Duitse wachtpost in de sneeuw, februari 1942. (foto’s Streekarchief Gooi en Vechtstreek, SAGV)

‘Onvaderlandschlievenden’ bij de NSF
Hans Hoogenboom
Drie jaar na de oorlog, op 27 februari 1948, kon de NV Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum toch nog de dertigste
verjaardag vieren. Dank ging uit naar eigenaar NV Philips Gloeilampenfabrieken. Directeur J.G.E. Gieskes
van de NSF gaf ‘zijn’ personeel een pluim. Want dat had zich in oorlogstijd ‘in overgrote meerderheid voorbeeldig gedragen’.1
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laten gelden. Rekenen we die laatste groep niet mee, dan
valt - bij een geschatte personeelssterkte van 2500 mensen aan het eind van de oorlog - te concluderen dat er
tegen zes procent van het personeel maatregelen zijn genomen. Op de kaft van de dossiers van de bewuste personeelsleden kwam na de zuivering de sanctie te staan,
bijvoorbeeld ‘ontslag’, en het waarom, bijvoorbeeld
‘NSB’. Namen werden er in de verkorte versie van het
eindrapport niet genoemd. Maar wie bij de NSF werkte
en nieuwsgierig was naar het lot van een (ex)collega kon
naar de afdeling Personeel gaan en daar inzage krijgen,
zo had de directie beslist. Volgens een oud-werknemer,
die de dossiers zegt te hebben gezien, zijn alle personeelsdossiers halverwege de jaren negentig door Philips
vernietigd.

Met dat ‘in overgrote meerderheid’ stipte Gieskes subtiel
aan dat in de oorlog niet al het personeel aan de goede
kant had gestaan. Dat was geen geheim. Half Hilversum
wist in 1948 dat de fabriek aan de Jan van der Heijdenstraat, die net de omschakeling had gemaakt van radioen zenderfabriek naar telecommunicatiebedrijf, een
uitgebreide zuivering achter de rug had. Het concrete
resultaat daarvan was geweest, dat er in 1946 bij de wegens onvaderlandschlievend gedrag 109 ontslagen waren gevallen. Nog eens 37 personen hadden een schorsing of
een berisping gekregen.2 Het aantal bestraften zou hoger zijn geweest wanneer de directie eind 1945 niet had
besloten om in een aantal gevallen ‘genade voor recht’ te

In februari 2018 zal het een eeuw geleden zijn dat het
bedrijf het levenslicht zag bij een notaris in Amsterdam. Dat de NSF in Hilversum een gouden toekomst
tegemoet zou gaan was in 1918 nog niet direct duidelijk. In het begin was er een fors gebrek aan orders voor
zendapparatuur, zodat men uit armoede zelfs fietsen
en raam- en deurkozijnen moest maken. De groei en
bloei kwamen pas na 1924 met de ontdekking van het
radiotoestel door het grote publiek en de geboorte van
de omroepen. En vooral ook omdat de wereldspeler NV
Philips Gloeilampenfabrieken de aandelen van de NSF
opkocht. Hilversum voer er wel bij, want het leverde veel
werkgelegenheid op.
De seintoestellenfabriek stond op een terrein van
zes hectare. In de fabriekshallen aan de Jan van der
Heijdenstraat 71-73 zette het personeel radiozend- en
ontvangstapparatuur in elkaar. De werknemers en
-sters stonden in de instrumentmakerij aan werkbanken en boor- en fraisemachines. Er werd gegraveerd,
geschaafd, geboord, gemeten en gemonteerd. In de
hal ernaast speelden soldeerbouten en schroevendraaiers de hoofdrol aan lange montagetafels. Iets verderop
controleerden collega’s de net gemaakte apparatuur. Ze
voerden schokproeven en temperatuurtests uit. De gereedschapsmakerij stond vol machines die de kwaliteit
van de productie moesten waarborgen: boormachines,
revolverdraai- en slijpbanken, maar ook microscopen.
De tekenaars zaten op de ontwerpafdeling. Chemici
deden tests op de afdeling materiaalkeuring. Verder
was er de harderij voor metaal, waar vaklui met asbest-
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KLM-luchtfoto van het hele NSF-terrein, afgezet met een witte lijn. Onderaan de Jan van der Heijdenstraat, links de Larenseweg.

handschoenen aan hun werk deden. Smeden en lassers
waren er ook, evenals schrijnwerkers die op de houtbewerkingsafdeling kasten voor de radio’s maakten,
schuurden en opwreven. Apart hiervan beschikte de NSF
inpandig over een bedrijfsschool, waar jongelui in twee
jaar voor een baan in de fabriek werden klaargestoomd.
Bij ongelukjes en ongelukken kon men in de verbandkamer terecht, onderdeel van de Medische Dienst. Voor
natjes en droogjes - en samenkomsten - was er de kantine aan de overzijde van de straat. Problemen thuis kon
de werknemer op de afdeling Maatschappelijk Werk
aankaarten. Die afdeling organiseerde ook de gezinshulp: hulp van de ene huisvrouw aan het gezin van de
andere. De bedrijfsbrandweer oefende regelmatig en
gaf demonstraties, onder andere bij de gemeentelijke
vijvers.
Alles bij elkaar was de NSF een kostbare organisatie.
Maar het bedrijf verdiende uitstekend tussen 1925 en
1940. Orders kwamen van omroepen, rederijen, vliegtuigmaatschappijen en de overheid. De particuliere
vraag naar radiotoestellen was groot en was nauwelijks
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bij te benen. De NSF en Philips profiteerden. Bij het oplopen van de internationale spanningen in Europa kwam
er bij de NSF vanaf 1937 een ‘tak van sport’ bij: bewapening. Dat hield voor het Hilversumse bedrijf in dat het
orders ging uitvoeren voor de Artillerie-Inrichtingen van
het Rijk, in casu de wapen- en munitiefabriek Hembrug.
De NSF maakte onderdelen van vuurwapens en granaten. Ook was de fabriek actief op het gebied van radars.
In 1939 lag de NSF dus al in de slagschaduw van de naderende oorlog. Er waren bovendien 100 tot 150 militairen
ingekwartierd in kelders onder de houtbewerkingsafdeling. Die groep moest in de nacht voor de capitulatie,
mocht het zover komen, een cruciale opdracht uitvoeren
op het terrein: het zendstation en de zendmasten opblazen. Aldus geschiedde. De langste mast viel ongelukkigerwijze bovenop een huis aan de Meteorenstraat. De radiofabriek en de omroepsector bleven zich ontwikkelen
totdat in 1940 de bezetters arriveerden.
Vijf jaar zaten fabriek en omroep in een dwangbuis.
Toen in 1945 de bevrijding in zicht kwam, was er van de
NSF weinig meer over. Van de fabriek resteerde alleen

het casco op het terrein aan de Jan van der Heijdenstraat.
De Duitsers hadden het complex na september 1944 –
nadat de directie het bedrijf zelf had moeten sluiten bij
gebrek aan elektriciteit – totaal gestript. Daarbij hadden
ze hulp gehad van onder andere een aantal werknemers,
die in het eindrapport van het zuiveringsonderzoek ‘fabrieksruimers’ zouden worden genoemd.3

