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Philips
Anton Philips begint in 1895 als verkoper in de onderneming van zijn vader.
Twintig jaar later wordt hij directeur. In de Eerste Wereldoorlog maakte
hij handig gebruik van de boycot van Duitse producten in landen als
Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De technisch superieure
producten mochten niet meer geleverd worden in die landen en Philips
slaagde erin daar een aanzienlijk marktaandeel te veroveren. Hij bouwt het
bedrijf uit tot een wereldconcern.
Ook is hij een sociale ondernemer die belangrijke verdiensten heeft voor
de stad. Zo is hij een van de aanjagers van de Eindhovense
Telefoonmaatschappij, van een ziekenbus voor Eindhoven en omgeving en
van de annexatie van de vijf randgemeenten. Tevens is hij voorzitter en
inspirator van de eerste Noord-Brabantse woningcorporatie. Daarnaast
stimuleert hij mogelijkheden om te sporten en te ontspannen, wat heeft
geleid tot de oprichting van de Philips Sport Vereniging (PSV) en de
realisatie van het Sportfondsenbad.
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Als Philips op 8 juli 1939 officieel terugtreedt als president-directeur,
wordt hij op grootse wijze uitgeluid. Op de receptie in de Philips
Schouwburg, nu het Parktheater, is minister Steenberghe van economische
zaken aanwezig, evenals commissaris van de Koningin Van Rijckevorsel.
Hij bevordert de scheidende ondernemer tot commandeur in de orde van
de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Verdijk prijst Philips in bloemrijke
bewoordingen: “Gij waart en Gij bleeft (…) de voortvarende, de sterke, de
vastberaden, geniale leider die met onmiskenbare meesterschap steeds
den veiligen en juisten weg verkende.” Philips was niet benoemd tot
ereburger, vond Verdijk. “Gij, Dr. Philips, hebt U langs den eenigen juisten
weg, dat is door Uwe daden tegenover de plaatselijke gemeenschap, zelf
tot eereburger gemaakt.”
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte Anton Philips naar de Verenigde
Staten, terwijl zijn zoon Frits toen het bedrijf vanuit Eindhoven leidde.

