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Lezing Philips-meisje

Over het boek: 
Even diepgravende als 
ontroerende biografie... 
Een modelboek waarvan er 
niet genoeg geschreven 
kunnen worden. 
Elsbeth Etty in NRC Handelsblad 

Over de lezing: 
Indrukwekkend, oorspronkelijk
en zuiver. Ik heb onze club nog
nooit zo stil meegemaakt. 
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Over auteur Sanne van Heijst: 
Deskundig en persoonlijk 
betrokken. Een boeiend 
spreekster die actief de dialoog 
zoekt met haar publiek. 

Ton van Bijnen, Bibliotheek 
's-Hertogenbosch 

Ellen Metzemaekers-van Eijk, 
Rotaryclub Eindhoven-Welschap 
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Ik dank mijn leven aan  
  het werken voor Philips

Gerda Nothmann, het 'Philips-meisje' 
van Kamp Vught   



Het is juni 1943. In Kamp Vught wordt de Joodse 
tiener Gerda Nothmann door het elektronicaconcern 
Philips uitgekozen om in hun werkplaats binnen het 
prikkeldraad kriegswichtige radiobuizen te maken. 
Zo komt zij terecht bij het Philips-Kommando, een 
selecte groep gevangenen met een 
voorkeursbehandeling, waarvan de Joodse werkers 
lange tijd worden vrijgesteld van transport. Als de 
verlegen en onhandige Gerda na een jaar toch wordt 
gedeporteerd, blijkt haar nieuwe identiteit van 
'Philips-meisje' haar redding in Auschwitz. 
Voor elektronicagigant Telefunken gaat zij weer 
radiobuizen maken. Na een bijna fatale dodenmars 
komt ze in Zweden op krachten. Zonder familie 
overgebleven, vertrekt Gerda in 1946 naar Amerika. 

Zeer indringend levensverhaal van een sterke vrouw, 
waarin de rol van Philips erg goed wordt belicht. 

Sanne van Heijst heeft dit levensverhaal prachtig, 
nauwkeurig en respectvol beschreven. Een bijzondere 
toevoeging aan de Holocaustliteratuur, vooral omdat 
Gerda's eigen herinneringen, opgetekend in 1978, integraal 
in het boek zijn opgenomen. Kippenvel. 

Over het boek

*
*

contact: sannevanheijst.nl -  info@sannevanheijst.nl - 06-16300445

Philips-meisje verscheen in april 2016 bij uitgeverij Atlas Contact. Het is het verhaal 
van de veerkracht van een jonge vrouw die haar leven van de grond af moet 
opbouwen, nadat ze iedereen is kwijtgeraakt die haar dierbaar was. Het belicht 
ook de moed van de medewerkers van Philips, die tijdens de Duitse bezetting voor 
onverwachte dilemma's komen te staan. Sanne van Heijst maakte voor het schrijven 
van dit levensverhaal gebruik van Gerda's eigen oorlogsherinneringen en van brieven 
van haar familie uit nazi-Berlijn. In haar lezing neemt Sanne met behulp van 
vele historische foto's, persoonlijke brieven, filmfragmenten en originele voorwerpen 
haar publiek mee door het leven van dit Philips-meisje van Kamp Vught. 

Madelon de Swart, recensie NBD Biblion 
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