Naoorlogse bulletins
Enige tijd terug zijn op de zolder van een woning in Huizen naoorlogse bulletins van de NSF-directie gevonden,
die de interne zuivering uit de doeken doen. In een van
de eerste bulletins, Bekendmaking der Directie no. 4 van
24 mei 1945, kondigde Gieskes de schoonmaak officieel

aan. Het zou een zoektocht worden naar degenen die in
de oorlog ‘onvaderlandschlievend’ gedrag hadden vertoond bij het bedrijf en met wie de directie onder geen
beding verder wilde.
Het welslagen van de personele schoonmaak was volgens Gieskes van belang. Om redenen van rechtvaardigheid en om weer ‘rust in de tent’ te krijgen. Het Hilversumse bedrijf had een belangrijke nieuwe rol gekregen
binnen het Philips-concern. Lijn- en automatische telefonie zouden na de oorlog de voornaamste opgaven
worden. Eind 1945 viel het besluit om de telecommunicatiegroep van Eindhoven naar Hilversum over te plaatsen. De inval der Philippijnen, werd het gekscherend in de
fabriek genoemd. Per 1 mei 1946 voegde Philips aan Hil-

Indeling productiehal NSF 1936:
binnenkomende goederen en expeditie (a), magazijn voor ruw-materialen (b), gangen (c,d), kruispunt der gangen (e), machinale afdeling
(f ), galvanische afdeling (g), centrale controle (h), magazijn voor onderdelen (i), montagehal (j), montagebanken voor halffabrikaten (k),
montagebanken voor apparaten (l), veem voor opslag apparaten (m), band voor klantenproef van apparaten (n), pakbanden voor apparaten
(o), magazijn voor hout (p), machinale houtbewerking (q), hand houtbewerking (r), zender (s), reparatie en aanmaak bedrijfsinrichting (t),
machinekamer (u), ketelhuis voor c.v. (v), gereedschapmakerij (w), zenderfabricage (x), beproevingsafdeling zenderfabricage (y).
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De Duitsers zijn gearriveerd per auto, de dag na de capitulatie.

versum ook de van Nederlandse Siemens Maatschappij
overgenomen Afdeling Zwakstroom toe. Een cruciale
aanwinst op telecomgebied. Het werd nu tijd om ook de
naam van het bedrijf aan te passen. In plaats van NSF
ging het bedrijf NV Philips’ Telecommunicatie Industrie v/h
NV Nederlandsche Seintoestellen Fabriek heten. Op 17 juli
1947 verviel de verwijzing naar het oude bedrijf en werd
het in de wandeling ‘de PTI’. Al zijn de Hilversummers
de fabriek nog lang ‘de NSF’ blijven noemen.

de werknemers door de ontberingen van de laatste oorlogswinter. Velen moesten eerst aansterken voordat ze
inzetbaar zouden zijn. In elk geval was hervatting van de
48-urige werkweek op korte termijn onmogelijk. De me-

Direct na de bevrijding speelden bij het bedrijf twee
hoofdzaken: de wederopbouw en de herstart van het
bedrijf, en het uitvoeren van de zuivering. De wederopbouw kwam op gang en het personeel had zin om weer
aan de slag te gaan. Maar het Militair Gezag had de
(lege) fabriek direct aangewezen als verzamelplek voor
gearresteerde NSB’ers en andere ver- dachten. Deze
waren na de bevrijding in Hilversum opgepakt en naar
het NSF-complex gebracht. Hun internering duurde tot
15 augustus 1945. Het laboratoriumgebouw en de kantine waren in die tijd evenmin beschikbaar, omdat het
Canadese Rode Kruis er patiënten met hongeroedeem
verzorgde.
Een andere moeilijkheid was de zwakke gezondheid van
De voorzijde van de seinfabriek rond 1948.
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dewerkers hadden sinds de sluiting van de fabriek (op
9 september 1944) van een wachtgeld geleefd. De NSF
was op zeker moment zo goed als blut. Met hulp van de
ondergrondse kon Gieskes financieel nog zes weken
vooruit. Daarna kwamen er enkele miljoenen guldens
aan leningen van de Rotterdamsche Bank. Die hoefde
er geen onderpand voor te hebben omdat men daar de
reputatie van de NSF (en Philips) solide genoeg vond.4
Het duurde tot begin 1946 tot de laatste wachtgelder
weer in een volledige 48-urige werkweek aan de slag was
gegaan.
In de fabriek moest aanvankelijk van alles worden gerepareerd, opnieuw aangelegd of herbouwd. Daarbij
kwam dat de hele fabrieksoutillage ontbrak. De Duitsers
hadden tot en met april 1945 in totaal 2.700 machines
gestolen, alsmede 4.000 elektromotoren en verder alles
wat los en vast zat. De waarde van die buit werd op ongeveer dertig miljoen gulden geschat. De roof was zeer
efficiënt in z’n werk gegaan. Dick de Vilder, schrijver
van het herinneringsalbum in 1948, memoreerde dat
er een aparte spoorlijn was aangelegd om de fabrieksinventaris
vlotter te kunnen wegvoeren.5 Van het gestolene kon binnen
twee jaar ongeveer tien procent worden achterhaald en
teruggebracht, maar het verkeerde in slechte staat. Volgens directeur Gieskes was bij de plundering een Duits
commando uit Amsterdam betrokken geweest.

Anton Philips:
‘Liever de NSF plat’
Het Philips-concern moest in oorlogstijd produceren
voor Duitsland. De Britse Royal Air Force zag de fabrieken van Philips in Eindhoven daarom als legitiem doelwit. De luchtaanval kwam op zondag 6 december 1942.
Op de grond vielen bijna honderdvijftig doden, het Philips-complex liep zware schade op. Minder bekend is
dat Anton Philips in 1942 de Nederlandse regering in
ballingschap in Londen - zelf zat hij in de oorlog in New
York - had geadviseerd om bij een luchtaanval door de
RAF op belangen van Philips in Nederland als doelwit de
N.S.F. in Hilversum te kiezen. Dat behoorde immers ook
tot het concern. Dit ontdekte schrijver/historicus Marcel
Metze toen hij correspondentie van Anton Philips doornam. De stichter van het concern, schrijft hij, hoorde van
het bombardement op Philips Eindhoven en was diep en
diep verontwaardigd. Zonder nog details over de werkelijk schade te kennen stuurde hij op dinsdag 8 december
een telegram op hoge toon naar de regering in Londen.
Hij wilde weten of zij tevoren door de Britten was geraadpleegd, en zo ja ´waarom er geen overleg met hem was
gepleegd om hetzelfde doel te bereiken zonder zulke radicale vernietiging.´ Gezien Philips´ loyale houding voor
en tijdens de oorlog had de regering hem in vertrouwen
moeten nemen, vond hij. Hij klaagde dat men zijn advies
had genegeerd om eventueel het dochterbedrijf NSF te
Hilversum te bombarderen, dat vanwege de productie
van communicatieapparatuur veel belangrijker voor de
Duitsers was.
Volgens Metze wees Anton Philips erop dat het vernielen
van de Eindhovense fabrieken mensen werkloos en brodeloos zou maken en het gevaar van deportatie van personeel en staf voor dwangarbeid in Duitsland vergrootte.
Geschat wordt dat Philips in Nederland ten tijde van het
bombardement 19.000 man personeel telde. Bij de NSF in
Hilversum werkten in 1942 rond 2200 mensen.

