12

maandag 25 april 2016
NL

BOEK | PRODUCTIE RADIOBUIZEN VOORKWAM

‘Dankzij
Philips heb
ik de oorlog
overleefd’
Honderden joodse vrouwen en mannen zijn
Philips eeuwig dankbaar, omdat ze in de oorlog
behoorden tot het Philips-Kommando: een groep
gevangenen die in Kamp Vught radiobuizen maakte voor
de Duitsers en daardoor de gaskamers ontliep. Over een
van de Philips-meisjes verschijnt vandaag een boek.
TONNY VAN DER MEE

A

ls Gerda Nothmann op Valentijnsdag 1946 op
het vliegveld van
New York aankomt, draagt ze
een jurk en bruine
veterschoenen. Haar bagage bestaat uit twee kartonnen koffertjes. Ze is alleen, haar familie is
uitgemoord door de nazi’s.
Met twee kledingsets begint ze
een heel nieuw leven. Het ene
setje is een geschenk van de
Nederlandse regering, het andere van Philips. ,,De kleding
van Philips mocht ik zelf uitkiezen in een groot warenhuis in
Stockholm,’’ schrijft ze in haar
memoires over haar leven tot
1946.
Philips bracht Gerda licht in
die donkere oorlogsperiode. Ze
behoorde tot het Philips-Kommando in Kamp Vught, een selecte groep gevangenen die in
het kamp radiobuizen produceerde voor de Duitse oorlogsindustrie.
Die identiteit van ‘Philipsmeisje’ behoedde de Joodse tiener voor de gaskamer in Auschwitz. ,,Ik dank mijn leven aan
mijn werk voor Philips,” schrijft
Gerda. Sanne van Heijst gebruikte onder meer de memoires voor het schrijven van dit
levensverhaal. Sanne reconstrueerde Gerda’s leven in de oorlog, maar ook de naoorlogse
jaren in Amerika.
Gerda wordt in 1927 in Berlijn
geboren. Als de situatie van de
Joden in Duitsland steeds penibeler wordt, sturen haar ouders
haar kort voor het uitbreken
van de oorlog naar een pleeggezin in Nederland.
Haar ouders proberen tevergeefs emigratie naar de Ver-

enigde Staten te
regelen. De oorlog breekt uit en
Gerda zal haar
ouders nooit
meer zien.
Gerda en haar
pleegfamilie
worden in juni
1943 naar
Kamp Vught
getransporteerd. Daar
ziet ze een
oproep voor
een baan in
de ‘Philips
Speciale
Werkplaats
B-677’.
Philips
moet sinds het uitbreken van
de oorlog nog meer dan voorheen produceren voor de Duitsers. De fabrieken staan
daarom onder controle van
Verwalter Ludwig Nolte.

Met twee
kledingsets
begint ze
een heel
nieuw leven
Via Nolte komt vanuit Berlijn
het dringende verzoek aan directeur Frits Philips om een
werkplaats in Kamp Vught op
te richten.
,,Eerst weigerde Philips,’’ zegt
dr. D.B. Jochems, secretaris van
de Stichting Geschiedschrijving
Philips-Kommando Concentratiekamp Vught ’43-’44 en oud-

1946
De pasfoto die Gerda liet
maken voor haar Zweedse
vreemdelingenpaspoort.
Daarmee kon ze naar de VS.

klasgenoot van Gerda. ,,Hij
wilde geen werkkamp voor de
Duitsers exploiteren. Na overleg
met het verzet is hij toch akkoord gegaan. Hij dacht op die
manier iets voor de gevangenen
te kunnen doen.’’
De SS-kampcommandant stemt
verrassend genoeg in met de
voorwaarden van Philips. De
werkplaats komt onder toezicht
van Philips, medewerkers
(Zivilisten) van ‘buiten’ krijgen
ongehinderd toegang tot het
kamp, Philips selecteert zelf de
mensen voor de werkplaats en
ze krijgen elke dag een warme
maaltijd.
,,Het Philips-Kommando had
een grote zelfstandigheid en
werd het eerste jaar redelijk
gerespecteerd,’’ zegt Jochems.

