken! Laat de mensen ter
plaatse uitpraten, luister goed, vraag van alles en pas als je die indruk
ken hebt kunnen verwerken en de problemen rangschikken, dan is
het tijd om spijkers met koppen te slaan.’ Deze goede raad heb ik mij
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ter harte genomen, tot nut van de organisatie in het land en van een
goede samenwerking met de centrale in Eindhoven.
Een andere gedragsregel voor mijn reizen was afkomstig van Loupart: ‘Tracht zo veel mogelijk kennis te maken met staatshoofden,
ministers, belangrijke regeringspersonen en andere ondernemers.’
Vooral in de Afrikaanse landen heb ik daarbij steun ondervonden van
conferenties die ik in Caux had meegemaakt. Daar ontmoette ik stu
denten uit Afrika. Onder deze begaafde jongelui trof ik de toekom
stige bekleders van hoge posten in hun land. Verscheidenen onder hen
heb ik later als minister weergezien. Wanneer ik met zo’n minister
een bespreking voerde, was de heer Philips voor hem niet in de eerste
plaats een zakenman die voor zijn belangen opkomt, hij zag mij als
iemand die ook echt interesse heeft in de ontwikkeling van het land
zelf. In Caux was een basis van vertrouwen gelegd. Zo’n jong
volk is wantrouwend. Het gelooft niet dat wij daar komen om mensen
te helpen. Dat spiegel ik hun ook niet voor. Ik zeg dat wij in het
land willen investeren, onze experts aan het werk zetten, de bewoners
instrueren, mits wij de redelijke zekerheid hebben, dat wij er voor
vele jaren een renderend bedrijf kunnen stichten. Daaruit blijkt reeds,
dat wij vertrouwen in de toekomst van hun land hebben.
Op veel reizen heeft mijn vrouw mij vergezeld, vooral sinds onze
kinderen uit huis waren. Niet alleen dat zij vloeiend Engels, Frans en
Duits spreekt, zij slaagde er bovendien in al snel een conversatie in het
Spaans te kunnen voeren. Tevens deelde zij met mij een intense be
langstelling voor land en volk dat wij bezochten. Zij was een opge
wekte, efficiënte reisgenote en overal een welkome gast.

INDIA

Gezien de betekenis van landen als Japan, India en Indonesië heb ik
Azië dikwijls bereisd. Mijn eerste bezoek gold India. Als raad van
bestuur hadden wij aan dat immense, volkrijke gebied tot nu toe weinig
aandacht besteed. Misschien heeft meegespeeld dat Loupart, onze voor
naamste wereldreiziger, tegen reizen in tropische gebieden wat opzag.
In 1930 hadden wij met Engelse partners te Calcutta een gloeilam
penfabriek opgericht. Dat was nog onder het Britse bestuur. Na de
oorlog zijn wij, eveneens te Calcutta waar ook ons hoofdkantoor staat,
een radiofabriek begonnen, die voor 100 % van Philips was. In 1955
zou onze Philipsorganisatie in India haar 25-jarig bestaan vieren. Met
Loupart heb ik toen besproken dat het goed zou zijn als ik dat jubileum
zou bijwonen en tegelijkertijd India bezoeken.
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Eén van mijn eerste bezoeken gold onze radiofabriek. Terwijl ik
door de afdelingen werd rondgeleid, viel mij op dat sommige mannen
wat schichtig verdwenen. Vlug kropen ze weg achter een kist of een
trap. Ik begreep er niets van. Men legde mij uit, dat het ‘bearers’ waren,
mensen van de schoonmaakdienst, leden van de laagste kaste. Zij moes
ten buiten mijn schaduw blijven! Zo stond ik plotseling voor een
uiting van het kastenstelsel.
Het jubileumfeest werd gevierd op het sportterrein van een olie
maatschappij, dat voor die dag was afgehuurd. De tocht daarheen werd
per boot gemaakt. Drie schepen voeren met het personeel de Hoogly
op, een monding van de Ganges. Onder de vaart ging het feestelijk
toe, er werd op allerlei instrumenten muziek gemaakt, het was op
merkelijk hoe beschaafd de Indiërs zo’n feest vierden, maar het beeld
veranderde toen de boten in de riviermond een potje gingen racen.
Terwijl de schepen dicht bij elkaar voeren gingen de passagiers plot
seling op elkaar toelopen, op het ene schip allen naar bakboord, op
het andere naar stuurboord, waardoor de schepen sterk gingen hellen.
Alles liep gelukkig goed af. Op het feestterrein werden wedstrijden
gehouden in zaklopen, eieren rapen en dergelijk vermaak. Het mooiste
was de verkleedpartij, waarvoor prijzen waren uitgeloofd. Ik stond
verbaasd over de fantasie van deze Bengalezen. Daar liepen oude krij
gers rond in de meest indrukwekkende gewaden, naast wonderlijk
uitgedoste marktkooplui. Ik zag een geleerde met een brilletje, statige
hoogwaardigheidsbekleders, maar bepaald griezelig deed een stel bede
laars aan. Eén had van deeg een oog nagebootst dat bloederig uit zijn
kas hing, een afgrijselijk gezicht. Zijn linkerbeen was opgebonden,
met een stompje eronder, en zo sleepte hij zich voort. De mensen had
den er een geweldig plezier in. In werkelijkheid was die bedelaar een
keurige kantoorbediende, die zich op deze manier had uitgeleefd! De
‘bearers’ waren er ook. Zij hielden zich wat op de achtergrond, maar
deelden in alles mee.
Bij mijn bezoek aan de fabriek viel mij het peil van het vrouwelijk
personeel op. Velen van de meisjes aan de montagebanden hadden een
middelbare opleiding genoten. Zij waren afkomstig uit Oost-Bengalen,
nu Bangla Desh, waar na de terugtrekking van het Britse bestuur een
burgeroorlog was uitgebroken, met miljoenen doden en ontheemden
als gevolg. Wegens de islamitische overheersing na de “separation”
waren de hindoefamilies uit Oost-Pakistan naar West-Bengalen getrok
ken en voor hun levensonderhoud kwamen veel meisjes naar onze
fabriek. Daar kwam ik op bezoek als de heer uit het verre Nederland,
ik heette Philips en daarom hadden de meisjes haar mooiste kleren aan,
het ravenzwarte haar getooid met bloemen, wat een kostelijk gezicht
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bood. Op die eerste reis heb ik ook Delhi en Bombay bezocht. Delhi is
een regeringscentrum, waar ik later veel vrienden heb gemaakt, o.a. de
invloedrijke minister Morarji Desai. Ook heb ik vruchtbaar mogen sa
menwerken met de minister voor de Industrieplanning, Nanda.
De snel groeiende bevolking van India beloofde interessante moge
lijkheden voor onze artikelen. Van Eindhoven uit hebben wij mensen
gestuurd om onze vestigingen in India uit te breiden. Daarmee hadden
wij succes en op den duur wilden wij daar ook een eigen gloeilampen
fabriek hebben. Voor de oprichting daarvan kregen wij echter geen
toestemming. Wij moesten wachten op de kans om een bestaande
fabriek te kunnen overnemen. Op een goede dag stond er in Bombay
een kleine lampenfabriek met een produktie van vijf miljoen lampen
per jaar te koop. Nu was er een kans! Maar wat moesten wij voor
zo’n oude fabriek bieden? Volgens onze gebruikelijke formules gingen
wij aan het rekenen. Laat ik aannemen dat wij uitkwamen op vijf
miljoen. Als wij op dat bedrag prikten, hadden wij alle kans dat onze
rivalen in dezelfde buurt zouden uitkomen. Bood een ander slechts
10.000 meer, dan stonden wij ernaast. Ik wilde hoger gaan, niet af
gerond op ioo.ooo, wat een ander misschien ook zou doen, maar ik
wilde er 125.000 boven gaan. Het was een kwestie van aanvoelen. Er
bleek een bod te zijn van iets meer dan vijf miljoen. Wij stonden er
net boven! De fabriek werd van Philips. Het was wel een verzameling
oude gebouwen. Later hebben wij in Kalma bij Bombay een nieuwe,
hoogst moderne fabriek gebouwd, waarvan ik de opening heb bijge
woond.
Vandaag hebben wij in India 8000 man in zeven fabrieken aan het
werk. Omdat ik daar steeds meer regeringspersonen leerde kennen,
werd mijn bezoekenlijst vrij lang. Bovendien heb ik kennis gemaakt
met het centrum van Morele Herbewapening te Panchgani, dat een
kleinzoon van Mahatma Ghandi in het schitterende heuvelgebied in de
buurt van Poona heeft gevestigd.
In Panchgani trof ik parlementsleden, zakenlieden, vakbondsleiders
en studenten uit verschillende staten van India en uit andere Aziatische
landen aan. Er heerste een sfeer van hoop en vertrouwen die sterk con
trasteerde met de algemene toestand. In het centrum van de belang
stelling stond de oplossing van de politieke conflicten in het heuvel
land op de grenzen van China en Burma. Politieke tegenstanders
waren daar tot samenwerking gekomen en hadden een vergelijk getrof
fen, dat zonder bloedvergieten leidde tot de oprichting van de nieuwe
staat Meghelaya, erkend door de federale regering te New Delhi.
Ter gelegenheid van een conferentie in Panchgani heb ik later, in
1973, het genoegen gehad daar een nieuw theater en congresgebouw
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te openen, natuurlijk uitgerust met de nieuwste Philipsapparatuur.
Mijn bezoeken aan onze vestigingen bezorgen mij een eigenaardige
bezigheid: ik moet voortdurend speechen! ’s Middags heb ik een tea
met een groep handelaren die graag meneer Philips willen ontmoeten,
’s avonds spreek ik met onze stafmensen. Soms word ik onthaald op
een uitvoering van ons personeel en dan verwacht men van mij weer
een toespraak. Bijna nooit ontbreekt een kennismaking met de ver
tegenwoordiging van het personeel, te vergelijken met onze onder
nemingsraad. Bij zulke gelegenheden tracht ik bij voorkeur de men
sen werkelijk iets te zeggen. Een enkel voorbeeld laat ik daarvan vol
gen.
Bij onze fabriek in Calcutta was er feest, omdat de 500.000ste radio
van de band zou komen. Het personeel zat, op zijn best gekleed, in de
zaal en daar was ook ik, als de ‘sahib’ uit dat verre Europa. Sprekende
op een voor allen vertrouwde golflengte wilde ik bij deze gelegen
heid laten uitkomen, hoe belangrijk het is dat we aandacht hebben
voor de kwaliteit van ons werk. Mijn verhaal was:
‘Ergens heel ver in de bergen woont een familie. Deze mensen willen
een radio aanschaffen. Die is voor hen heel duur en daarvoor sparen
ze, wel twee jaar lang. Eindelijk hebben ze het geld bij elkaar. Dan
gaat de man naar de stad. Zijn weg is lang en moeilijk, hij moet er
misschien wel een week voor lopen. Maar ten slotte komt hij in de
stad aan, daar koopt hij een radio, vol verwachting loopt hij met het
zware toestel naar huis terug, en als hij thuiskomt is er grote vreugde!
Daar speelt de radio en iedereen is dolblij. Nu kan het gezin luisteren
naar de toespraken van Pandit Nehru, in het huis klinkt de mooiste
muziek, het toestel schept contacten met alles wat er in de wereld
omgaat. Ook de buren komen de radio bewonderen. Er is feest om de
radio. Maar na een tijdje ... daar doet de radio het opeens niet meer!
Wat nu? Niemand in de omtrek weet raad met dat ingewikkelde bin
nenste van zo’n toestel. Iedereen is bedroefd. En weer moet de man,
met dat zware toestel, naar de stad lopen. Als de mensen daar het niet
kunnen repareren, moet het toestel zelfs terug naar de fabriek. Wan
neer de radio dan na de reparatie weer in de stad is aangekomen, moet
de man opnieuw de lange reis maken. Het toestel is misschien maan
den weggeweest...
Nu moeten jullie eens goed nadenken: waaraan kan dat hebben ge
legen? Het kan zijn, dat iemand hier één enkel soldeerfoutje heeft
gemaakt! Zo zie je, hoezeer het erop aankomt, dat we secuur en goed
werken. Als dat gebeurt, zijn zulke mensen blij dat ze zo’n goede
Philipsradio hebben. Dan willen de buren ook zo’n toestel kopen.
Dat brengt weer met zich mee dat er voor jaren en jaren in deze fa-
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briek voor iedereen werk zal zijn en dat heel veel mensen goede radio’s
krijgen.’
Ik doe mijn best in hun eigen trant te spreken en dikwijls wil het
lukken. Hetzelfde geldt als ik voor de dealers praat. Bij hen moet ik
een ander thema kiezen. Ik vertel hun dat bij Philips over de hele
wereld bijna 400.000 man aan het werk zijn, maar in werkelijkheid
gaat het om nog veel meer mensen.
‘Daarbij is een leger van mensen zoals u hier,’ en dan kijk ik het
zaaltje eens rond, ‘die onze toestellen willen verkopen. Ook al bent
u als dealers niet in dienst van Philips, wij hebben elkaar even hard
nodig. Zodra in onze fabrieken in Calcutta of Poona de artikelen
zijn gemaakt en aan de handel afgeleverd, dan is het uw werk om ze
aan de man te brengen. Uit eigen ervaring weet ik, hoe moeilijk dat
dikwijls is. Onze dealers moeten zorgen, dat ze hun geld op tijd binnen
krijgen, dat de service in orde is, dat ze enthousiaste verkopers hebben
en tenslotte zijn ze even goed ondernemers als wij.
Daarom vind ik het plezierig bij deze gelegenheid met de mannen
aan het front kennis te maken. Zonder uw inspanning kunnen wij niets
beginnen. Nu ik toch hier ben wil ik ook eens zeggen, hoezeer ik zelf
besef dat er aan onze apparaten wel eens iets mankeert. U weet dat er
in een radio honderden onderdelen zitten. Allerlei huishoudelijke ap
paraten bestaan uit veel onderdelen, dus al wordt alles ook nog zo
gecontroleerd, de kans blijft bestaan dat er iets niet geheel in orde
is. Aan u is het daarom, altijd een goede service te leveren. Verder is
het onvermijdelijk dat het ene artikel beter uitvalt dan het andere en
dat u zich voor het andere wat meer moet inspannnen. Wij van onze
kant doen er alles aan om u op tijd van goede produkten te voorzien.’
En dan eindig ik met hun het beste toe te wensen voor hun familie
en negotie. Daarna wordt er thee of juice gedronken en komt het tot
persoonlijke gesprekken.
Voortdurend komen wij op reis met allerlei mensen in aanraking,
met bankiers, ministers, PTT-directies, marineofficieren en zo kan ik
doorgaan. Wij moeten ons steeds weer op een andere golflengte kun
nen instellen.
Wie als buitenlander India met enig recht wil beoordelen, behoort
er veel van te weten. Pas onder Engeland is India tot een samenhangend
geheel geworden, maar wie daar rondkijkt, merkt dat de bevolking
van Bengalen nauwelijks weet wat er in andere delen van India ge
beurt. Wel heeft de staatsman Nehru bereikt dat er meer eenheid is
ontstaan, maar nog steeds bestaan er in India grote tegenstellingen.
Bovendien worden er vele honderden verschillende talen gesproken
en lopen de karakters der daar levende volkeren sterk uiteen. Bengale-

De 'wereld is ons 'werkterrein | 289
zen vergelijk ik het liefst met Italianen: hartelijk, spontaan, maar dade
lijk in de grootste opwinding en dan in staat om bussen om te gooien
en in brand te steken.
Eens maakte ik in Calcutta een staking van het kantoorpersoneel
mee. Het ging niet om een belangrijk geschil, maar de opwinding
was groot en de stakers hadden zelfs de directie een halve dag in het
kantoor opgesloten gehouden. Omdat ik van plan was twee weken in
India te blijven, zou de plaatselijke directeur met mij meereizen, maar
onder deze omstandigheden durfde hij niet weg te gaan. Ik stelde
voor dat hij met de mensen zou praten en bij die bespreking heeft hij
gezegd hoe jammer ik het vond dat zo’n conflict zich juist bij mijn
bezoek voordecd. Ik kon toch niet elke week naar India komen. Af
gesproken werd dat zij over twee weken, na mijn terugkomst, de zaak
opnieuw zouden doorpraten. Niemand wilde de reis van meneer Philips
in de war sturen! Dezelfde avond was er, ondanks alle beroering, in de
schouwburg een uitvoering door en voor ons personeel. Bij zo’n ge
legenheid ontbreken nooit de toespraken, maar nu was men overeen
gekomen dat daarin niets over de grieven zou worden gezegd.
’s Avonds was de stemming prima. Getokkel van Indiase muziek,
mooie dansen, het hele personeel vrolijk, maar één van de toespraken
liep wat anders uit. De man, die men zou kunnen vergelijken met de
secretaris van onze ondernemingsraad, kon niet nalaten op het eind
van zijn toespraak een papiertje te voorschijn te halen, met een opsom
ming van alle grieven! Nu was de boot aan. Onze directeur, een Ne
derlander, kreeg een kop als vuur. De chef van Personeelzaken, een
Indiër, verloor compleet zijn gezicht. En ik moest antwoorden ...
Ik ging naar de microfoon, zei dat ik het een genoegen vond deze
uitvoering bij te wonen, die van zoveel talent onder ons personeel
getuigde. Maar op dat papiertje van zoeven kon ik niet ingaan. Dat
was geheel een zaak van de directie ter plaatse. Wel wilde ik in het
algemeen het volgende opmerken:
‘Wanneer wij van Philips in de wereld werken dan doen wij dat
niet alleen voor Philips, maar ook voor dit land, voor Bengalen en
Calcutta. Ik durf te beweren dat wij meer ervaring hebben in het
samenwerken met onze mensen dan welk concern ook. Dan is het
echter wel zaak dat onze mensen heel goed zien, welke taak wij samen
voor India hebben te verrichten. Daarbij willen wij het goede voor
beeld geven door de kwaliteit van onze produkten en door de manier
waarop wij onze problemen oplossen. Hier in Calcutta zijn veel in
dustrieën, er komen ook arbeidsconflicten voor, er bestaan moei
lijkheden, zoals over de hele wereld. Wat is nu overal het grote pro
bleem? Niets anders dan dit: hoe kunnen mensen samenwerken? Dat
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geldt voor India, voor zijn staten en voor de industrieën in deze stad.
Juist omdat wij als Philips daarin zoveel ervaring hebben, vind ik
dat ook uw fabriek hier een voorbeeld zou moeten geven van een
goede samenwerking. Dat wilde ik u graag nog eens meegeven. Ik
wens u allen de wijsheid, de kracht en het onderling vertrouwen toe
om de hangende problemen goed op te lossen.’
Ofschoon zo’n toespraak zin voor zin in het Bengali moest worden
vertaald, ging er een daverend applaus op. Onze directeur zat nog
met het geval in zijn maag, maar ik zei tegen hem:
‘Man, maak je nu niet ongerust. Je moet deze mensen vanavond
zien als een stel stoute jongens die het moeilijk kunnen laten om nu
meneer Philips hier is, toch lekker met zo’n papiertje voor de dag
te komen.’
Ik heb mijn reis vervolgd, intussen is alles rustig gebleven en later
heeft men de zaak goed opgelost.
Op een volgende reis heb ik in Poona een ware opschudding mee
gemaakt, weer om een conflict juist toen ik op bezoek zou komen.
Ik arriveerde op het naburige vliegveld. Op het terrein van een sport
club waren wedstrijden voor ons personeel georganiseerd, die door de
vakbond waren geboycot en nu vroeg ik onze directeur die mij kwam
afhalen, mij meteen naar ‘de club’ te brengen. Ik bedoelde de country
club, waar ik zou logeren, maar hij dacht dat ik de club bedoelde bij
het terrein van de wedstrijden. Ik belandde bij een sportveld, waar
alles in rep en roer scheen te zijn. Onze wagen geraakte in een op
gewonden menigte. Mannen liepen met spandoeken, er werd met stok
ken gezwaaid, jonge demonstranten schreeuwden om het hardst. Ik
keek enkele kerels één voor één aan met een gezicht van: ‘Mannen,
waar hebben jullie het over?’ De een na de ander sloeg de ogen neer
en keek de andere kant op. Een typische reactie voor India: een massa
in heftige beroering en toch duidelijk respect voor iemand tegen wie
men opzag. Tenslotte kon onze chauffeur zich loswerken en kwamen
wij in de countryclub. Onze bedrijfsdirecteur, een Indiër, stond om
het misverstand het huilen nader dan het lachen, ’s Avonds vroeg hij
of ik ondanks de deining de volgende morgen de fabriek wilde bezoe
ken. Ik zei dat ik mijn programma niet door wat geschreeuw in de war
wilde laten brengen.
De volgende dag zag ik al vroeg vóór de fabriek een tiental mensen
lopen met grote borden, waarop stond ‘We want justice!’ Bij mijn
rondgang ontmoette ik echter niets dat onprettig kon aandoen. Wel
liepen de meesten rond met een rood papiertje op hun overall, met
dezelfde woorden. Een enkeling heb ik eens <_
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verlegen reactie. Na mijn voorstel dat wij een kop koffie zouden
drinken met de ondernemingsraad, vroeg men of de vakbondsbestuur
ders onder het personeel daar ook bij konden zijn. Dat leek mij juist
toe.
Onder de koffie heb ik gezegd, dat ik graag naar deze fabriek
kwam, maar dat het nu meteen wel voor de laatste keer zou zijn. ‘Want
zoals jullie je opstellen, daar begrijp ik niets van. Voor mij is India
een land waar democratie heerst, maar gisteren hebben jullie je niet
gedragen als democraten maar als ‘animals’. Dat maakt mij diep be
droefd. Wat moet ik als ik terug ben in Europa zeggen? Dat die
Indiërs zich aanstellen als beesten?’
Iemand merkte op: ‘Eigenlijk hadden wij niet willen demonstreren,
maar een bondsbestuurder heeft gezegd, dat wij het moesten doen.’
‘Wat nu? Zijn jullie dan geen vrije mensen? Hebben jullie geen
eigen wil? Of staan jullie onder de dictatuur van enkele lui?
Ik ben heel openhartig geweest en heb herhaald, dat het mijn laatste
bezoek zou zijn. Weer beleefde ik iets typerends voor deze mensen,
die je op het ene ogenblik willen verbranden en je wat later op de
handen zouden dragen. Sommigen hadden tranen in de ogen.
Ook de directie ging in dit geval echter niet vrijuit. Er was een nieu
we functieindeling ingevoerd, waardoor sommigen er in hun beloning
op achteruit zouden gaan. Nu werd er afgesproken dat op een vol
gende vergadering deze zaak opnieuw zou worden bekeken. Er kwam
tenslotte nog iemand op mij toe, die zei: ‘Meneer Philips, u bent
vanmorgen door de fabriek gegaan, maar wij hebben u niet bij ons in
de nikkelafdeling gezien ...’ Natuurlijk ben ik die afdeling ook gaan
bekijken. Bij mijn vertrek stond het personeel mij uit te wuiven.
Enkele jaren later was ik weer in Poona, ditmaal in gezelschap van
mijn vrouw. Er werd ons een warme ontvangst bereid, die ons beiden
heeft geroerd. Op het gazon tussen twee fabriekshallen zaten allen
opgesteld, meisjes en mannen gescheiden, allen op z’n mooist gekleed.
Een vertegenwoordiger van het personeel sprak ons hartelijk toe en
bood ons een geschenk aan. Nu straalde onze fabrieksdirecteur van
trots, dat alles zo hartverwarmend toeging.
In de loop der jaren zijn wij erin geslaagd een uitstekende staf van
Indiërs te vormen. Al onze fabrieken zijn bemand met Indiase directeu
ren. Slechts in de topleiding van onze organisatie werken twee of drie
Nederlanders. Wel worden Europese experts tijdelijk daarheen ge
zonden om nieuwe technieken in te voeren. Omgekeerd zijn tientallen
Indiërs enige tijd in Nederland bij Philips om stage te lopen.
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TAIWAN

In 1962 bezocht ik Taiwan, het voornaamste gebied van Nationalistisch
China. Op dat eiland, het vroegere Formosa, wonen ruim 15 miljoen
mensen, het bestuur doet het opmerkelijk goed, de bevolking is ijverig,
het land telt veel universiteiten en maakte op mij een bepaald positieve
indruk. De activiteiten van Amerikanen en Japanners wekten het ver
moeden, dat er ook voor Philips kansen lagen. Na enig door mij ver
richt pionierswerk is Tromp naar Taiwan gegaan en werd in Kausjioeing een kleine fabriek opgericht. Deze floreerde zo voorspoedig,
dat ik bij een volgend bezoek de gedachte kreeg er een beeldbuizenfabriek op te richten. Daarover heb ik naar Eindhoven getelegrafeerd.
Nu is zo’n fabriek een onderneming die grote investeringen vergt
en dito risico’s meebrengt. Al spoedig merkte ik, dat een Amerikaans
bedrijf eenzelfde plan koesterde en daarvoor reeds besprekingen voer
de. Voor ons zou het slechts interessant zijn, indien Philips als eerste
de zaak rond had. Het vestigen van industrieën in dergelijke landen
vergt veel voorbereiding. Na de oriënterende besprekingen moet een
formele aanvraag, de ‘application’, worden ingediend. Dat hadden
de Amerikanen nog niet gedaan. In Taiwan had ik twee dagen be
schikbaar en ik wilde doorbijten. Dat kon slechts met medewerking
van alle instanties. Die kreeg ik ten volle! Op Taiwan wilde men naast
de vele Amerikaanse en Japanse vestigingen gaarne een Europese in
dustrie. Op de dag van mijn vertrek had ik aan het ontbijt een be
spreking met de minister van Industrie, gezamenlijk hebben wij een
‘application’ opgesteld, zodat deze naar wij hoopten tijdig in de molen
zou gaan.
Erg vlot marcheerde het niet. Ik had als voorwaarde gesteld dat,
indien wij als eersten met de fabricage van beeldbuizen zouden begin
nen, ons voor twee jaar het alleenrecht zou worden verleend, gezien
het grote kapitaal dat in zo’n fabriek moet worden gestoken. Welis
waar probeerde men dat te omzeilen, maar wij hielden voet bij stuk.
Vandaag staat er een buizenfabriek annex glasfabriek van Philips op
Taiwan, die per jaar drie miljoen beeldbuizen aflevert. Voor het groot
ste deel gaat deze produktie naar andere fabrikanten van t.v.-toestellen,
het andere deel gebruiken wij zelf. Het is goed te weten dat van ons
deel niet meer dan 10% naar Europa gaat. Daarnaast draait er op
Taiwan een mooie Philipsfabriek van transistors en integrated circuits.
Van Taiwan uit heb ik eens een bijzondere vliegtocht gemaakt.
Philips had een radioverbindingsnet aangelegd tussen de vele vlieg
velden in de Philippijnen. De opening zou geschieden door president
Marcos en ik had met hem afgesproken dat als hij de opening wilde
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verrichten ik ook aanwezig zou zijn. Eerst vloog ons toestel naar Taiwans hoofdstad Tai-Pei, vandaar uit ging het naar onze fabrieken in
Kau-Sjioeng en na het bezoek keerden wij terug naar de hoofdstad.
In de middag bewoog zich ten zuiden van het eiland een tyfoon. De
volgende morgen zouden wij moeten uitmaken of wij toch naar de
Philippijnen konden vertrekken. Het ging erom of die wervelstorm
naar het westen of het oosten zou trekken. Onze captain, Bert van
Haarlem, één van onze oudste piloten, die in Nederlands-Indië tegen
de Japanners had gevochten en met het type weersomstandigheden
in dit deel van de wereld goed op de hoogte was, bekeek die ochtend
de weerrapporten en vond de tyfoon weinig actief. Hij merkte op:
‘Dat ding gaat niet naar oost en niet naar west. Onze enige mogelijk
heid is dat we er recht overheen vliegen, heel hoog. Daar zullen wij
weinig turbulentie hebben en als het toch te erg mocht worden, gaan
we terug.’
Wij zijn gestart, klommen tot boven de 40.000 voet, vlogen in een
lichte nevel, maar de turbulentie viel sterk mee. Die middag kwamen
wij bij Manilla aan, in schitterend weer! Iedereen was stomverbaasd.
Wegens de tyfoon waren alle vliegverbindingen met het noorden uit
gevallen!
Niemand wist precies, hoe laat de president zou komen. Met het
oog op zijn veiligheid vermeed hij, naar gewoonte, de tijd van zijn
aankomst nauwkeurig te bepalen. Tenslotte kwam hij veel vroeger dan
men bij benadering had aangenomen, maar onze marge was bij deze
vliegtocht zo ruim geweest dat ik mijn belofte jegens president Marcos
kon houden.
Helaas is onze ervaren commodore Van Haarlem, die dit kunststuk
had volbracht, in het najaar van 1975 door een noodlottig ongeluk
in de binnenstad van Eindhoven om het leven gekomen. Met hem heb
ik tienduizenden mijlen mogen vliegen en tussen ons was een echte
vliegersvriendschap ontstaan.
INDONESIË

Reeds ver vóór 1940 had Nederlands-Indië voor Philips zijn betekenis.
Toch heeft het lang geduurd, eer ik daar een voet aan de grond heb
gezet. In de jaren vijftig heb ik de achteruitgang in de verhouding
tussen de voormalige kolonie en Nederland met aandacht gevolgd en
bij het ontstaan van het conflict om Nieuw-Guinea was il< veront
waardigd over de manier, waarop de Indonesische regering ons land
bejegende, vooral toen Soekarno in 1957 alle Nederlanders het land
uitzette. Ik vond dat wij de Papoea’s die er niets voor voelden door de