HHT-EP 2016/1 61

DE ZENDMASTEN VAN DE NSF

Mei 1940, de ravage op het voorplein.

De hoogste mast viel op 14 mei 1940 op
een huis in de Meteorenstraat.

Een deel van een mast heeft een muur doorboord.

Een groepje mannen neemt de puinhoop
in ogenschouw.
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De voet van de opgeblazen zendmast bij de NSF.

Twee mannen bij de voet van een van de masten.
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Deze groep was na de roof vertrokken naar de omgeving
van het stadje Minden in Westfalen, waar ze in een grote
grot de fabricage hoopten voort te zetten.
Ondanks de kaalslag hield men na de bevrijding de
moed erin. Medewerkers hadden in mei 1940 en bij de
sluiting van de fabriek in september 1944 gereedschappen en (meet)instrumenten naar huis meegenomen en
verstopt gehouden en die spullen kwamen als eerste terug. De echte start kwam toen vanaf juli 1945 een groot
aantal splinternieuwe machines bij de fabriek werd afgeleverd. Dat machinepark was al tegen Kerstmis 1944
(!) door president-commissaris ir. Frits Philips van het
concern in Zwitserland besteld toen het zuiden – inclusief Eindhoven – al was bevrijd.

Nogal een opgave
Met de zuivering hoefden Gieskes en zijn medewerkers
na de bevrijding niet te wachten. Het belangrijkste probleem was te bedenken, hoe men een scherp en betrouwbaar beeld kon krijgen van het gedrag van de individuele
personeelsleden in bezettingstijd. Nogal een opgave, er
hadden in de vijf jaar ervoor enkele duizenden mensen
op de loonlijst gestaan. Volgens eigen cijfers had de
NSF aan het begin van de bezetting 1.850 werknemers

in dienst en hadden er in 1944 zo’n 2.450 mensen op de
loonlijst gestaan.
Een onderzoeksmethodiek werd aangereikt door Philips in Eindhoven, dat al driekwart jaar van de vrijheid
genoot en in die tijd ervaring had opgedaan met het
doorlichten van het personeel. Dat model zou de NSF
overnemen. Elke werknemer kon zich als getuige melden bij een commissie van onderzoekers. Aan hen konden personeelsleden hun kennis kwijt over (‘fout’) gedrag van collega’s tijdens de bezetting. De Commissie
van Onderzoek (CvO) was twaalf man sterk. Voorzitter
was bedrijfsleider ir. Chr. Henssen, diens plaatsvervanger procuratiehouder A. de Vos. Deze CvO moest de bulk
van het werk klaren. Daarna zou de directie per individu
een advies krijgen over te nemen maatregelen.
Er moesten antwoorden komen op concrete vragen.6
Van wie wist iemand dat deze of gene met de bezetter
had samengewerkt? Wie waren er tijdens de bezetting
lid geweest/geworden van een pro-Duitse organisatie?
Wie hadden meegedaan met het plunderen van de fabriek vanaf september 1944? Wie waren omgegaan met
Duitse militairen? Wie hadden ‘aanbrengdiensten’ verricht of informatie aan de bezetter doorgespeeld? En wat
hadden de beschuldigden hierop te zeggen? De commissieleden moesten de puzzelstukjes aan en in elkaar zien

NSF-directeur J. Gieskes. Hij had van 1927 tot 1948 de leiding.
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De directie spreekt het personeel toe in de fabriek n.a.v. het ontvreemden van een revolver, februari 1941.

te leggen, waaruit dan hopelijk zou blijken wie er voor
sancties in aanmerking kwam. Er diende zorgvuldig te
worden gewerkt. Aantijgingen moesten gecheckt en onderbouwd.
Het was de vraag in hoeverre de werknemers bereid zouden zijn om man en paard te noemen. Al vlot merkte de
CvO dat het aantal ingediende klachten over mede-personeelsleden veel kleiner was dan verwacht. De reden
bleek dat men in zeer vele gevallen wel grieven tegen bepaalde
personen had, maar dat niemand zich ervoor wilde spannen om
als aanklager op te treden.7
Daarom besloten directie en CvO tot een dwingerder

aanpak: men ging het onderzoek zelf leiden. Samen met
sleutelfiguren van de afdelingen (leden van De Kern,
de vertegenwoordiging waarmee de directie regelmatig
contact had) namen commissieleden de personeelscartotheek per afdeling door. Zo konden ze zoo nodig klachten samenstellen. Dat staat in het eindrapport met zoveel
woorden.
Dit systeem bevorderde de zoo noodzakelijk geachte rust, omdat
thans werkelijk alle klachten, hoe gering ook, door de Commissie
konden worden behandeld, zij het dan, dat vele van deze klachten na een bespreking in de hoofdcommissie zonder meer terzijde
konden worden gelegd.

Een radar op het dak van de NSF, het bedrijf was er net mee bezig
toen de oorlog uitbrak.
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Het bedrijfsorgaan Nieuwsgolf van 12 april 1946 met de mededeling, dat het eindrapport van de Commissie van Onderzoek klaar
is.