294 | Vijfenveertig jaar met Philips
Javanen te worden geregeerd, moesten steunen, met dien verstande
dat wij na een jaar of tien Nieuw-Guinea onafhankelijk zouden maken.
Wij hadden daar een opdracht, maar het was niet onze taak daar
eeuwig te blijven.
Dank zij conferenties te Caux kwam ik in contact met veel Indo
nesiërs. Door onze gesprekken merkte ik dat voor hen het conflict
om Nieuw-Guinea een veel diepere betekenis had dan ik vermoedde.
Voor hen was het een onaanvaardbare gedachte dat de Nederlanders
in Nieuw-Guinea zouden blijven. Sommigen hadden een ingeboren
angst voor enige poging tot terugkeer via Nieuw-Guinea van de
Nederlanders, anderen vreesden dat de Nederlanders het gebied sneller
vooruit zouden brengen dan hun landgenoten dat in de gegeven om
standigheden konden doen. Vertrouwelijke gesprekken leerden mij,
dat hun gevoel van eigenwaarde zich tegen elke aanwezigheid van
Nederlanders op het eiland verzette en ik ging vermoeden, dat wij
beter met de Indonesiërs gezamenlijk naar een oplossing konden stre
ven en daarbij het belang van de Papoea’s vooral op langer zicht het
best dienden. Bij ons overheerste echter nog altijd de politiek van mijn
vriend mr. Luns, maar meer en meer betwijfelde ik of zijn opvatting,
dat wij voorlopig in Nieuw-Guinea moesten blijven, wel juist was.
In een gesprek met Robert Menzies, de premier van Australië, vroeg
ik hem: ‘Als de Indonesiërs ons rijk in Nieuw-Guinea aanvallen, ko
men jullie ons dan te hulp?’ Zijn antwoord was kort: ‘Rekent u daar
nooit op! Wij spenderen daaraan geen man en geen kogel.’ Verder
merkte ik, dat van de Amerikanen evenmin enige daadwerkelijke steun
was te verwachten. Zij wilden aan Nieuw-Guinea hun vingers niet
branden.
In die periode reisde Soekarno als president van Indonesië de wereld
rond. Tijdens zijn verblijf te Kopenhagen in 1959 had ik het gevoel
dat ik met hem moest gaan praten. Per telefoon heb ik Ole Kraft, de
Deense minister van Buitenlandse Zaken die ik enige malen in Caux
had ontmoet, verzocht voor mij een gesprek met Soekarno te arran
geren. Dat lukte en op een ochtend heb ik met Soekarno in zijn hotel
een gesprek gehad. Nauwelijks had ik in het Engels een woord tegen
hem gezegd of hij stelde voor:
‘Maar meneer Philips, laten wij toch in het Nederlands praten! Dat
gaat ons allebei gemakkelijker af.’
Hij bood mij een sigaret aan, maar ik zei dat ik al sedert lang niet
meer rookte, wat mij uitstekend beviel. In mijn gevangenschap had
ik gemerkt, hoe slecht mijn lotgenoten het hadden omdat zij niet aan
sigaretten konden komen. Lachend merkte hij op dat toen hij ‘in moei
lijkheden’ zat, voor hem dat nooit een punt was geweest. Wat de
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gevangenschap betrof hadden wij dus beiden ervaringen. Ik begon hem
te vertellen dat ik als privé persoon geheel op eigen initiatief was ge
komen en niets of niemand vertegenwoordigde, waarop ik vervolgde:
‘Meneer de president, wat is het toch jammer dat de verhouding
tussen onze landen zo slecht is. Daaraan kan ik weinig doen, maar ik
wilde er graag met u over praten. Ik begrijp wat wij als Nederlanders
u en uw volk hebben aangedaan door ons gevoel van superioriteit.
Natuurlijk ben ook ik trots op wat Nederland presteert, maar dat
geeft mij niet het recht mij superieur te voelen. Dat is verkeerd.’
‘Wel nee, meneer Philips. Ik heb onder de Nederlanders mijn aller
beste vrienden. Maakt u zich daarover geen zorgen.’
‘Zegt u gerust, wat u werkelijk voelt, want natuurlijk hebben wij u
dikwijls geweldig geïrriteerd.’
Hij dacht een ogenblik na en zei: ‘Ja, eigenlijk heeft u gelijk.’ Het
duurde niet lang of hij bracht de kwestie van Nieuw-Guinea ter spra
ke, waarop ik zei:
‘Niemand in Nederland denkt dat wij altijd in Nieuw-Guinea zullen
blijven, maar u moet ook begrijpen, dat wij voor de Papoea’s verant
woordelijkheid dragen. Bovendien zijn wij daar met ontwikkelingswerk
bezig. Dat willen wij afmaken.’
‘Dat kunnen wij niet aanvaarden.’
‘Maar stelt u zich eens voor dat u met ons afspreekt, dat wij bepaal
de ontwikkelingsprojecten gedurende de eerste vijf of tien jaar kunnen
voortzetten. U weet dat wij een volk van schoolmeesters zijn en zo
graag de anderen leren hoe zij het moeten doen.’
‘Ja, dat klopt, maar zo’n conditie kunnen wij nooit aanvaarden.’
‘Maar kan het niet als een verzoek van uw kant komen? Bijvoorbeeld:
wij, Indonesiërs, nemen de facto het gebied over, maar wij zouden het
op prijs stellen als jullie dit of dat project afmaakten. Zo’n vergelijk
zou in mijn land een grote opluchting veroorzaken, want bij ons
is de sympathie voor uw land heel groot. Iedereen wil niets liever dan
een oplossing van het conflict waarbij niemand het gezicht verliest.’
‘Meneer Philips, ik zie dat niet zo gemakkelijk gebeuren.’
‘We zouden alvast kunnen beginnen met de relaties in de pers te
verbeteren. We hoeven toch niet bij elke gelegenheid op elkaar te
gaan schelden. Daar hebben wij nu weer dat geval met Schmidt.’
Ik doelde op een zekere Nederlander, die reeds vrij lang geleden
wegens ‘illegale activiteiten’ tot levenslang was veroordeeld, doch kort
te voren was vrijgelaten, wat in Indonesië veel deining had veroor
zaakt. ‘Op zijn vrijlating is in uw pers gereageerd, de onze is er
tegen ingegaan en dat gaat zo maar door. Meneer de president, laat
ons deze afspraak maken: ik zal proberen te bereiken, voorzover dat
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in mijn vermogen ligt, dat de sfeer voor onderhandelingen er beter op
wordt en u doet van uw kant hetzelfde.’
‘Daar wil ik eens over nadenken. Ik zal het bekijken.’
Wij zijn gescheiden na uitdrukkelijk te hebben afgesproken dat wij
over dit gesprek alleen dan met anderen zouden spreken, indien het
kon bijdragen tot de ontspanning. Zelf had ik met niemand anders dan
mijn zwager Otten over dat bezoek gesproken. Na mijn terugkomst
in Nederland heb ik verslag uitgebracht aan mr. S. J. baron van Tuyll
van Serooskerken, secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. Ook
heb ik gesproken met minister Luns. Hij vond dat ik zoiets nooit had
mogen doen. Volgens hem had ik de positie van Nederland alleen
maar slechter gemaakt. Ik zei dat deze onmogelijk nog slechter kon
worden. Ook mr. Woltersom wilde als commissaris van Philips mij
op de vingers tikken. Ik zei:
‘Je moet goed het volgende beseffen: ik ben een vrij man. Wanneer
ik meen dat ik iets kan doen dat volgens mijn overtuiging juist is, dan
zal ik het doen, ook in de toekomst.’
Merkwaardig genoeg is er geruime tijd in de Indonesische pers geen
aanval op Nederland ondernomen. Enige tijd later liepen er in Bonn
geruchten, als zou ik aan Soekarno hebben toegezegd, dat onze relaties
met Indonesië zouden worden verbeterd. Natuurlijk bracht onze ge
zant te Bonn deze praatjes over naar Den Haag, waar het werkte als
olie op het vuur. Ik meende dat ik had gedaan wat ik kon en heb
daarop niet gereageerd.
Later, toen ik had vernomen dat dr. Hatta, voormalig vice-president
van Indonesië, naar Caux zou komen, heb ik in een gesprek met mr.
W. K. N. Schmelzer als staatssecretaris van Algemene Zaken trachten
te bevorderen, dat er ook van Nederlandse zijde iemand in Caux zou
zijn. Wegens ziekte van dr. Hatta is daarvan niets gekomen.
Nadat in 1964 de kruitdamp was opgetrokken, heeft Soekarno via
zijn vriend dr. E. van Konijnenburg, die voor de klm werkzaam
was, mij laten weten dat hij me graag in Rome zou ontmoeten. Daar
trof ik de president aan bij een echt Soekamo-ontbijt, in gezelschap
van twintig, dertig mensen in vrolijke stemming. Van dr. Van Konij
nenburg wist ik, wat Soekarno had gezegd: zodra er weer normale
betrekkingen tussen Indonesië en Nederland zouden bestaan, wilde hij
met meneer Philips praten, omdat die werkelijk was geïnteresseerd in
de toekomst van zijn land. Inderdaad zei Soekarno aan tafel tegen mij:
‘Komt u toch naar Indonesië. Ik zou graag met Philips gaan samen
werken.’
‘Ik kom, wanneer ik word uitgenodigd.’
De uitnodiging kwam. Ik ben gegaan en heb in beginsel met Indo-
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nesië overeenstemming bereikt over verlening van technische hulp en
uitwisseling van technici. De bedoeling was de genationaliseerde Philipsfabrieken weer behoorlijk te laten draaien. Het klimaat was niet
geschikt om over een teruggave te praten, doch door Van Konijnen
burg kon ik binnen een week met alle belangrijke figuren in contact
komen. Ik bracht o.a. een bezoek aan minister Subandrio van Buiten
landse Zaken, juist op het ogenblik dat de Russische zaakgelastigde
bij hem wegging. De minister zei:
‘Wel, meneer Philips, nu zijn we onder elkaar.’
Ik begreep waarom mijn voorganger op bezoek was geweest. Rus
land had veel oorlogsmateriaal aan Indonesië geleverd, dat niet vol
gens de afspraak werd betaald. Het was echter van miserabele kwa
liteit. Vooral de Russsische jeeps waren zo slecht, dat er niets mee
was te beginnen. Ik zei tegen Subandrio:
‘Waarom zetten jullie die rotte jeeps niet op de kaden, met de komplimenten aan de Russen dat ze de rommel weer kunnen meenemen?’
‘Maar meneer Philips, dat kan toch slecht! Dat zou zó onbeleefd
zijn,’ aldus de typisch Indonesische reactie.
Men kwam tot een ‘letter of intend’, volgens welke Philips tegen
betaling werkzaamheden voor de fabrieken zou verrichten. Daarmee
is slechts weinig resultaat bereikt. Gezien het wanbeheer in die tijd
was dat niet te verwonderen.
In 1965 was het gedaan met de macht van Soekarno. Zijn opvolger
werd generaal Suharto. Intussen was ik tot de overtuiging gekomen
dat, indien wij in Indonesië werkelijk resultaten wilden bereiken, wij
ook de verantwoordelijkheid moesten krijgen. Er kwam een over
eenkomst tot stand, waardoor Philips als eerste buitenlandse firma
een ‘joint venture’ met Indonesië ondernam. Dit plan was degelijk op
gezet, na vele besprekingen met prof. Mohammed Sadli, de verant
woordelijke man voor de investeringen. Mijn collega Tromp heeft
deze onderhandelingen geleid en tot een goed einde gebracht. In die
periode was het voor mij bijna opvallend moeilijk generaal Jusuf, de
minister voor de Industrie, te ontmoeten. Van hem hing het in be
langrijke mate af, of de nieuwe opzet zou slagen. Was ik in Indonesië
dan was hij op reis in het buitenland, was hij wel thuis dan was hij
te druk bezet, maar op een dag dat hij in ons land vertoefde, kon ik
hem op Schiphol treffen. Ik heb hem verteld, hoe wij het op prijs
stelden weer met zijn regering te kunnen samenwerken.
‘Volgens mij, meneer de minister,’ merkte ik op, ‘hangt het succes
van de ‘joint venture’ vooral van ons beiden af. Ik zie ons als de
ooms van onze neef, de nieuwe onderneming. Als de ooms het goed
met elkaar kunnen vinden, zal de jongeman zijn werk netjes afmaken.
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Nu gaat het erom, dat de ooms elkaar geheel vertrouwen. In elke
organisatie heb je mensen die het prachtig vinden als iets lukt, maar je
vindt er ook anderen. Natuurlijk worden er aan beide kanten wel
eens fouten gemaakt. Laten wij nu het volgende overeenkomen: u zult
de slechte verhalen over mij niet geloven, die u zeker te horen krijgt
en ik geloof alleen de goede over u.’
Daar hebben wij elkaar de hand op gegeven! Alles in het Nederlands.
Tussen ons is een goede verstandhouding ontstaan. Bij verschillende
gelegenheden hebben wij als oude vrienden zeer openhartig met elkaar
kunnen praten. Eind 1974 heb ik hem weergezien, toen hij speciaal
van Rome naar Nederland was komen vliegen om mij op de ambas
sade van Indonesië de hoogste onderscheiding uit te reiken, die ooit
aan een buitenlander was verleend. Ik heb dat bijzonder gewaardeerd,
ook om zijn hartelijke toespraak. Mede namens president Suharto ver
klaarde hij, dat ik deze onderscheiding niet alleen kreeg om de bijdrage
van Philips tot de ontwikkeling van zijn land, maar ook voor mijn
persoonlijke inzet tot het opbouwen van vriendschappelijke betrek
kingen.
Bij deze nieuwe maatschappij, Philips-Ralin, bestaat een goede sa
menwerking. Zij telt vier directeuren, twee Indonesiërs en twee
Nederlanders. In Surabaja stond onze oude gloeilampenfabriek die wij
eerst hebben gesaneerd, vervolgens is deze uitgebreid met het gebouw
van een voormalige rijwielfabriek en nu worden er TL-buizen, gloei
lampen en glas gemaakt. Bij de opening van de gemoderniseerde fa
briek waren president Suharto en sultan Hamengku Buwono ix van
Djokjakarta naar Surabaja gekomen. Er was veel belangstelling van
regeringswege en van diplomatieke zijde. De gebruikelijke toespraken
ontbraken niet. Ik zat naast Suharto die officieel slechts Bahasa Indonesia spreekt en alles laat vertalen. Op mijn vraag of ik in het Engels
dan wel in het Nederlands zou spreken, antwoordde hij: “Meneer
Philips, u zult mij verplichten als u in het Nederlands wilt spreken. Ik
wil graag dat onze verhouding met Nederland en Philips zo goed mo
gelijk is.”
Mijn toespraak was in het Nederlands en er is gelukkig hartelijk bij
gelachen. De Indonesiërs lachen graag en velen verstaan nog goed onze
taal. In kon mij verkneuteren om al die buitenlanders, die maar niet
begrepen waarom die Indonesiërs zoveel plezier hadden.
Vandaag staat in Bandoeng de Philips-Ralin Radio- en Televisiefabriek, die de laatste jaren tot een flink bedrijf is uitgegroeid.

i
*
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AFRIKA

Afrika is een machtig groot werelddeel met ongedacht veel mogelijk
heden, waar ik tot op de huidige dag, eind 1975, tal van reizen heb
gemaakt. Daarbij bezocht ik meermalen de drie landen van de OostAfrikaanse Gemeenschap, Tanzania, Kenya en Uganda.
Bij het eerste bezoek aan Kenya was mijn zoon Ton bij me. Hij had
voor Morele Herbewapening maanden in Afrika gewerkt, zodat hij
enkele gebieden goed kende. Bij die gelegenheid hebben wij kennis
gemaakt met Kenyatta, de president van Kenya. Jomo Kenyatta, ge
boren in 1893, is niet alleen ouder maar vooral wijzer dan veel Afri
kaanse leiders. Hij beseft, dat men zijn doel het best kan bereiken
langs de wegen der gematigdheid. Bij ons bezoek in Kenya’s hoofdstad
Nairobi had ik een goede introductie. Kenyatta zei:
‘Wel, meneer Philips, in mijn gevangenschap was ik blij, dat ik voor
de halve prijs een Philipsradio kon kopen. Daardoor kon ik in contact
blijven met wat er in de wereld gebeurde.’
Hij zinspeelde erop dat hij in 1953 wegens betrekkingen met MauMau tot ‘detention’ was veroordeeld. Ik merkte op dat hij het beter
had getroffen dan ik, want in mijn gevangenschap mocht ik geen radio
hebben. Kenyatta vroeg lachend, wanneer dat was geweest en ik legde
hem uit dat ik mijn gevangenschap aan de bezetters van Nederland te
danken had. Bij een gesprek over het werk van mijn zoon, die maan
denlang door Kenya had gereisd om de film „Freedom” van Morele
Herbewapening in de landstaal Swahili te vertonen, liet de president
zich ontvallen:
‘Uw zoon kent Kikuyuland beter dan ik!’
Mijn reis gold een onderzoek naar de mogelijkheden voor een gloei
lampenfabriek in Kenya. Daarbij hield ik rekening met de KampalaOvereenkomst, die de oprichting van dezelfde soort fabrieken in alle
drie de staten beoogt te voorkomen. Wij wilden gloeilampen gaan ma
ken in Kenya en radio’s in Tanzania. Onder de indruk van de vele
negatieve kreten die in Afrika worden gehoord zei Ton tegen
Kenyatta:
‘Meneer de president, mijn idee is dat uw stem in Afrika veel luider
moet klinken. Uw stem moet klinken over de jungle als het gebrul
van een leeuw.’
Wat Ton zei, moet voor Kenyatta iets hebben betekend. Een week
later waren wij in Kampala, de hoofdstad van Uganda, waar de rechts
kundige faculteit is gevestigd van de gemeenschappelijke universiteit
van de drie landen. Daar was groot feest: Kenyatta werd benoemd tot
doctor honoris causa van de Oostafrikaanse universiteit. Onder de
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staatshoofden die naar Kampala waren gekomen bevond zich Julius
Nyerere, de president van Tanzania. Hij zou de nieuwe doctor vol
gens de Engelse traditie de ‘kappa’ om de schouders hangen. Wij
maakten kennis met het Afrikaanse gevoel voor humor. Daar stond
de grote, indrukwekkende Kenyatta voor de kleine, tengere Nyerere.
De wel zeer diepe buiging die Kenyatta moest maken om van zijn
collega-president het teken van zijn waardigheid te ontvangen, leverde
zo’n humoristisch toneeltje op dat alle toeschouwers brulden van het
lachen. Toen ging Kenyatta spreken. Eerst merkte hij met wat lichte
spot op dat de mens vandaag voor allerlei functies een titel moet
hebben.
‘Alleen als minister heb je geen titel nodig en als president helemaal
niet. Tot nu toe heb ik het zonder titel kunnen doen. Daarom is het
voor mij een grote eer, dat ik benoemd ben tot doctor in de rechts
wetenschap. Vandaag verheugen wij ons over de bevrijding van het
imperialisme. Welk een grote vooruitgang!’ Met verheffing van stem
vervolgde hij: ‘Maar nu moeten wij oppassen voor een nog veel groter
gevaar, namelijk de infiltratie met de verkeerde ideeën! Wij moeten er
goed voor waken dat wij niet op een gevaarlijke weg komen, willen
wij niet een juk te dragen krijgen, nog veel zwaarder dan wat wij met
zoveel moeite eindelijk konden afschudden.’
Na die toespraak barstte een stormachtig applaus los. Toevallig
zaten wij achter de ambassadeur van de Chinese Volksrepubliek. Die
klapte niet, evenmin als zijn vrouw.
Van mijn vele contacten met Nyerere is mij een gesprek bijgeble
ven, dat ik in 1967 op doortocht in Tanzania met hem had. Hij vroeg
of ik met de Chinese Volksrepubliek zaken deed. Ik kon slechts zeg
gen, dat de handel van Philips met dat land niets te betekenen had.
Tanzania onderhoudt daarmee echter uitstekende betrekkingen, dus hij
vroeg naar de reden. Ik legde hem uit:
‘Meneer de president, in de jongste wereldoorlog was mijn land
bezet door de Duitsers en heb ik kennis gemaakt met het nationaalsocialisme. Dat was dictatuur. Hoe je zo’n dictatuur noemt, maakt niets
uit, maar altijd wil een dictatuur het menselijk geweten uitschakelen
en daarvoor dat van de staat in de plaats stellen. Met eigen ogen
heb ik gezien, dat het de dood van de ziel van een volk betekent. Ik
heb onder de invloed daarvan mensen zien omvallen, ik heb aannemers
voor de verleiding zien bezwijken, ik zag de corruptie, maar het ergste
in mijn ogen was de aanslag op de ziel van het volk. Toen heb ik voor
mijzelf het vaste besluit genomen, dat ik nooit aan zo’n regime mede
werking zou verlenen. Of het gaat om fascisme, nationaal-socialisme
of communisme, ik wil er liefst zo weinig mogelijk mee te maken heb-
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ben. Wanneer Rood China van mij tien miljoen lampen wil kopen, die
het trouwens overal kan bestellen, dan zeg ik: ‘Alstublieft heren, dat is
onze prijs,’ maar ik pas ervoor met deze landen industrieel samen te
werken.’
Het kon niet uitblijven, dat wij over de toestand in Zuid-Afrika
spraken. Daarover heb ik een eigen mening. Ik zei tegen Nyerere:
‘In de eerste plaats heeft het mij altijd getroffen, hoe openhartig
daar wordt gesproken over misstanden, zoals die in de bantoesteden
rond Johannesburg kunnen voorkomen. Iedereen kan zeggen wat hij
ervan vindt, mits hij geen volslagen opruiende taal uitkraamt. Voor
zover ik weet, worden er geen mensen om politieke redenen ter dood
gebracht, maar dat de blanke bevolking daar niet in zee wil worden
gejaagd, dat moet ook u kunnen waarderen. Als u in de minderheid
was, zou u dat ook nooit aanvaarden. Ik zal niet ontkennen, dat er in
Zuid-Afrika verkeerde dingen gebeuren, maar wat is er bijvoorbeeld
in Zanzibar voorgekomen? Die afschuwelijke moordpartijen zullen
uw instemming toch ook niet hebben gehad en ik zou uw regering
niet alleen daarop willen beoordelen.
Voor mij heeft deze zaak nog een bijzondere kant. In de Zuidafrikaanse natie zie ik de stamverwantschap met mijn eigen volk. They
are of my tribe. Ik zal er daarom achter staan, ook al ben ik het met
de politiek niet geheel eens. Trouwens, ik ben ervan overtuigd, dat ik
op die manier uw zwarte broeders het beste help. De Zuidafrikaners
hebben met ons in Nederland veel gemeen. Ze zijn verduiveld eigen
wijs en je krijgt ze geen stap vooruit als je tegen ze schopt. Je krijgt
ze alleen verder door hun vertrouwen te winnen. Je kunt proberen
hun je eigen ideeën duidelijk te maken, zonder het alles beter te willen
weten, maar dat is voor Nederlanders niet zo gemakkelijk. Toch geloof
ik dat het een goede zaak is met dat Zuidafrikaanse volk vrienden
te zijn.
Want wat zult u zien, meneer Nyerere? Op zeker ogenblik trekken
de Chinezen uit Afrika weg, de Russen trekken weg, de Engelsen
trekken weg, de Europeanen trekken weg (ik heb dat gezegd ver
voordat iemand dacht aan de toestanden als die anno 1975 in Angola!),
de Amerikanen trekken weg, maar de enigen die niet weggaan zijn de
Zuidafrikaners.
Bent u daar wel eens geweest, meneer Nyerere. Nee? ... Jammer’
U zou eens moeten zien welk een ontwikkeling dat land doormaakt,
wat er wordt gedaan voor de vooruitgang op allerlei gebied, wat men
daar aan industrieën opbouwt. Ik weet hoe premier Vorster en de
andere leiders geïnteresseerd zijn in de ontplooiing van geheel Afrika.
De welvaart van Afrika is ook hun toekomst.’
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‘Maar meneer Philips, die lui willen toch altijd ons land binnenvallen.’
‘Dan bent u verkeerd ingelicht. Ik heb veel met hen gesproken en
ik weet dat ze daar niet aan denken.’
‘Zij hebben toch een basis in Rhodesië.’
‘Het enige wat zij willen verhinderen is het binnendringen van ter
roristen in hun land. Dat zou u evenmin toelaten. Maar het is een
verhaaltje dat zij agressief willen optreden tegen de andere Afrikaanse
staten.’
Beiden bleven we bij onze mening, zodat ik opmerkte:
‘Wij worden het niet eens. Wij hebben op verschillende punten
niet dezelfde inzichten. Ik ben bijvoorbeeld geen socialist.’
‘Ja, dat begrijp ik best.’
‘Toch denk ik, dat u mij niet de juiste motieven toeschrijft. U ziet
in mij vóór alles de man van het kapitaal. In werkelijkheid wil ik
echter in de allereerste plaats dat de mensen de vrijheid hebben om
zichzelf zoveel mogelijk te ontwikkelen, zelf kansen te scheppen,
initiatieven te nemen en zelf daarvoor de verantwoordelijkheid te
dragen. Als de staat alles wil doen en alles gaat regelen, is dat proces
niet meer te stoppen. Dat gaat dan steeds verder. We worden allen
slaven van de staat. Daarom voel ik niets voor het socialisme.’
Bij ons hartelijke afscheid na dat gesprek zei ik:
‘Ik kan mij indenken dat wanneer ik in deze buurt ben, u vol schrik
denkt: Nu komt die vervelende meneer Philips hier langs. Moet ik
hem ontvangen, ja of nee?’
‘Nee, meneer Philips,’ aldus Nyerere, die bijzonder innemend is.
‘Wanneer u in ons land komt, moet u het mij laten weten. Ik maak
graag een uurtje voor u vrij. Ik vind het interessant met u van ge
dachten te wisselen.’
Op mijn reizen is het niet bij praten gebleven. In Kenya’s hoofdstad
Nairobi hebben wij een fabriek van gloeilampen en grammofoonplaten,
te Arusha in Tanzania maakt onze kleine fabriek radio’s en grammo
foons. Daar werken 120 mensen, waaronder één Europeaan. Men kan
zich moeilijk voorstellen hoe fel al die jonge werkers ernaar streven
zich te ontwikkelen. Dat doen zij op hun avondscholen. Sommigen
bereiken het peil van de h.t.s. De magazijnmeester, de kassier, de jon
gens die het onderhoud verzorgen of het gereedschap repareren, het
zijn allen lokale krachten. Dat is een stukje van ons werk. Het typeert
onze aanpak en Nyerere weet dat zeer te waarderen. Tegen mij heeft
hij eens gezegd: ‘We want a lot of Philipses in this country.’
Uit het voorgaande blijkt, dat ik dikwijls in Zuid-Afrika ben ge
weest en dat ook daar Philips zijn activiteiten heeft ontplooid. Mijn
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laatste reis naar de Republiek van Zuid-Afrika heb ik in gezelschap
van mijn vrouw in 1974 gemaakt. Het was onze bedoeling speciaal met
de thuislanden kennis te maken, waarvan wij Gazankulu, Lebowa,
Bophuthattswana en Transkei hebben bezocht. Wij werden door de
zwarte ministers dezer landen gastvrij ontvangen. Het zijn de enige
leiders in Afrika die op democratische wijze door hun volk zijn ge
kozen. Als iets ons daar duidelijk is geworden, dan was het wel hoe
zeer zij erop gebrand waren dat Philips in hun contreien fabrieken zou
oprichten. Wij hebben een fabriek in Roslyn, tegen het thuisland
Bophuthattswana aan. De werknemers zijn allen uit dat land afkomstig
en men is ons daar zeer dankbaar voor de geboden werkgelegenheid.
De fabriek ziet er keurig uit. Philips betaalt de hoogste lonen en
brengt er welvaart. Onze zwarte broeders in zo’n gebied staan ver
bijsterd over de houding van hun christenbroeders in de Wereldraad
van Kerken, die onze activiteiten daar willen boycotten.

ZUID-AMERIKA

Mijn vele bezoeken aan Zuid-Amerika leidden tot legio ervaringen,
waarvan ik in dit bestek slechts enkele kan vermelden. Eén betreft het
bezoek aan het Andesgebergte in Peru, dat ik op één van mijn reizen
naar dat land bezocht. Omdat mijn dochter Digna toentertijd voor
Morele Herbewapening in Zuid-Amerika werkte, had ik haar verzocht
ook naar Peru te komen. Zij sprak vloeiend Spaans en Portugees, dus
ik had aan haar een prettig reisgezelschap en een uitstekende tolk.
In Peru werkt het verre verleden nog altijd sterk door. Inwoners
van Indiaanse afkomst leven er nog in primitieve omstandigheden en
zijn analfabeet. Hun verleden kennen zij niettemin vrij goed, dank zij
de overlevering. Daarin neemt de geschiedenis van het Inka-rijk een
belangrijke plaats in. Dat was een streng gereglementeerde samen
leving, die veel had van een totale ambtenarenstaat. Toch leefde het
Inka-volk op een manier, die men vandaag in gedichten en verhalen
over die periode graag wil verheerlijken. Het oude volk kende wel
tien soorten tarwe en beoefende op de hoog gelegen terrassen de
landbouw op een geheel eigen manier. Zijn cultuur werd eeuwen ge
leden door van overzee binnengevallen veroveraars met geweld ver
nietigd en daardoor is bij deze bergbevolking de achterdocht gebleven
tegen alles wat uit de valleien komt. Dat waren de bleekgezichten, de
indringers. Het is voor de professionele onruststokers vrij gemakke
lijk de bevolking van de Andes op te zetten tegen alles wat van buiten,
dus van beneden komt.
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In het vlakke land ligt het economische zwaartepunt van Peru. Over
de heersende toestanden, die zelfs nog feodaal kunnen zijn, wil ik niet
uitweiden. De regiems wisselen elkaar vrij snel af. Toch wordt er
veel gedaan aan hervorming zoals een nieuwe landverdeling, verbete
ring van het wegennet en de communicatie, maar de vooruitgang vor
dert slechts langzaam. Veelal is men afhankelijk van buitenlandse initia
tieven en ik constateer dat de internationale ondernemingen met hun
grote ervaring over het algemeen meer tot de welvaart bijdragen dan
de door de staat georganiseerde bedrijven.
Bij een bezoek aan dit land met zoveel resten van een oude bescha
ving ontdekt men, dat zo’n cultuur ook in technisch opzicht sterke
punten had. Het Inka-volk leefde in een vulkanisch gebied en kende
een bewonderenswaardige methode om gebouwen beter bestand te
doen zijn tegen aardbevingen. Men metselde de grote stenen niet,
doch schuurde ze sluitend op elkaar, zodat bij een aardschok de ste
nen onderling konden meegeven zonder hun verband te verliezen.
De toerist zal in Peru zelden een bezoek aan het universiteitsstad je
Cuzco achterwege laten. Eens was het de hoofdstad van het rijk der
Inka’s. Onze reis daarheen ging per vliegtuig, in gezelschap van onze
landenchef en de plaatselijke Philipsman met zijn vrouw. Het doel
van onze reis was echter het merkwaardige stadje Macchu Picchu,
dat in 1912 na eeuwen onder planten en bomen verborgen te zijn ge
weest werd opgegraven. Het heet dat de stad om onbekende reden
door de bewoners is verlaten en dat de Spanjaarden nooit van haar
bestaan hebben geweten. De verbinding tussen Cuzco en Macchu be
stond uit een hoogst eigenaardig treintje. Drie of vier tramwagentjes,
aangedreven door een Fordmotor, vertrokken ’s ochtends vroeg, be
laden met tien tot twaalf passagiers, bijna allen toeristen. De reis over
een 4000 m hoge bergpas gaat niet langs de gebruikelijke scherpe
bochten, want dat zou de spoorbaan veel te kostbaar maken. Langs een
zigzag lopende baan klommen de trammetjes naar boven. Eerst een stuk
vooruit, tot een eindpunt, daar werd een wissel omgezet, dan ging
het, schijnbaar achteruit, omhoog naar het volgende keerpunt, vandaar
reden we weer vooruit verder opwaarts en eindelijk arriveerde de
trein boven. Eenmaal over de pas zakten we geleidelijk het dal in van de
Urabambarivier. Ik heb een tijdje naast de bestuurder gezeten, wat een
griezelige sensatie opleverde. De baan was slechts matig in orde, veel
dwarsliggers lieten het afweten, maar het railverkeer kan iets hebben.
Voor het vrachtvervoer dienden twee stoomlocomotieven, die tevens
de Indianen vervoerden, in primitieve wagens. De stationnetjes onder
weg waren ook al geen voorbeelden van keurig onderhoud. Bij ons
station wachtte de bus, die ons naar Macchu Picchu bracht. In een
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klein hotel hebben wij overnacht en de volgende dag hebben wij in
alle rust de overblijfselen van een oude beschaving kunnen bezich
tigen. Het was voor ons een indrukwekkende belevenis. Bovendien
betekende voor mij deze excursie naar een zo geheel andere wereld
een welkome afwisseling in een doorgaans overladen reisprogramma.
Toch hoort dat bij een bezoek aan een land. Bij mijn reizen heb ik er
trouwens altijd naar gestreefd niet alleen hoofdsteden en toeristen
plaatsen te bezoeken, maar tot soms diep in het binnenland door te
dringen, om een beter beeld van de werkelijke verhoudingen en toe
standen in zo’n land te krijgen. Zo heb ik in Peru ook het Amazone
gebied bezocht, waar ik weer totaal andere indrukken opdeed. In
Argentinië en Brazilië heb ik evenmin uitsluitend de kustplaatsen be
zocht, maar heb ik ook in het binnenland streken en staten verkend.
Ik vervolg nu mijn relaas van ons bezoek aan Cuzco. De terugreis
van Macchu Picchu naar Cuzco verliep minder vlot. Bij elk keerpunt
moesten wij eindeloos wachten. Er was iets niet in orde. Opeens, er
gens 3000 m hoog, stond een kapotte stoomlocomotief en nu moest de
andere machine komen om de patiënt weg te slepen. Daar zaten wij
gestrand: drie trammetjes vol passagiers. Het werd een grote verbroe
dering tussen toeristen uit alle windstreken. Er werden allerlei talen
gesproken, Spaans, Frans, Engels, Schwyzerdütsch, door een monteur
uit Zwitserland die in een energiecentrale had gewerkt en voordat hij
naar Europa terugkeerde Macchu Picchu wilde hebben gezien. In de
avond werd het ijzig koud. Van aangesleepte boomtakken werd een
groot vuur gemaakt, maar een Amerikaan, die voor een hulpprogram
ma in Peru vertoefde, toonde ons aan dat een klein vuur veel effectie
ver warmte gaf. De Indianen hadden hem geleerd, dat je daaraan
beter je handen en de rest kon warmen. Tot onze verbazing staken
onze Indiaanse gidsen de hele berghelling in brand, wat een fantas
tisch gezicht opleverde. Dat kon geen kwaad, want in tienallen kilo
meters in de omtrek was geen mens te bekennen.
Wij hadden zelf onze poncho’s meegenomen en konden ons tegen de
koude op 3000 m hoogte redelijk beschermen. Gelukkig was na enige
uren de baan weer vrij. Ongewild hadden wij, toen wij de terugreis
opnieuw aanvaardden, een indruk gekregen van de grootse verlaten
heid van dit Andesgebied, waar toch in deze bergen miljoenen India
nen wonen, nog altijd vol argwaan tegen de moderne beschaving. Diep
in de nacht kwamen wij in Cuzco aan. Op weg naar het hotel zagen
we reeds de Indiaantjes lopen, gebogen onder hun zware pakken, in
een typisch sukkeldrafje met kleine passen op weg naar de markt
om hun waren aan te bieden. Zij kwamen van uren ver uit de omtrek.
Wat mij uit deze tocht is bijgebleven is de herinnering aan de mach-
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tige aanblik van deze bergen, die hoog tot aan de hemel reiken en toch
tot hun kruin met bossen zijn begroeid, geheel anders dan wij in
Europa zijn gewend.

Een kleine verrassing die een reis naar Argentinië mij heeft opge
leverd, wil ik hier noemen. Ik werd in Buenos Aires ontvangen door
de directeur van een koelkastenfabriek. Er was een feest gearrangeerd
met honderden gasten in zijn quinta, een buitenplaats niet ver van de
grote stad. Het begon met een ‘assado’, het opdienen van allerlei stuk
ken van een aan het spit gebraden rund. In een grote tent werd mijn
vrouw een prachtige broche aangeboden en iemand fluisterde mij in
het oor, dat er voor mij ook nog een verrassing in petto was. Onze
directeur in Argentinië, drs. P. H. Ie Clercq, vandaag vice-president,
waarschuwde mij dat ik volgens de gebruiken van het land zo’n ge
schenk beslist niet kon afslaan, wat het ook mocht zijn. Ik beloofde
hem dat ik alles zou accepteren, als het dan maar geen paard was. Bui
ten volgde er nu een groot sportief vertoon, waarbij ook een ringstekerij
werd gehouden; plotseling kwam er op een bijzonder kittig paardje
een ruiter binnenrijden, geflankeerd door twee andere ruiters, de een
met een bord waarop het embleem van Philips stond, de ander met
het embleem van de koelkastenfabriek. Het drietal ging op de ere
tribune af en ... het paard werd mij aangeboden’ Ik kon niet anders
zeggen dan dat het een schitterend geschenk was. Ik heb er dadelijk
wat op gereden, het was een juweel van een paardje, maar ik dacht:
hoe krijg ik dit beestje naar Nederland? Gelukkig was er onder de
gasten iemand van de rederij Van Nievelt Goudriaan, die mij aanbood
het paard naar Nederland te vervoeren. Nog enkele jaren heb ik dat
leuke paardje bij ons op De Wielewaal gehad, maar het heeft op een
onzalige dag bronchitis gekregen en is voortijdig aan zijn eind ge
komen.
Weer een totaal andere ervaring had ik in Brazilië, waar wij in Sao
Paulo grote fabrieken hebben. Daar werkte een goede Brabander,
afkomstig van onze Jongensnijverheidsschool, nu chef van onze af
deling metaalwaren. Hij was erin geslaagd Braziliaanse gereedschapsmakers op te leiden! Evenals vroeger bij ons waren die specialisten
uit Tsjechoslowakije, Duitsland en Italië afkomstig. Men geloofde ook
daar niet dat geboren Brazilianen dat vak konden leren! Volgens ge
woonte sprak ik bij mijn bezoek ook met de vertegenwoordigers van
het personeel. Het was moeilijk met die arbeiders enig contact te krij
gen. Ik vroeg wat hun zorgen waren. ‘Wat zijn de dingen die jullie
het meest bezwaren? Ik bedoel niet de klachten over het loon, want
die bestaan overal. Maar wat hindert jullie nog meer?’
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Niemand deed eerst een mond open. Ik hield aan: ‘Waaraan denken
jullie als je de poort uitgaat?’ Nu kwam er werkelijk iets los: zij
dachten eraan hoe ze naar huis moesten komen. De verbinding per
openbaar vervoer naar de stad was bar slecht. Iemand moest soms drie
kwartier of langer wachten op de bus, die naar zijn woonwijk ging.
Te Sao Paulo hebben de industriëlen een club, die te vergelijken is
met onze Fabrikantenkring te Eindhoven. In hun gebouw werd ik uit
genodigd om een causerie te houden over het industrieel beleid volgens
de moderne opvattingen. Bij die gelegenheid heb ik het probleem van
de onvoldoende verbinding tussen de woonwijken en de fabrieken aan
geroerd. Mijn vraag was: is daaraan niet wat te doen? Volgens mijn
indruk was de stemming onder de arbeiders nog zo, dat men gemak
kelijk hun vertrouwen kon winnen, maar ik betwijfelde of dat altijd
zo zou blijven, als men ook niet iets voor hen deed. Men moest daar
om zoeken naar middelen om deze moeilijkheden voor de arbeiders op
te heffen, bijvoorbeeld een railverbinding met het industrieterrein. Ik
dacht zelfs aan een monorail. Sao Paulo was een stad met zes miljoen
inwoners, dus men kon daar iets beginnen. Ik heb nog gewezen op de
mogelijkheden om als industriëlen met behulp van de overheid en een
buitenlandse combinatie, die dan ook een behoorlijke concessie moest
krijgen, met betrekkelijk geringe offers zo’n achterstand in te halen.
Mijn eindconclusie luidde: als dat goed wordt aangepakt, kan nog dit
jaar met de aanleg worden begonnen.
Het is alweer jaren geleden dat ik het denkbeeld heb geopperd en
ik weet, dat men nu werkelijk met een metro bezig is. Ik zag het als
mijn taak te trachten deze collega’s industriëlen ervan te overtuigen,
dat hun verantwoordelijkheid meebracht aan de noden van hun mensen
te denken en er dan ook iets aan te doen. Voor het gehele industriële
klimaat is het noodzakelijk het vertrouwen van de medewerkers te
winnen en het is niet voldoende indien wij dat in onze eigen bedrijven
trachten te doen. Dat moet door vele industriëlen worden aangepakt.
Ik heb de indruk dat heden ten dage, vooral bij de jongere managers
in de industrie, de mentaliteit in Zuid-Amerika zich in gunstige zin
wijzigt.
Tot besluit wil ik nog noemen de vele contacten die ik heb gehad
met de gewone havenarbeiders van Rio de Janeiro. Het zijn geweldige
strijders voor gezonde toestanden in de havens waar sinds hun over
winning in 1956 op de corrupte leiding van de vakbeweging niet meer
is gestaakt. In het centrum van Morele Herbewapening in de bergen
bij Petropolis heb ik hen menigmaal aangetroffen met mensen uit de
industrie van Brazilië. Het is hoopgevend te zien hoe ook in ZuidAmerika een geest van samenwerking alle klassenbarrières doorbreekt.

19
Als eerste man op de brug
In de laatste jaren van Frans Ottens presidentschap had ik bewust
toegeleefd naar de situatie dat ik zijn werk zou overnemen, maar toen
het in maart 1961 zo ver was, voelde ik dat toch als een gewichtig
moment in mijn leven. Nu was het mijn beurt een grote traditie voort
te zetten, als eerste man op de brug. Wanneer ik over de uitgestrekte
fabriekscomplexen reed of voor Philips in het buitenland op reis was,
kon mij soms een gevoel van trots overvallen — wat ik als gewoon
mens hier gerust mag uitspreken — dat ik aan de top stond van zo’n
geweldig concern. Dat was spoedig voorbij. Het besef van grote ver
antwoordelijkheid, vermengd met dankbaarheid, trad daarvoor in de
plaats Deze zware last heb ik vertrouwende op God met opgewekt
heid gedragen, ook als er moeilijke beslissingen moesten worden ge
nomen. Nooit had ik deze taak kunnen volbrengen zonder de raad van
bestuur. Daarvan was ik de voorzitter, waarbij ik voortdurend goed
besefte dat wij het werk met ons allen deden. Onze ploeg bestond uit
Guépin, Tromp, De Jonge, Casimir, Deenen, Van Dijk, Hartong,
Hazeu, Jenneskens en Ooiman.
Dat gezamenlijk werken heeft mij grote voldoening gegeven. Of
mijn collega’s dat ook zo hebben gevoeld, of zij nooit eens dachten
dat ik wat eigenwijs was en zich afvroegen waarom ik iets nu zó en
niet anders deed, wil ik hier buiten beschouwing laten. Eerlijk gezegd
vermoed ik dat wel, maar wie kan daar geheel aan ontkomen? Wat ik
in de eerste plaats wilde, was de raad soepel laten functioneren. Mijn
collega’s moesten kunnen werken zonder te worden gehinderd door
onderlinge spanningen. Nooit is dat geheel en al te bereiken, er bestaat
de ‘choc des opinions’, doch wanneer de meningsverschillen geen per
soonlijk karakter krijgen, werken ze slechts positief. Naar mijn idee
hebben wij het globaal genomen niet zo slecht gedaan. Eerst had ik als
president de steun van mijn oude collega’s, later is de raad van bestuur
verjongd en doordat het proces zich geleidelijk voltrok, hielden wij
eenzelfde manier van werken en pasten wij ons onderling goed aan.
Aan onze samenwerking denk ik altijd met plezier terug en dat het
effect gunstig is geweest, spreekt uit de groei van de onderneming.
In 1961 zetten wij voor ƒ 4,9 miljard om, in 1971 voor ƒ 18,1 miljard.
In dezelfde periode groeide ons gezamenlijk personeel van 226.000 tot
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367.000 man. Daar werkte toe mee dat onze activiteiten over de hele
wereld zich in gunstige sectoren afspeelden. Dat gold voor de tele
visie, op welk gebied wij ons met succes als toeleveringsbedrijf voor
andere fabrikanten hadden ontwikkeld. Vooral onze hoofdindustriegroep el co ma (elektronische componenten en materialen) had een
uitgebreid assortiment opgebouwd. Het was de tijd van de overgang
van de radiobuizen naar de transistors en de grote vooruitgang van de
beeldbuizen.
Bij de produktie van beeldbuizen moesten wij na de oorlog de
Amerikaanse technieken volgen, maar allengs hebben wij zelf belang
rijke vindingen gedaan. Zo wisten wij deze buizen dusdanig te ver
sterken, dat het schutglas ter beveiliging tegen een implosie overbodig
werd. Deze versteviging van de buis hebben wij bereikt door het aan
brengen van een stalen band om het beeldscherm, welke constructie
algemeen is overgenomen. Wij waren daar vrij trots op. Met succes
hebben wij ons toegelegd op de verbetering van de fluorescentiestoffen met behulp waarvan het kleurenbeeld wordt gevormd. Ook
waren wij één van de eersten die de beeldbuis platter konden maken,
door middel van een nieuw geconstrueerd elektronen-‘kanon’ en dito
afbuigspoelen. In ons laboratorium werden verschillende nieuwe sys
temen bestudeerd en beproefd. Intussen verrezen over de hele wereld
onze beeldbuisfabrieken en in Europa, Brazilië en Taiwan onze fabrie
ken voor beeldbuizenglas. Op glasgebied hadden wij een grote er
varing. In 1916 kwam onze eerste glasfabriek in Eindhoven tot stand
en vandaag leiden wij meer dan 20 glasfabrieken, verspreid over alle
continenten.
Heel belangrijk waren de ‘integrated circuits’, de geïntegreerde scha
kelingen. In een onbegrijpelijk klein bestek waren daarin de functies
van honderden elektronische onderdelen samengebracht. Ofschoon
wij wetenschappelijk gezien daarvan alles wisten, waren de Amerika
nen ons in de toepassingen aanvankelijk vooruit, dank zij de geweldige
impuls van de ruimtevaart. Deze stelde zware eisen aan de miniaturi
sering van elektronische systemen, die uitermate compact en licht
moesten zijn, met een miniem stroomverbruik. Wij kregen know how
van Westinghouse, die op dat gebied vooraan stond, doch die na enige
tijd de produktie van integrated circuits staakte. Daarna hebben wij
met Fairchild samengewerkt, waaraan ik enige interessante bezoeken
aan Californië dankte. In de massafabricage waren zij ons eerst voor
uit, later groeiden wij gezamenlijk verder en wij zaten toen voort
durend in eikaars vaarwater. De relatie werd verbroken en nu werken
wij nauw samen met Signetics in Amerika. Op veel markten kunnen
wij onze partij flink meeblazen.
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Bepaald spectaculair mochten de resultaten van onze plumbiconbuis
worden genoemd, ontworpen voor het gebruik in de camera voor de
kleurentelevisie. Experimenten hadden geleerd dat een loodoxidelaag
in de buizen van een kleurentelevisiecamera de beste resultaten kon
opleveren. Het heeft evenwel acht jaren geduurd, voordat men op
deze grondslag een betrouwbare buis kon maken. Deze proeven heb
ik gedurende mijn presidentschap geïnteresseerd gevolgd en toen de
eerste plumbiconbuizen waren gemaakt, met slechts een levensduur
van enkele minuten, toonde ik mij zo overtuigd van het uiteindelijke
succes, dat ik daarmee onze onderzoekers een hart onder de riem heb
gestoken. Meermalen had ik immers ondervonden dat men een nieuw
produkt met een aanvankelijk te korte levensduur tenslotte voor de
praktijk bruikbaar wist te maken. Zo ook de plumbiconbuis, die in
de kleurentelevisie een ware revolutie teweegbracht. De kleurenweer
gave kwam met één slag op veel hoger peil. Deze buis wordt nu
vrijwel in alle kleurencamera’s in de wereld toegepast en zonder deze
buis zou de kleurentelevisie niet meer zijn in te denken. Plumbicon
buizen worden te Eindhoven en in een Philipsfabriek in Amerika ver
vaardigd.
Onze vele activiteiten stelden hoge eisen aan de financiële mid
delen. Ongetwijfeld was Philips een financieel sterke en soliede onder
neming, maar allengs was het aandelenkapitaal naar verhouding klein
geworden. In 1962 wilden wij door een emissie ons kapitaal aanmerke
lijk vergroten. Zo stond ik in het begin van mijn presidentschap voor
mijn eerste ontmoeting met de kapitaalmarkt. Het ging om ruim
f 150 miljoen nominaal, voor die tijd een aanzienlijk bedrag, waarbij
de vaststelling van de koers van uitgifte uitermate belangrijk was. Ten
slotte werd deze bepaald op 475%, waarbij wij op het laatste ogenblik
onder druk werden gezet om lager te gaan zitten. Ik heb het been
wel stijf moeten houden om die koers erdoor te krijgen. Wij hadden
de wind echter niet mee. Op de beurs in New-York deed zich juist
een scherpe baisse voor, zodat het geen gemakkelijke operatie werd,
maar de emissie slaagde. Merkwaardig genoeg is het onze laatste grote
aandelenuitgifte geweest! Sindsdien is ons aandelenkapitaal door di
verse uitkeringen van stockdividenden vergroot. De emissie van 1962
maakte de financiering van nieuwe produkties mogelijk en bovendien
konden wij belangen in andere bedrijven verwerven.

OVERWEGINGEN BIJ OVERNEMING EN FUSIE

Tot de belangrijke gebeurtenissen, waarvoor wij na de oorlog en zeker
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tijdens mijn presidentschap gesteld werden, behoorden het ontstaan
en de groei van de Europese Economische Gemeenschap. Het geleide
lijke opheffen van douanebarrières maakte voor Philips een meer doel
matige verdeling van de produktie over de deelnemende landen moge
lijk, hetgeen echter ook zijn problemen opleverde. Daarnaast leidde
de Europese eenwording tot talrijke fusies en samenwerkingen. In
onze tijd zijn deze onvermijdelijk geworden. Hoe wantrouwend me
nigeen daar ook tegenover staat, volgens mijn vaste overtuiging kun
nen slechts grote combinaties van Europese ondernemingen het ten
slotte opnemen tegen de wereldconcerns, waarbij ik in het bijzonder
de Amerikaanse en de Japanse op het oog heb. In de meeste landen
zijn de industrieën afzonderlijk zelden bij machte de nodige kracht
voor de strijd op de wereldmarkt op te brengen. Gelukkig zijn er tal
van kleinere, goed geleide gespecialiseerde bedrijven, die nog een
toekomst hebben.
Geen enkel bedrijf vindt het echter prettig te worden overgenomen.
Dat wordt nog sterker gevoeld, wanneer daarbij van een buitenlands
initiatief sprake is. Dikwijls worden plaatselijke directeuren ontslagen,
op hun stoel komen vreemden, de sfeer verandert en zelfs als de zaken
zich ten goede keren, wordt de bemoeiing of bevoogding niet met
vreugde begroet. Het gaat meestal niet om de sterkste bedrijven. Een
zaak die prima loopt, wordt zelden overgenomen. Die wordt dan zo
duur, dat het daarin gestoken kapitaal te moeilijk rendabel kan worden
gemaakt.
Onze vestiging in Engeland nam op haar terrein een behoorlijke
positie in, maar in de professionele sector streefden wij naar een gro
tere afzet op de Britse markt. Een mogelijkheid daartoe deed zich
voor, toen het bekende Engelse Pyeconcern in moeilijkheden kwam
te verkeren. Pye, gevestigd te Cambridge, was als typisch Engelse
onderneming door de enthousiaste pionier G. A. Stanley tot bloei
gebracht. Men bleek zich echter te hebben misrekend bij het op
grote schaal verhuren van televisietoestellen. De klap kwam zo hard
aan, dat de Pye-aandelen op de Londense beurs angstwekkend kelder
den. Wij hebben besloten door een bod op deze aandelen te trachten
een meerderheidspositie in Pye te verwerven. Het was een grotere
transactie dan wij in deze lijn gewend waren. Daarbij stond mij een
bijzonder doel voor ogen. Indien het mogelijk zou zijn met Pye een
samenwerking tot stand te brengen waarbij de Engelse identiteit vol
komen intact bleef, zou dat een voorbeeld kunnen zijn van de juiste
manier waarop men in Europa zulke fusies kan realiseren, over de
grenzen heen!
Welnu, na de transactie handhaafden wij om te beginnen zo veel
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mogelijk de topleiding van het concern. Stanley senior had zich daar
uit reeds teruggetrokken. Op zijn stoel plaatsten wij als managing
director de man van Pye, die hun directeur in Australië was geweest.
Ook de ‘board’ bleef zoveel mogelijk Engels. Verder hebben wij twee
verbindingsmannen van Philips benoemd om te zorgen dat het contact
met ons concern in de juiste banen werd geleid. Zij moesten waken
tegen elke overbodige inmenging van de Philipsorganisatie! Deze twee
hebben hun niet gemakkelijke taak voortreffelijk uitgevoerd en wer
den door de mensen van Pye als ware bondgenoten beschouwd! Na
tuurlijk hebben toch beperkte reorganisaties plaatsgevonden. On
rendabele afdelingen heeft men kunnen combineren met activiteiten
van de Engelse Philipsorganisatie. Er zijn werkzaamheden van Neder
land naar Cambridge verlegd, om doublures te voorkomen. Vanzelf
sprekend kregen de ontwikkelingsafdelingen van Pye toegang tot
de research van Mullard en Philips.
Beschouwt men het eindresultaat, dan kan men vaststellen dat mijn
doel, handhaving van de identiteit bij een grote onderneming als Pye,
is bereikt. Pye geldt nog steeds als een volbloed Engelse zaak. Toch is
aan de invloed van het wereldconcern waarvan men een deel is gaan
uitmaken niet te ontkomen. De uitwisseling van mensen gaat door,
wat op zichzelf goed is. Het geeft allen meer kansen op promotie.
De technische en commerciële samenwerking groeit verder. Eenzelfde
jargon — elke onderneming heeft haar eigen uitdrukkingswijze — doet
zijn intrede. Men streeft naar een gelijke benadering van problemen.
Het belangrijkste is echter dat men erin slaagt de mensen in hun werk
situaties te eerbiedigen en rekening te houden met hun aspiraties en
capaciteiten, vooral bij de oudere medewerkers, zowel vaklieden als
beambten. Dan kan ik met voldoening constateren dat de samenwer
king met mensen van Pye, zowel met die van onze Engelse organi
satie als met die van Philips in de wereld, goed is en voortdurend
intensiever wordt, met waardering voor elkaar. Pye zelf is gelukkig
na enige jaren weer op een rendabele basis gekomen en ik heb alle
vertrouwen in de toekomst van dit mooie bedrijf.
Een andere internationale samenwerking met interessante aspecten
is die met Feiten & Guillaume te Keulen, een vooraanstaand fabrikant
van kabels en aanverwante apparatuur. Kort na de oorlog hadden
Loupart en ik te Aken met dr. Horatz, directeur van Feiten & Guil
laume, besloten de Feiten & Guillaume Fernmeldetechnik te Neuren
berg op te richten. Van meet af aan heb ik als commissaris veel be
sprekingen te Neurenberg meegemaakt en dank zij de know how op
het gebied van de draaggolftelefonie van onze fabriek te Hilversum
is dat bedrijf tot bloei gekomen.
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Bij telefonie over lange afstand speelt de kabel een even grote rol
als de apparatuur. Samenwerking tussen fabrikanten van beide com
ponenten ligt dus voor de hand. In Nederland bestond dit samenspel
tussen de Nederlandse Kabel fabrieken te Delft en Philips reeds jaren.
In Duitsland hadden wij goede betrekkingen met F & g, die uit
stekende kabels maakt. Toen de mogelijkheid zich voor deed om onze
interesse op het gebied van de kabels te vergroten door de helft van de
aandelen in f & g over te nemen van a r b e d — het Luxemburgse staal
concern dat 70% van het aandelenkapitaal in handen had — hebben
Le Clercq en ik deze onderhandelingen met succes kunnen voeren.
Eenmaal geïnteresseerd in die kabelfabricage, hebben wij aan het eind
van mijn presidentschap onze kabelbelangen ook in Nederland uitge
breid. De nkf overwoog de wenselijkheid van een aansluiting bij een
groot elektrotechnisch concern. Men wilde toegang krijgen tot nieuwe
delen van de wereldmarkt en tot researchlaboratoria die verder gingen
dan de eigen onderzoekingen. Onder die omstandigheden konden wij
het met de nkf vrij spoedig eens worden over een bod op de aan
delen. De overname is geslaagd, waardoor wij tevens de staalfabriek
van deze grote onderneming onder ons beheer kregen. De fabriek
maakte o.a. de stalen banden voor de kabelbescherming. Staalfabricage
lag echter buiten onze lijn. Wij zouden weinig tot de groei van deze
fabriek kunnen bijdragen, zodat wij daarvoor samenwerking hebben
gevonden met het Duitse Thyssenconcern, dat tenslotte de staalfabriek
heeft overgenomen. Ook bij de nkf was het ons streven het cachet
van de onderneming te behouden. Dat was van belang zowel voor de
afnemers, die graag dezelfde mensen wilden zien, als voor de werk
nemers. Het was merkwaardig hoe ik bij de n k f waarvan ik presidentcommissaris werd medewerkers aantrof, die ik nog kende uit de tijd
dat de draka voor 51% van Philips was en ik daar dezelfde positie
innam. Bij de fusie van nkf en draka in de jaren vijftig waren zij uit
mijn gezichtskring verdwenen, nu keerden zij daarin terug! De manier
waarop Philips een samenwerking van deze orde tot stand weet te
brengen door zoveel mogelijk met de belangen en gevoelens van de
medewerkers rekening te houden, acht ik de juiste. Uit ervaring weet
ik, hoeveel frustraties en narigheden een samensmelting kan mee
brengen, maar het is aan ons, die bij zo’n operatie de verantwoorde
lijkheid dragen, deze naar vermogen te voorkomen, althans zoveel
mogelijk te beperken.
Niet alle samenwerkingen gaan van een leien dakje. Kort na 1945
hadden wij op het gebied van de spoorwegbeveiliging een samenwer
king ontwikkeld met de General Railway Signal Cy te Rochester
in Amerika. De Nederlandse spoorwegen wilden hun beveiligings-
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systeem naar Amerikaans model inrichten. Met die company hebben
wij een vennootschap opgericht, doch wij moesten ondervinden dat
zaken doen met een Amerikaanse maatschappij die haar terrein in het
buitenland uitbreidt, heel moeilijk kan zijn. Samenwerking hangt altijd
van mensen af en als het tussen bepaalde functionarissen niet wil klik
ken, dan kun je daar als holding company bitter weinig aan doen.
Deze onderneming is dan ook opgeheven. Wel is uit onze activiteit
voor de ns voortgevloeid, dat wij de Alkmaarse Machinefabriek heb
ben overgenomen, die nog steeds veel werk voor onze spoorwegen
maakt. Ook bij de pti in Hilversum vervaardigen wij nog steeds
dezelfde relais voor het n s-seinwezen.
Onafgebroken streefde Philips naar een uitgebreid assortiment in
elektrotechnische artikelen voor de brede massa, eerst kleine, zoals
droogscheerders en strijkijzers, doch later ook de grotere. Was
machines en koelkasten werden massa-artikelen, meer zullen er volgen.
Marktonderzoekingen hadden ons geleerd, dat zij ook ons mogelijk
heden konden bieden. Eerst namen we de wasmachines in ons assor
timent op, later de koelkasten, maar zulke artikelen kan men niet
één-twee-drie gaan maken. Samenwerking is in zo’n geval de aan
gewezen weg. Van de Italiaanse koelkastenfabriek Ignis namen wij
grote hoeveelheden af. Zo maakten wij kennis met Giovanni Borgi,
een selfmade man, die door zijn methode van fabriceren en zijn kijk
op de markt in recordtempo een mooi concern had opgebouwd. Als
een verlicht dictator dreef hij zijn zaken. Weldra verkochten wij zo
veel koelkasten, dat wij ons als grootste afnemer meer zekerheid moes
ten verschaffen. Mijn collga H. J. C. R. Hartong, die in de raad van
bestuur deze activiteit behandelde, is met Borgi tot een 50/50 samen
werking voor de fabricage gekomen. In 1972 is het Ignisconcern in
Philips opgenomen. Ook dat bedrijf met zijn duizenden medewerkers
heeft zijn Italiaans karakter behouden. Voor Borgi als ondernemer
koesterde ik het grootste respect en onze verhouding was bepaald
hartelijk. Helaas is deze romantische figuur in 1975 overleden.

SOCIALE ASPECTEN

-

Ook als president heb ik mij bemoeid met het sociale beleid, onder
meer bij onze buitenlandse vestigingen, waar ik streefde naar het op
richten van fabriekskernen, het invoeren van werkstructurering en wat
dies meer zij. Zo ontstond een voortdurende uitwisseling van ervarin
gen tussen onze afdeling Sociale Zaken en de betrokken afdelingen ter
plaatse, maar de verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid be-
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rustte volstrekt bij de directie in de landen zelf. Vandaag geldt dat
des te meer, ook al denkt men hier soms, dat wij in Eindhoven omtrent
deze zaken in het buitenland alles voor het zeggen hebben. In elk
land hebben gewoonten en gebruiken bij arbeidsvoorwaarden een
historische achtergrond. Het opheffen van een deel van een bedrijf
wordt in Amerika heel anders ervaren dan in Nederland en de arbeids
voorwaarden in Frankrijk verschillen hemelsbreed van die in Zweden.
Voordat men daarbij op één noemer is, moet er veel water — liefst
zuiver water — door de Rijn zijn gevloeid en veel spraakwater op
internationale conferenties. Vakbonden houden vast aan verworven
rechten in hun eigen land en geven daarvan niets prijs, maar mede
daardoor is een internationale harmonisatie zó moeilijk, dat men zich
kan afvragen of die ooit geheel zal worden bereikt. Zolang die niet
bestaat, is het echter duidelijk dat het voor een Europees concern geen
zin heeft met een groep internationale vakbonden te gaan onder
handelen over arbeidsvoorwaarden in de verschillende landen. Ook
zou iedereen moeten begrijpen dat een ondernemingsraad in het land
waar het hoofdbedrijf is gevestigd, niet kan meebeslissen over inves
teringen of arbeidsvoorwaarden in een ander land. Men zal dus zeer
voorzichtig moeten zijn bij het vaststellen van regels, volgens welke de
medezeggenschap internationaal wordt verwezenlijkt.
Uiteraard heb ik in de tijd dat ik als lid van de raad van bestuur
verantwoordelijk was voor de personeelsaangelegenheden aan de ver
tegenwoordiging van ons personeel mijn volle aandacht gegeven. Op
dat gebied had Philips altijd vooraan gelopen. Reeds in 1923 werden
onze fabriekskernen ingesteld. Ook streefden wij zeer bewust naar het
verschaffen van goede informatie. Reeds vrij kort na 1945 hebben
wij ingevoerd dat de voltallige raad van bestuur eens per jaar een halve
dag besteedde aan een bespreking met de kernleden. Enkelen van ons
gaven mede aan de hand van grafieken een overzicht van de gang
van zaken. De informatie die men aldus ontving werd zeer op prijs
gesteld, evenals de moeite die de raad van bestuur zich getroostte om
zich op deze bijeenkomst zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden.
Bij mijn werk op dat terrein heb ik een niet genoeg te waarderen
steun ondervonden van drs. J. G. Bavinck, onze directeur van Sociale
Zaken, die veelal de vergaderingen van de toentertijd ingestelde on
dernemingsraad van 25 leden als plaatsvervangend voorzitter presi
deerde, wanneer ik door mijn reizen of andere bezigheden verhinderd
was.
Niet alleen in Eindhoven ontstond de ondernemingsraad, bij alle
vestigingen van Philips Nederland werd de or ingesteld. Ook de ver
tegenwoordigers van deze gezamenlijke ondernemingsraden kwamen
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eenmaal per jaar bijeen voor een bespreking met de raad van bestuur.
Officieel gold de o r te Eindhoven als ‘de’ ondernemingsraad van het
concern in Nederland. Het was echter begrijpelijk dat er behoefte be
stond aan een nauwer contact tussen de ondernemingsraden van de
verschillende vestigingen in Nederland. De afgevaardigden daarvan
kwamen enige malen per jaar te samen voor een vergadering, die wij
aanduidden als ‘Centraal Contact Ondernemingsraden’ (cco). Ook
daarvan was ik voorzitter en drs. Bavinck fungeerde als mijn plaats
vervanger.
Vooral aan mijn voorzitterschap van de Eindhovense or denk ik
met genoegen terug. Wij maakten excursies naar andere grote be
drijven zoals Hoogovens, Staatsmijnen en scheepswerven; ook heb
ben wij bezoeken gearrangeerd die onze leden in kennis brachten met
enkelen van onze commissarissen in hun gewone werk. Zo bezochten
wij de Scheepvaartmaatschappij Nederland te Amsterdam, waarvan
onze commissaris mr. J. A. C. Jonckheer directeur was.
Een kostelijke instelling was het ‘praatje bij de haard’ met onze
Eindhovense or. Tegen Kerstmis kwamen we bijeen in ons conferen
tieoord ‘Groenendaal’ te Hilvarenbeek. Daar hielden wij onze ver
gadering, waar ik eerst mijn overzicht gaf van het afgelopen jaar.
Daarop volgde het voornaamste: iedereen kon elke vraag stellen die
in hem opkwam. Ik probeerde zo goed mogelijk te antwoorden, wat
ook wel eens hierop neerkwam dat ik het antwoord moest schuldig
blijven. Op mijn beurt stelde ook ik vragen. In een sfeer van weder
zijds vertrouwen en waardering ontspon zich een interessante dis
cussie. Daarna volgde de maaltijd, waarmee de keuken van Groenen
daal alle eer inlegde. Hendrik van Galen, één van onze artistiek
begaafde leden, droeg een vers voor dat altijd aansprak, er werden
speeches afgestoken en allen gingen naar huis met meer begrip voor
eikaars problemen en met het vaste voornemen zich het komende jaar
weer in te zetten voor het bedrijf met zijn medewerkers, dat ons allen
zo lief was.
Op die manier waren wij gewoon in Eindhoven te werken en het
was daarom geen wonder, dat ik als voorzitter van een cco-vergadering in het begin een wat ontstellende ervaring opdeed. Ik was gewend
dat de mensen in Eindhoven geloofden wat ik hun vertelde; nu leidde
ik een vergadering waar mij volkomen onbekende mensen uit Stads
kanaal, Zwolle, Hoorn enz. enz. duidelijk lieten merken, dat ze mij
soms helemaal niet geloofden! In de loop der tijden ontstond er meer
vertrouwen, doch na mijn afscheid hield mijn geregeld contact als
president met de ondernemingsraden op. Ook vandaag houdt de Cen
trale Ondernemingsraad meerdere bijeenkomsten met de raad van be-
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stuur, waar deze een overzicht omtrent de gang van zaken en de
verwachtingen geeft.
Na mijn aftreden heb ik op een mooie zomerse dag nog eens de
leden van onze ondernemingsraad met hun dames op De Wielewaal
mogen ontvangen. Bij die gelegenheid zijn veel herinneringen aan de
‘goeie ouwe tijd’ opgehaald.
Naast deze contacten met de vertegenwoordigers van ons personeel
voelde ik altijd behoefte de mensen in hun werksituaties te ontmoeten.
Tussen alle conferenties en besprekingen in moest ik er uitbreken om
gewoon de fabriek weer eens binnen te lopen. Altijd is het verfrissend
rond te kijken op de plaatsen waar de dingen gemaakt worden en
waar onze nieuwe produkten op stapel staan. Ook in het buitenland
houd ik ervan onze bedrijven te bezoeken. Als oud-fabrikant heb ik
dadelijk contact en zo ontstaan er leuke discussies met de bedrijfs
leiders en de afdelingschefs. Maar vooral meen ik dat het goed is,
juist als president, zelf geregeld op de ‘factory floor’ rond te gaan.
Jammer genoeg werd dit door de vele directiebesprekingen steeds
moeilijken
In de loop van de jaren is mij één ding steeds duidelijker geworden:
de manier waarop wij met onze medewerkers omgaan, moest grondig
veranderen. Ten eerste moesten wij hun een grotere verantwoordelijk
heid geven, ten tweede hen op de juiste manier benaderen. Daarover
meende ik te moeten spreken, niet alleen met onze fabrieksdirecteuren
maar juist ook met afdelingschefs en bazen. Met de afdeling Sociale
Zaken overlegde ik over een toespraak van een uur, te houden voor
1400 man uit de verschillende lagen van ons leidinggevend personeel.
Aanvankelijk stond men daar wat sceptisch tegenover, omdat men
twijfelde aan de mogelijkheid werkelijk met zo’n groot auditorium
contact te krijgen. Ik dacht dat het mij wel zou lukken.
In de Jubileumhal hebben wij een opstelling gemaakt, waarbij ik mij
gemakkelijk nu eens tot het ene deel van het gehoor, dan weer tot het
andere kon richten. De eerste keer heb ik daar voor de Eindhovenaren
mijn denkbeelden ontvouwd, de tweede keer voor het kader van de
verspreide fabrieken. Het is onmogelijk de uitwerking van zo iets
te bepalen, maar ik acht het de taak van een directeur om zijn denk
beelden op een bepaald gebied verder uit te dragen dan alleen aan
zijn naaste medewerkers.
Ik geloof dat ik sommige ontwikkelingen wel eens eerder zie dan
collega’s in het bedrijfsleven. Bij die gelegenheid sprak ik over werkstructurering, wat nu heel gewoon is, over het inschakelen door zijn
chefs van de man op gebieden waar hij een bijdrage kan leveren en
vooral over het doorgeven van informatie. Ik had gemerkt dat velen
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in een leidinggevende positie liefst zoveel mogelijk informatie krijgen,
maar hebben zij die eenmaal verworven, dan vergeten zij zo gemak
kelijk dat hun medewerkers daaraan evenveel behoefte hebben. Zo
blijft in de hiërarchie van een onderneming te veel informatie onder
weg steken. De mensen van ons kader dienen wij ervan te doordringen,
dat zij moeten communiceren met hun medewerkers. Dat kan nooit
genoeg gebeuren. Ik bedoel geen ongebreidelde inspraak op alle ge
bieden, wél het verstrekken van informatie en openstaan voor sug
gesties van beneden af. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat de man die
aan de produktie deelneemt bepaalde details beter weet dan zijn chef.
Wanneer in een onderneming een goede communicatie van boven naar
beneden gaat, ontstaat er vanzelf een stroom van beneden naar boven.
Volgens mijn stellige overtuiging is er in alle lagen van een organisatie
zoveel talent, kennis en ervaring aanwezig dat het een verspilling zou
betekenen als men daarvan geen gebruik maakte. Het geeft de mede
werkers altijd voldoening als ze hun goede ideeën kwijt kunnen. Het
is ook zo menselijk: wanneer je raad wordt gevraagd door je chef,
dan geeft dat een gevoel van eigenwaarde. Je merkt dat je gewaar
deerd en gerespecteerd wordt en dat stimuleert tot nadenken over de
manier waarop je samen met de anderen iets nog beter kunt doen.
Eigenlijk kan men dat niet als systeem invoeren, het is een kwestie
van innerlijke houding jegens de medemensen in het bedrijf. Wanneer
wij genoeg belangstelling voor hen koesteren, komt die instelling van
zelf en hebben wij de juiste benadering tot de problemen bij het
geven van goede leiding.
Ik kan dan ook de managers nauwelijks genoeg aanraden de moeite
te nemen zelf ook eens voor het front van de troep duidelijk en eerlijk
te zeggen, hoe zij over bepaalde zaken denken en in welke richting
zij graag zouden zien, dat de anderen meedenken. Wij maken als
managers dikwijls de fout, dat wij ons opsluiten in onze kantoren en
ons inbeelden dat wij heel slimme beslissingen nemen, terwijl wij dan
te weinig aandacht schenken aan de informatie die wij van beneden af
kunnen krijgen.
Wat ik hier naar voren heb gebracht omtrent mijn ideaal van een
voortdurende stroom van communicatie in beide richtingen, sluit niet
uit dat in een onderneming als Philips ook op hoger niveau de leidende
figuren moeten worden ingelicht. Sinds de oorlog houden wij met
de directeuren en de adjunct-directeuren, die gezamenlijk de zoge
naamde hoofdstaf vormen, op geregelde tijden een samenkomst. In het
begin, toen wij nog slechts met enkele tientallen waren, vonden die
vergaderingen plaats op het hoofdkantoor aan de Emmasingel; later
nadat we waren uitgegroeid tot boven de honderd en weer later tot
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soms tweehonderd man, vergaderden wij in de congreszaal van ons
Onderwijsgebouw. Vóór elk kwartaalbericht gaf de raad van bestuur
een uitvoerig overzicht. Vragen werden gesteld en beantwoord. Dik
wijls werd een actueel onderwerp behandeld, ook werden beleidslijnen
besproken en doelstellingen geformuleerd. Ook nu, onder de inspire
rende leiding van Henk van Riemsdijk, worden deze bijeenkomsten
gehouden, waaraan de deelnemers grote waarde hechten. Voor onze
raad van bestuur is dat een niet meer weg te denken middel om con
tact te houden met de lieden die gezamenlijk het concern leiden.
Daarnaast kennen wij de jaarlijkse bijeenkomst van de raad van be
stuur met alle algemeen procuratiehouders en hoofdingenieurs, van
daag bijna 1000 man, waar mededelingen worden gedaan over de
gang van zaken en over de achtergronden van het concernbeleid.
Tenslotte is er nog een niet onbelangrijke categorie die ook be
hoorlijk moet worden ingelicht: de aandeelhouders en de in Philips
belangstellende bevolking. In de eerste plaats doen wij dat door het
jaarverslag. Voortdurend heb ik daaraan veel aandacht besteed, maar
vooral in mijn presidentschap. Dat verslag is een weerspiegeling van
de onderneming. Het moet eerlijk, duidelijk en zakelijk zijn, het moet
voldoende bijzonderheden geven om alle betrokkenen in staat te stel
len de gang van zaken te beoordelen en bovendien moet het attractief
en typografisch onberispelijk verzorgd zijn. Voor mij is de vergade
ring van aandeelhouders ook een belangrijk evenement, maar dan een
waartegen ik nooit heb opgezien. Integendeel. De jaarvergaderingen
van Philips behoren tot de meest bezochte in den lande. Als presidentcommissaris leid ik ze nog altijd gaarne, als president heb ik het op
prijs gesteld de verschillende vragen uit de kring van onze aandeel
houders zo goed en vooral zo hoffelijk mogelijk te beantwoorden. Als
een aandeelhouder een niet al te snuggere of juist een sterk insinueren
de vraag stelde, voelde ik er niet voor zo iemand belachelijk te ma
ken of hard op zijn nummer te zetten, ik probeerde zo goed en zake
lijk mogelijk te antwoorden. Ook van mijn 20-minutenspeech, de ge
bruikelijke toespraak van de president, heb ik veel werk gemaakt. Die
werd eindeloos getoetst, bijgevijld, soms weer gedeeltelijk herschre
ven, altijd met het doel onze aandeelhouders een zorgvuldige achter
grondinformatie te geven. In mijn laatste toespraak als president heb
ik een overzicht gegeven van de geschiedenis van Philips, dat werd
toegelicht door een uitgebreide compositie van lichtbeelden.
BEZOEKEN