Negen ‘hoofdzonden’
De onderzoekscommissie onderscheidde negen gronden voor ontslag. Op minder ernstige zonden stond
tijdelijke verwijdering van de werkvloer. Dat kon een
maand duren of langer. De geschorste zou na afloop wel
weer moeten kunnen terugkeren op de werkvloer, vond
de directie ook. De CvO achtte het daarom haar taak om de
gestraften, nadat deze in het bedrijf zijn teruggekeerd, door hun
collega’s te doen accepteren. Er was dan enig massagewerk
nodig. De lichtste gevallen wachtte een berisping en een
aantekening in hun dossier.
De negen ‘hoofdzonden’ waren de volgende: lidmaatschap van de NSNAP8 en NSB of nevenorganisaties;
deelname aan de organisatie van de Sociale Voorman9;
dienstneming bij de Duitse weermacht, het NSKK10;
omgang met Duitse militairen; het verrichten van aanbrengdiensten; lidmaatschap van landwacht of hulppolitie; pro-Duitse gedragingen; andere onvaderlandslievende gedragingen; het aannemen van de Duitse
nationaliteit.
Verrassenderwijs koos de directie er nog in 1945 voor
om in een (onbekend) aantal gevallen genade voor
recht te laten gelden. Dit bracht Gieskes op 21 decem-
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ber naar buiten in Bekendmaking No. 81. De NSF’ers
die dit kerstcadeau kregen hadden vooral in het laatste
oorlogsjaar lichamelijke arbeid verricht voor de Duitse
weermacht. De directie duidde hen aan met spoorwegruimers, fabrieksruimers, spitters, munitiesjouwers
enz.’. Spoorwegruimers hadden na het begin van de
nationale spoorwegstaking op 17 september de Duitsers
geholpen bij het slopen van railverbindingen. Fabrieksruimers hadden meegedaan aan het leeghalen van de
NSF. Spitters waren de Duitsers in en rond Hilversum
behulpzaam geweest bij graafwerk voor defensieve doelen. En het woord munitiesjouwers spreekt voor zich. De
meeste NSF’ers die niet voor de Duitsers wilden werken
kozen voor de onderduik. Om principiële of om andere
redenen. Gieskes noemde hen ‘de gelukkigen’.
Voor de directie leverde de activiteit arbeiden voor den vijand een dilemma op. Directeur Gieskes vond het feit dat
men de bezetter fysiek was gaan helpen met bepaalde
klussen op zich niet voldoende grond voor ontslag. De
vraag was voor hem of dat ‘vrijwillig’ genoemd kon worden, of dat bijvoorbeeld mensen met een gezin zich ertoe gedwongen hadden gevoeld. Dat laatste moest zwaar
wegen, legde Gieskes uit in het bulletin, al hadden velen

een flinkere houding kunnen aannemen. Volgens hem hadden
ook meegeteld: voedselgebrek, angst voor zichzelf en hun gezin, moedeloosheid en nog vele andere motieven, welke deze personen dwongen zich te gedragen op een wijze, die door velen van
de gelukkigen die den moed en de gelegenheid hadden onder te
duiken, of in het geheel niet voor tewerkstelling in aanmerking
kwamen, thans zoo moeilijk wordt aanvaard.
Twijfelgevallen waren er genoeg. Voor het doorhakken
van knopen was een procedure bedacht. Eerst moest
de chef Personeel over een kandidaat ja of nee zeggen.
Lukte dat niet, dan moest hij gaan overleggen met ir.
Henssen, de voorzitter van de CvO. Kwamen ze er samen
niet uit, dan moest de chef Personeel zich wenden tot een
vijfkoppige commissie uit CvO-kring. Die nam het finale

besluit. En wat als er iemand welkom was verklaard en
achteraf kwamen er nieuwe – negatieve – feiten over die
persoon aan het licht? Dan volgde nieuw onderzoek en
weer een schorsing. Gieskes en de per 1 september 1945
aangetreden mededirecteur H. Furstner, die uit Eindhoven was gekomen om de overgang naar de PTI te begeleiden, vroegen iedereen om behulpzaam te zijn. Vergevingsgezindheid speelde wat de directie betrof ook een
rol. Wij allen moeten hen die blijk geven hun vroegere fouten in te
zien, een kans geven op een waardige plaats in onze maatschappij.
Bij de beoordeling van het personeel moesten de onderzoekers te weten komen wat er (per afdeling) tijdens de
bezetting was voorgevallen, en aan welke spanningen
het personeel had blootgestaan.

‘Het toestel speelt!’
Het rijkelijk van fraaie close-upfoto’s voorziene jubileumalbum, dat in 1948 verscheen en dat elk personeelslid ontving,
was een 140 pagina’s lange lofzang op de NSF-werknemers.
De zwartwitopnamen laten op de gezichten de concentratie zien, waarmee de gereedschaps- en instrumentmakers,
schavers, slijpers, wikkelaars, puntlassers, monteurs, ponswerkers, draaiers, controleurs en anderen hun taken verrichtten. Het leverde bijna lyrische teksten op van de hand van bedrijfsschrijver Dick de Vilder.

Uit het album:

De draaier!
Scherp beziet hij de werking van de beitel op
het staal. Het ruwe oppervlak maakt plaats
voor glanzende gladheid. Onwrikbaar eist de
scherpe beitel millimeter na millimeter van
de sneldraaiende staalklomp. En de handen
van de draaier, de knoppen en de hefbomen
aandachtig regelend, volgen het werkstuk op
de voet. De boor houdt zich gereed, haarzuiver en dreigend op het hart van de as gericht.
Het staal-afval ligt in fijne schilfers rondom
verspreid. De draaier kent zijn materiaal, het
is zijn vriend en vijand beide. Hij waakt erover,
zoals hij waakt over zijn ogen, die er dag-in
dag-uit meedogenloos door worden bedreigd.
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De directie en leidinggevenden in vergadering.

De bedrijfsvlag van de NSF bij de fabriek aan de Jan van der Heijdenstraat in top in 1948.
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Confrontaties
Het staat vast dat er bij de komst van de Duitsers in de
fabriek direct een spanningsveld is ontstaan, en dat dit
daarna alleen maar groter is geworden. Niet alle Nederlanders in de fabriek waren gekant tegen de bezetter.
Een aantal NSF’ers was (of werd) lid van de NSB. of een
andere pro-Duitse organisatie zoals de Sociale Voorman, een nationaalsocialistisch vakbondprobeersel dat
bijna niemand aansprak. Bij de NSF werden leden van
deze clubs niet als collega’s, maar als onwaardige landgenoten gezien.
De spanning bij het bedrijf vloeide ook voort uit de aard
van de productie. Het was geen koekjesfabriek, maar
maakte onderdelen voor radiozenders en radio-ontvangers en zette die in elkaar tot complete toestellen. In de
oorlog moest men orders van de bezettende autoriteit
uitvoeren, in casu de Rüstungsinspektion in Den Haag.
Die bestelde communicatiemiddelen die bijvoorbeeld de
Duitse Kriegsmarine goed kon gebruiken – en uiteraard
was de illegaliteit hierin minstens zo geïnteresseerd.
De bezetter had de NSF bestempeld tot belangrijk voor

de oorlogsvoering en ging direct over tot het vorderen
en onder toezicht stellen van de seintoestellenfabriek.
Die maatregel trof heel Philips, ook het hoofdkwartier in Eindhoven. De directies kregen medio 1940 een
tweekoppig toezicht boven zich.
Deze Verwaltung bestond uit Otto J. Merkel en dr. Otto
Bormann. Ze hadden gewerkt bij Philips in Zweden en
Oostenrijk. De directies in Hilversum en Eindhoven
mochten de dagelijkse leiding houden, maar kregen
van beide Otto’s te horen wat er werd verwacht: gehoorzaamheid.
Buiten bij de poort, op het voorterrein en bij het hek rond
de NSF stond en liepen in oorlogstijd de Wachmänner, gewapende mannen van de Werkschutz (fabrieksbeveiliging)
die de wacht hielden in of bij het wachthuisje. Ze droegen een helm, een vuurwapen aan een riem en een donkere lange jas met een lichte band rond de linkermouw.
Ze moesten voor orde en veiligheid zorgen – vanuit Duits
perspectief gezien.
Nogal wat leden van de Werkschutz bij de fabriek zijn na
de oorlog wegens wangedrag gepakt en veroordeeld.