Ons concern ontvangt een doorlopende stroom van bezoekers van de
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meest uiteenlopende soort. Daarvoor kennen wij een afzonderlijke
organisatie. Iedere bezoeker heeft recht op aandacht, gastvrijheid en
informatie. Als vorstelijke personen, staatshoofden en dergelijke figu
ren een officieel bezoek aan ons land brengen, wordt voor hen een
programma opgesteld en dikwijls maakt het bezoek aan de Philipsfabrieken daarvan deel uit.
Wanneer onze regering het programma opmaakt voor het bezoek
van een vorst of staatshoofd waarbij ook Philips wordt aangedaan, dan
acht ik het onze taak de hoge bezoekers inderdaad vorstelijk te ont
vangen. Voor de afdeling die dat bezoek moet organiseren, ben ik dan
ook lastig geweest. Ik ging heel ver in alle details: wat moest wel, wat
niet worden bezichtigd, wie zou de explicaties geven? Als de dames
en heren van de afdeling hun programma in kannen en kruiken had
den, waren ze met mij nog niet klaar. Ik had de gewoonte bij een
rondleiding buiten het boekje te gaan en zelf aan het bezoek uit te
leggen hoe dit of dat precies werkte. Dit is nu eenmaal de trots van
de fabrikant: hij denkt dat wat hij zelf belangrijk vindt, ook voor
anderen interessant moet zijn. Nu eens is dat werkelijk het geval, dan
weer niet, maar ik heb de overtuiging dat ik het beter uitleg dan de
specialist, omdat ik mij kan inleven in de positie van hen die voor
de eerste keer zo iets zien. Deze hebbelijkheid had mij enige berucht
heid bezorgd en als meneer Philips het bezoek rondleidde werd er in
het draaiboek voor mijn spontane uitstapjes wat extra tijd gereserveerd.
Deze materie heeft menigmaal mijn bijzondere aandacht gevergd.
In 1954 zou keizer Haile Selassie, in die jaren een door glorie en ont
zag omgeven figuur, een bezoek brengen aan Nederland. De heren
van het protocol in Den Haag hadden wel Eindhoven in het pro
gramma opgenomen, maar ditmaal was de daf-fabriek uitverkoren.
Dadelijk heb ik de heren erop attent gemaakt dat zo iets eenvoudig
niet kón, maar zij zeiden: ‘Wij hebben Philips al zo dikwijls op het
programma gezet, nu moet het maar eens daf zijn.’ Mijn wederwoord
was:
‘Heren, ik vind het machtig dat men de daf gaat bezoeken, maar
dan moet u éven bij Philips zijn geweest. Hier in Den Haag begrijpt
men dat misschien niet, maar in Ethiopië kent men de naam Philips
en sommigen weten dat het een Nederlandse onderneming is. Komt
de keizer bij ons niet op bezoek, dan is er in Addis Abeba slechts één
conclusie mogelijk: ‘Kijk eens, de regering en Philips zijn geweldig
gebrouilleerd!’
Tenslotte is het hoge gezelschap een uur bij Philips geweest. Konin
gin Juliana en Prins Bernhard vergezelden de keizer als gastvrouw en
gastheer. Het was zelfs een bijzonder geslaagd bezoek, voor de keizer
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maar vooral ook voor onze eigen koninklijke gasten, die buitenge
woon geestdriftig werden toegejuicht.
Een opmerkelijk bezoek was dat van de Sjah van Perzië. Ons jongste
dochtertje mocht de gebruikelijke bloemen aanbieden. Ze was van
hem erg onder de indruk. Onze betrokken afdeling heeft bij die ge
legenheid een goede beurt gemaakt door het zo te organiseren dat,
terwijl de Sjah op één van onze hoge gebouwen stond, tegenover
hem op het wat lager gelegen dak van ons laboratorium de Philips
Harmonie hem een aubade bracht. Deze vondst viel buitengewoon in
de smaak.
Belangwekkend was het bezoek van Koning Boudewijn, ook in ge
zelschap van ons koninklijk paar. Ik koester een grote waardering
voor Koning Boudewijn, met wie ik meermalen in contact ben ge
weest. Hij was sterk geïnteresseerd in alles wat wij hem lieten zien.
Bovendien hadden wij gezorgd dat hij kon spreken met enigen van de
vele Belgen, die bij ons werkzaam zijn. Het is merkwaardig, hoeveel
Belgische medewerkers elke dag per bus naar Eindhoven komen, som
migen reeds 25 a 30 jaren’ Toch bleven zij in België wonen en hadden
zij daar de extra tijd en moeite voor over. De verbindingen zijn nu
sterk verbeterd, zij hoeven niet meer een halfuur van hun huis naar de
bushalte te fietsen, velen komen met hun auto, maar al deze honderden
Belgen willen in hun vaderland blijven wonen en daar kan ik slechts
respect voor hebben.
Onze lijst van bezoekers is zeer uitgebreid. Wij willen deze ont
vangsten zo goed mogelijk organiseren, waarbij dan in het bijzonder
wordt gestreefd naar voldoende rustpozen; ook waken wij tegen lange
en gespecialiseerde verhandelingen over wat zij te zien krijgen. Har
telijkheid weegt voor mij even zwaar als perfectie. Is het bezoek ge
ëindigd en heeft alles een prima verloop gehad, dan voelen wij allen
die daarvoor in touw zijn geweest, ons echt voldaan.
Iedere diplomaat die in ons land wordt geaccrediteerd, wil ten min
ste eenmaal bij Philips komen. Het zou te veel worden, hen allen apart
te ontvangen. Wij zijn op de gedachte gekomen eens per twee tot
drie jaar de diplomaten uit te nodigen per extratrein naar Eindhoven
te komen, voor welke excursie wij een goed, effectief programma
opmaken. Daarbij blaast ook de Philips Harmonie een partij mee. Naar
onze ervaring wordt dat gewaardeerd, zodat dit te beschouwen is als
een goed staaltje van onze public relations.
Bezoeken vormen een deel van wat men representatie noemt. Daar
toe behoort ook de opening van grote gebouwen in het buitenland,
menigmaal in tegenwoordigheid van vorstelijke personen of presiden
ten. Ook dat kan zijn voldoening geven. Ik denk bijvoorbeeld aan de
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opening van ons nieuwe hoofdkantoor in België, aan de Place de
Brouckère te Brussel, in 1968. Onze organisatie in België bestond toen
50 jaar. In aanwezigheid van Koning Boudewijn is bij die gelegenheid
een ‘academische zitting’ gehouden, waarin ik, namens Philips, enkele
dingen heb gezegd. Tegen het advies van mijn Belgische vrienden in,
zou ik Nederlands spreken. Ik wil wel eens vrij stijfhoofdig zijn, dus
ik zei:
‘In het buitenland krijg ik zo zelden de gelegenheid om in mijn
eigen taal te spreken, dat ik nu van deze kans gebruik wil maken.
Men is hier immers tweetalig. Ik heb wel eens de indruk, dat mijn
Belgische vrienden de voordelen daarvan niet naar waarde schatten.
Een tweetalig land als België heeft toegang tot twee culturen, ‘la riche
culture frangaise’ en de Vlaams-Nederlandse cultuur, die er ook mag
zijn. Dat is eigenlijk een groot voorrecht. Ik hoop dat in de toekomst
de waardering daarvoor meer tot haar recht zal komen.’
Ik vertelde hoe ik als Brabander, levende tussen twee gebieden in,
België als mijn tweede vaderland beschouwde. Kwam ik over de Bel
gische grens, dan had ik nooit het gevoel dat ik mijn land verliet.
Verder merkte ik op, dat wij van Philips na de oorlog verhoudings
gewijs in België even sterk hadden uitgebreid als in Nederland: vóór
1940 hadden wij daar één fabriek, te Leuven, nu fabriceren wij in
12 gemeenten. Wij hebben in Brussel een laboratorium, doen aan
research en ontwikkeling en geven in België werk aan 18.000 man.
(Vandaag in 1976 aan 23.000!)
Tenslotte heb ik er de nadruk op gelegd, dat de economische samen
werking tussen België en Nederland in menig opzicht veel effectiever
kon en moest zijn dan tot nu toe, met voordeel aan beide kanten. Als
men zowel in België als in Nederland aan een tweede nationale lucht
haven denkt, waarom zou men dan niet trachten tot één groot pro
ject te komen?
Bij deze plechtige opening zat ik naast Koning Boudewijn en na
mijn toespraak zei hij tegen mij: „Meneer Philips, ik moet u in het
bijzonder mijn compliment maken over wat u heeft gezegd!’ Het
klonk zo spontaan dat ik niet aan een beleefdheidsfrase hoefde te den
ken. Overigens ben ik van mening dat wij als Nederlanders in België
meer in onze eigen taal moeten durven spreken.

ONZE RELATIE MET JAPAN

Omstreeks 1950 hebben weinig Nederlanders voorzien, welk een be
langrijke rol Japan ondanks een verloren oorlog binnen merkwaardig
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korte tijd als industrieland zou spelen. Loupart heeft echter reeds in
die jaren enig vermoeden gehad omtrent de mogelijkheden in dat verre
land, zodat hij er een Philipsman stationeerde. Vandaag heeft Japan in
meer dan één opzicht voor Philips zijn betekenis en als president heb
ik aan de goede verhouding met onze Japanse partners grote waarde
gehecht. Onder onze vrienden treedt de bijzondere figuur van Kono
suke Matsushita op de voorgrond.
Vóór 1940 was hij als kleine fabrikant van fietslantaarns begonnen,
waarbij hij in menig opzicht van zijn vrouw grote steun mocht onder
vinden. Dat fabriekje vormde de grondslag voor Matsushita Electric
Industries, één der grote concerns van Japan. Later ging Matsushita
gloeilampen maken, vervolgens radio’s, kortom hij bouwde het ge
bruikelijke assortiment op. In 1951 bezocht hij Amerika, omdat hij
zijn fabrieken met behulp van buitenlandse ervaring wilde uitbreiden.
In de States kwam hij in contact met een Philipsman, die hem zei:
‘Als je een echt goede partner zoekt voor de know how, ga dan naar
Philips in Nederland.’ Hij reisde met een deputatie naar Eindhoven,
het kwam tot besprekingen met Loupart, Van Walsem en Tromp,
bezoeken over en weer volgden en in 1952 richtten Matsushita en
Philips, zij het na vrij moeilijke onder handelingen, in Japan een fabriek
van gloeilampen en radiobuizen op, de mec (Matsushita Electronic
Company). Deze wordt door Matsushita beheerd. Konosuke Matsus
hita heeft er altijd een eer in gesteld te tonen, wat voor goede fabri
kanten zij zijn. En dat is werkelijk zo. De zaak wordt uitstekend geleid
en de resultaten zijn, mede dank zij de brede stroom van know how
die van Eindhoven naar Osaka vloeide, zeer succesvol geweest. Na
enige tijd wordt hun ervaring groter en lijkt het, of zij ons minder
nodig hebben. Bij onderhandelingen over verlenging van de contrac
ten wordt er dan ook gezellig gestoeid om tot een lagere betaling
voor onze know how te komen, wat hun ook wel eens lukt. Maar wij
komen dan weer met nieuwe produkten en technieken. Als we het
tenslotte eens zijn wordt op de nieuwe successen menig glaasje saké
gedronken. Onze samenwerking is niet alleen op verstandelijke over
wegingen gebaseerd, maar evenzeer op gevoelens van vertrouwen
en vriendschap.
Konosuke Matsushita is zeker geen alledaags fabrikant. Hij heeft
als industrieel een filosofie. Hij wordt gedreven door de gedachte: hoe
kunnen wij de wereld beter maken? Volgens zijn levensbeschouwing
moeten de mensen elkaar zoveel mogelijk helpen. Zijn slogan is
‘Peace through prosperity’. Ik heb het altijd goed met hem kunnen
vinden en ook onze kinderen zijn op elkaar gesteld.
Het spreekt vanzelf, dat ik als president dikwijls naar Japan ben
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geweest. Bij mijn eerste bezoeken aan Japan was ik allesbehalve onder
de indruk van hun auto’s, maar nu heeft Japan een flink deel van de
automarkt. Wat de Japanners hebben gepresteerd op het gebied van
de scheepsbouw en hoe zij in de fabricage van camera’s, kijkers e.d.
de leiding hebben genomen, verdient alle bewondering. Als indus
trieel zoek je naar het geheim van zulke successen. Toegegeven, de
Japanners zijn een buitengewoon nijver volk en zij leren graag. Als
ik voor medewerkers van Matsushita een toespraak hield, stond ik
verbaasd over de gretigheid, waarmee men alles opschreef. Zulke
details kunnen echter het Japanse succes niet geheel verklaren.
Wat mij belangrijk voorkomt is de overeenkomst in de benadering
van de industriële problemen tussen Amerika en Japan. Tot de
sterke punten van Amerika reken ik, dat men in zaken en industrie
veel dingen op dezelfde manier aanpakt. De Amerikaanse ingenieur
die van de ene onderneming naar de andere overstapt, heeft met veel
minder aanpassingsmoeilijkheden te kampen dan bijvoorbeeld zijn
Europese collega in Frankrijk, die in Duitsland of Engeland gaat wer
ken. In eenzelfde Europees land kan zelfs de manier van werken in
bedrijven van één branche sterk verschillen. In Amerika hebben de
mensen grote vrijheden om te doen zoals zij willen, maar in de fabri
cage, de produktie en de verkoop gelden in hoofdzaak dezelfde sys
temen. Zo ook bij de Japanners. Wanneer Japanners iets beginnen,
bestuderen ze dat in alle stadia zeer, zeer grondig. Hebben ze eenmaal
hun besluit genomen, dan is het ongelofelijk hoe snel ze dat uitvoeren,
met een nauwgezette discipline, zonder iets van hun schema af te
wijken. Dat doet aan Amerika denken. Heeft daar de president van
de company gezegd: ‘Zo gebeurt het!’ dan doet men dat zo. Ik ken
landen waar het heel anders gaat, waar men eindeloos op de besluiten
terugkomt en tegenvoorstellen doet. Dat kan zijn goede zijde hebben,
vooral wanneer zich onverwachts moeilijkheden voordoen, maar het
houdt de zaak wel op.
Een ander voordeel van de Japanse industrialisatie zie ik in de
manier, waarop de overheid stimuleert. Maar bovenal telt de in
stelling van het Japanse volk. Nog altijd is het in Japan zo, dat wan
neer men bij een bedrijf werkt, men er tot het pensioen blijft. Er
heerst een sterk gevoel van loyaliteit en men vindt er nog altijd dat
‘arbeid adelt’. Wanneer de Japanner iets op zich neemt, dan doet hij
het en hij doet het góed. Dat is voor elke industrie een groot voordeel.
Menigmaal heb ik deze opmerking gemaakt: na de oorlog waren
Duitsland in Europa en Japan in Azië de armste landen, vijftien jaar
later waren ze de rijkste! Waardoor kwam dat? Door de capaciteit
en door de wil van deze volken om hard te werken. Bij ons hebben
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wij dat na dc oorlog ook waargenomen, maar vandaag spreekt het
merkbaar minder duidelijk. Zouden die eigenschappen verdwijnen,
dan betekent dat armoede voor de toekomst. Over deze dingen heb ik
in januari 1976 nog een gesprek gevoerd met president Sadat van
Egypte, waarin ik uitdrukkelijk heb gesteld: ‘De rijkdom van een volk
zit niet in goud, noch in olie, gas of steenkool, de rijkdom van een
volk zit in dc capaciteit en in de wil om hard te werken.’ Hij stemde
daarmede volkomen in.
In tweeërlei opzicht heb ik Japan beter leren kennen. In de eerste
plaats van de zuiver menselijke kant. Met de voormalige minister
president Nabusuke Kishi heb ik veel contact gehad en ik weet, hoe
hij ernaar heeft gestreefd om goed te maken, wat zijn land in de oor
log de buurlanden had aangedaan. Gedurende conferenties van Morele
Herbewapening heb ik verscheidene Japanners ontmoet en ook door
mijn zakelijke relaties heb ik meer inzicht omtrent hun persoonlijk
heid gekregen. Daardoor weet ik dat de vooropgezette mening om
trent de geslotenheid van de oosterse mens niet juist is. Heb je eenmaal
met Japanners echte vriendschap gesloten, dan kunnen zij geheel open
zijn en is met hen eenzelfde hartelijke relatie als met vrienden in
Europa en Amerika mogelijk. In de tweede plaats heb ik een heel
andere kijk op het land gekregen. Als ik vroeger in Tokio rondliep
en al die vriendelijke maar vooral ijverige mensen zag, moest ik denken
aan de concurrentie die zij ons op menig terrein zouden aandoen.
Vandaag is dat anders. Wij doen nu in Japan ook zelf zaken. Wij
verkopen daar onze artikelen en thans beschouw ik hen ook als poten
tiële klanten van Philips!

COMPUTERS

Dat een nieuw produkt, waarmee men onder een schijnbaar gelukkig
gesternte begint, tenslotte teleurstellingen kan brengen die hoogst
onprettig aankomen, hebben de grote computers ons geleerd. Het be
gin van de jaren vijftig zag er zo hoopvol uit. In ons laboratorium
had een groep als één van de eersten ter wereld een eigen computer
of rekentuig gemaakt. Het werkte met radiobuizen. Wij deden er
proeven mee en gebruikten het voor allerlei berekeningen. Onze
tweede computer werkte met transistors, wat een grote vooruitgang
betekende. In alle richtingen bood de computer nieuwe mogelijkheden
en wij gebruikten ze. Wij pasten computertechnieken toe in onze
beeigen produkten, wat o.m. bij de vuurleidinginstallaties van grote
<
van
gereedtekenis was. Zij gingen een rol spelen bij de besturing
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schapwerktuigen en omdat de computerfabrieken, groot en klein,
overal verrezen, zagen wij een mogelijkheid als toeleveringsbedrijf
van onderdelen op dit gebied een positie te verwerven. Onze hoofdindustriegroep el co ma (Electronische Componenten en Materialen)
leverde deze reeds spoedig aan de nieuwe industrie. In Amerika had
den wij zelfs een kleine fabriek, die de ringetjes voor magnetische
geheugens bij miljoenen vervaardigde. Deze activiteit bracht voor ons
mee, dat wij zelf van de computer alles moesten weten om zijn storm
achtige ontwikkeling te kunnen bijhouden.
In het begin van de jaren zestig wisten wij veel van computers af,
wij hadden er zelf enkele gemaakt, maar zagen onze toekomst op dit
gebied nog steeds in de levering van onderdelen. Die begon te stag
neren. De ibm gaf geen orders meer voor ringetjes, doch ging ze
zelf maken. Andere fabrikanten deden evenzo, zodat wij zagen aan
komen dat deze eerst veelbelovende activiteit op dood spoor zou
geraken. Wat moesten wij doen: ons uit de computermarkt terugtrek
ken of er zelf ingaan?
Wij hebben een kleine werkgroep ingesteld om daarover te ad
viseren. De groep meende dat wij zelf computers moesten maken, om
verschillende redenen. De schattingen omtrent de wereldbehoefte aan
computers waren zo hoog, dat het aanlokkelijk scheen op deze markt
mee te doen. Maar bovendien, zouden wij dat nalaten, dan zou ons
als grote elektronische firma veel van de daarmee verwante weten
schap onthouden blijven. Ook zouden wij in ons eigen bedrijf voor
vele miljoenen aan computers nodig hebben. Wij besloten de fabricage
ter hand te nemen. Wij waren daar laat mee, maar wij hoopten met
steun van onze uitstekende verkooporganisatie onze achterstand te
kunnen inhalen. Wetenschappelijk wisten wij veel van de computer
af, wij hadden ook praktische ervaring, wij konden zelf de onder
delen maken en onze eigen behoefte aan computers was zó groot,
dat wij voorlopig de helft van onze produktie zelf nodig zouden
hebben.
Enkelen van onze allerbeste medewerkers gingen onder leiding van
de directeuren ir. Y. Joma en F. B. Schweers aan de slag. Als plaats
voor de nieuwe fabriek koos men Apeldoorn, omdat het centraal
was gelegen ten opzichte van onze meest verwante fabrieken te Hil
versum (telecommunicatie), Hengelo (vuurleidingen) en Nijmegen
(transistors en integrated circuits). Dag en nacht, ook in de weekends,
is te Apeldoorn met groot enthousiasme en enorm elan gewerkt om
te komen tot het ontwerp van een voor onze markt geschikte com
puter. Nog altijd ben ik vervuld van bewondering voor de manier,
waarop de mannen van Apeldoorn er in zo korte tijd in geslaagd zijn

Als eerste man op de brug | 327
een computer te maken, die echt in de wedloop mee kon. Intussen
hadden wij Electrologica in Den Haag overgenomen, die een interes
sante computer maakte, maar deze kon niet worden ingepast in het
schema van onze Apeldoornse produktie. Het zou veel te kostbaar
worden met twee verschillende systemen van computers op de markt
te komen, zodat de computer van Electrologica uit de produktie werd
genomen. Een groep ervaren medewerkers uit Den Haag hebben wij
effectief ingeschakeld bij de ontwikkeling van onze eigen computers.
Jarenlang hebben wij getracht onze grote computers aan de markt
te brengen. Wij ondervonden het nadeel dat de Nederlandse regering
aan de eigen computerindustrie niet zo’n voorrang verleende als de
regeringen in Duitsland, Engeland en Frankrijk. Naast de bestellingen
van de overheid genoot de computerindustrie daar steun van hon
derden miljoenen per jaar. Bij ons beperkte men zich tot een algemene
aanbeveling aan de betrokken instellingen om de Philipscomputer ook
eens te bekijken, als er een moest worden aangeschaft. Wel hebben wij
uitstekende hulp gehad van onze ptt voor de rijksgirocentrale. In de
laatste jaren van mijn presidentschap is er nog hard gevochten om de
levering van een zeer speciale computer aan Waterstaat. In dit verband
wil ik de grote steun van de toenmalige minister van Verkeer en
Waterstaat drs. J. A. Bakker memoreren. Deze samenwerking met
Waterstaat heeft tot een verrassend goed resultaat geleid.
Toch viel over het geheel genomen alles ons sterk tegen. Ons spe
ciaal verkoopapparaat vergde tientallen miljoenen, de prijzen daalden,
op elke computer die wij verkochten moesten wij tonnen toeleggen en
telkens als wij gingen rekenen, wanneer wij met die produktie einde
lijk quitte zouden spelen, kwam het break-even point verder in de
toekomst te liggen. Steeds duidelijker zagen wij dat, wilde men in
Europa een werkelijk levensvatbare computerindustrie opbouwen, een
internationale samenwerking volstrekt noodzakelijk was. In 1971 werd
met de Franse cu (Compagnie Internationale pour 1’Informatique)
en de Duitse Siemens een akkoord bereikt, waarvan wij goede ver
wachtingen voor het ontstaan van een krachtige Europese computer
industrie koesterden. Deze groep Unidata is door omstandigheden,
waarop ik hier niet wil ingaan maar die zeker niet door Philips zijn
veroorzaakt, helaas uit elkaar gegaan. Na een vergeefse poging om
met één partij verder te gaan stonden wij voor de keuze: alleen door
zetten of uit de markt van de grote computers treden. Alles is nog
eens grondig bestudeerd. De eerste mogelijkheid was geen haalbare
trek. Wij moesten ophouden ...
Gelukkig hadden wij in een vroegere periode de Siemag over
genomen, een Duitse fabriek van elektrische kantoormachines die
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kleine bureaucomputers maakte. Dat is een succes geworden en van
deze markt hebben wij een aanzienlijk deel kunnen veroveren. Wij
zullen er zeker naar streven in deze richting ons verder te ont
plooien, met behulp van onze krachtige verkooporganisatie. Verder
hebben wij in Frankrijk een fabriek, die een bijzonder goede kleine
computer voor procesbesturing maakt.
Voor hen die met mij de beslissing hebben genomen om tot de produktie van de grote computers over te gaan, heeft dat alles tot een
grote teleurstelling geleid. Door omstandigheden waarop men zelf on
voldoende vat heeft, waren wij gedwongen een aanvankelijk veel
belovend project op te geven. Ik wil daar niet al te zwaar aan tillen,
als ik zie hoeveel industrieën in deze moeilijke periode in Europa
geheel te gronde zijn gegaan. Kijk ik alleen naar mijn eigen stad, dan
durf ik niet eens luid te Idagen. Maar het ergste vind ik dit drama voor
hen die onmiddellijk bij het project betrokken waren en daarop hun
toekomst hadden gebouwd. Zij werkten aan een produkt, dat hun
een interessante carrière beloofde en waarvoor zij zich geweldig heb
ben ingezet. Wanneer dat ineens moet worden afgesneden, treft dat
hen nog zwaarder dan de verantwoordelijke mannen aan de top, die er
ook wel van wakker liggen.
Vanzelfsprekend gaan wij nu met volle kracht door met onze kan
toorcomputers, bankterminals (door Zweden ontwikkeld), onze com
puters voor procesbesturing en voor defensiedoeleinden, onze door
computers gestuurde telex- en telefooncentrales. Alles bijeen gaat het
om een groot gebied van activiteiten en ik heb alle hoop dat wij erin
zullen slagen daarvan een succes te maken.

DE CASSETTERECORDERS

Als president heb ik mij met zoveel zaken moeten bezighouden, dat
het noch aangenaam voor de lezer, noch voor mijzelf zou zijn mij ook
slechts aan een bloemlezing daarvan te wagen. Daarom wil ik mij be
perken tot enkele projecten, waaraan ik speciale herinneringen heb,
te weten de cassetterecorder, de heteluchtmotor en het Evoluon.
De cassette, oorspronkelijk gelanceerd als ‘pocket-cassette’, is een
vinding van Philips. In onze raad van bestuur werd dit object door
Hartong behandeld. Hij voorzag dat de cassette met de in onze Oos
tenrijkse fabriek ontwikkelde speciale recorder een belangrijk artikel
zou worden. Wij stonden voor een gewichtige vraag: moesten wij de
cassette wel of niet voor onszelf houden? Hartong adviseerde tot het
laatste. Zijn gedachtengang was: houden wij de cassette in eigen hand,
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dan zullen wij in het gunstigste geval slechts een deel van de wereld
veroveren. Geen enkele firma krijgt ooit de totale markt in handen.
Kan iedere fabrikant zo’n bandje maken, met de bijpassende recorder,
dan wordt het wel een artikel voor de hele wereld. Dit zal de vraag
zo doen toenemen, dat wij, ook al bedienen wij slechts een deel van
deze markt, veel en veel meer cassettes en recorders zullen verkopen
dan wanneer wij deze vinding voor ons houden.
De beslissing werd genomen: wij laten de zaak vrij! Het was raak.
Dadelijk zijn de Japanners op onze toer gegaan, in de hele wereld
is deze kleine machinerie volgens ons systeem gaan draaien en zo is het
voor Philips inderdaad een groot artikel geworden. Daar ging nog wel
iets aan vooraf. In onze Oostenrijkse fabriek werd het merendeel van
de Philipsrecorders gemaakt. In de zomer van 1963 zou de ‘Pocket
Recorder’ met de gebruikelijke tamtam te Wenen worden gelanceerd.
Onze directeur te Wenen, de heer G. Hanneman, had alles geregeld.
Een grote persconferentie was gearrangeerd, de uitnodigingen waren
verzonden, we stonden in de startblokken. Daar kwam plotseling
Max Grundig bij ons aan de telefoon! Hij vroeg dringend of wij
met die demonstratie wilden wachten, omdat hijzelf met een soort
gelijk geval bezig was. Nu was Grundig een zware concurrent, maar
ook een belangrijke afnemer van onze buizen en onderdelen. Boven
dien hoopten wij dat hij tenslotte op ons systeem zou overgaan.
Wij wilden hem niet voor het hoofd stoten en ik verzocht Hanneman
de demonstratie uit te stellen. Hij spartelde heftig tegen. Het ging
hem minder om de financiële consequenties dan om het figuur dat hij
voor de pers zou slaan. Ook was hij bang dat de zaak zou uitlekken.
Al het drukwerk was reeds gemaakt! Wij zaten in een moeilijk parket.
Ik moest een beslissing nemen. Na alles nog eens met Hartong te heb
ben doorgepraat belde ik naar Wenen:
‘Hanneman, het spijt me heel erg, je mag een vol uur schelden op
wat je maar wilt, maar de zaak wordt uitgesteld! Ik neem de volle
verantwoordelijkheid op me, jij neemt in Wenen alle narigheid op je.
Zo verdelen wij dat nu eenmaal. Maar Max Grundig is nog niet klaar
en komen wij nu uit, dan is elke mogelijkheid verkeken om ook hem
op ons systeem te krijgen.’
Dit uitstel maakte het voor Hartong en Le Clercq mogelijk om met
Grundig tot een regeling te komen, waarbij ook zijn firma tot ons
cassette-systeem overging. Zo is ten slotte alles in orde gekomen.
Toen wij de cassetterecorder uitbrachten, was de normale nietprofessionele bandrecorder reeds volkomen ingeburgerd. Alvorens
Philips deze apparaten ging fabriceren, hadden wij een marktonder
zoek ingesteld. Daaruit was een schatting voortgekomen van het aan-
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tal door Philips te verkopen recorders. In werkelijkheid verkochten
wij het dubbele! Dat vormde een bewijs van mijn stelling, dat on
danks alle onderzoekingen en prognoses men een markt pas werkelijk
leert kennen, als men er echt ingaat.

DE HETELUCHTMOTOR

Naar mijn overtuiging is de Philips Stirlingmotor één van onze
research-objecten, waarover de wereld lang zal spreken. In een vorig
hoofdstuk heb ik reeds vermeld, dat deze motor mij van begin af aan
sterk heeft geboeid, hetgeen ik ook toeschrijf aan mijn interesse als
werktuigkundig ingenieur. Men weet, dat de motor na de bevrijding
de belangstelling van de Amerikaanse Marine heeft getrokken, doch
dat deze de zaak na enige tijd heeft losgelaten. Intussen gingen wij
met ons onderzoek door, wat helaas in 1949 tot een ellendig ongeval
leidde. Door de explosie van een cylinder kwam onze groepsleider
ir. H. M. Meier Mattern bij een proefneming te Delft om het leven.
In samenwerking met Werkspoor kwam de nv Thermomotor
tot stand, die een machine van 400 pk bouwde. Onze verwachting
dat de Nederlandse Marine door een proefopdracht met ons in zee
zou gaan, werd niet bewaarheid, zodat Werkspoor het project, dat
aanzienlijke bedragen vergde, heeft laten varen. In het begin van de
jaren vijftig waren wij erin geslaagd een interessant klein aggregaat,
dat 200 Watt leverde, te ontwikkelen. Als merkwaardigheid kan wor
den vermeld, dat deze aggregaatjes bij de watersnoodramp van begin
1953 nog goede diensten hebben bewezen voor de energievoorziening
van de radiozenders, die in het rampgebied de communicatie verzorg
den. Als wij deze dingen echter zo wilden perfectioneren dat wij ze als
massa-artikel op de markt konden brengen, zou dat volgens onze
schatting een bedrag van ongeveer ƒ 6 miljoen vergen. Dat hadden wij
niet beschikbaar, omdat de televisie in opkomst te zeer beslag legde
op onze financiële middelen. Meer succes behaalden wij met de door
dr. J. W. L. Kohier ontwikkelde koudgaskoelmachine, die is te be
schouwen als een omkering van de heteluchtmotor. Deze heeft over
de hele wereld toepassing gevonden en wij hebben er vele honderden
gemaakt. Het kleinste model heeft een capaciteit van 7 1 vloeibare
lucht per minuut.
In 1958 kreeg een nieuw laboratorium van General Motors belang
stelling voor de Stirlingmotor, wat tot een langdurige periode van
gezamenlijke proefnemingen leidde, tot de Amerikanen in 1970 het
contract niet verlengden. Juist in die tijd kreeg men allerwegen be-
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grip voor de vervuiling van het milieu. In Amerika vond ook gm
dat zij daarom alle aandacht moest besteden aan de verbetering van
hun bestaande motoren. Daarom had gm de Stirlingmotor als een
project op lang zicht laten schieten. Nu echter blijkt dat de gasturbine
als aandrijving van de automobiel geen oplossing biedt, evenmin als
de stoomauto of de elektrische auto met de zware, levensgevaarlijke
batterijen, heeft Ford sinds enige jaren het Stirlingproject opnieuw
ter hand genomen en met Philips tot samenwerking besloten. Deze
motor veroorzaakt praktisch geen vervuiling, zijn rendement is bedui
dend hoger dan dat van de benzine-en de dieselmotor en wat de brand
stof betreft is hij niet kieskeurig. Theoretisch kan zo’n motor zelfs op
slaolie lopen. Ford en Philips hebben nu een overeenkomst. Gezamen
lijk zijn wij een stuk verder. In enkele Fordauto’s is een Stirlingmotor
gebouwd, waarmee proeven worden genomen. Met een Zweedse
groep en met man en dmw in Duitsland hebben wij licentie-overeenkomsten. Er zijn reeds vrij veel motoren gemaakt, waarvan er één in
een moderne bus op een DAF-chassis is gezet. Met deze bus zijn tal van
ritten ondernomen, met uitstekende resultaten. De proeven met de
Stirlingmotoren staan wat Philips betreft onder leiding van dr. ir.
R. J. Meijer en ik heb er alle vertrouwen in, dat deze stille, trillingvrije, zuinige en schone motor op den duur het pleit zal winnen.
Niemand beseft echter beter dan ik, dat de weg naar een algemeen
gebruik van de Stirlingmachine lang en kostbaar zal zijn, ook wat de
auto betreft. Het heeft tientallen jaren geduurd en niet te schatten
kapitalen gekost, vóór de “Patent Benz Motorwagen’ anno 1885 was
geworden tot een enigszins betrouwbaar vehikel. Ook voor de Stir
lingmotor zijn er, mede door de ‘heatpipe’, veelbelovende ontwikke
lingen gaande. Toch zijn voor Philips, die nooit auto’s zal gaan ma
ken, deze toepassingen minder interessant dan het lijkt. Van de licen
ties die de automotoren zullen opleveren, kan onze schoorsteen nooit
roken. Deze bedragen vallen — geheel anders dan menigeen zal ver
wachten — in het niet bij de enorme kosten van onze research. Wij
kunnen onze researchkosten normaliter slechts terugwinnen door onze
eigen produktie! Voor Philips levert de Stirlingmachine pas voordeel
op, wanneer deze, dank zij het algemeen gebruik in de auto en de
daardoor verkregen perfectionering, in massa kan worden gemaakt
als een kleine, praktische motor voor... de huishouding! Hij is ideaal
bijvoorbeeld voor een aggregaat in een caravan. Nu verwekken die
dingen meer lawaai dan stroom. Zo’n motor is ook geschikt voor de
boot, die nu nog door een niet bepaald fluisterende buitenboordmotor
wordt voortgestuwd. Er zijn allerlei toepassingen denkbaar die, zoals
het gewoonlijk gaat, door de praktijk worden aangedragen, geheel
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op ons eigen terrein. Ik denk bijvoorbeeld aan een reserve energieaggregaat, dat uitkomst biedt als de stroom uitvalt. In veel landen in
de wereld is dat nogal eens het geval. Daarbij valt te voorzien dat deze
kleine machines worden verkocht door dezelfde dealers, die thans onze
wasmachines, koelkasten en dergelijke elektrotechnische artikelen aan
de man brengen.
Vandaag doet dat nog denken aan schone toekomstmuziek, maar wie
dacht dertig jaar geleden aan cassetterecorders, kleurentelevisies,
bromfietsen en zoveel miljoen auto’s in dit kleine Nederland? Ik ge
loof vast in een brede toepassing van de Philips Stirlingmotor in de
komende decennia. Deze kan op het gebied van de tractie de grootste
ommekeer brengen van deze eeuw!

HET EVOLUON

Op de Brusselse wereldtentoonstelling in 1958 vertoonde Philips in
een modern, opvallend paviljoen een ongewoon programma. Wij wil
den al die doorgaans vermoeide bezoekers van de ‘Expo’ iets laten
‘ondergaan’. Wat wij boden was nieuw en men vond het zo interes
sant, dat ruim anderhalf miljoen bezoekers in het Philipspaviljoen wer
den geteld. Na de tentoonstelling moest alles worden afgebroken.
Achteraf was moeilijk te bepalen in hoeverre de miljoenen die het
had gekost, goed besteed waren. Ik heb voorgesteld voortaan niet
meer aan een wereldtentoonstelling deel te nemen, maar het aldus be
spaarde geld in een pot te doen. Dan zouden wij binnen afzienbare
tijd genoeg in die pot hebben om in Eindhoven een permanent ex
positiegebouw te stichten, dat ook geschikt kon zijn voor instructies,
demonstraties en lezingen. Mijn voorstel vond instemming bij Otten
en de collega’s. Het wachten was echter op een aanleiding tot het
stichten van zo’n gebouw.
Nadat ik president was geworden, dacht ik al spoedig aan de vie
ring van ons 75-jarig jubileum, in 1966. Hoe kon die mijlpaal beter
worden gemarkeerd dan door de stichting van een gebouw voor expo
sities? Philips beleefde juist enige gunstige jaren en toen ik een plan
in deze richting opperde, waren wij het daarover al gauw eens. Maar
wat voor genre gebouw moest het worden? Welke bouwmeester
moest het maken?
Onder een lunch sprak ik daarover met ir. Kalff, die altijd onze tentoonstellingsplannen had behandeld. Het ging vooral om ‘de’ architect.
Le Corbusier had ons paviljoen voor de ‘Expo’ ontworpen, maar wij
vonden niet dat we hem nog eens moesten vragen. Wij dachten aan
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een internationale prijsvraag, doch stapten daar snel van af toen wij
de consequenties overwogen. Wij puzzelden en puzzelden, tot ik
Kalff vroeg, hoe hij zich zo’n gebouw eigenlijk voorstelde. Op de
achterkant van het menu tekende hij losjes drie mogelijkheden, een
soort vliegende schotel op pootjes, een kubus op één punt en een bol
achtig object. Vooral die ‘schotel’ lokte mij sterk aan. Ik vroeg, hoe
hij zich zo’n gebouw had gedacht. Dadelijk ging hij fantaseren: het
moest ijl en luchtig aandoen, met modern vloeiende lijnen. Opeens
onderbrak ik:
‘Maar wil j i j dat niet voor ons doen?’
‘Moet ik als gepensioneerde zo’n groot karwei op mij nemen?’
‘Ik geloof vast, dat jij het zou kunnen.’
‘Maar dan moet ik er wel een jonge architect bij hebben, anders
lukt het me niet.’
‘Dat is helemaal geen bezwaar. Heb jij iemand op het oog?’
‘Als wij de jonge De Bever hier in Eindhoven eens vroegen?’
Kalff maakte een schetsplan dat mij geweldig aansprak, ook de raad
van bestuur voelde ervoor, maar... de kosten zouden naar schatting
f 9 a f 10 miljoen bedragen. Intussen hadden wij enkele tentoonstel
lingen overgeslagen, zodat er iets in de pot zat. Voor het gebouw
hadden wij een prachtig terrein op het oog, dat voor het grootste deel
aan de gemeente behoorde. Ik legde het schetsplan aan de burgemees
ter voor en vroeg wat hij van zo’n gebouw op dat stuk grond dacht.
Hij vond dat daar ons nieuwe hoofdkantoor goed zou staan, maar
dat wilden wij bij de Boschdijk plaatsen, waar het ook gekomen is.
Het plan zou worden uitgevoerd! Mijn collega’s vonden het een
goed idee; ik was wel het meest enthousiast, voor mij gold dat ge
bouw als de kroon op ons jubileum. Het was een grandioze geste van
Eindhovens gemeentebestuur ons het bewuste terrein als jubileum
geschenk aan te bieden!
Het gebouw zou van beton zijn. Toen men ging rekenen, bleek
dat de onderkant van de ‘oester’ wel van beton kon zijn, maar dat
durfde men wegens het zware gewicht bij de bovenste schaal niet
aan. Die moest dan maar van staal worden gemaakt. Daar wilde ik
niet aan denken: Philips kon niet aankomen met een constructie uit
de tijd van de Eiffeltoren! De heren gingen opnieuw rekenen. De
knapste koppen uit onze bouwwereld werden erbij gehaald, maar op
een dag kwamen ze met mij praten, diep in de put. Want-het-kón-niet!
Ik vond dat het toch moest kunnen. Ten slotte is er een even unieke
als fraaie oplossing gevonden: een dak, samengesteld uit zeshoekige
panelen, die door een skelet van betonnen pijltjes licht en toch vol
doende sterk waren.
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De tijd begon echter te dringen. In januari 1965 ben ik met minister
drs. P. C. W. M. Bogaers van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
gaan praten, nauwelijks anderhalf jaar vóór de bekende datum. Ik
had echter al uitgemaakt, dat het feest in september zou worden
gevierd in plaats van in mei. Niemand wist precies, wanneer oom
Gerard was begonnen. Toch werd het hoog tijd om het grondwerk
aan te pakken. Ik legde de minister uit, dat wij zo gauw mogelijk van
start moesten gaan en vroeg hem of wij de bouwvakkers, die vol
gens afspraak met de regering voor onze bouwbehoeften werkten,
mede voor dit gebouw aan het werk konden zetten. De minister
weigerde. Bij hem gingen woningen voor. Met veel stoutmoedigheid
deed ik het voorstel, dat hij mij een extra contingent woningen zou
verlenen. Daaraan konden wij dadelijk beginnen, omdat wij voldoende
bouwplannen klaar hadden. Maar dan moesten wij ook meteen voor
ons gebouw aan het werk kunnen gaan! Hij zei:
‘Meneer Philips, als u kans ziet dat aantal woningen extra te bouwen
dan wil ik u die toestemming wel geven, maar die kan niet afkomen
voor half juni.’
‘Goed. Die kans zie ik. Maar dan beginnen wij nu met ons grond
werk.’
‘Dat kunt u doen, maar u moet wel begrijpen dat het voor uw
risico is.’
‘Afgesproken, excellentie! Dat risico neem ik. Maar dan zijn wij
het erover eens, dat ik met het werk aan ons gebouw kan doorgaan,
als wij in juni aan voldoende woningen werken’.
Daarmee ging hij akkoord. Hoogst voldaan keerde ik die dag huis
waarts. Niets kon mij zo welkom zijn als een extra woningtoewijzing.
Bovendien konden wij met het grondwerk beginnen. Met man en
macht togen wij aan het werk. De constructie van het wel zeer
ongewone bouwwerk bracht menige moeilijke opgave met zich mee,
maar die werden stuk voor stuk opgelost. Ik heb de verschillende
stadia in de bouw, met mijn voorliefde voor de architectuur, als mede
verantwoordelijke gevolgd. Op de zondagen ging ik met mijn vrouw
en onze jongens geregeld de ladders op om te zien hoe wij opschoten.
Allengs ontstond er een geweldige expositieruimte. Die moest wor
den gevuld! Een inventieve groep Philipsmensen was intussen bij het
project betrokken: Kalff met zijn rechterhand, de architect L. L. J. de
Bever, ir. C. Westra, ir. M. Spies, de heren G. J. Vente en M. van
der Kuil. Als vertegenwoordiger van de raad van bestuur werd de
secretaris mr. W. A. de Haas aangewezen. Ook hadden wij Jacques
Kleyboer aangetrokken en tenslotte was er prof. dr. J. F. Schouten.
Deze laatste heeft het hoofdthema van onze blijvende expositie ont-
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worpen: het wegnemen van de algemene vrees voor de altijd voort
schrijdende techniek, door het publiek met deze techniek en haar ont
wikkeling in aanraking te brengen en te tonen, welke zegenrijke in
vloed zij heeft gehad en nog heeft op het gebied van voeding, gezond
heid, wonen, verkeer, onderwijs enz.
Dat moest aan de bezoekers worden overgebracht. Daarvoor heb
ben wij James Gardner aangetrokken, een Engelsman met een grote
reputatie als inrichter van tentoonstellingen en ontwerper van voor
stellingen om een of ander begrip aan het publiek duidelijk te maken.
Nu moest wat hij uitdacht ook worden gemaakt. Er werden 19 werk
groepen gevormd, die elk een onderdeel zouden verzorgen. Met groot
enthousiasme gingen de heren aan de slag voor het Evoluon. Zo had
den wij ons nieuwe gebouw op advies van Kleyboer gedoopt. In die
naam was de idee van de evolutie via de laatste lettergroep van woor
den als elektron, proton enz. gekoppeld aan de natuurkunde.
Wij moesten hard tegen de klok vechten. Elke maandagochtend,
vóór de vergadering van de raad van bestuur, kwamen de heren van
de Evoluon-commissie bij mij op kantoor om de stand van zaken te
bespreken. Telkens kreeg ik te horen, dat men met dit of dat niet
op tijd klaar kon zijn en dan merkte ik kalm op: ‘Mannen, het hindert
niets als het niet helemaal klaar is. We vragen de jongens van onze
tentoonstellingsafdeling om van golfkarton wat te maken om de lege
ruimte op te vullen.’ Dat was het ergste wat de heren kon overkomen
en al moest de onderste steen boven, golfkarton wilden ze niet zien!
Mijn toeleg is nog vrij aardig gelukt ook.
We moesten uitmaken op welk ontwikkelingspeil van onze bezoe
kers wij zouden mikken. Wij kozen dat van een leerling van 16 jaar
bij het middelbaar onderwijs. Die wist genoeg van natuurkunde om
alles behoorlijk te kunnen verwerken, terwijl ook zij die minder
onderwijs hadden genoten, voldoende interessante en nieuwe indruk
ken konden opdoen. Wij waren het erover eens, dat de naam Philips
nauwelijks aan bod zou komen. Slechts in de onderste van de drie
ringen, die het publiek van bovenaf achtereenvolgens kan bezichtigen,
zou iets van de organisatie van het concern worden getoond.
Het gebouw is duurder uitgevallen dan was geraamd. Daarin staat
het niet alleen! Een goudmijn kan het Evoluon, met omstreeks een half
miljoen bezoekers per jaar, nooit worden, maar het tekort bedraagt
minder dan 1% van ons reclamebudget en daarvoor krijgen wij op
het gebied van onze image veel terug. Bovendien beschikt het Evoluon
over een budget om de inhoud waar nodig te kunnen vernieuwen en
bij de tijd te houden, wat voor een dergelijk museum een zeldzaam
heid is.
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Voor mij persoonlijk was de feestelijke opening van het Evoluon
door Prins Bernhard op 24 september 1966 een grote gebeurtenis.
Deze kreeg een bijzonder aardig accent, doordat mijn moeder de
openingsplechtigheid bijwoonde. Zij troonde, 88 jaar oud, op de eerste
rij en ik kon niet nalaten in mijn toespraak haar te verzoeken even
op te staan. Zo konden allen die zoveel hadden gehoord over Anton
Philips als de vader van het concern, nu eens de moeder van het con
cern aanschouwen. Het even hartelijk als stormachtig applaus op die
woorden deed haar zichtbaar goed en voor mij was het één der mooi
ste momenten van het jubileum.
Dezelfde dag werd ons door het personeel het prachtige carillon
met zijn klokketoren naast het Evoluon aangeboden. Het was gegoten
door de firma Eysbouts te Asten. De inwijding vond plaats met mede
werking van de Philips Harmonie, wat een onvergetelijk hoor- en
schouwspel opleverde. Het was een prachtige zomerse dag, de zon
fonkelde op de instrumenten, terwijl het corps voor het eerst in de
rode galauniformen optrad. Kort daarop zou ons gezin een bijzonder
geschenk in ontvangst mogen nemen, maar dat moest een verrassing
blijven. Het was afkomstig van al onze buitenlandse directeuren, 141
in getal, die er persoonlijk aan hadden bijgedragen. Op een middag
stonden mijn vrouw en ik met alle kinderen bij De Wielewaal om
het in ontvangst te nemen. Wij hadden er geen notie van wat het zou
kunnen zijn en dachten al aan de gekste dingen, tot een wild beest
toe! Daar kwam een tractor aanrijden met een wagen, waarop een
klokkenspel stond. Meteen begon het te spelen! Deze klokken waren
ook bij Eysbouts gegoten. De namen van alle schenkers zijn erop
aangebracht. Het werd ons aangeboden met de bedoeling, dat het
bij ons huis zou worden geplaatst. Dit geschenk viel in bijzonder goede
aarde. Elke dag opnieuw genieten wij ervan als het om het uur een
melodietje speelt. Maken wij een wandeling door de bossen, dan le
vert het carillon in de verte een betoverend effect op.
VREUGDE EN VERDRIET

Vandaag vormt het Evoluon een karakteristiek element in Eindhovens
stadsbeeld en daarmee de blijvende herinnering aan het 75-jarig ju
bileum van Philips. Ik houd van zulke feesten. Dat kan samenhangen
met mijn Brabantse aard en misschien dank ik daaraan ook de fan
tasie om van een feest iets te maken. Gedurende de bezetting heb ik
in 1941 voor ons personeel toch een serie circusvoorstellingen kunnen
organiseren. Ook hebben wij Mannus Franken een documentaire film
laten maken, ‘De weg omhoog’, die een beeld gaf van het leven bij
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Philips. In 1951 lieten wij een stoet praalwagens door de stad trekken.
Dat was gecombineerd met wagenspelen. Telkens als de stoet stil stond
kregen de toeschouwers op diverse wagens een kort toneelspel te
zien. In 1966 konden wij niet volstaan met een tentoonstellingsgebouw.
Voor de Eindhovenaren, die altijd wel van een feestje houden, hebben
wij hun Markt omgetoverd in een echte feesttuin met vijver, muziek
tent en gezellige terrasjes. Een kolossaal vuurwerk werd een groot
succes, waarover de burgerij dagenlang heeft gepraat. Maar ook
over heel Nederland moest Philips meefeesten. Wij hebben al onze
vestigingen een bedrag per medewerker gegeven, om daarmee hun
eigen feest te organiseren. Dat heeft leuke resultaten opgeleverd. Ons
personeel in Drachten bijvoorbeeld vond het bijzonder prettig samen
weer eens iets op touw te zetten. In onze tijd is dat samenwerken in
het gedrang gekomen. Niemand heeft hulp van buren meer nodig,
ieder doet en leeft op zichzelf, maar voor zo’n feest pakten de mensen
gezamenlijk iets aan. En dat gebeurde op veel plaatsen.
Het jaar 1966 had vreugde gebracht, voor Philips en voor mijn
vrouw en mij persoonlijk. Enkele jaren later overviel ons, in de zuiver
persoonlijke sfeer, het verdriet. In de vroege ochtend van zaterdag 4
januari 1969 stierf in het Heihuis Frans Otten, enkele dagen na zijn
72e verjaardag. Op die dag had hij zich nog zo betrekkelijk goed
gevoeld, dat het einde voor ons onverwachts kwam. Wel was zijn
gezondheid gedurig achteruitgegaan. Hij had moeilijkheden met zijn
ademhaling. Als hij in zijn chalet in Zwitserland verbleef, kwam hij,
vroeger een hartstochtelijk bergkletteraar, nauwelijks meer buiten. In
april 1968 had hij op de algemene vergadering van aandeelhouders
als president-commissaris een waarlijk magistrale afscheidsrede ge
houden, die aansloot bij zijn voormalige activiteiten voor ons mach
tige concern. Gedurende die periode was hij voor moeilijke problemen
gesteld geweest, waarvan wij er ook een aantal samen hadden opgelost.
Bij zijn dood heb ik hem herdacht als industrieel leider en als mijn
grote vriend. In de jaren van zijn ongebreidelde werkzaamheid had
hij mij zijn kritiek niet bespaard, doch nadat ik hem had opgevolgd
mocht ik van niemand zoveel aanmoediging en waardering onder
vinden.
Als doortastend aanpakker van problemen was hij een waardig op
volger van mijn vader geweest. Hij werkte ook voor de gemeenschap.
Voortreffelijke arbeid heeft hij verricht als voorzitter van de niwin
(Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië), welke functie hij
allesbehalve als een sinecure opvatte. Als zodanig heeft hij Indonesië
bezocht. Gedurende de Ronde Tafelconferentie in 1949 heeft hij een
grote delegatie per vliegtuig naar Caux laten reizen in de verwachting
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dat dit zou kunnen bijdragen tot een goede sfeer voor de onderhandelingen. Vandaag zijn zulke daden vergeten. Het Frans Ottenbad en
het Frans Ottenstadion te Eindhoven, met het Frans Otten Tennis
centrum te Amsterdam houden zijn naam in herinnering. Het ware
monument voor Frans Otten bestaat in mijn ogen echter uit de vele
fabrieken en bedrijven, die onder zijn leiding in binnen- en buitenland
werden opgericht. Veel van zijn zienswijzen en gedragsregels worden
tot op heden bij Philips geëerbiedigd en hij heeft op de organisatie
van het concern een blijvend stempel gedrukt.
In december van hetzelfde jaar overleed mijn schoonmoeder, me
vrouw Digna Vlielander Hein-Myer, die haar laatste levensjaren bij
ons op De Wielewaal had doorgebracht. Wij waren zeer op haar ge
steld, evenals onze kinderen, voor wie oma Digna een begrip was.
Haar wens dat haar een kort ziekbed zou zijn gegund, mocht in ver
vulling gaan.
Vrij korte tijd later, op 7 maart 1970, overleed Moeder, 91 jaar oud.
Zij was een hard werkende en sterk sociaal voelende vrouw geweest,
met tot op hoge leeftijd een opmerkelijke wilskracht. Naar aanleiding
van haar Rode-Kruiswerk in de eerste wereldoorlog ontving zij zowel
Nederlandse als Belgische onderscheidingen. Bij ons 60-jarig Philipsjubileum heeft mr. A. M. Joekes als minister van Sociale Zaken haar
de ridderorde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt en ik hoorde
later, dat hij zelden deze versierselen met zoveel overtuiging aan
iemand heeft geschonken.
In haar laatste levensjaren hield zij als een echte ‘mater familias’
haar correspondentie met vele nichten en neven bij. Tot diep in de
tachtig genoot ze ervan een paar holes golf te spelen. Tenminste één
avond in de week ging ik een praatje bij haar maken, ook omdat zij
zich nog steeds voor het bedrijf interesseerde. Daarover kon ik nooit
genoeg vertellen. De opening van een fabriek, de benoeming van een
directielid, de belevenissen op een zakenreis, alles had haar belang
stelling.
Wij hadden er de grootste bewondering voor hoe zij nooit over de
inconveniënten van het ouder worden klaagde, zelfs toen zij niet meer
lopen kon en de dag in een rolstoel doorbracht. Voor ons, haar kin
deren en haar kleinkinderen, werd het steeds moeilijker haar te ver
staan. Nog een halfjaar voor haar dood onderging zij een geslaagde
buikoperatie, doch de kwaadaardige ziekte heeft het tenslotte toch
gewonnen. Gelukkig was haar levenseinde zacht en pijnloos. Wij
kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor haar trouwe verzorgsters van
wie ik graag de namen van zr. Van der Vecht en Lena Ruyters wil
noemen.
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AFSCHEID ALS PRESIDENT

In 1971 kwam het ogenblik, waarop ik het presidentschap zou over
dragen aan mijn opvolger. In alle gerustheid kon ik dat tegemoet zien.
Meermalen had ik waargenomen dat overigens bekwame leiders juist
inzake hun opvolging de plank hadden misgeslagen, zodat hun eigen
goede werk voor een groot deel ongedaan werd gemaakt. In de raad
van bestuur waren wij het er volkomen over eens, dat mijn zwager
jhr. H. A. C. van Riemsdijk de aangewezen man was om mijn werk
over te nemen. Hij bezat de eigenschappen om zonder aanzien des
persoons goed leiding te kunnen geven, hij had een enorme ervaring
uit de tijd dat hij hoofddirecteur was van onze verkooporganisatie
in Nederland, sinds jaren was hij lid van de raad van bestuur en hij
had in het presidium van nabij de zaken kunnen volgen. Hij is scherp
in zijn analyse en neemt bij voorkeur een besluit, wanneer hij wordt
gesteund door de algemene instemming van zijn collega’s. Hij geniet
een uitstekende gezondheid, is opgeruimd van karakter en als oudsportman — hij was een meer dan middelmatig voetballer geweest en
speelde uitstekend tennis en golf — heeft hij zijn sportieve inslag mee.
Wij wisten, dat men in het buitenland groot respect voor hem koes
terde, om zijn capaciteiten en om zijn karakter.
Gemakkelijk zou mijn opvolger het niet hebben. In de tweede helft
van het jaar 1970 beleefden wij een vrij ernstige terugslag. Ik was met
Le Clercq enige tijd op reis geweest in het verre oosten en bij onze
thuiskomst merkten wij, dat het najaar slechter was dan wij hadden
verwacht. Wij hebben ons in 1971 aan de sterk veranderde situatie
moeten aanpassen, wat voor Van Riemsdijk niet prettig was, maar hij
heeft zich met zijn team uitstekend van de moeilijke taak gekweten.
Mijn 40-jarig jubileum bij Philips en mijn afscheid als president zou
den dicht bij elkaar liggen. Het jubileum zou half januari worden ge
vierd en al was de Philipshemel niet onbewolkt, men vond toch dat
het een joyeus feest moest worden. Het heeft dan ook aan vrolijkheid
geenszins ontbroken. Het begon op 14 januari met een grote bijeen
komst in de Jubileumhal, waar mr. R. J. Nelissen, minister van Econo
mische Zaken, mij bevorderde tot groot-officier in de orde van Oranje-Nassau. Er waren toespraken, namens de raad van commissarissen
en het personeel dat ons als jubileumgeschenk een juweel van een
Friese tjotter, de Earrebarre, aanbood. Ten slotte werd een indruk
wekkende parade gehouden, waarbij de afgevaardigden van alle landen
waar wij werkten met hun nationale vlaggen binnenkwamen en een
typisch geschenk van hun land aandroegen. Natuurlijk kwam bij die
gelegenheid ook mijn carnavalsvereniging ‘De Emmers’ van mijn
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van oudsher zo geliefde machinefabriek haar erelid complimenteren!
In het Ontspanningsgebouw werd twee dagen later een bijzonder
feest gegeven, waarbij geen gehuurde artiesten optraden, doch uit
sluitend medewerkers uit onze eigen kring, die uit heel Europa kwa
men opdagen. Er trad een wonderkind-pianist op van Nederlandse
ouders, die bij Philips in Noorwegen werkten, men zag dansen uit
Griekenland, onder de vele optredenden was zelfs een humoristisch
span uit Zwitserland en het was verwonderlijk hoeveel talent daar op
allerlei gebied tot uiting kwam. Persoonlijk heb ik mijn op zulke
feesten gebruikelijke bijdrage mogen leveren, in de blauwe boerenkiel
en in onze mooie Brabantse taal.
Na deze uitvoering volgde er voor ons een grote verrassing. Mijn
vrouw en ik zullen nooit het moment vergeten, dat zich beneden in
de hal een keurig uitgedost mannenkoor opstelde, waarin wij de ver
trouwde gezichten van de leden van onze hoofdstaf ontdekten! Daar
stond ‘De Hoofstafstaar’, voor deze gelegenheid gevormd, die onder
de eminente leiding van Martin Koekelkoren, de dirigent van het
beroemde mannenkoor De Maastreechter Staar, enige op mij toege
spitste liederen ten beste gaf. Dat was nu echt Philips! Zo’n feest heeft
altijd de verdienste dat men tot ongewone prestaties komt en zo had
onze hoofdstaf, allen mannen die soms onder zware omstandigheden
hun werk moeten doen, een koor gevormd. Dat werd met enig recht
aangekondigd als ‘het duurste mannenkoor.’ Later heb ik gehoord, dat
Martin Koekelkoren een streng koorleider was geweest. Hij wist
natuurlijk niets van de verhoudingen in onze hoofdstaf. Hem kon
het niets schelen of de ene meneer veel meer te zeggen had dan de
andere, ze kregen van hem gelijkelijk op hun duvel als ze het waagden
onder de repetitie met elkaar te praten. Overigens hebben de heren
de zangkunst onder veel jolijt beoefend, maar dank zij het geduld en
het talent van de dirigent was het resultaat nog opmerkelijk goed ook.
Mijn vrouw en ik hadden nog een bijzondere gebeurtenis voor de
boeg. Wij werden uitgenodigd op het paleis te Soestdijk, waar Konin
gin Juliana in tegenwoordigheid van Prins Bernhard mij de Gouden
Medaille voor Voortvarendheid en Vernuft schonk. Op dat tijdstip
was prof. J. Th. Thijsse, de grote man van Zuiderzee- en Deltawer
ken, de enige nog in leven zijnde Nederlander, wie deze onderschei
ding was te beurt gevallen. Mijn vader had indertijd ook deze medaille
ontvangen. Nu zijn er mooie dingen in het leven waarvan je denkt
dat het je misschien wel eens zou kunnen overkomen, maar ik had er
nooit ook slechts een seconde aan gedacht, dat ik voor de gouden
medaille in aanmerking zou komen. Wij waren dan ook sprakeloos.
Op mijn 70ste verjaardag was er nog een ‘vier-etagesfeest’, Deze
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feestjes stammen uit de tijd toen wij als directie nog zetelden op de
vierde etage van ons oude kantoor aan de Emmasingel. Heden zijn
die bureaus aan de Pieter Zeemanstraat en de Boschdijk. Op de boven
ste vier etages is wel eens, bijvoorbeeld voor een jubilaris uit de raad
van bestuur, de gelegenheid om een feestje te bouwen. Daarop ver
schijnen de jubilaris met zijn vrouw, zijn collega’s, de secretarissen,
de secretaresses, de portiers, de koffiemeisjes, de schoonmaaksters en
anderen, met als resultaat een echt genoeglijk samenzijn. Voor deze
gelegenheid had ik voorgesteld dat het een gecostumeerd feest zou
zijn. Mijn collega’s van de raad van bestuur voerden daarbij een mode
show op. Deze show werd gehouden in allerlei klederdrachten, die ik
op mijn vele reizen had verzameld. Daarbij werd ik in de teksten die
werden voorgedragen bij hun verschijning als Arabier, als neger uit
Midden-Afrika en als wat al niet, genadeloos op de korrel genomen.
Mijn eigen bureau deed in dat opzicht niets voor de collega’s onder
en voerde een sketch op, ‘Een dag uit het leven van de president.’ We
hebben er allen onbedaarlijk om gelachen.
Zulke feestjes zijn volstrekt uniek en men zal hun weerga niet ge
makkelijk bij een wereldconcern ontdekken. Ieder werkt er con amore
aan mee, er zijn alle hulpmiddelen om er aardige spullen voor te maken,
maar vooral hadden wij mannen met een geweldige fantasie en veel
gevoel voor humor, die met ideeën voor de dag kwamen. Als uit
blinkers wil ik noemen de heren Vente en Sies Numann, de befaamde
directeur van onze afdeling General Advertising.
Nog tweemaal had ik een afscheid voor de boeg. Dat van de alge
mene vergadering van aandeelhouders viel mij niet zwaar. Het lag in
de verwachting, dat ik het volgend jaar als voorzitter van de raad van
commissarissen daarin zou terugkeren. Van de aandeelhouders kreeg
ik als aandenken een kandelaber met vlaggetjes van alle landen, waar
Philips een vestiging heeft.
Geheel anders onderging ik het afscheid van de Internationale Concernraad. Voor het laatst zag ik al die goede vrienden van de inter
nationale top van het concern bijeen. Voortaan zou Henk van Riems
dijk deze vergadering leiden. Er was voor mij daar geen taak meer
weggelegd. Na van 1954 af deze altijd belangwekkende besprekingen
te hebben meegemaakt, heb ik dat afscheid in zijn volle betekenis
ondergaan. Ditmaal kreeg deze bijeenskomst een bijzonder accent door
een indrukwekkende luchtparade van de hele luchtvloot van Philips
boven Lausanne.
Voor mij zijn dc tien jaren van mijn presidentschap omgevlogen.
Als ik ze nu overzie, merk ik dat het toch een lange tijd moet zijn
geweest: er is in die periode ontzettend veel gebeurd! Daarin mocht
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ik het onschatbaar voorrecht genieten van een goede gezondheid;
dank zij die gave heb ik veel kunnen reizen en daarnaast in Eindhoven
mijn verantwoordelijkheid kunnen dragen. Maar vóór alles was ik
dankbaar voor de dagelijkse goede samenwerking die mijn deel
mocht zijn met de vrienden in de raad van bestuur. Dat was mijn
zwaarste afscheid en het is geen schande dat ik geëmotioneerd was
toen ik hun, aan het einde van onze laatste vergadering, stuk voor stuk
de hand drukte. Mijn opvolger Van Riemsdijk stond klaar met een
geweldige ploeg mannen als Le Clercq, Van der Putten, Noordhof,
Casimir, Breek, Pannenborg, Wijns en Van Mourik. Aan hen kon ik
vol vertrouwen mijn werk overgeven bij het verlaten van mijn post,
als eerste man op de brug.