Uit het album:

Het toestel speelt!
Wat zojuist nog als een levenloos ding
door talloze handen ging, is tot leven
gewekt met een enkele handbeweging!
Wat zojuist nog een groeiend werkstuk
was, gebonden aan de plaats waar het
ontstond, is plots uitgegroeid tot een
kleine wereld op zichzelf, waarin de
landen, de steden, de mensen zijn gevat
door een onzichtbare kracht. Het toestel
speelt! Het is een deel geworden van
een andere wereld. Mensen: mannen
en vrouwen zullen ernaar luisteren. Zij
zullen dankbaar of tevreden zijn om het
bezit dat zij hebben verworven en zij
zullen de stem van de wereld horen, die
tot hen kwam langs deze vele nijvere,
zorgvuldige handen.
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Twee leden van de Duitse bewaking bij een versierde boom. Ze pakken cadeautjes uit. December 1940.

‘Beruchte knuppelaar’
Zo was in mei 1944 een 47-jarige schilder uit Hilversum
bij de NSF aangenomen bij de Werkschutz nadat hij eerder
had ‘gewerkt’ als bewaker in het kamp Erica bij Ommen,
en in een kamp in het Duitse Heerte. Getuigen vertelden de rechter in januari 1949 dat de schilder in beide
kampen een ‘berucht knuppelaar’ was geweest. Hij had
in Drenthe meegedaan aan huiszoekingen en arrestaties
van onderduikers. De man werd in mei 1944 ook bewaker in Kamp Amersfoort. In die tijd was daar de beruchte kampbeul J. Kotälla actief. In augustus 1944 trad
dezelfde Hilversummer in dienst bij de Wachabteilung des
Chefindendanten beim Wehrmachtsbefehlhaber. Dus in dienst
van generaal F.C. Christiansen, die zich sinds 1942 met
zijn staf en manschappen in Hilversum verschanste. De
schilder kreeg twintig jaar cel.
Zo waren er meer. Op 9 december 1947 werd zes jaar
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geëist tegen een werknemer van de NSF die in 1941 lid
was geworden van de NSB en meteen zijn werk als radiomonteur had verruild voor een baan bij de Werkschutz. Hij
schopte het er tot een leidinggevende functie: Wachrottenführer. Na de sluiting van de NSF in september 1944
verhuisde de man naar kamp Erica bij Ommen om daar
bewaker te worden. Er zijn minimaal drie gevallen geweest van leden van de Werkschutz bij de NSF die bij ‘Ommen’ gingen werken, of in de oorlog van daaruit juist
naar de seintoestellenfabriek in Hilversum verkasten.
Op het fabrieksterrein in Hilversum heeft luchtafweergeschut gestaan, bevestigt een oud-werknemer. (14) Het
risico van een - geallieerde - luchtaanval was niet denkbeeldig. Op het terrein waren in dat verband 35 zwaar
gemetselde schuilkelders te vinden, elk voor zestig tot
zeventig personen. Genoeg voor het complete personeel. In 1942 werd Hilversum als doelwit voor lucht-

aanvallen belangrijker in verband met de komst van
generaal F.C. Christiansen, de Wehrmachtsbefehlshaber in
den Niederlanden en diens ‘hofhouding’. Hij leidde ook
de NSKK, het korps dat voor de Wehrmacht transporten uitvoerde. Bij de NSF zijn bij de zuivering tientallen
ontslagen gevallen wegens lidmaatschap van die NSKK.
Mogelijk is er een samenhang met de plundering van de
fabriek in 1944/1945.

Plundering ten bate van Krupp
De plundering van de NSF in 1944/1945 maakte deel uit
van een Duitse poging om staalgigant Krupp in Essen
van de ondergang te redden. De bommenraids van Britse

Bij de NSF had J. Gieskes bij het uitbreken van de oorlog
al dertien jaar de leiding in handen. In Eindhoven was
ir. Frits Philips de man die tijdens de oorlog aan het roer
stond. De twee Duitse toezichthouders Merkel en Bormann lieten directeur Gieskes en zijn personeel enige
ruimte bij het uitvoeren van de Duitse orders. Gevolg
was dat de productieplanning vaak niet werd gehaald.
Want bij de NSF werd het plegen van lijdelijk verzet al
snel tot kunst verheven. Hierover schreef huisschrijver
Dick de Vilder in het herinneringsalbum uit 1948: Reeds
spoedig na de bezetting kwamen opdrachten binnen ter vervaardiging van toestellen, die in Duitse fabrieken waren ontwikkeld.
Door het vermijden van ieder initiatief en het slaafs toepassen van
de voorschriften, ontwikkelde zich rond dergelijke opdrachten een
uitgebreide correspondentie over foutieve of onduidelijke tekeningen en fabricagevoorschriften, het niet voorhanden zijn van Duitse materialen en zo voort. Dit systeem werkte als lijdelijk verzet
steeds effectiever.

luchtmacht hadden eind 1944 Duitsland in het industriële hart geraakt. Alfried Krupps concern fabriceerde
Hitlers tanks. Na de oorlog werd Krupp gearresteerd en
berecht voor roof van industriële installaties uit Nederland en Frankrijk. Tijdens het proces werd duidelijk dat
Hitlers minister van bewapening Albert Speer in de herfst
van 1944 aan Krupp had voorgesteld om bepaalde Nederlandse fabrieken leeg te halen. Speer noemde dat de
Ruhrhilfe-Aktion. Naaste medewerkers van Krupp selecteerden in ons land vijf grote bedrijven die de moeite
van het plunderen waard waren. Een daarvan was de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum. De
andere vier waren staalconstructiebedrijf De Vries Robbé
in Gorinchem, metaalbedrijf Rademakers in Rotterdam,
Lips Brandkasten en Slotenfabriek in Dordrecht en Van
Berkel in Enschede. Alfred Krupp kreeg in 1948 in Neurenberg twaalf jaar cel. Maar na drie jaar kwam hij al vrij.
Het Westen had hem nodig in de strijd tegen het com-

Slopen van een Duitse geschutstoren op het NSF-terrein, na de bevrijding.

munisme.
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DE VOEDSELDISTRIBUTIE BIJ DE NSF

Distributie van groente op het NSF-terrein, 1943.

Een huismoeder krijgt peulvruchten uitgereikt bij de N

Eerste voedselkolonne bij de NSF, in mei 1945. BS’ers letten op.

Moeder met baby, twee oudere heren vullen de zak.
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NSF.

Een meisje is mee met haar moeder om eten te halen.

Veel gedrang onder de wachtenden bij de voedseluitdeling.
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Hoe effectief, dat bleek pas na de bevrijding. Toen had
zich in de fabriek voor drie jaar expres niet afgemaakt
werk opgehoopt, zoals Gieskes in 1948 met gepaste
trots zou opmerken.