20
Er was nog meer te doen
Wat betreft de vervulling van functies in het maatschappelijk en eco
nomisch leven bestond er verschil van instelling tussen mijn vader
en mij. Door Philips werd hij bijna geheel in beslag genomen, maar
in Eindhoven ontwikkelde hij menig initiatief dat niet onmiddellijk
met ‘de zaak’ verband hield. De Eindhovense Telefoon Maatschappij,
de Philipscoöperatie, de Nutsschool en de Woningbouwverenigingen
zijn daarvan voorbeelden. Bestuursfuncties in een werkgeversorganisa
tie liet hij echter graag aan anderen over.
MIJNRA AD

Toen hij werd aangezocht voor het lidmaatschap van de Mijnraad
voelde hij daar aanvankelijk niets voor. Zijn schoonvader heeft hem
echter daartoe kunnen overreden. Gerrit de Jongh, een man met veel
ervaring, zei tegen hem: ‘Ton, dat moet je wel doen. In zo’n gremium
verruim jij je blik en je zult er allerlei mannen van betekenis leren
kennen, waarmee je anders niet in aanraking komt.’ Eenmaal lid van
de Mijnraad, heeft hij met veel interesse deze functie vervuld. Hij had
groot respect voor prof. dr. ir. F. K. Th. van Iterson, directeur der
Staatsmijnen en met zijn medelid de staatsman mgr. dr. W. H. Nolens
raakte hij zeer bevriend.
Na de jongste wereldoorlog, toen het beleid van de kolenmijnen
zeer belangrijk werd, heb ook ik deel uitgemaakt van de Mijnraad. In
het herstel van de welvaart namen de mijnen een sleutelpositie in.
Onze mijnwerkers genoten een bijzonder degelijke opleiding en hun
beloning was naar rato. In die jaren stond het mijnwerkersvak hoog
in aanzien, de mannen aan het kolenfront beschouwden zich als steun
pilaren van onze economie, doch dat is na de sluiting van de Neder
landse mijnen helaas verleden tijd geworden. Bij de Duitse mijnwer
kers, met wie ik door conferenties te Caux meermalen contact heb
gehad, kan ik nog de oude beroepstrots waarnemen.
De Mijnraad diende onze regering van advies over de delfstoffen
voorziening in het algemeen. Zo heb ik van nabij kunnen volgen hoe
na de oorlog de oliewinning in eigen bodem voor onze energievoor
ziening aan betekenis heeft gewonnen. De grote aardgasvondsten om-
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streeks 1960 kwamen pas aan de orde, nadat ik mijn lidmaatschap
van de Mijnraad na tien jaren had neergelegd. In mijn tijd waren
de mijnen nog in volle glorie werkzaam en zowel de sociale als de
technische aspecten hebben mij sterk geboeid. Vooral het teamwerk
in de pijlers vond ik uniek. Naast de kolendelving en het cokesbedrijf
nam het stikstofbindingsbedrijf een steeds belangrijkere plaats in.
Thans is de d s m uitgegroeid tot een machtig chemisch concern, maar
de basis daarvan wordt nog steeds gevormd door de grondstoffen uit
moeder aarde.
WERKGEVERSORGANISATIES

Na de oorlog werd de organisatie van de werkgeversverbonden op de
helling gezet. De Organisatie-Woltersom, de door de Duitsers in
gestelde opzet van de hoofdgroep Industrie met haar ondergroepen,
verdween natuurlijk na de bevrijding, maar er moest iets voor in de
plaats komen. Juist nu was een samenwerkend verband zeer nood
zakelijk en men kwam tot de conclusie dat er twee verbonden moes
ten komen, te weten het Nederlands Verbond van Werkgevers, dat
zich met de economische problemen van zijn individuele leden zou
bezighouden en het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, waarvan
de verschillende werkgeversorganisaties op sociaal terrein lid waren.
Hiernaast bleven de confessionele werkgeversverbonden bestaan,
waarmee echter nauw werd samengewerkt.
De heren Stikker, Twijnstra en Slotemaker, secretaris van de Stich
ting van de Arbeid, hebben zich veel moeite gegeven om deze nieuwe
organisaties gestalte te geven. Vanwege mijn werk voor de totstand
koming van de fabrikantenkringen in het bevrijde gebied en mijn
vice-voorzitterschap van de f o eg in lag het op mijn weg aan deze
nieuwe opzet mee te werken. Vele jaren heb ik zitting gehad, zowel
in het dagelijks bestuur van het nvw als van het cswv. Dat heb ik
met bijzonder veel plezier gedaan. De beste mensen uit het bedrijfs
leven zetten daar hun schouders onder en ik heb er vele vrienden
gemaakt. Namen zal ik maar niet noemen. Ook kwam ik daardoor in
contact met de Stichting van de Arbeid, een unieke opzet in Neder
land. Elke vrijdag kwam dit uit het initiatief van werkgevers en vak
bonden gekozen gremium bijeen om de sociale problemen van ons
land te bespreken en de daaruit voortvloeiende conclusies als ad
viezen aan de regering door te geven. Bij ontstentenis van de voor
zitter van het cswv heb ik menigmaal als vice-voorzitter aan de ver
gaderingen van de Stichting deelgenomen.
Tussen de voorzitters van de vakverbonden en ons als vertegen-

Er was nog nieer te doen | 345
woordigers van de werkgeversorganisaties bestond een basis van ver
trouwen, die het mogelijk maakte zeer openhartig over de problemen
te discussiëren. Het belang van ons uitgemergelde land en zijn be
volking stond zozeer op de voorgrond, dat het meestal niet te moei
lijk viel tot een gezamenlijk standpunt te komen. Ook aan deze ont
wikkeling heb ik mijn bijdrage mogen leveren. Nog levendig herinner
ik mij hoe de vakbondsleider Evert Kupers op een conferentie te
Caux hoog opgaf van de in Nederland bereikte samenwerking tussen
vakbonden en werkgevers in de Stichting van de Arbeid.
Uit deze periode is mij de grote activiteit van verschillende secre
tarissen van de centrale werkgeversorganisatie bijgebleven. Deze man
nen traden meestal niet naar buiten op, maar verzetten bergen werk.
Namen als Visser, Rom Colthof, Mauritz, Van Dijk, Maitland en
Delfos wil ik in dit verband gaarne noemen.
ADVIESRAAD MILITAIRE PRODUKTIE

In het begin van de jaren vijftig toen men in Europa zich bewust werd
van de dreiging uit het oosten begon ook Nederland meer geld te be
steden aan de uitrusting van zijn defensie. Vanwege de industrie, die
hoopte daarbij te worden ingeschakeld, bestond er behoefte aan een
geregeld contact met de aanschaffende instanties van de drie onder
delen van onze krijgsmacht. Op verzoek van de werkgeversverbonden
hebben de ministers van Economische Zaken en van Defensie de Ad
viesraad voor de Militaire Produktie ingesteld. De voorzitter was een
man uit de industrie, verder waren in de raad vertegenwoordigd de
ministeries van Defensie, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken,
in verband met de toen opgerichte navo, men trof daar de directeu
ren van Materieel van Landmacht, Marine en Luchtstrijdkrachten,
de voorzitter van de Materieelraad, de voorzitters van de vakcentrales
en de vertegenwoordigers van de industrie. Voor de industrie heb ik
een tiental jaren zitting gehad, de laatste jaren als voorzitter.
Ook dat werk heb ik met animo verricht. In het begin viel het niet
mee eikaars vertrouwen te winnen, maar na enige tijd is het gelukt
de gedachtengangen over en weer beter te begrijpen. Het uitgangs
punt van de aanschaffende legerinstanties was zo goedkoop mogelijk
goede spullen zo snel mogelijk geleverd te krijgen. Was dat gebeurd,
dan hadden zij hun werk gedaan. Aan enige continuïteit dachten zij
niet en dat was juist voor de industrie zo belangrijk. Voor de Marine
lag dat iets anders. Deze was op de werven aangewezen die ook op
langer zicht dit onderdeel moesten kunnen bedienen.
Nu was ook de industrie niet altijd constant in haar houding. In
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tijden van slapte waren de fabrikanten er fel op om defensieorders
te verkrijgen, maar als zij goed bezet waren bleek hun animo voor
zulke opdrachten snel af te nemen. Mijn functie als voorzitter van de
Adviesraad heb ik moeten opgeven toen het internationale werk in de
raad van bestuur mij meer en meer in beslag nam. Men heeft Theo
Tromp aangezocht mijn functie over te nemen en zoals te verwachten
was heeft hij dat werk voortreffelijk gedaan.
Op mijn reizen door de wereld heb ik waargenomen hoe verschil
lend het in menig opzicht belangrijke probleem van de militaire aan
schaffingen in diverse landen wordt benaderd. Terwijl in sommige
landen een goed contact tussen de industrie en de militaire overheden
bestaat, ontbreekt het in andere daaraan volkomen.
COMMISSARIAAT BIJ FORD NEDERLAND

Als industrieel werd ik enige malen aangezocht om commissaris te
worden van een naamloze vennootschap. Als leden van de raad van
bestuur hielden wij ons als regel echter verre van zulke ‘buiten-commissariaten’. Onze eigen zaken namen ons geheel in beslag. In 1948
kregen wij Henry Ford II op bezoek. Hij was niet de eerste de beste
fabrikant, hij had belangstelling voor onze heteluchtmotor en toen hij
vroeg of ik commissaris wilde worden bij Ford Nederland, heb ik
dat onze raad van bestuur voorgelegd. Nu hebben veel Philipsvestigingen in het buitenland de vorm van de naamloze vennootschap.
Daarvoor zijn lokale commissarissen nodig. Voor deze functie zoeken
wij ervaren, bekwame en invloedrijke personen uit het betrokken land.
Het was voor ons eigenlijk niet oninteressant dat iemand uit eigen
kring zelf lokale commissaris kon zijn van een ander wereldconcern.
Zodoende kon hij zien, welke bijdrage hij kon leveren, of er rekening
met hem werd gehouden en hoe het aankwam, als dat niet gebeurde.
Bij onze lokale commissarissen kon het daarop wel eens neerkomen,
omdat zij veelal de industriële achtergrond misten. Daardoor werd
vanwege de plaatselijke directie soms ook te weinig contact met hen
onderhouden. Hoe kwam dat over? Mij werd de kans geboden daar
over iets aan de weet te komen. Wij besloten dat ik het aanbod van
Ford zou aanvaarden. Daarbij kwam dat ik mij als werktuigkundig
ingenieur voor de fabricage van auto’s zeer interesseerde.
Volgens mijn indruk heb ik bij Ford in elk geval iets kunnen be
reiken. Bij Philips streven wij er altijd consequent naar dat de belan
gen van een land waar wij werken, stroken met die van het concern.
Al spoedig merkte ik echter, hoezeer de Nederlandse Fordorganisatie
onderhorig was aan de Engelse, die een belangrijk aandelenpakket in
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handen had. Naar mijn mening was de bevoogding van Engeland uit
te sterk. Kwamen wij met goede ideeën aan dan bleven ze ginds
ergens steken. Omdat ik dikwijls naar Amerika ging en persoonlijk
met Henry Ford in contact stond, heb ik kunnen bereiken dat Am
sterdam rechtstreeks onder Detroit werd gebracht. Daarna liep het
beduidend vlotter. Mijn bezoeken aan Detroit waren altijd heel in
teressant. Daardoor was ik tevens op de hoogte van de gedachten op
het hoofdkantoor en kon ik de mensen daar vertellen hoe wij de din
gen in Amsterdam zagen. Ook in dit geval kon ik door mijn vele in
ternationale bezigheden ten slotte niet meer voldoende tijd vinden om
dat commissariaat goed waar te nemen, zodat ik ben afgetreden. Het
is wel toevallig dat wij nu met Ford een nauwe samenwerking hebben
om de Stirlingmotor geschikt te maken voor de aanpassing in de per
sonenauto.
CONTACTEN MET HET ONDERWIJS

Vrij kort na de oorlog kreeg ik bezoek van enige heren die mij vroe
gen wat ik dacht van een technische hogeschool in Brabant. Ik voelde
er niets voor! Waarom zo’n th? Hadden wij aan Delft niet voldoende?
Toch kwamen wij na enig verder praten op de gedachte, dat het de
moeite waard kon zijn deze zaak nader te bekijken. Daartoe werd een
commissie gevormd, die in november 1947 met haar werk, het onder
zoek naar de wenselijkheid en de mogelijkheid van technisch hoger
onderwijs in het zuiden des lands, begon. In deze commissie hadden
zitting prof. dr. De Quay als commissaris der Koningin in Brabant en
mr. dr. F. J. K. A. H. Houbcn als zijn collega in Limburg, naast de
heren H. A. J. Mannaerts, voorzitter van de gemeenschappelijke Ka
mers van Koophandel van Brabant, L. M. H. Lhoëst van de Kamer
van Koophandel te Maastricht, dr. ir. D. P. Ross van Lennep van de
Staatsmijnen en ik. Om een mogelijke mislukking door provinciaal
chauvinisme te voorkomen hadden wij afgesproken dat elke rivaliteit
tussen Brabant en Limburg zou worden vermeden.
Spoedig kwamen wij tot het inzicht dat een Technische Hogeschool
in het zuiden wel degelijk op haar plaats zou zijn. Wij gingen bekijken
welke steden voor een vestiging in aanmerking konden komen. Til
burg had al een hogeschool, dus voor Brabant waren Den Bosch en
Eindhoven candidaten, voor Limburg werden Maastricht en Weert
genoemd. Een kleine commissie onder voorzitterschap van prof.
M. J. H. Cobbenhagen van Tilburg heeft de kwaliteiten van de vier
steden als vestigingsplaats onderzocht. Zelf koesterde ik geen enkele
voorkeur voor Eindhoven, met zijn geweldige Philipscomplexen en
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zijn gebrek aan ambiance voor een echt studentenleven. Ik hield het
op Den Bosch, maar de commissie-Cobbenhagen toonde zo duidelijk
aan dat Eindhoven ‘de’ plaats bij uitstek moest zijn, dat ik mij gewon
nen moest geven. Toch was er nog altijd weinig begrip in de hoek
van de oud-Delftenaren.
De regering stelde twee commissies in, onder voorzitterschap van
prof. Holst, om de zaak verder te bestuderen. In beide heb ik meege
werkt. De stedebouwkundige jhr. ir. E. B. J. de Ranitz heeft in een
uitvoerig rapport toegelicht hoezeer Eindhoven in aanmerking kwam
als zetel van een toekomstige th. Prof. Roeterink vulde dat nog aan
met een studie, waaruit bleek welk een aantrekkingskracht een instel
ling voor hoger onderwijs had op de studenten uit de onmiddellijkc
omgeving. Wanneer er te Eindhoven een th kwam, zouden veel zui
derlingen die anders de ingenieursstudie nooit hadden ondernomen,
daar gaan studeren. Bovendien voorzag ik een gunstige wisselwerking
tussen een th te Eindhoven en de omliggende industrie.
De commissie-Holst adviseerde tot twee technische hogescholen,
Eindhoven en Twente. Weer stond ik voor dat verschijnsel van het
moeizaam op gang komende project: eerst lijkt het of men bezig is
een wagen tegen de heuvel op te duwen, maar is die eenmaal over
de top, dan is er geen houden meer aan. Eindhoven zou het eerst aan
de beurt komen en meteen zat de vaart erin! In 1957 lieten de eerste
studenten zich inschrijven. Het waren er veel meer dan was voorzien.
Dat was een grote voldoening voor allen die zich daarvoor hadden
ingezet. Het project had mij veel tijd gekost, als de enige Eindhove
naar die er van meet af aan bij betrokken was. Toch werd niet ik
curator, maar Tromp. Deze had als bouwcurator met zijn bekend
doorduwvermogen meegeholpen om de bouw in een recordtempo te
verwezenlijken. Dat ik niet als curator werd aangezocht, was juist.
Zelfs de schijn moest worden vermeden, dat de th een satelliet van
Philips zou zijn.
Een commissie onder voorzitterschap van mr. H. L. ’s Jacob, heeft
prof. dr. H. B. Dorgelo, één van mijn goede vrienden en medestrij
ders voor Morele Herbewapening, aangewezen als de man die de
studie te Eindhoven een eigen karakter zou geven. Als eerste rector
is hij erin geslaagd van het corps hoogleraren een uitmuntend team
te maken. Het was hem niet alleen te doen om lieden van behoorlijk
wetenschappelijk niveau, hij wilde vooral docenten die van hun stu
denten geen diploma-jagers zouden maken. De professoren moesten
hun voor het leven in de maatschappij iets meegeven. De resultaten
wijzen uit, dat ‘Eindhoven’ een eigen positie in de wetenschappelijk
technische opleiding heeft verworven.
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Gelukkig is de th geen verlengstuk van Philips geworden. Natuur
lijk bestaat er een wisselwerking tussen een instelling die ingenieurs op
leidt en een concern dat meer dan welk ander ook ingenieurs nodig
heeft. Meermalen heb ik de opmerking gemaakt, dat de technische
hogescholen ons de nodige ingenieurs afleveren, waartegenover wij de
professoren verschaffen. Voor Delft was dit reeds jaren het geval.
Reeds in de jaren dertig zijn medewerkers van ons natuurkundig
laboratorium, van ons secretariaat en onze medische dienst hoogleraar
geworden. Aan de ene kant was dat een verlies voor Philips, maar aan
de andere kant vormde het een vanzelfsprekende bijdrage aan het
hoger onderwijs, waarvan wij later de vruchten hoopten te plukken.
Ik herinner mij nog goed dat na de oorlog dr. G. W. Rathenau mijn
kantoor binnenkwam met de boodschap dat hij te Amsterdam profes
sor kon worden. Rathenau had bij ons veel gedaan aan de fysica van
de vaste stof, hij behoorde tot de coryfeeën van onze research, maar
ik kon slechts zeggen: ‘Beste Rathenau, wij kunnen u niet goed mis
sen, maar... mogen wij Amsterdam een goed hoogleraar onthouden?’
Hij is naar Amsterdam gegaan. Later is hij toch bij Philips terug
gekeerd en is hij directeur van ons Natuurkundig Laboratorium ge
worden! Hij was niet de enige die de industrie weer opzocht.
Dat heeft zijn oorzaken. Een hoogleraar kan, juist doordat hij uit de
industrie komt, bijzonder fris tegenover de stof staan, maar als hij zijn
werk serieus opvat, wat veel tijd en inspanning kost, is het moeilijk
een levendig contact met de praktijk te blijven onderhouden. Boven
dien waren onze wetenschappelijke medewerkers meer verwend dan
zij zelf beseften. Hadden zij voor een onderzoek een bepaald instru
mentarium en assistentie nodig, dan was dat alles meestal op tijd
beschikbaar. Over de kosten werd, uiteraard binnen de grenzen van
onze budgetten, dan niet te veel gepraat. Bij het wetenschappelijk
onderwijs gaat dat anders. Daar moet een lange administratieve weg
worden bewandeld, eer men krijgt wat nodig wordt geacht. Overi
gens vind ik dat wisselen tussen industrie en wetenschappelijk onder
wijs voor beide partijen gunstig. Ik kan mij nauwelijks voorstellen
dat een hoogleraar, die tientallen jaren achtereen colleges geeft, zijn
voordrachten actueel kan houden indien hij niet op de hoogte blijft
van de ontwikkelingen in de industrie. Toch ontbreken hem daartoe
dikwijls de gelegenheid en de tijd. Het lijkt mij daarom, van het stand
punt van het onderwijs gezien, nuttig indien een hoogleraar door een
adviseurschap een blijvend contact met een industrie kan onderhou
den. Ook voor de industrie is het van belang langs deze weg tot een
meer wetenschappelijke aanpak van haar problemen te komen.
Behalve met het wetenschappelijk onderwijs heb ik te Eindhoven
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te maken gehad met het op de industriële praktijk gerichte onderwijs.
Dat gold niet alleen voor onze eigen Jongensnijverheidsschool maar
ook voor de Middelbaar Technische School, die in 1939 op aandrang
van mijn vader te Eindhoven werd opgericht. De plannen waren klaar,
wij hebben de school nog in juni 1940 kunnen aanbesteden en in de
oorlog is deze mts van de grond gekomen. Bij het bombardement
in 1942 werd ook het gebouw van de school beschadigd. Ik was voor
zitter van het bestuur en wij zijn erin geslaagd op verspreide punten
de afdelingen goed onder te brengen. Na de oorlog heeft deze in
stelling zich op allerlei gebieden enorm ontwikkeld en vandaag is
zij uitgegroeid tot een instituut voor hoger beroepsonderwijs, met
meer dan 2500 leerlingen, waarvan 2100 in het dagonderwijs en ruim
400 in het avondonderwijs.
Het ging hier om activiteiten op onderwijsgebied in Nederland.
Op zeker ogenblik ben ik ook nog, zij het door een samenloop van
omstandigheden, actief geweest voor het onderwijs in... Ethiopië!
Dat ging niet om wetenschappelijk onderwijs, maar om mensen te
leren lezen en schrijven.
In 1963 was ik op bezoek in Ethiopië, waar ik in gesprek kwam met
de minister van Onderwijs en Opvoeding. Ik vertelde hem van de
resultaten die in een staat in Zuid-Amerika waren bereikt door via
de radio de mensen te leren lezen en schrijven. De minister zei me
ronduit, dat hij het niet geloofde. Ik merkte op:
’Excellentie, daar heeft u groot gelijk in. Als iemand het mij een
tijd geleden had verteld zou ik het ook niet hebben geloofd. Maar
ik zal u binnen twee maanden een man sturen, die daar alles van
weet. Die kan er dan met u en met uw onderwijsdeskundigen over
praten.’
Hij vond dat een goed idee. In Eindhoven teruggekeerd, vroeg ik
waar de man was die er alles van wist. Maar die man hadden wij
niet! Wij hebben een enthousiasteling gevonden, die we naar ZuidAmerika hebben gestuurd, waar hij precies heeft uitgezocht hoe dat
met die cursus in zijn werk ging. Na zijn terugkomst heeft hij daar
over een goed rapport gemaakt en vervolgens is hij voor ons naar
Ethiopië gegaan. Dat was wel een maand later dan ik had beloofd,
maar volgens Ethiopische begrippen was hij nog aardig op tijd. Hij is
erin geslaagd de mensen daar zo ver te krijgen, dat er een plan voor de
radiocursus werd opgemaakt. Daarbij moest hij een grote moeilijkheid
overwinnen: onze man kende de Amharische taal natuurlijk niet. Toch
moest het Amharische alfabet worden gebruikt. Gelukkig kreeg hij
de medewerking van twee leraren, die uitstekend Engels kenden.
Met deze mannen is een cursus opgezet. De leerlingen daarvan zou-
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den in een kamer of zaaltje bijeenkomen om daar naar de radio te
luisteren. Ze hadden dan een boekje dat op de uitzending aansloot.
Maar nu was er weer een moeilijkheid. Deze mensen konden niet
kijken! Zij hadden nog nooit een boekje gehad, nooit een krant ge
lezen, nooit eigenlijk een plaatje leren zien, wat bij ons de kinderen
spelenderwijs leren. Eerst moest men hen aan de hand van simpele
tekeningen, als van een met ossen ploegende boer, met afbeeldingen
vertrouwd te maken. En zo begon men met het leren van de letters.
De letter A is overal hetzelfde; deze werd dan voorgesteld als een
poort, waarvoor een balk kwam. Zo kwam het hele Amharische alfa
bet aan de beurt.
Het boek kwam na maanden klaar. Een jaar later was ik weer in
Ethiopië. Ik heb toen met de minister de tweede les van de cursus
meegemaakt. Het onderwijs werd gegeven in drie leeftijdsgroepen, aan
kinderen van 8-12, van 13-18 jaar en aan ouderen. De cursus werd
gehouden in een school. De leraar zat in een kamertje met een microfooninstallatie, in de andere zaaltjes stond een radio en luisterden de
leerlingen. Ieder had een boekje en een schrift met potlood. Deze in
grediënten moesten er wel zijn en daarvoor zorgde de man, die op de
lessen toezag. Zo ging het in de rest van het land. Er moest in de
dorpen waar de cursus werd gevolgd altijd iemand zijn, die kon lezen
en schrijven, om de nodige hulp te bieden. Het plan is, zoals ik later
moest vernemen, op een grote mislukking uitgelopen. Die jongetjes
gingen toch liever wat voetballen. Ook bleek dat van de ouderen
velen wel wat konden lezen en schrijven. Zij waren dan met de
cursus begonnen in de hoop dat ze daardoor een betere baan konden
krijgen, maar dat was ook weer niet de goede motivatie. Ze gaven
het op.
De overheid zon op iets om de mensen te verplichten de cursus
te blijven volgen. Men kwam tot een vrij simpele oplossing: de cur
sussen werden in de gevangenis gegeven. De gevangenen moesten wel
naar het leslokaal. Zij vonden het ook nog interessant! Als ze dan
vrij kwamen, konden ze lezen en schrijven. En die opzet heeft tot
succes geleid. Intussen waren wij er al twee jaar mee bezig, er was nog
altijd een speciale man van ons in Ethiopië, maar wij wilden daar
niet tot in lengte van dagen mee doorgaan. Gelukkig heeft de
UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs,
wetenschap en cultuur, het project overgenomen. Vandaag is deze
manier van onderwijs per radio daar op verschillende plaatsen inge
voerd en nog onlangs vernam ik iets over de grote aanschaffingen
van radio’s en kleine recorders, waarmee men bezig zou zijn, alles
als een uitvloeisel van mijn gesprek met een minister.
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Aan dit relaas wil ik gaarne toevoegen dat ook mijn vrouw zich
sterk voor het onderwijs heeft geïnteresseerd. Na de oorlog heeft zij
de behoefte gevoeld om in Eindhoven een middelbare meisjesschool
op te richten, op algemeen christelijke grondslag. Deze is binnen een
jaar tot stand gekomen en zij heeft met grote inzet meer dan vijf
entwintig jaar het voorzitterschap van het bestuur waargenomen.

LUCHTHAVENS

In de jaren zestig kreeg ik een verzoek het voorzitterschap op mij te
nemen van een commissie uit de samenwerkende Kamers van Koop
handel van Brabant, die zou bestuderen of het wenselijk en mogelijk
was in deze provincie een tweede nationale luchthaven te vestigen.
Dat de vliegerij mijn interesse had, heeft de lezer stellig kunnen be
speuren. Graag wilde ik de kans aangrijpen om mijn ervaring op dit
gebied in te brengen. Maar tevens vond ik het voor het Brabantse
bedrijfsleven van groot belang de mogelijkheid van internationale
en zelfs intercontinentale vliegverbindingen te bestuderen. Met beide
handen nam ik het aanbod aan.
Toen de commissie voor de eerste maal bijeen kwam heb ik wel als
voorwaarde gesteld, dat dit vraagstuk niet van een eng Brabants stand
punt uit zou worden beschouwd. Volgens mij moesten wij naar de
oplossing zoeken die voor heel Nederland de beste zou zijn. Al spoe
dig kwamen wij tot het inzicht dat, wilde een nieuwe luchthaven
reden van bestaan hebben, wij de behoefte daaraan moesten onder
zoeken voor de gehele delta van Rijn, Maas en Schelde, met inbegrip
van de streek van Luik, het Ruhrgebied, Brabant, Vlaanderen, Zee
land en de Randstad. Aan de hand van studies, waaraan prof. dr.
H. C. Kuiler van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rot
terdam medewerking verleende, kwamen wij tot de conclusie dat deze
luchthaven ergens ten westen van Tilburg zou moeten liggen. Daar
lag het economisch zwaartepunt van deze gebieden. Dat leidde ons
tot de gedachte dit vraagstuk met de Belgen te bekijken. Tevens
dienden deze belangen van de Rotterdamse gezichtshoek uit te worden
beschouwd. Daarom werd in onze commissie zowel een vertegen
woordiger van Antwerpen als van Rotterdam opgenomen.
Voor mij zijn deze besprekingen voortdurend hoogst interessant
geweest. Deze hebben mij namelijk één ding goed laten zien: men
pakt het vraagstuk van de luchthavens, landelijk en regionaal, als
regel van de kant der milieuplanning aan, wat verkeerd is. Allereerst
wordt de invloed van de plaats van een luchthaven in de omgeving be-
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studeerd. Zelden of nooit gaat men na, waar een vliegveld eigenlijk
het meest economisch verantwoord is. Dat doet wel de kleine zaken
man, die ergens een winkel wil openen. Hij kiest een plaats, waar
van hij weet of vermoedt dat er veel klanten zullen passeren. In lucht
havencommissies treft men een falanx van planologische experts, maar
zelden ontmoet men daar de vertegenwoordigers van de luchtvaart
maatschappijen en nog veel minder de mensen die namens de aan
bieders van het vervoer spreken. Dat kunnen de reisbureaus zijn, de
grote bedrijven waarvan leden van het personeel dikwijls vliegen
en de cargadoors die luchtvracht aanbieden.
Het zal nog wel even duren, voordat regering en parlement tot een
conclusie aangaande een tweede nationale luchthaven komen. Voor
onze commissie is het, na de verrichte studies, duidelijk dat deze
haven moet liggen op een lijn tussen Antwerpen en Rotterdam. Ook
al wil men deze haven pas over tien jaar aanleggen, de plaatsbepaling
moet zo spoedig mogelijk geschieden. Wacht men daarmee nog enige
jaren, dan is er geen ruimte meer voor te vinden, omdat alles is vol
gebouwd. Weet men de plaats, dan zou men klein kunnen beginnen
door bijvoorbeeld Zestienhoven daarheen te verleggen. De gemeente
Rotterdam wil deze luchthaven op den duur daar niet handhaven.
Naar behoefte kan dat nieuwe Zestienhoven worden uitgebreid tot
een tweede nationale luchthaven, die dan eventueel samen met onze
Belgische vrienden zou kunnen worden geëxploiteerd. Wij schrijven
nu 1976; wanneer zal deze beslissing vallen?
Een daarmee verwante aangelegenheid, die veel van mijn energie
en soms van mijn humeur heeft gevergd, is die van een beperkte bur
gerluchthaven voor Eindhoven. Het vliegveld Welschap is een mili
taire basis, waar het burgerluchtverkeer gastvrijheid geniet, maar het
verlengde van de enige in gebruik zijnde baan gaat over het hart van
Woensel, de grootste wijk van Eindhoven. Deze baan zal in elk geval
moeten worden verlegd. Daarover wordt een taaie strijd gevoerd door
allerlei kampioenen van het milieu. Zij zouden het liefst de hele lucht
vaart uit onze omgeving zien verdwijnen, maar er is ook nog een be
drijfsleven. Reeds nu hecht dit zeer veel waarde aan een goede lucht
verbinding. Voor de toekomst is deze in een industriegebied als ZuidOostbrabant zelfs onontbeerlijk. Ik hoop dat binnen afzienbare tijd,
gerekend van het ogenblik medio maart 1976 dat ik dit neerschrijf, de
beslissing tot handhaving van een bescheiden luchthaven bij Eind
hoven definitief zal zijn gevallen. Maar dan met een landingsbaan,
waarvan het verlengde niet over stads- of gemeentekernen loopt. Deze
mogelijkheid bestaat gelukkig!
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ADELA

Tot de belangrijkste activiteiten waarmee ik mij op internationaal
gebied bezighoud, reken ik die voor adela, de ‘Atlantic Development Company for Latin America’. Doel van deze opzet is de sociaal-economische ontwikkeling van Latijns-Amerika, door het ver
beteren van het industrieel klimaat voor ‘free enterprise’ in dat wereld
deel. Men tracht dat te bereiken door diensten te verlenen op het ge
bied van ontwikkeling, technologie, financiering en door het nemen
van een minderheidsbelang in bestaande ondernemingen naast nieuwe,
levensvatbare projecten.
adela is werkzaam op een ongelofelijk veelzijdig gebied. In Vene
zuela reikt het de helpende hand bij een textielfabriek, in Ecuador is
een flessenfabriek met a de la’s hulp opgericht, in Costa Rica een
cementfabriek, in Nicaragua een verffabriek en zo kan men eindeloos
doorgaan. Daarnaast is adela in staat op de kapitaalmarkt aanzienlijke
leningen op te nemen, waardoor zij aan jonge ondernemingen in het
moeilijke beginstadium op gunstige voorwaarden leningen kan ver
strekken.
adela werd opgericht in 1964. Van de oprichters wil ik mannen
noemen als de reeds vermelde bankier dr. Marcus Wallenberg,
George Moore, toentertijd president van de First National City Bank
en Emilio G. Collado van de Exxon Corporation. In het begin was het
aantal aandeelhouders beperkt, vandaag telt adela ongeveer 200 aan
deelhouders, waaronder veel wereldconcerns en grote banken, ook
Nederlandse. Om de drie jaar wordt beurtelings iemand uit NoordAmerika en iemand uit Europa als president-commissaris benoemd.
Toen de Ameriaanse bankier Howard Petersen zijn voorzitterschap
aan een Europeaan zou overdragen, heeft men mij verzocht hem in
deze functie op te volgen. Na mij grondig op de hoogte te hebben
gesteld van de wijze van werken en van de staf, waarmee ik te maken
zou hebben, wilde ik dit presidentschap gaarne aanvaarden. Ik heb
daar geen spijt van gehad.
Doordat ik Latijns-Amerika veel had bereisd kende ik wel iets van
de ‘ambiente’ van dat geweldige gebied en ook van zijn mogelijkheden
voor de toekomst. De president van adela, dr. Ernst Keiler, een
Zwitser die al 17 jaar in Peru woonde, was een uitermate energieke
persoonlijkheid, die zelfs ten koste van zijn gezondheid zich met een
ongelofelijk enthousiasme dag in dag uit aan zijn taak wijdde. Hij was
een man met wie ik graag wilde werken.
Het interessante van adela’s opzet was, dat wij geen charitatieve
instelling wilden zijn, maar naar een positief rendement streefden. Wij
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wilden laten zien, dat hulp verlenen en geld investeren in risico dra
gende projecten op den duur tot positieve resultaten kan leiden. Het
hield wel in dat wij zeer op de kosten moesten letten. Als industrieel
kon ik gemakkelijker het geduld opbrengen om wat langer op dat
rendement te wachten dan mijn collega’s bankiers dat vermochten.
Van hen kwam ook meer de druk om dividenden uit te keren, terwijl
wij van de industrie liever reserves opbouwden. Toch hebben wij in
adela de laatste jaren enig dividend uitgekeerd, het laatste jaar 3%.
Dat mag dan een ‘symbolisch’ dividend zijn, het toont aan dat het ons
lukken wil met winst te werken, al is deze schraal.
Voor mij had deze functie een bijzonder aantrekkelijk tintje, door
dat zij mij een aanleiding gaf deze landen te blijven bezoeken. Ik had
daar veel vrienden, bovendien had ik goede relaties met tal van staats
hoofden en ministers, terwijl ik vooral grote belangstelling koesterde
voor de sociale vooruitgang in een land. Steeds heb ik gemerkt dat
adela bij de diverse regeringen een buitengewone goodwill bezat,
juist omdat wij nooit naar enige machtspositie streefden. Ten slotte
was er nog een prettige omstandigheid: ging ik naar een land op
bezoek, dan werd het vanzelfsprekend geacht dat ik contact zocht
met de vestigingen van Philips. Meermalen kon ik met enige voldoe
ning waarnemen, hoe initiatieven die tijdens mijn presidentschap bij
Philips waren ondernomen, zich gunstig ontwikkelden.
Altijd zag ik het als een uitdaging de vergaderingen van adela als
president-commissaris te mogen leiden. Ik had daar te doen met man
nen die gewend waren als directeuren van grote ondernemingen met
hetzelfde bijltje te hakken. Het was mijn streven deze bijeenkomsten
steeds interessant te houden, door te zorgen dat de managers van
adela uit de verschillende landen de gelegenheid kregen een verslag
uit te brengen over de werkzaamheden in hun gebied. Men kreeg daar
op één dag meer informatie uit de eerste hand dan waar ter wereld
ook.
Na mijn drie jaar als president-commissaris te hebben uitgediend
ben ik lid van de ‘board’ gebleven. Deze activiteit verschaft mij als
industrieel grote voldoening en bovenal heeft zij mij geleerd, dat veel
leidende industriëlen en bankiers verder zien dan de belangen van
hun onderneming en hun eigen land. Zij denken aan de wereld. Dat
geldt overigens niet alleen voor hen die ik door adela heb leren
kennen. Ik tref deze mentaliteit aan bij mannen als mr. G. Wagner,
de president van Shell, René Boël van het Belgische Solvayconcern en
David Rockefeller van de Chase Manhattan Bank, die zeer veel in de
wereld hebben gereisd en een aantal anderen. Ook bij een Nederlander
als wijlen dr. A. Plesman, de grote leider van de klm, en Robert
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Carmichael van dc jute-industrie in Frankrijk heb ik deze levenshou
ding aangetroffen.
Tferugziende besef ik, hoe waardevol het voor mij was dat ik met
zoveel eminente mensen heb mogen samen werken. Ik heb dat steeds
als een groot voorrecht beschouwd. Hoe jammer is het dat ons drukke
bestaan zo weinig toelaat deze vriendschappen te blijven onderhouden,
als aan zo’n samenwerking een einde is gekomen.

21
Ervaring en visie
Wanneer ik terugzie op mijn 45 jaar met Philips dan overheerst een
gevoel van diepe dankbaarheid. Het was een onschatbaar voorrecht in
zo’n dynamisch concern in een dynamische tijd te mogen werken en
leiding te geven. Natuurlijk, mijn weg was als zoon van de baas in die
tijd meer uitgestippeld om verder te komen, maar dat het gelukt is
daarvoor voel ik mij wel hoogst dankbaar.
Reeds in mijn jeugd kende ik de Philipsmannen met wie mijn vader
ten nauwste samenwerkte. In mijn studententijd kwam ik in 1925
tijdens mijn weken van ‘praktisch werken’ ook in onze machinefabriek,
destijds aan de Willemstraat, in aanraking met onze constructeurs,
ingenieurs als Reufel, Koning en Harry de Jong, met wie ik in de jaren
dertig menig moeilijk karwei heb geklaard. Toen al leerde ik veel van
de gloeilampenfabricage van mannen als Lokker, Gooskens, De Graaf
en Romp. Jongere ingenieurs zag ik komen, zoals Julius, Schumm,
Graner, Kann en vele anderen. Jongens van onze Nijverheidsschool,
gestart in 192'8, groeiden uit tot constructeurs en afdelingschefs, die ik
later op mijn reizen in het buitenland op verantwoordelijke posten zou
ontmoeten.
Staande aan het slot van mijn herinneringen — het alles op papier te
brengen was moeilijker dan ik had gedacht! — word ik mij ervan bewust,
met hoeveel mensen ik heb samengewerkt en hoe goed ik ze heb leren
kennen, terwijl ik hen toch niet heb genoemd, hoezeer ze het verdiend
hadden. Ik moest mij beperken tot hen, die in mijn relaas enige rol
speelden. Toch wil ik één uitzondering maken, namelijk voor hen die
mijn secretarissen en secretaressen zijn geweest. Zonder deze toegewijde
krachten is een lid van de raad van bestuur en zeker een president vrij
hulpeloos! Daarom wil ik de namen van Karei Mollerus, Nico Halbertsma, Han Planje, Theo Hermens, Henk van Essen, Willem van
Straten, Teun de Leeuw, Rin de Groot en Bob Verheeke hier noemen.
En dan Corrie, Gerda, Ellen, Clari, Jo en Thea. Ook zij hebben veel
werk verzet, dat dikwijls van zeer vertrouwelijke aard was.
Nooit heb ik met een groot bureau gewerkt. Sommige presidenten
houden er een uitgebreid secretariaat op na en laten veel zaken door
hun secretarissen uitzoeken. Het was mijn gewoonte over een aange
legenheid zo mogelijk zelf contact op te nemen met de hoofden van de

358 | Vijfenveertig jaar met Philips
industriegroepen of de horizontale organisaties om per telefoon of op
mijn kantoor de zaak af te werken.
BAND MET MENSEN EN BEDRIJF

Het is mijn ervaring, dat in de tweede generatie de band tussen de
familie van de oprichter en de mensen van het betrokken bedrijf nog
een eigen betekenis kan hebben. Van mijn ouders had ik de grote liefde
voor ‘de zaak’ meegekregen, maar vooral ook een intense belangstelling
voor de mensen die daarin werken. Daar kwam iets bij: doordat je van
jongsaf aan over belangrijke problemen hebt horen praten en in contact
kwam met mensen die verantwoordelijke posities innamen, deed je veel
informatie en inzicht op, wat tot je vorming bijdroeg.
In dat opzicht zijn jonge mensen uit geslachten, die verantwoorde
lijkheid hebben gedragen, erfelijk bevoorrecht, al beseffen ze dat soms
niet zelf. In later jaren is dat mij steeds duidelijker geworden. In het
buitenland, zeker in de Latijnse landen, spreekt het nog bijna vanzelf,
dat een zoon zijn vader in het bedrijf opvolgt, maar in Europa is dat
tegenwoordig veel minder het geval, vooral bij grotere ondernemingen.
Aan de leiders daarvan worden zulke hoge eisen gesteld, wat hun capa
citeiten en vooral hun karakter betreft, dat men min of meer van toeval
mag spreken als nakomelingen van de oprichter daaraan voldoen. Mocht
dat inderdaad wel het geval zijn, dan kan zo’n ‘dynastieke’ opvolging
voordelen hebben. Het handhaven van een bekende naam aan de top
kan een gevoel van stabiliteit geven, zeker bij een onderneming met
vestigingen over de hele wereld. In zo’n bedrijf ontstaan persoonlijke
banden tussen de leidende figuren op de buitenposten en de mensen
aan de top in het hoofdkantoor. Geldt daarbij een familietraditie, dan
bevordert dat een gevoel van zekerheid. Die medewerkers hebben dan
de gedachte: op het hoofdkantoor zit iemand die niet weggaat om
ergens een betere positie in te nemen en die oog zal hebben voor mijn
belangen, want hij weet wie en wat ik ben. Bovendien heeft de naamdrager van een groot concern als topman een gemakkelijker entree, in
binnen- en buitenland. Het zou onverstandig zijn daarvan niet een
gepast gebruik te maken. Dat heeft mijn vader gedaan en ik ben hem
daarin gevolgd.
Onvermijdelijk brengt deze positie zwaardere verplichtingen met
zich mee. Zowel binnen als buiten het concern verwacht men van deze
man een ‘high Standard of performance’. Ook dat heb ik ondervonden.
Dat geldt voor ieder, -die in een concern een hoge post inneemt, het
geldt bij uitstek voor de president. Er wordt dan ook veel gevergd van
de fysieke conditie der topfiguren, wat een vrij strenge levensdiscipline
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vereist. Voor mijzelf heeft dat betekend dat ik sedert jaren het roken
heb gelaten en voor alle borrels, poesjes en whiskies heb bedankt. Ik
geloof dat mede daardoor ik tot het laatst efficiënt heb kunnen werken
en met resultaat heb kunnen reizen, terwijl het als voorbeeld zijn invloed
op de jongeren, die dikwijls onder grote druk hun werk moeten ver
richten, niet heeft gemist.
Voor een goede conditie zijn enkele dingen nodig. Daarover heb ik
reeds iets opgemerkt, maar het is belangrijk genoeg om het te herhalen.
Ten eerste moet men voldoende tijd besteden aan de recreatie en ten
tweede moet men zich kunnen losmaken van de problemen van de zaak.
Wie een goede hobby heeft, die iemand zowel beweging als ontspan
ning verschaft, is daarbij op de juiste weg. Beide doeleinden laten zich
best combineren, bijvoorbeeld bij het tennissen, een sport die ik nog
altijd graag beoefen. Bij het tennissen ben je in volle beweging en
tegelijkertijd boeit het spel je zozeer dat je alle andere zaken kunt
vergeten. Zo zijn er meer sporten die mij geweldig hebben geholpen
fit te blijven en die mij veel genoegen hebben verschaft. Ik noem zeilen,
skieën en jagen, terwijl ik ook van een wandeling in de bergen houd.
Het echte bergkletteren heb ik slechts in mijn studententijd gedaan.
De laatste jaren geeft vooral de jacht mij veel ontspanning. Het gaat
mij er niet om een mooi ‘tableau’ te schieten, ik geniet vooral van de
sfeer, van het contact met de drijvers, het samenspel met de andere
jagers, die bijna allen grote liefhebbers van de natuur zijn. Wanneer ik
op zo’n jacht een halfuur op een post ben, waar eigenlijk niets gebeurt,
dan zit ik toch heerlijk ergens in een beukenbos of aan de rand van de
hei en zie de vogels om mij heen. Daarbij speelt dan mee dat ik reeds
als jongen een groot vogelliefhebber was zodat ik de vogels van Neder
land ken. Van zo’n halfuur raak ik heerlijk ontspannen. Ik kan me dan
vergelijken met de man die aan een mooie plas zit te vissen en het
daar echt naar zijn zin heeft, zonder dat hij elk ogenblik een kanjer van
een vis ophaalt. In mijn tijd als president had ik weinig mogelijkheid
om te jagen, al bood een vrije zaterdag wel eens de kans. Na mijn
pensionering kan ik er in het najaar wat meer aan doen en daar geniet
ik heel bewust van. Ik kan niet over jagen spreken zonder te denken
aan mijn trouwe vrienden Jan de Bruijn en zijn zoon Bart. Hoevele
uren zijn wij samen op stap geweest en hoevele uren hebben zij ge
waakt over de fauna op De Wielewaal, inclusief de Philipsclan! Voor
kinderen en kleinkinderen zijn zij een begrip geworden, van veiligheid
en avontuur.
Tot nu toe heb ik alleen gewaagd van actieve recreatie, maar ik zou
toch zeer onvolledig zijn als ik mijn passieve recreatie, mijn belang
stelling voor de voetbalprestaties van p s v, hier buiten beschouwing liet.
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Hoeveel middagen en avonden heb ik niet vol spanning en medeleven
zitten kijken naar de wedstrijden op het vertrouwde psv-veld in Eind
hoven en soms ook daarbuiten, als het tegen Feijenoord in Rotterdam
of Ajax in Amsterdam ging! Dat enthousiasme deelde ik met mijn beide
zwagers Frans Otten en Henk van Riemsdijk. En dan niet te vergeten
met vele duizenden Philipsmensen!
De persoonlijke band met de mensen van ons personeel heb ik altijd
leuk gevonden. Al elf jaar rijd ik in dezelfde ‘goeie ouwe Bentley', die
gemakkelijk te herkennen is. Haal ik één van die grote Philips vracht
wagens in, dan toeter ik en steek mijn hand op. Dat wordt beantwoord
met een zwaai terug. Zo wordt er even een contactje gelegd. Iets
dergelijks komt voor als wij bezoek in de fabriek hebben. Ik sta er graag
bij als iemand iets over de werking van een apparaat of machine uitlegt.
Daarbij wordt menige blik van verstandhouding tussen de man aan de
machine en mij gewisseld. Kleinigheden, maar voor mij tellen ze en voor
de ander misschien ook.
Waarschijnlijk zal menig lezer zich afvragen, hoe het nu is gesteld
met de derde generatie. Groeit ook daar een band met het bedrijf?
Ik mag niet verbloemen dat het mij wel plezier doet te zien hoe de
kleinzoons van mijn vader, waaronder drie van mijn eigen jongens, met
veel enthousiasme in onze onderneming werkzaam zijn. Waar ze uit
eindelijk terechtkomen, zal van henzelf afhangen. Ik meen bij hen te
bespeuren, dat de aard van hun werk hen meer interesseert dan de
hoogte van de positie. Dat is de juiste instelling.
PRESIDENT-COM MISSA RIS

Bij mijn vertrek als president werd ik benoemd tot voorzitter van dc
raad van commissarissen en tot gedelegeerd commissaris. Daardoor
kwam ik in een andere verhouding tot het concern te staan. Ik moest
mijn functie goed zien, te meer omdat juist in die tijd omtrent het
commissariaat nieuwe denkbeelden opgeld deden en ook wettelijk de
toestand veranderde. Golden vroeger commissarissen gewoonlijk vooral
als de behartigers van de belangen der aandeelhouders, volgens de
nieuwe wet worden commissarissen met ruimer gestelde taken belast,
mede omdat men de maatschappelijke functie van de onderneming
anders ging zien. Het ging bij een onderneming niet meer uitsluitend
om produceren en winst maken. Het merkwaardige bij Philips was nu,
dat wij deze instelling al veel eerder kenden. Vrij kort na de oorlog,
waarin wij allen eigenlijk zo verschrikkelijk veel hadden meegemaakt,
kwamen Otten en ik met onze medeleden van de raad van bstuur tot
de conclusie, dat wij onze taak ruimer moesten zien dan alleen het
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fabriceren en verkopen van artikelen. Wij beseften dat het streven naar
continuïteit van deze grote onderneming ons voornaamste doel moest
zijn. De aandeelhouders waren daarbij geïnteresseerd, het personeel
nog veel meer, maar ook onze klanten, onze dealers en onze vaste
leveranciers, die allen gedupeerd zouden zijn als Philips ging ver
dwijnen. Wij beseften nog sterker de maatschappelijke betekenis van
onze onderneming en hebben gemeend, dat in onze statuten te moeten
vastleggen. Als gevolg daarvan is in 1946 in deze statuten een sociale
paragraaf opgenomen: ‘Ter behartiging van de belangen van alle bij de
vennootschap betrokkenen zal de n v streven naar een welvaartspolitiek
op lange termijn en naar een maximaal nuttige werkgelegenheid.’ Dat
is gedaan, niet om een kreet te slaken waarin toch niemand zou geloven,
maar omdat na deze oorlog zowel directie als bedrijfsleiding daar vol
komen achter stonden. Van geen enkele zijde was daartoe enige dwang
uitgeoefend. Onze medewerkers en ook de vakbonden wisten dus dat
wij deze paragraaf uit eigen overtuiging hadden ingevoerd, wat zijn
uitwerking op onze mensen niet heeft gemist.
Deze gedachte is voor ons een leidraad en een toetssteen geweest bij
het nemen van beslissingen. Wij plachten ons af te vragen of een bepaald
besluit de welvaartspolitiek op lange termijn zou dienen. Wanneer wij
een fabriek opzetten, dan streven wij naar een gezond bedrijf waar in
de komende jaren onze mensen goed en blijvend werk kunnen vinden.
Bij Philips hadden wij altijd getracht wat verder te zien dan onze
fabrieken groot waren en nadat ik president-commissaris was geworden,
werd ik geconfronteerd met de veranderingen in de maatschappij, ook
in het ondernemingsrecht, waardoor deze gedachten geconcretiseerd
werden. Het heeft mij wel eens moeite gekost mij aan de veranderde
omstandigheden aan te passen en met zoveel nieuwe aspecten rekening
te moeten houden. Vooral de verhouding tussen de raad van commissa
rissen en de ondernemingsraad kreeg een ander karakter. De raad van
commissarissen werd niet meer benoemd door de vergadering van
aandeelhouders; het college vult zich zelf aan, met dien verstande dat
zowel ondernemingsraad als aandeelhoudersvergadering bij de benoe
ming van commissarissen het recht van aanbeveling en van bezwaar
kunnen doen gelden. Daardoor wordt het nodig, dat de raad van com
missarissen, via een kleine commissie uit zijn midden, overleg met de
ondernemingsraad pleegt. Bij Philips heb ik ernaar gesteefd deze samen
werking in een goed klimaat te laten gedijen. Ik geloof dat wij op deze
weg een mooi eind zijn gevorderd. Samenwerking is altijd afhankelijk
van mensen. De leden van onze Centrale Ondernemingsraad zijn mede
werkers met een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Ze zijn ook
zeer kritisch, wat hun goed recht is. Aan beide kanten bestaat echter
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het streven om de problemen op onze weg in positieve zin op te lossen.
De commissarissen zien erop toe dat de raad van bestuur het goed
doet, maar de raad van bestuur leidt de onderneming en draagt daarvoor
de verantwoordelijkheid. Met die grondregel heb ik rekening te houden.
Dat neemt niet weg dat het commissariaat bij Philips voor mij een
andere betekenis heeft dan het doorsnee commissariaat. Mijn leven was
nu eenmaal geheel geïntegreerd met Philips, ik woon in Eindhoven,
ik heb als gedelegeerd commissaris mijn bureau op dezelfde verdieping
als de president en ik ben nog sterk geïnteresseerd in alles wat zich bij
Philips afspeelt. Het is begrijpelijk, dat veel problemen nog altijd mijn
volle aandacht hebben. Wanneer ik dingen zie of opmerk, geef ik ze
aan het betreffende lid van onze raad van bestuur door en dan is het
aan hen daar eventueel iets mee te doen. En wat mijn bezoeken aan het
buitenland betreft, is het gelukkig nog altijd zo, dat men het mij euvel
zou duiden als ik niet bij onze vestigingen ging kijken. Zelf heb ik het
gevoel dat het soms nog nuttig is ook.
TOEKOMSTVRAGEN

Een vraag die mij, na 45 jaar met Philips, dikwijls wordt gesteld, luidt:
‘Wat denk je van de toekomst van Philips? Kan Philips altijd zo blijven
groeien?’
Niemand kan daarop met zekerheid het antwoord geven. Als iemand
mij in 1948, toen wij een omzet hadden van f 650 miljoen, had gevraagd
of het zou lukken ooit een omzet van ƒ 27 miljard te halen, dan had ik
waarschijnlijk gezegd: ‘Ik weet het niet.’ Als iemand nu wil weten of
wij naar de ƒ roo miljard gaan, moet ik hetzelfde zeggen, want er zijn
over de toekomst wel veel vragen, juist bij de grote ondernemingen.
De eerste is, of het gebied waar men werkt voldoende kans geeft om te
groeien. Leent het pakket produkten dat men fabriceert zich tot een
groter verbruik, dus grotere afzet? Zijn dat produkten die iedereen
kan maken, of zijn de aantallen daarvan zo groot en is de daarvoor
nodige investering zo enorm, dat bijna niemand daaraan nog kan be
ginnen? Wanneer de groei economisch mogelijk is, kan de betrokken
organisatie deze dan onder de knie krijgen? Kan één directie het aan?
Wat het laatste betreft: volgens mij hangt dat van de mensen af. Zijn
de leiders lieden die anderen kunnen inspireren om met veel elan hun
werk te verrichten, en die hun taken willen en kunnen delegeren? En
bovenal, het karakter is daarbij belangrijker dan de hersens, waarvan
men toch ook wel een flinke hoeveelheid nodig heeft. Maar dan rijst
er weer een heel belangrijke vraag: laten de gemeenschap, het parlement,
de publieke opinie toe, dat bedrijven onbegrensd blijven groeien?
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Wanneer de grote bedrijven zich juist opstellen en zich houden aan
enkele ‘basic considerations’, waarover op de volgende bladzijden meer,
zodat zij ten opzichte van de gemeenschap de nodige verantwoorde
lijkheid in acht nemen, dan geloof ik dat het nog wel zal gaan. Doen
directies van bedrijven domme en verkeerde dingen, dan wordt het
moeilijken
Wat nu het pakket van onze produkten betreft, zie ik de toekomst
van Philips bepaald rooskleurig in. Wel hangt deze sterk af van de
groei van de welvaart, zodat er op alle gebieden van onze werkzaamheid
meer behoefte is aan onze produkten. Daarbij denk ik in de eerste plaats
aan elektronische en elektrotechnische artikelen voor de huishouding,
maar evenzeer denk ik bijvoorbeeld aan de ziekenhuizen. Deze zullen
over de hele wereld sterk in aantal toenemen en als dat in een stevig
tempo gaat, zullen wij daar onze handen aan vol hebben. Ook het ver
keer zal ons werk geven. Wanneer er in de onderontwikkelde gebieden
een intens autogebruik zoals in het westen zal ontstaan, dan hebben wij
nog duizenden kilometers wegverlichting voor de boeg, plus automa
tische verkeersregelingen en besturingen van verkeersstromen. Lucht
verbindingen zullen toenemen, vliegvelden zullen worden verbeterd,
zeker in ontwikkelingslanden met zulke eindeloze afstanden, dat weg
verkeer ternauwernood kan voldoen. Ook aan de andere communica
tiemiddelen zal een grote behoefte ontstaan. Ik denk zowel aan de
televisie van satellieten direct naar de huizen als aan de telefonie van
man tot man, waar men zich ook bevindt. De steeds kleiner wordende
elektronische schakelingen zullen voortdurend meer functies gaan
vervullen. Mede met behulp daarvan zal men de ‘pollution’ kunnen
meten en binnen de perken houden. Van de Stirling-ontwikkeling
heb ik reeds gewaagd. Ook bij deze nieuwe motor maakt men gebruik
van vele elektronische hulpmiddelen voor de regeling. En zo kan men
doorgaan. Er is voor ons werk op gebieden, waar de leek het niet zoekt.
Het wegverkeer vraagt, zeker in ons land, bruggen. Die brengen weer
veel laswerk met zich mee, dus verbruik van lasstaven, maar dat moet
weer met röntgentechniek worden gecontroleerd, evenals de lassen in
de duizenden kilometers pijpleiding die in deze tijd worden gelegd.
Dat controleren van laswerk doet mij eraan denken, hoe ik gedurende
de oorlog eens werd opgebeld door de Rotterdamse koopman D. G. van
Beuningen. Voor deze werkzaamheden had hij vóór 1940 bij Rotterdam
een bescheiden onderneming opgericht, de Röntgen Technische Dienst.
Daarmee wilde hij een passende werkkring scheppen voor een mede
werker, die door een bedrijfsongeval op één van zijn werven invalide
was geworden. Omdat Philips zich ook met deze controles bezighield,
stelde hij voor dat wij dat gezamenlijk zouden ondernemen. Ik ben
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daarop ingegaan en deze zaak, waarvan Van Beuningen en Philips elk
50% van de aandelen bezaten, heeft zich voorspoedig ontwikkeld.
Omdat wij geregeld met ons tweeën een ‘aandeelhoudersvergadering’
hielden, heb ik het voorrecht gehad hem goed te leren kennen. Van
Beuningen was een koopman en ondernemer in grote stijl, van wie ik
veel heb mogen leren. Eens zei hij tegen mij: ‘Wanneer wij weer een
opgaande lijn beleven, zal ik ervoor oppassen eenzelfde fout als in 1928
te maken. Wij hebben toen gewoonweg te sterk uitgebreid en te veel
hooi op onze vork genomen. De crisis die wij daarna hebben meege
maakt zal ik mijn leven lang niet vergeten.’
Er was veel in hem dat mij opvallend aan mijn vader herinnerde:
dezelfde besluitvaardigheid, dezelfde daadkracht, dezelfde visie met het
oog op het scheppen van werkgelegenheid. Maar vooral hadden zij hun
grote liefde voor de kunst gemeen. Van Beuningen had een collectie
bijeen gebracht, die haar weerga moeilijk kon vinden. Zouden Rotter
dam en Nederland eigenlijk wel voldoende beseffen, wat men heeft te
danken aan deze man, die via het Museum Boy mans zijn onschatbare
verzameling aan de gemeenschap ten goede heeft laten komen? En is
het geen verarming, dat dit type ondernemer goed beschouwd niet meer
kan bestaan? Hun kracht school voor een deel in hun snelle besluit
vorming. Vandaag kan het zelfs een strijdpunt vormen wie in een
onderneming de besluiten moet nemen, de directie of het personeel.
Terugkomende op de toekomst van Philips wil ik nog iets zeggen
over het belangrijke vraagstuk van de mensen die het ten slotte moeten
doen. Wij hebben de wereld als ons werkterrein maar ook als gebied,
waaruit de leidende figuren kunnen komen. Tot nu toe hebben wij die
vooral gevonden in Europa en Amerika, maar wij zullen ze meer en
meer uit andere landen moeten aantrekken. Daar waar mensen willen
werken en verantwoordelijkheid dragen, uit die gebieden moeten zij
komen. Natuurlijk blijft voor Philips de inbreng van de Nederlanders
nummer één. De Nederlanders zijn altijd noeste werkers geweest, zij
duiken graag diep in de problemen. Sinds eeuwen zijn ze ook handelslieden die niet bang zijn om er op uit te trekken. Het wil wel eens lijken
of deze geest aan het tanen is, maar ons lukt het nog wel goede kerels
te vinden die ook in weinig comfortabele streken het nodige pioniers
werk willen verrichten. Ook hun vrouwen trekken mee’ Ik heb er alle
respect voor hoe die vrouwen zich onder moeilijke levensomstandig
heden in verre landen weten te weren en zich dan ook nog inspannen
om voor de bevolking wat te doen. In dat opzicht heb ik alle ver
trouwen in Philips’ toekomst.
Des te meer vind ik het jammer dat zo weinig wordt ingezien, welk
een aandeel juist multinationale ondernemingen als Philips hebben in
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de ontwikkeling van de welvaart, ook buiten Europa, en in de bevor
dering van de wereldhandel. Voor de ontwikkelingslanden bieden zij
een uitkomst, althans wanneer deze landen een snelle industriële voor
uitgang nastreven. Alleen deze grote ondernemingen kunnen voldoen
aan een samenstel van eisen: kapitaal, mankracht, techniek, interna
tionale ervaring en de wil om iets te riskeren, om samen te werken met
regering en bevolking met als doel een vestiging die zichzelf met
blijvend succes kan bedruipen en daarbij ervaring en know how kan
leveren. Voor de bevrediging van de behoeften van de derde wereld
is er nog voor generaties machtig werk te verrichten en voor onder
nemingen als Philips zal daarin een geweldige taak zijn weggelegd.
Soms zou ik graag dertig jaar jonger willen zijn om nog jaren onder
zulk werk mijn schouders te kunnen zetten, maar het is nu eenmaal
niet zo. Laat dan de jongeren alle kans hebben om het te doen!
EEN VERRASSING

In het najaar van 1975 werd ik door één van onze vliegtuigen uit
Londen afgehaald en zoals gewoonlijk zat ik in de rechter stuurstoel.
In de cabine was mijn vrouw bezig de uit Eindhoven meegebrachte post
door te kijken. Opeens gaf ze mij een brief door, van de universiteit van
Leuven! Niets vermoedend begon ik het epistel te lezen. De dekaan
van de faculteit der Toegepaste Wetenschappen, prof. dr. P. de Meester,
schreef mij, dat ik ter gelegenheid van het 550-jarig bestaan van de
Katholieke Universiteit Leuven met een aantal mede-promovendi zou
worden voorgedragen voor een erepromotie. Zo’n onderscheiding had
ik allerminst verwacht!
Op maandag 2 februari 1976 mocht ik deze unieke belevenis mee
maken. Een lange stoet van professoren, voorafgegaan door vier bazuin
blazers, trok te voet door de straten van het oude Leuven naar de Sint
Pieterskerk, waar een plechtige dienst werd gehouden, opgeluisterd
door een koor van studenten. Men had de rectores van alle universiteiten die ouder waren dan de Leuvense uitgenodigd en tevens alle
rectores van de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Zij vormden
in hun zo kleurige toga’s een schilderachtige groep. In de aula werd
aan de twaalf doctores honoris causa, waaronder zich als mijn land
genoot de pas afgetreden directeur-generaal van de Voedsel- en Land
bouworganisatie der Verenigde Naties dr. ir. A. H. Boerma bevond,
de bul uitgereikt. Vrienden van de raad van bestuur en de meesten onzer
kinderen woonden de stijlvolle academische zitting bij. Zoals men zal
begrijpen gaf het mij een grote voldoening de familietraditie te kunnen
voortzetten. Na mijn oom en mijn vader zou ik dr. Philips heten. Ik
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moest er wel aan wennen. Gedurende mijn hele carrière had ik naar
ir. Philips geluisterd, dat was mijn identiteit en kon dat nog veranderen?
In elk geval voelde ik mij zeer vereerd door de motivering. Deze hield
in dat ir. F. J. Philips werd voorgedragen als doctor honoris causa:
— ‘om de wijze waarop hij de taak van ingenieur ten volle belichaamt,
en als ingenieur-bedrijfsleider een wereldbedrijf ontwikkelde en
leidde;
— om zijn sociale bekommernis en zijn daadwerkelijke steun, initiatief
en aanmoediging van het universitair en hoger technisch onderwijs
en voor het technisch-wetenschappelijk onderzoek in de ruimste
zin;
— wiens naam een symbool is voor de vele uitvindingen, verbete
ringen en toepassingen die ettelijke ingenieurs over heel de wereld
verrichten.’