De Februaristaking
De grootste confrontatie tussen de NSF en de Duitsers
speelde zich in februari 1941 af, tijdens en na de Februaristaking. Bij de fabriek liep begin februari de spanning op door een ‘geintje’ met een revolver. Een Duitse
officier miste zijn wapen na een bezoek aan het hoofdgebouw. Hij had het ding in de revolvertas zolang aan
een kapstok in de gang gehangen. De Duitsers eisten
het terug en dreigden met vergelding. Daarop werd de
revolver ‘s-nachts weer terug over het hek gegooid. Het
liep met een sisser af, maar de spanning bleef en vond
een uitweg op 25 februari, toen midden op de dag een

De instrumentmakerij van de NSF in vol bedrijf.
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stakingsoproep vanuit Amsterdam de fabriek bereikte.
De brenger ervan was Gerrit Meerbeek. Na twee razzia’s
in de jodenhoek - SS-politiechef Rauter wilde de joden
en hun knokploegen ‘een lesje leren’ - was in de hoofdstad een algemene staking van 24 uur uitgebroken. Men
vertikte het zich verder te laten intimideren. De oproep
om mee te staken sloeg aan in andere steden. In Hilversum ging de NSF met ruim 2.500 arbeiders als eerste
plat. Fabrieks- en winkelpersoneel gaven massaal gehoor aan het parool dat Meerbeek had afgeleverd. Dat
bleek de dag erop toen het NSF-personeel langs winkels
en fabrieken in Oost trok. De stoet groeide aan volgens
het zwaan-kleef-aan-principe, zodat ten slotte zo’n
tienduizend mannen en vrouwen via de Groest richting
Ortskommandantur op de Kerkbrink en het raadhuis van
Dudok togen. Ze werden gestuit door met mitrailleurs
uitgeruste SS’ers. In Spanne en Spanningen refereerde later

Uit het album:
‘Onze ogen volgen de bewegingen waarmede
vlugge handen een schroef aandraaien. Een
schroef: nietig onderdeel van dit ingewikkeld
samenstel en toch zo volkomen onmisbaar op de
plaats waar zij hoort. De schroef en de handen die
haar vastdraaien. De handen die hun nederige
functies overbrengen op het simpele onderdeel.
Een ring aan een vinger; een ring met de afbeelding van een meisjeskopje. Zelfs de idylle vindt
haar plaats...

NSF-directeur Gieskes aan die dagen: De bekende Februaristaking als protest tegen het wegvoeren van de joodse landgenoten brak op 25 februari ook op de NSF uit. (...) Het heeft veel
overredingskracht van de Kern en van de directie gekost, om het
personeel te bewegen weer in de fabriek te gaan. Het beaamde tenslotte, dat na de proteststaking volgehouden verzet nutteloos zou

zijn en bloedig zou worden onderdrukt.
Een aantal NSF’ers was lid van de Nationaal-Socialistische Beweging. Toen de staking losbarstte kwam een
van hen in het zoeklicht: instrumentmaker W. van Lint.
Deze was contactpersoon tussen directie en NSB. Op
diens aanwijzing werd Gerrit Meerbeek gearresteerd.

Een NSF-model radio uit de jaren dertig.
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Een oud-NSB’er kreeg na de oorlog zes jaar wegens aanbrengen van Gerrit Meerbeek.

Dit is de grootste raddraaier van de staking11, zou Van Lint
tegen de Werkschutz hebben gezegd. Meerbeek moest in
Amsterdam voor een Feldgericht verschijnen. Hij kreeg in
eerste instantie de doodstraf, maar ging in beroep. Het
vonnis werd gewijzigd in levenslang tuchthuis. Meerbeek is in 1945 door de Amerikanen in Duitsland bevrijd.
Vlak na de oorlog was de NSB’er aan de beurt: hij werd
gearresteerd. Het Bijzonder Gerechtshof veroordeelde
hem tot zes jaar cel. De NSF had Van Lint overigens in
1942 zelf al de laan uitgestuurd, waarschijnlijk omdat
zijn aanwezigheid op de werkvloer na de affaire Meerbeek tot onrust leidde.
De Februaristaking betekende een directe verharding van de verhoudingen. De arrestatie en dood van
NSF-verzetsman Paul Wirix in april 1941 benadrukte dat
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nog eens. Het maakte duidelijk dat naast het lijdzaam
verzet tegen de productieplanning ook het actieve verzet
bij de NSF vaste voet aan de grond had.

Als de jatfluit ging...
Intussen was het in de fabriek niet bij vertragingstaktiek
gebleven. Steeds vaker drukten werknemers onderdelen
van zendontvangapparaten in de fabriek achterover. Het
meest geschikt daarvoor waren de momenten wanneer
het luchtalarm afging. Dat noodsignaal werd daarom
door het personeel ook wel jatfluit of gapfluit genoemd.
De werknemers konden bij alarm een schuilplaats opzoeken, maar gingen liever in alle richtingen de hei op met de buit van de dag. En bleven lang weg. Dat jatten in
de fabriek werd vanaf medio 1942 levensgevaarlijk.

In de zomer van 1942 was het de bazen van de twee
Duitse toezichthouders Merkel en Bormann duidelijk
dat ze met deze twee Otto’s ‘de oorlog niet zouden winnen’. Begin augustus 1942 verscheen daarom een derde
toezichthouder ten tonele: dr. ing. Ludwig Nolte.12 Het
was een benoeming van de rijksmaarschalk van het
Groot-Duitsche rijk, Hermann Göring. Onder Nolte kon
de productie nauwelijks meer straffeloos worden gesaboteerd.
In het diepste geheim was in de fabriek al met succes
gewerkt aan de bouw van een (telegrafie)zender, waarmee het verzet met de hulp van marconisten Engeland
kon bereiken. Langs die weg werd nuttige informatie,
die in de wijde regio was verzameld, via de ether in westwaartse richting doorgegeven. De zender werd in 1942
actief en kreeg een plek in een theaterzaal in het Hof van
Holland. Die deed dienst als opnamestudio, een plek
waar de aanwezigheid van allerlei technische apparatuur logisch was. Uitstekende camouflage voor de zender dus, en dat in een etablissement waar nota bene ook

de Duitse contraspionage bivakkeerde. Totdat het bijna
onvermijdelijke verraad plaatsvond, konden degenen die
de zender bedienden hun gang gaan. De Duitsers meenden lange tijd dat ze tot het personeel hoorden. Toen
men overhaast moest vertrekken kon men delen van de
zender meenemen. De nieuwe versie zou gaan uitzenden
vanuit de toren van de Noorderkerk.13
In de fabriek bleven sommige werknemers, ondanks het
strenge regiem van Verwalter Ludwig Nolte, hardnekkig
bezig als dieven voor de goede zaak. Eind 1943 wisten
ze een klapper te maken, toen ze voor de Radiodienst
van de Raad van Verzet voldoende materiaal naar buiten
wisten te smokkelen om een dertigtal radiozendontvangers mee te kunnen bouwen. Die waren in de zomer van
1944 klaar voor gebruik. Het was een belangrijke impuls
voor de nieuwe Radiodienst van de Raad van Verzet van
Jan Thijssen. Verzetskringen in het hele land waren er
blij mee. Met de apparatuur werd in 1944 dwars door de
frontlinies heen radiocontact gelegd met de uit het zuiden naderende geallieerden.

Noodziekenhuis in de kantine van de NSF in 1945.
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De originele rouwkaart van de NSF-verzetsman Floor van der Laaken. Hij was commandant van
de Radiodienst van de Raad van Verzet.

Vierendertig doden
De Duitsers maakten fanatiek jacht op verdachte NSF’ers. Gieskes herinnerde daaraan tijdens zijn toespraak
in 1948 ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum. Er
zijn sterke staaltjes geleverd en het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat wij verscheidene slachtoffers onder ons personeel tellen.
Als gevolg van hun illegale werkzaamheden verloren wij acht
personeelleden, terwijl wij, doordat zij in Duitsland of op andere
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plaatsen in Nederland door oorlogsmishandelingen direct of indirect werden getroffen, nog 26 personeelleden moesten missen.
Door toedoen van de Duitsers zijn in bezettingstijd dus
tenminste 34 doden gevallen aan NSF-zijde. Wat dat met
de gevoelens van directie en personeel jegens de Nederlandse handlangers van de bezetter heeft gedaan laat
zich raden. Er waren collega’s gestorven voor het vuurpeloton, omgekomen in concentratiekampen of ‘op de

vlucht’ doodgeschoten. Hun namen belandden op een
erepagina in het herinneringsalbum.
De wond was drie jaar na de bevrijding nog lang niet
genezen. Voorzitter J.M. Kouwen van de Personeelraad
beschreef in 1948 het moment waarop directeur Gieskes
de NSF-vlag plechtig in top hees op het voorplein van
de fabriek, naast de Jan van der Heijdenstraat. Wij denken
aan de vreselijke jaren, welke zo pas achter ons liggen, toen wij
op ditzelfde voorplein dagelijks getuigen waren van de vernederingen die wij NSF’ers moesten ondergaan; hoe een onmenselijke
bezetter, gesteund door onwaardige landgenoten, elke vorm van
saamhorigheid in de kiem trachtte te smoren. Het tegendeel werd
echter bereikt: wij sloten ons vaster aaneen dan ooit te voren.
Wat heeft zich op het voorplein afgespeeld? Het is onbekend. Dat Gieskes op 27 februari 1948 op die plek de
bedrijfsvlag in top hees moet een zwaar beladen moment zijn geweest. Er zal zijn gedacht aan de collega’s
die er niet meer waren. Als eerste verzetsman van de
NSF was Rene Paul Wirix voor het vaderland gestorven,
op 16 april 1941. Hij woonde aan de Orionlaan en zat in
de verzetsgroep Radiogroep en zenders. Wirix werd in
Amsterdam doodgeschoten bij - naar verluidt - een ont-

snappingspoging.14 Jaap van den Hul betaalde als laatste
NSF’er met zijn leven, drie jaar na de oorlog zelfs. Hij
bouwde een radio-verbindingsdienst en leidde een verzetsgroep, tot hij begin 1945 in Groningen werd gepakt
en mishandeld. Daarna wachtte hem het concentratiekamp Neuengamme. Van den Hul kwam na de oorlog
tegen alle verwachting in terug en meldde zich weer bij
de NSF. Maar hij was een wrak. In januari 1948 overleed
hij alsnog aan de gevolgen. De namen van andere omgekomen verzetsmensen van de NSF leven voort in straatnamen in Hilversum-Noord: Dick J. Buis, Jan van Dijk,
Floor van der Laaken, ir. Cyril Charles Leger, Jacob Paap,
ir. Theo Willem La Rivière en Martinus Letterie.

Een eigen Clubhuis
Er was Gieskes veel aan gelegen om het moreel in de fabriek hoog te houden. Binnen het Philips-concern was
afgesproken dat de directies al het mogelijke zouden
doen om het personeel zo goed mogelijk door de oorlog te slepen. En om voor de vijand alleen te doen wat
onvermijdelijk was. Het saamhorigheidsgevoel wilde hij
koesteren. Zo wilde de directie dat de NSF’ers zich via

Uit het album:
Waar zou het solderen van dergelijke fijne verbindingen veiliger zijn
dan in gevoelige meisjeshanden?
Haar werk is maar zo klein, zo betrekkelijk eenvoudig en toch, wat
hangt er niet af van de juistheid en
de zorg waarmede zij het doet? Ook
aan haar is het te danken dat het
toestel straks kan spelen, dat het
vreugde kan brengen in een huiskamer of troost aan een ziekbed.
Dat is ook haar werk. Dit weet zij en
daarom doet zijn het met een zorg
en toewijding die een waarborg
zijn voor het beste. Alleen het beste
is goed genoeg. De ervaring van
haar geoefende handen is hiervoor
de waarborg.
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allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel buiten
zicht en gehoorsafstand van de Duitsers (in een niet-besmette omgeving, dus in eigen kring) zouden kunnen ontspannen. In het begin van de oorlog was in de fabriek
een personeelsvereniging opgericht. Maar die werd na
enige tijd verboden door de Sicherheitsdienst. In reactie
daarop werd een gezelschap geformeerd dat het ‘ontspanningswerk’ voor de werknemers zou organiseren.
Die eigen commissie werd omarmd, want er was weinig
tot geen animo om braaf mee te doen aan ‘Vreugde en
Arbeid’ van het pro-Duitse Arbeitsfront. In de fabriek was
veel animo voor ontspannende zaken als toneel, muziek
en zang.
Maar een geschikt eigen honk was er nog niet. De directie kocht in 1942 een villa-met-tennisbaan aan de
Ceintuurbaan 2, Villa Hoogerheide genaamd. Dat zou
het Clubhuis van de NSF worden. In de fabriek maakten

personeesleden de complete inrichting. Van alle technische installaties tot fraai houten meubilair en dam- en
schaakborden. Er kwam een grote huiskamer met open
haard, een buitenterras en een als schuilkelder vermomde kegelbaan in de kelder. Een speelhoek voor kleuters.
Het Hollandse antigif werd in stelling gebracht: gezelligheid. De actieve commissie organiseerde kersenfeesten,
sinterklaasfeesten, watersportfeesten, schaatswedstrijden etc. In februari 1943 nam het personeel het Clubhuis
zonder ceremonieel in gebruik. Volgens Gieskes heeft
de Commissie van Bijstand, zeg maar de personeelsvereniging, ervoor gezorgd dat de eensgezindheid gedurende
de moeilijke oorlogsjaren behouden bleef. Daaraan droeg ook
een eigen voedselvoorziening, uit bedrijfstuinen, bij.
Het moet een rare dag zijn geweest, die 27e februari
1943, de eigenlijke dag van het zilveren jubileum. Maar
het was hartje oorlog en zin om de Duitsers toestem-