Dat ik deze erkenning kreeg van een bij uitstek rooms-katholieke
instelling bracht mij een voor een niet-katholiek Nederlands indus
trieel evenmin alledaagse ervaring in herinnering. Na de oorlog ben
ik, in gezelschap van mijn vrouw, door ieder van de laatste drie
Pausen, Pius XII, Johannes XXIII en Paulus VI, in particuliere audiën
tie ontvangen. In de gesprekken die ik met hen mocht voeren hebben
de noden van de wereld en de mogelijke remedies daartegen een rol
gespeeld.
Natuurlijk deed dit testimonium van de universiteit mij goed. Belang
rijk vond ik twee dingen. Ten eerste dat men daarin een combinatie
van ingenieur en industrieel eer bewees en dat kunnen wij industriëlen
in deze tijd, waarin het aan waardering nogal ontbreekt, best gebruiken.
Ten tweede dat men de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van
de industrieel in het daglicht stelde. Reeds in de jaren vóór de oorlog
en nog meer daarna heb ik herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om
als industriële leiders gevoel te hebben voor de mensen in onze bedrijven
en daarbuiten. Eerst werd ik veelal beschouwd als een roepende in de
woestijn. Nu wordt het algemeen aanvaard als principe, al schort het
wel eens aan de toepassing.
MIJN VISIE

Wat wil de industrieel? Of wat zou hij moeten willen? Ik heb daarover
mijn denkbeelden. Om te beginnen geloof ik in de verandering van de
mens. De conflicten in onze wereld zijn conflicten van bepaalde mensen
en niet van organisaties. Het is merkwaardig hoe ontzaglijk veel er kan
afhangen van enkele personen. Ik noem slechts namen als Schuman,
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Adenauer, De Gaulle, Stalin, Mao, Ford, Kissinger, Sadat, Wilson en
Schmidt. De invloed van enkelingen geldt niet alleen landen en volken,
zij geldt ook de industrie. De motieven die hen drijven zijn van door
slaggevende betekenis voor de toekomst van hun landen en van hun
organisaties. Men kent maar al te goed de voorbeelden van hen, die
doelen najagen welke in hun ogen het belangrijkst zijn voor hun volk,
maar die in werkelijkheid slechts dood en verderf zaaien. Het is mijn
vaste overtuiging dat de Schepper van deze aarde een plan heeft, aan
welks uitvoering ieder zijn deel kan hebben. In dat plan past, dat er
op deze aarde genoeg is voor iedereen.
In dat plan heeft ook de industrie haar plaats. De mensen die daarin
werken moeten het kunnen doen in een geest van samenwerking, zonder
voortdurende spanningen. Ik weet dat het mogelijk is. Ik ken er on
noemelijk veel voorbeelden van. Maar het is dan wel nodig, dat wij het
er over eens zijn welke taak de industrie heeft in het gehele beeld. Dat
elk land, elk volk, elke organisatie ten bate van de grote gemeenschap
een dienende functie heeft, is duidelijk, dus ook de industrie.
Reeds jaren geleden heb ik de behoefte gevoeld deze taak van de
industrie te omschrijven. In 1969 ben ik met enige medewerkers van
onze afdeling Sociale Zaken en haar directeur drs. P. L. Dronkers om
de tafel gaan zitten, om een proeve van zo’n taakomschrijving op papier
te zetten. Op een conferentie te Caux hebben wij deze ‘considerations’
nog eens getoetst aan de mening van enige vakbondsmannen uit
Engeland. Immers, als wij, industriële leiders, het mooi vinden, maar
de anderen beschouwen het als onzin, dan kan het nauwelijks betekenis
hebben. Tijdens de International Industrial Conference te San Francisco
in september 1970 heb ik voor 500 leidende figuren uit de hele wereld
deze denkbeelden voor het eerst naar voren gebracht. Later, in 1972,
heb ik deze ‘basic considerations’ als Uitgangspunten voor het Onder
nemingsbeleid in een klein geschrift op ruimere schaal verspreid. Deze
zijn in het Toevoegsel opgenomen. In 1975 heeft de raad van bestuur
als doelstelling voor het concernbeleid eigen richtlijnen vastgesteld,
die veel overeenstemming vertonen met de oorspronkelijke gedachten
uit 1969. Het is interessant te zien, dat in die tijd een verantwoordelijk
heid ten opzichte van het milieu nog niet aan de orde was, maar dat deze
in de richtlijnen van de raad van bestuur wel een plaats heeft gevonden.
Zoals men kan opmaken uit mijn gesprekken te Caux met de Engelse
vakbondsmannen was het de bedoeling van de ‘basic considerations’
verbetering te bereiken in de verhouding tussen werknemers en werk
gevers. Wanneer ik vandaag echter de ontwikkelingen 2de omtrent
inspraak en medeverantwoordelijkheid, dan bekruipt mij de vrees dat
deze ontaarden in een strijd om de macht in de onderneming. Waarom
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toch? Is dat in het belang van de werknemers? Is dat in het belang van
het land en van de samenleving?
In het stelsel van de vrije ondernemingsgewijze produktie zien wij
toch heus de beste krachten in de leiding komen. Het kan misschien
beter, maar ik heb nog geen systeem kunnen ontdekken waarvan dat
is bewezen. Ik geloof dat men de man een verantwoordelijkheid moet
geven op de plaats waar hij werkt. Hij moet zoveel mogelijk infor
matie krijgen, geregeld overleg is nodig, maar de verantwoordelijkheid
voor de leiding moet uitsluitend berusten bij de directie van het be
drijf. Als het verkeerd gaat, moet dan ook duidelijk zijn wie de fouten
hebben gemaakt. Gaat het goed, dan mag men ook de voldoening
daarvan smaken.
Bij de moderne opvattingen over de bedrijfsvoering wordt dikwijls
hoog opgegeven van de hulp die de computer ons kan bieden. Inderdaad
kunnen wij nu gegevens, waarop de besluitvorming kan steunen, veel
sneller tot onze beschikking hebben. Ze zijn ook nauwkeuriger. Model
len kunnen worden gemaakt, zodat we kunnen zien welke invloed be
paalde veranderingen op het bedrijfsresultaat hebben. Bijvoorbeeld: wat
betekent 2 % loonsverhoging? Of 10 % verhoging van de grondstoffenprijs? Wat doet een verhoging van het rentepercentage?
Wanneer wij een jongeman aannemen dan spelen diploma’s zeker een
rol, maar zijn karakter blijft het allerbelangrijkste. Daar kan de cijferlijst
niet bij helpen. Dat geldt evenzeer wanneer wij iemand met een nieuwe
taak belasten in binnen- of buitenland. Zo ook bij het nemen van
beslissingen om een activiteit te beginnen of te vervolgen. Natuurlijk
moeten we zo veel mogelijk gegevens verzamelen, maar bij de uit
eindelijke beslissing is het gevoel, berustende op ervaring en visie, toch
meestal van doorslaggevende betekenis.
Is het dan een heksentoer te ondernemen? Ik geloof het niet. Er zit
systeem in onze wereld. Daarin gelden nog altijd de natuurwetten en
zulke eenvoudige wetten kennen wij voor het dagelijks leven. Wie
gaat schaatsenrijden op te dun ijs loopt kans te verdrinken. Als wij
auto rijden, kunnen wij het rode licht negeren, wij kunnen er ook voor
stoppen en op het groene licht wachten. Wie door het rode licht rijdt,
maakt bijna zeker brokken, wie alleen bij groen licht doorrijdt, zal
redelijkerwijs zijn doel bereiken. Hetzelfde gaat op voor je weg door
het leven. Wanneer wij opletten en ons aan de groene lichten houden,
dan zullen de meeste dingen goed voor ons aflopen, maar probeert
iemand altijd door het rode licht te rijden, dan dreigt hij van zijn leven
een puinhoop te maken. Het is in wezen niet zo moeilijk voor jezelf uit
te maken wanneer het licht op rood staat. Dat geldt ook bij het leiden
van een onderneming. Je moet voor jezelf de overtuiging hebben: wat
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ik nu doe is verstandig, goed, normaal en juist, niet alleen met het oog
op de financiële resultaten, die ook noodzakelijk zijn, maar zeker als ik
rekening houd met mijn verplichtingen tegenover de medewerkers, de
klanten, mijn land en de wereld zoals deze is.
Bij dat alles moet wel één groot voorbehoud worden gemaakt. Het
gaat alleen op indien onze westerse beschaving, gebaseerd op beginselen
van respect voor de individuele mens en de erkenning van het persoon
lijke geweten, kan blijven bestaan. Daaraan zou men kunnen gaan twij
felen als men ziet, hoe het materialistisch-marxistisch denken vandaag
doordringt in kerk en onderwijs en vooral hoe de wil om de verworven
heden van onze beschaving te behouden en te verdedigen stelselmatig
wordt verzwakt. Daarnaast ziet men duidelijk, vooral de laatste tijd ook
in Afrika, hoe de communistische machten sterk aan invloed winnen,
wat echter op de duur in die gebieden moet leiden tot een dictatuur.
Uit de nazi-tijd weten wij maar al te goed, wat de wereld dan te ver
wachten heeft, nog afgezien hiervan dat slechts enkele honderden kilo
meters van onze grens zoveel volkeren achter het ijzeren gordijn dat
nu reeds lang ondervinden.
Wij in het westen zullen daarop een antwoord moeten geven. Daartoe
zal bij velen een verandering van instelling en van mentaliteit nodig
zijn, maar vooral gaat het om de algemene wil op onze eigen plaats als
mens zich te willen inzetten om het lot in eigen hand te houden en niet
in alle leidzaamheid af te wachten wat er zal gebeuren. Het westen
heeft reeds vaker een dreigend gevaar kunnen bezweren. De Schepper
heeft een wereld bedoeld, waar lege handen werk vinden, lege magen
voedsel en lege harten een geloof dat bevrediging schenkt. Laat dat dan
ook ons doel zijn!
Ik wil mijn terugblik op 45 jaar bij een groot bedrijf besluiten met een
woord tot de jongeren. Ook in grote ondernemingen zijn veel interes
sante taken te verrichten, in Europa en daarbuiten. Er wacht een wereld.
Maar men moet weten waarvoor men werkt, waartoe de inspanningen
en de resultaten moeten leiden.
Moge Philips de rol blijven spelen, die 'net verdient te spelen en waar
voor ik en zeer velen met mij zich hebben ingezet. Ik denk daarbij aan
de regel, die ik reeds in mijn inleiding tot dit boek heb aangehaald:
Philips moet deel hebben aan de genezing en niet aan de ziekte van de
wereld.

TOEVOEGSEL

Uitgangspunten voor het ondernemingsbeleid
De onderneming vervult een belangrijke ekonomische en sociale rol in
de maatschappij. Zij draagt tot de welvaart en het algemeen welzijn van
de samenleving bij, niet alleen door de ontwikkeling van nieuwe tech
nieken en produkten die het gevolg zijn van nieuwe vondsten en van
technologische ontwikkelingen, maar ook als bron van werkgelegenheid
en catalysator voor de ontwikkeling van de mens met zijn gaven en
bekwaamheden.
Om deze funktie te vervullen moet een onderneming enerzijds vol
doende vrijheid hebben om snel te kunnen reageren op veranderende
omstandigheden en anderzijds blijk geven van verantwoordelijkheid
voor de samenleving.

Men komt dan tot de volgende uitgangspunten voor een ondernemings
beleid:
•

•

•

•

De onderneming moet de samenleving dienen door het aanbieden
van produkten en diensten die tegemoet komen aan de redelijke
behoeften van de gebruiker en hem voldoening schenken.
Bij het vervullen van deze funktie streeft de onderneming naar
continuïteit op lange termijn. Dit streven geeft een grotere zeker
heid aan werknemers, kapitaalverschaffers, afnemers en leveranciers.
Vanzelfsprekend kan een onderneming haar taak slechts vervullen
wanneer zij van jaar tot jaar een voldoende rendement maakt.
Omdat de onderneming positief gewaardeerd wil worden door alle
betrokkenen en opbouwend wil funktioneren binnen het raam van
een rechtvaardige samenleving, streeft zij naar evenwicht tussen alle
bij de onderneming betrokken belangen zoals die van haar mede
werkers, kapitaalverschaffers, leveranciers en klanten alsook die van
de plaatselijke samenleving en van de maatschappij in het algemeen.
Ten opzichte van haar werknemers beschouwt de onderneming het
als haar taak:
— informatie te verschaffen en op
de organisatie
op alle
alle niveaus
niveaus van
van de
organisatie
kommunikatie in beide richtingen te bevorderen;
— de werknemers in staat te stellen hun gaven en bekwaamheden
zo goed mogelijk te gebruiken, en hun behulpzaam te zijn bij het
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ontwikkelen van karakter en kundigheden;
— de organisatie en het werk zodanig te struktureren dat de mede
werkers in staat worden gesteld deel te hebben aan de verant
woordelijkheid en de besluitvorming op alle niveaus waar dat
doelmatig kan zijn;
— de ontwikkeling van formeel overleg zodanig te bevorderen dat
de samenwerking en de betrokkenheid der werknemers in toe
nemende mate tot gelding komen.
• Het vervullen van deze taken zal de individuele werknemer een
grotere voldoening schenken en zijn persoonlijke ontwikkeling ten
goede komen, alsmede de gang van zaken van de onderneming
bevorderen.
o De arbeidsvoorwaarden moeten — binnen de grenzen van het ekonomisch bereikbare — van zodanig niveau zijn dat zij de onder
neming in staat stellen goede krachten aan te trekken en te behouden
en in het algemeen tegemoet komen aan de redelijke behoeften van
alle werknemers. De onderneming moet bereid zijn over deze zaken
te onderhandelen met de vakbonden en met representatieve ver
banden waarin de werknemers zich organiseren.
• Gezien haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de medewerkers
en van de maatschappij in het algemeen acht de onderneming het
bestaan en konstruktief funktioneren van externe maatschappelijke
organen, zoals vakbonden, kerken, onderwijsinstellingen en van
organisaties op ekonomisch en financeel gebied van groot belang.
Zij staat open voor de gedachtenwisseling, kritiek en stimulans, die
uit het kontakt met deze organen voortvloeien.
® De onderneming streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren tot
de ekonomische en sociale ontwikkelingen van het land, waarin zij
werkzaam is en zal ernaar streven zich daarbij te richten naar de
tradities en het kultuurpatroon van dat land en het beleid van zijn
regering, hoewel zij te allen tijde de moed moet opbrengen een
nieuwe benadering van bestaande omstandigheden te suggereren
waar en wanneer zij dit in het algemeen belang wenselijk acht.
Eindhoven 1972

IR. F. J. PHILIPS

Op aansporing van de schrijver hebben zijn oudste dochter, mevrouw
Digna Hintzen-Philips, en zijn jongste zoon, drs. Frits Philips, zijn
Memoires met een persoonlijke bijdrage aangevuld.

Hoe ik mijn vader zag en zie
Als oudste dochter heb je natuurlijk een speciale band met je vader.
Van hem heb ik mijn liefde voor en kennis van vogels meegekregen;
bij geen van de andere kinderen is dat echt gelukt! Toen ik een jaar of
tien was, zijn we eens op een voorjaarsavond op de fiets naar een buiten
huisje van vrienden in Valkenswaard gegaan, om daar ’s ochtends vroeg
naar vogels te kijken. We zagen die dag de enige roerdomp die ik ooit
in het wild heb gezien.
Ook van architectuur en geschiedenis konden we veel van mijn vader
leren op fietstochten door de Brabantse dorpen. Van de regenachtige
zondagmiddagen, waarop hij ons met papier en potlood trachtte uit te
leggen hoe een motor werkte, is bij ons meisjes echter bitter weinig
blijven hangen.
Na de oorlog, toen we dus met zeven kinderen en een pleegzusje aan
tafel zaten, was het tijdens de maaltijden altijd een hels lawaai. Zelden
was er een echte conversatie en waarschijnlijk was dat de reden dat mijn
vader nooit iets serieus van zijn werk vertelde, hoogstens iets grappigs.
Daarom hadden we ook geen idee dat hij eigenlijk zo’n belangrijke
functie had. We hadden toen een cartoon uit de ‘Saturday Evening
Post’ geknipt, waaronder stond: ‘Don’t shoot father. Save him for the
laughs!’ (‘Laat vader leven. Dan valt er nog eens wat te lachen.’) Mis
schien was dit een heel gezond tegenwicht voor hem, naarmate steeds
meer mensen in de maatschappij tegen hem opkeken. We plaagden hem
met al zijn liefhebberijen, zijn liefde voor tin en antiek en voor uit
heemse kleren, die hij vaak op zijn reizen cadeau kreeg en waarin hij
graag optrad, evenals in zijn Brabantse kiel met halsdoek en pet. Als
Sinterklaas was en is hij nog steeds een groot succes, om niet te spreken
van zijn optreden als sneltekenaar of cabaretier, zoals op zijn eigen
veertig-jarig jubileumfeest.
Eigenlijk ben ik hem pas in zijn functie van toegewijd Philipsman
gaan waarderen — want als vader was hij altijd al bijzonder zorgzaam —
toen ik hem meemaakte in het buitenland.
In de tijd dat ik voor mijn werk voor Morele Herbewapening in
Zuid-Amerika verbleef, heb ik verschillende van zijn bezoeken aan
Philipsvestigingen in diverse landen meegemaakt en ook in recentere
jaren ben ik met mijn ouders meegereisd om onder andere als tolk
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dienst te doen. Want het wil wel eens gebeuren dat een locaal toe
gevoegde kracht niet zo goed vertrouwd is met wat mijn vader tot
uitdrukking wil brengen en ook zijn humor niet zo ineens weet te
vertalen. Toen ben ik onder de indruk geraakt van een aantal dingen.
Allereerst van zijn eenvoud en zijn inhaken op de locale toestand. Zo
sprak hij eens op een diner in Iquitos, een stadje in het tropische oer
woud aan de oostgrens van Peru, waar de Amazone al een brede rivier
is. Zijn gastheren waren de burgemeester en de leger- en marinecommandanten van dat district. Hij wist toen hoeveel meer kilometer
waterwegen zij daar hadden dan wij in Nederland en sprak zijn waar
dering uit voor de geweldige onderneming om dit gebied van wegen
en bruggen te voorzien.
Verder troffen mij zijn kennis van en visie voor een bepaald land.
Na een onderhoud met een marxistisch-georiënteerd staatshoofd van
een Zuidamerikaanse republiek, dat veel langer duurde dan aanvankelijk
gepland, zei de jonge Philipsdirecteur die erbij tegenwoordig was ge
weest tegen mij: ‘Ik had niet gedacht dat ik ooit zo’n gesprek van man
tot man met deze President zou meemaken. De heer Philips sprak tot
hem alsof hij zijn vader was. Ik heb er veel van geleerd’.
Maar bij dergelijke bezoeken gaat mijn vaders hart toch nog het
meeste uit naar zijn eigen mensen, de Philipsstaf, zowel de Nederlanders
als de inwoners van het betreffende land. Hij staat er altijd op, dat er
een gelegenheid is, waar hij hen met hun vrouwen kan ontmoeten. En
als hij hun dan op het eind toespreekt, doet het je het meest denken aan
een vader die zijn geëmigreerde kinderen bezoekt. Zo herinner ik mij
een lunch in Colombia, waar hij de ijver van de Philipsmensen op de
korrel nam, -die hun werk vóór hun gezin lieten komen. ‘Als je geen
gelukkig gezin hebt, kun je je werk ook niet goed doen, al wil je nog
zo graag een goede indruk maken bij je chef’, zei hij en voegde er tot
slot aan toe: ‘En als jullie later dit bezoek van de ouwe Philips allang
vergeten bent, hoop ik dat je je deze woorden toch nog herinnert’.
Natuurlijk vecht hij gedurende deze bezoeken hard voor de Philipszaak. Als een bezoek aan nóg een minister kan helpen, dan is hem dat
nooit teveel. Maar daar spreekt hij weinig over. Als er een enkele maal
tijd over is besteedt hij die graag aan iets te zien en te leren over het
land dat hij bezoekt. Dan zegt hij bijvoorbeeld bij een Inca-ruïne waar
arbeiders aan het werk zijn: ‘Die man daar is heel eenvoudig gekleed,
maar hij draagt een gouden horloge. Waarschijnlijk heeft hij de leiding
van deze opgravingen. Vraag het hem eens’. En dan ontspint zich een
heel gesprek.
Dankzij zijn uitstekende gezondheid, die hij op peil houdt met een
duik in een zwembad of een partijtje tennis zodra het maar even kan,
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houdt hij zo’n slopend programma met lange, late avonden op een
bewonderenswaardige manier vol.
Op zo’n reis betekent ‘onder elkaar zijn’ nooit voor hem: alleen met
mijn moeder en eventueel andere familieleden. Maar altijd ook: de
plaatselijke Philipsdirecteur en diens vrouw, en degene die vanuit Eind
hoven speciaal voor de connecties met het betrokken land verantwoor
delijk is. En ook aan diens vrouw, helaas afwezig, wordt altijd gedacht.
Een briefkaart of telegram, als er een verjaardag is, en een produkt van
de inheemse kunstnijverheid als ‘troost’ voor het lange afstaan van haar
man. Zo groeit er een vriendschaps-, ja haast een familieband. Een van
deze mensen heeft ons eens verteld, hoe hij het bericht kreeg van het
overlijden van zijn moeder toen hij met mijn ouders in Sao Paulo was.
Zij vroegen hem ’s morgens vroeg bij hen op de hotelkamer, dachten
met hem over zijn moeder en over het besluit of hij terug moest gaan
of niet.
‘Tenslotte hebben zij samen met mij gebeden. Zo’n persoonlijke
zorg zal ik mijn leven lang niet vergeten,’ zei hij.
Eén eigenschap van mijn vader wil ik hierbij niet vergeten te noemen,
een benijdenswaardige eigenschap, ook al brengt die de mensen, ver
antwoordelijk voor zijn programma, soms tot wanhoop: namelijk zijn
vrijheid van de dictatuur van de tijd, met daarbij zijn vermogen om te
schatten wat er op lange termijn van waarde is.
Ik logeerde eens met hem in Londen bij een gepensioneerde Engelse
kolonel en zijn vrouw, charmante, oudere mensen. Mijn vader kon er
maar één nacht blijven en moest ’s ochtends al weer vroeg weg. Een
aantal mensen die in de Engelse industrie werkzaam waren, wilden hem
graag spreken, en dus hadden we hiervoor een half uur ingelast vóór
zijn vertrek naar kantoor. Daarbij hadden we maar een kwartier voor
het ontbijt berekend en dat nog wel voor een Engels ontbijt! Ik ver
moedde wel dat het iets uit zou lopen, maar toen die kolonel een einde
loos verhaal begon waar mijn vader uitgebreid en met echte belang
stelling op inging, zat ik werkelijk op hete kolen. Toen we minstens
een kwartier te laat van tafel opstonden, zei hij tegen mij: ‘Och, het zijn
zulke beste mensen. Ik dacht: Laat ik nou maar echt de tijd voor hen
nemen’. Hoe het verder met zijn programma is gelopen, weet ik niet
meer, maar deze opmerking heb ik nooit vergeten.
Het is een zelfde instelling die hem ertoe brengt om op een winter
morgen tegen zijn secretaris en twee secretaressen te zeggen: ‘Het bos
van de Wielewaal is zo mooi, met de zon op al die beijzelde bomen.
Kom allemaal mee in de auto, dat moeten jullie zien! Geen mens weet
later meer hoeveel brieven we vanmorgen hebben hebben afgedaan.
Maar zo’n rit op een prachtige wintermorgen blijft je je levenlang bij’.
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In zijn visie voor het Evoluon, aanvankelijk door weinigen gedeeld,
is hij door de feiten in het gelijk gesteld.
Dit gevoel voor wat jaren later van belang is, speelde ook bij zijn
nadrukkelijke overtuiging dat alle Philipsdirecteuren uit de gehele
wereld het vijfenzeventig-jarig jubileum zouden bijwonen in september
1966. ‘Iets dergelijks samen mee te maken is een geweldige inspiratie
als je ergens op een eenzame post je helemaal inzet voor het concern’,
en hoe waar is dit gebleken! Want het waren onvergetelijke dagen.
Eveneens bij familievieringen heeft hij graag de kinderen en klein
kinderen uit alle windstreken bij elkaar. ‘Het leven is zo kort en je ziet
elkaar anders zo weinig . ..’ En dan liefst nog zoveel mogelijk neven en
nichten erbij, want hij houdt erg van gezelligheid.
Mijn vader is niet iemand die met zijn geloof te koop loopt. Toch
kun je onmiddellijk aan hem merken of hij zich verlaat op zijn eigen
gaven en charme of dat hij, zich bewust van zijn beperkingen, zoekt
naar Leiding en inspiratie ‘van boven’. En dan is hij daar uitzonderlijk
ontvankelijk voor; misschien heeft hij minder last van vooropgezette
ideeën dan de meeste mensen. Hoe het ook zij, ik geloof dat deze
inspiratie verantwoordelijk is voor menig gesprek waarin hij met een
wijs en warm hart een blijvende brug tot zijn gesprekspartner heeft
weten te slaan en eveneens voor het treffen van de juiste toon in een
toespraak tot een klein of een heel groot aantal mensen.
Wassenaar, 1975

DIGNA HINTZEN-PHILIPS

Een zoon over zijn vader
Wanneer je vader je vraagt om aan zijn autobiografie iets toe te voe
gen vanuit jouw invalshoek, voel je je zó gestreeld, dat je ‘ja’ zegt voor
je door hebt wat daaraan vast zit. Het is namelijk één ding om het
een en ander direct tegen je vader te zeggen; iets anders wordt het
als je iets over je vader vertelt aan vrienden of kennissen. Maar in
beide gevallen weet je tegen wie je het zegt, je kunt nagaan hoe het
overkomt, en desgewenst nog wat aanvullende, verhelderende en cor
rigerende opmerkingen maken.
Maar wie bent u? Waarnaar gaat uw belangstelling uit? En ander
zijds, wat wil ik, en durf ik, aan u kwijt? Dat ik na een half jaar
weifelen me er toch aan waag, komt omdat ik in de loop van mijn
ontwikkeling — als schooljongen, student, en in mijn werk — heb kun
nen profiteren van mijn vaders inzichten; d.w.z. die inzichten hebben
mij vaak een beslissend duwtje in een bepaalde richting gegeven, waar
mee ik achteraf heel blij ben geweest. Achteraf zeg ik, omdat ’t vaak
niet de gemakkelijkste weg was. Je zou alleen willen dat meer mensen,
die op zo’n beslissingsmoment om raad vragen, met zo’n advies hun
voordeel konden doen. Daarom wil ik ze hier nog eens voor u weer
geven, in gecondenseerde vorm, en zoveel mogelijk in de spreektaal,
waarvan mijn vader zich bedient als hij zulke uitspraken doet. Daar
gaan we dan.
RUZIE

‘Jullie mogen elkaar gerust op de smoelen slaan, maar dan moet ’t wel
uitgepraat worden’, zei hij tegen zijn kinderen bij een opvlammend
conflict. Doorgaans werd onder mijn moeders wakend oog de vol
gende procedure gevolgd:
— elk der partijen biedt zijn verontschuldigingen aan voor zijn (in
eigen ogen uiteraard luttel) aandeel in ’t conflict;
— beide partijen overleggen wat de beste oplossing is;
— lukte dat niet, dan werd gedrieën ‘stille tijd’ gehouden om te weten
te komen wat het beste was.
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Onze conflicten waren veelvuldig en hevig genoeg, maar door deze
onmiddellijke en systematische aanpak kregen ze geen langdurig of
bitter karakter. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit met ruzie ben
gaan slapen.
STUDIE

‘Die schoolpienterheid wordt op school veel te hoog gewaardeerd.
Natuurlijk moet je in ’t gewone leven redelijk wat kennis hebben,
maar ’t is minstens zo belangrijk dat je een plezierige en betrouwbare
vent bent, met wie anderen willen samenwerken. Daarom vind ik ’t zo
goed als jullie eens een paar jaar ’n teamsport bedrijven, dan merk je
hoe belangrijk dat is.’
‘Leraren zouden om de zoveel jaar eens een jaar in de praktijk moe
ten meewerken, dan zouden zij veel meer begrip krijgen, van wat de
maatschappij nodig heeft.’
‘Zo nu en dan kom je mensen tegen, bij wie de ontwikkeling als
mens geen gelijke tred gehouden heeft met hun intellectuele ontwik
keling. Vroeg of laat heeft dat voor hen èn voor hun omgeving
rampzalige gevolgen.’
Toen ik in 1959 weifelde of ik zou gaan studeren (rechten in Leiden):
‘Doe dat nou maar, want ’t is enorm leerzaam. De kennis die je op
steekt is daarbij ’t minst belangrijk, ’t Is vooral goed om te ontdekken
wat voor problemen je echt interesseren en je daarover rustig te
oriënteren. (*) Je komt er weer eens leuke knapen tegen uit andere
plaatsen van Nederland, met wie je bevriend raakt. En ook al is ’t
geen probleemloze tijd, je zult enorm veel plezier hebben, ’t Is boven
dien goed voor je om niet in Eindhoven te blijven hangen. Je zult
’t trouwens best kunnen, die studie, je bent daar heus wel pienter
genoeg voor. En desnoods duurt ’t wat langer.’ (Ook dat viel mee,
ik was nog juist zesdejaars toen ik in september ’6$ afstudeerde.)
‘Bovendien, als je zelf gestudeerd hebt, kijk je niet meer op tegen
mensen met een academische titel. En ’t verbaast je dan ook niet meer,
als zij zo nu en dan ontzaglijk domme dingen zeggen; vooral als je
merkt dat je daar zelf evengoed toe in staat bent.’
(•) Na mijn candidaatsexamen heb ik een op maat gesneden studieprogramma
gevolgd, op voorstel van mijn studieadviseur Prof. Mr. N. E. H. van Esveld. Door
die vroege intuïtieve afstemming van denkdisciplines, belangstelling en toekomstige
werksfeer, heb ik veel meer dan mijn medestudenten plezier gehad tijdens mijn
studie, omdat de vakken — en daarbinnen de meeste onderwerpen — mij aan
spraken; en veel meer plezier gehad van mijn studie bij het werk.
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WERK

‘Hoe gaat ’t met je? Wat doe je tegenwoordig? Is ’t leuk?’ Een trits
standaardvragen, die hij stelt als hij iemand lang niet gezien heeft.
‘Je steekt zoveel tijd en energie in je werk, dat houd je op de lange
duur alleen vol als je er plezier in hebt.’
Wat betekent ‘leuk’ in dit verband? Uit onze vele gesprekken hier
over heb ik het volgende gedistilleerd: ‘Leuk werk’ voldoet aan een
aantal voorwaarden.
Allereerst moet je je aangesproken voelen door de problemen die
er liggen, m.a.w. je moet die problemen belangrijk genoeg vinden
om je ervoor in te zetten. Daarom moet je voor jezelf zien uit te
zoeken waarnaar je belangstelling eigenlijk uitgaat.
Bij het je inleven in die problemen, moet je vervolgens zien een
visie te ontwikkelen: een denkkader, dat je de richting aangeeft waarin
je werkt, en dat je in de praktijk helpt bij het vaststellen van wat
belangrijk is om te doen en wat niet. Zo’n visie helpt je ook om dingen
die op zichzelf ronduit vervelend of moeilijk zijn, zonder teveel tegen
zin te doen: ze horen er nu eenmaal bij en als je zo’n klus hebt op
geknapt ben je weer ’n stapje in de goede richting opgeschoten.
Dan moet het werken naar een doel niet alleen belangrijk zijn, maar
vooral ook plezierig: in een stimulerende omgeving, bijvoorbeeld van
mensen met een goed ontwikkeld gevoel voor humor, die zichzelf
niet te zeer au sérieux nemen, die speels kunnen en durven zijn.
Al het voorgaande moet er uiteindelijk toe leiden dat je de com
binatie van eigenschappen en mogelijkheden waardoor jij je onder
scheidt van anderen zoveel mogelijk tot ontplooiing brengt. Je leeft
je dan niet alleen in in je werk, maar ook uit.
Mijn vader: ‘Veel mensen zien hun werk alleen als een verantwoor
delijkheid, een last. Dat vind ik jammer. Ik vind dat je ook van je
werk moet genieten, met open ogen. Bijvoorbeeld als je in een vreemd
land bent. Het is toch zonde, als je niet even kunt stilstaan bij een
mooi berglandschap, of een levendige markt in een klein stadje.’
En: ‘Werk dat je leuk vindt, ga je meestal ook goed doen.’
De erkenning voor dat goede werk volgt dan vanzelf. Het is om
al deze redenen echt de moeite waard je uitgebreid en grondig te
oriënteren zodat je weet welke baan je het meest ligt. Daarbij zijn
functiebeschrijvingen wel mooi, maar hoe ze in de praktijk worden
uitgelegd kun je er niet van aflezen. Vandaar de stelling: ‘Je baas
is belangrijker dan je baan’. Deze nam ik over van mijn schoonvader,
W. A. C. H. Bosschaart, die mij door mijn eerste jaren bij Philips heeft
‘gecoached’.
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Dit wil ik graag nader toelichten: uiteraard moest mijn vader —
als president van Philips — zich houden buiten mijn relatie met de
Philipsorganisatie. Wij hebben toen ik in 1965 bij Philips ging wer
ken dan ook de afspraak gemaakt dat hij zich niet met mijn zaken
zou bemoeien en ik me niet met de zijne. Voor het vertrouwen dat ik
moest zien te verdienen van de mensen in mijn Philipsomgeving was —
en is — dat een essentiële voorwaarde. U kunt dit zien als een vorm
van beroepsgeheim: je legt je die plicht op om te kunnen (blijven)
functioneren op de plaats waar je werkt.
VECHTEN VOOR JE OVERTUIGING

‘Als je een probleem goed hebt overdacht en je hebt daarover een
visie ontwikkeld, dan moet je je daar ook voor inzetten, en slag durven
leveren. Of dat je erg geliefd maakt of niet, zal je dan een zorg zijn.
Je moet alleen niet vechten tegen de mensen, maar tegen hun misvat
tingen. Daarom moet je zorgen dat zo’n gevecht over ’n bepaald on
derwerp met iemand niet gaat ten koste van je verstandhouding met
hem, want straks heb je elkaar — voor iets heel anders — weer nodig
en dan moet je weer op elkaar kunnen rekenen.’
Wanneer je je in zo’n conflict tegenover mijn vader geplaatst ziet,
maakt zijn innemende houding het je niet makkelijk om ‘nee’ te blijven
zeggen tegen zijn argumentatie. Omdat hij een vaderlijk ‘ja’ jegens jou
als persoon koppelt aan het uiterst minzaam maar dringend pleidooi
om in te zien dat hij — als vader, oudere, meer ervaren, en dus wijzere
— het natuurlijk bij het rechte eind heeft, voel je je haast schuldig als
je ‘nee’ blijft zeggen. In zo’n gesprek kun je hem leren kennen als
de vaderlijke, minzame leider die gewend is gevolgd te worden: The
benevolent patriarch. Als je dan toch de verantwoordelijkheid voor
een bepaalde beslissing als de jouwe opeist, en verkiest op het kompas
van je eigen visie te varen, dan ‘moet je ’tzelf weten, als je zo ver
domd eigenwijs wilt zijn.’
Maar het is niet iets wat onze verstandhouding blijvend verstoort.
Want dat heb ik inmiddels wel van hem geleerd!

Eindhoven, maart 1976
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