Het geschenk van het personeel aan de directie in 1948: een groot tableau van de boodschapper Hermes tussen twee ambachtslieden.
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Villa Hoogerheide aan de Ceintuurbaan werd vanaf 1943 het ontspanningsoord voor het NSF-personeel.

ming te vragen voor de festiviteiten had niemand gehad.
Toch is de zilveren oprichtingsdag van de NSF in kleine
kring gevierd. Op 18 februari 1943 waren zes heren in
Hoogerheide bijeen. Van Philips waren president-commissaris ir. F.J. Philips en twee commissarissen gekomen, en van de seintoestellenfabriek directeur Gieskes
en de heren H. Boosman en A. de Vos.
Als virtueel geschenk gaf ir. Philips aan Gieskes een foto
van een fraai beeld, dat op dat moment in de maak was
in het atelier van kunstenaar Pieter Starreveld. Toen de
beeldhouwer de manshoge ‘Naakte vrouw met twee ree
tjes en sperwer’ had voltooid is het beeld in het geheim
op Trompenberg begraven om het zo uit Duitse handen
te houden en later op te graven. De bezetter had gezegd
het kapot te zullen slaan. Want omdat Starreveld niet
was aangesloten bij de Kulturkammer was al zijn werk illegaal. Pas op 26 oktober 1946 zou het beeld, dat meteen
werd omgedoopt tot De Godin van de Jacht, worden onthuld. Het kreeg bij het Clubhuis een verheven plek aan
de rand van de tennisbanen en zou daar tot 1977 blijven
staan. Het is een tijd lang niet te zien geweest. Begin dit

jaar stond het nog geparkeerd bij de ingang van het lege
Philips-gebouw (het C-complex) aan de Kamerlingh Onnesweg. Maar inmiddels kijkt het weer uit over de tennisbanen van Hoogerheide.

Het NSF-Commando
De NSF-leiding kreeg in 1943 met iets bijzonders te maken. Op een half uur rijden van de fabriek lag in Amersfoort het PDA. Dat was de afkorting voor Polizeiliches
Durchgangslager Amersfoort. Kampcommandant Karl Peter
Berg stond de NSF toe om een aantal gevangenen uit te
kiezen en ter plekke in te schakelen voor NSF-productie.
Het kwam erop neer dat de fabriek in het kamp een eigen werkplaats had, als het ware een klein filiaal van de
fabriek in Hilversum.
De barak, waar zo’n 250 gevangenen tegelijk konden
werken, stond bekend als het NSF-commando. Een soortgelijke band had Philips Eindhoven met het concentratiekamp Vught, dat door de Duitsers overigens met
Herzogenbusch werd aangeduid. Wie in Kamp Amersfoort
voor het NSF-commando werd uitgekozen had mazzel.
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DE LEEGGEROOFDE FABRIEK

De afdeling houtbewerking na de roof.

De bouten waar de machines hebben
gestaan steken uit de vloer.

De hoek waar met hoogspanning werd gewerkt, na de bevrijding.

Grote betonblokken, ontdaan van hun opbouw.
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De grote hal waar de verdachten na de bevrijding werden opgesloten.

Twee mannen lopen verloren rond in de lege kale hal.
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Het waren doorgaans politieke gevangenen. Ze waren
herkenbaar aan een rode driehoek op de kleding. Afdelingschef Theo Hendrikx werd de chef van de barak.
Hendrikx heeft een lijst met 1.100 namen gemaakt van
gevangenen die bij het NSF-commando hebben gewerkt.
In de radiobarak werd men goed behandeld en kreeg extra eten,
dat de fabrikant vanuit Hilversum liet brengen, zo noteerde
Binjamin Heyl in zijn beschrijving van de vijf concentratiekampen op Nederlandse bodem. Directeur Gieskes
vertelde het iets uitgebreider. De NSF mocht zelf de geschiktste gevangenen voor de werkplaats uitkiezen. Het lag voor de
hand dat dit bij voorkeur politieke gevangenen waren die werden
beziggehouden met ...het uitzoeken van schroefjes. Deze werkers
hadden in het kamp bijzondere voorrechten. Ze hadden een eigen
barak en ligging; voeding en verzorging waren veel beter dan die
van de overige gevangenen. De bijvoeding en het materiaal werden elke dag door de directiechauffeur gebracht.
Er waren zeer beruchte nazi’s aan Kamp Amersfoort
verbonden zoals SS’er Joseph Kotälla, alias de Beul van
Amersfoort. Dit ‘psychiatrisch geval’ zou in 1948 ter

Radio’s maken aan de lopende band.
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dood worden veroordeeld. In 1951 werd dat vonnis na
diverse psychiatrische onderzoeken gewijzigd in levenslang. Hij zou tot de bekende Vier (met Aus der Fünten,
Fischer en Lages) en later tot de Drie van Breda gaan
behoren. Net toen het commando in 1943 van start kon
werden Kotälla en diens ‘collega’ Westerveld ondercommandant. Kampcommandant werd toen Karl Peter Berg.
Maar omdat die zich weinig liet zien had Kotälla in de
praktijk het rijk alleen, zoals veel gevangenen aan den
lijve hebben moeten ondervinden.
In april 1946 is door dankbare oud-gevangenen, die bij
het NSF-commando hadden mogen werken, geld ingezameld voor een bronzen gedenkteken. Dat kwam bij de
fabriek in Hilversum te staan.

Rampmaanden
Veel NSF-ers kwamen in het laatste halve jaar van de bezetting om. Vooral februari en april waren rampmaanden. Op 6 februari was Pieter van Dijk al gesneuveld. Op
21 februari stierf Theo Willem La Riviere in het concen-

Uit het album:
Achter een paar hoge deuren waarschuwt ons het rode licht dat wij
op gevaarlijk terrein zijn gekomen.
Wij bevinden ons op de afdeling
Beproeving en Montage waar de
grotere apparatuur aan scherpe
controle wordt onderworpen. De
argeloze leek ontgaat de bedoeling
van de vele handgrepen die hij
hier ziet uitgevoerd, hij voelt zich
hoogstens enigzins onbehaaglijk of
huiverig wanneer hij tussen de her
en der verspreide bordjes: ,,Voorzichtig! Hoogspanning!’’ doorglipt.
Hij heeft ontzag voor het gemak
waarmee de ingewijden omgaan
met toestellen, draad en kabels,
alsof de waarschuwingen niet voor
hen gelden.

tratiekamp Neuengamme. Op 4 april werd Floor van der
Laaken in Hattem gefusilleerd. Hij was commandant
van de Radiodienst van de Raad van Verzet geweest, werkend onder de naam LEX. Zijn ouders woonden aan de
Johannes Geradtsweg. Op 11 april trof het lot Dick Buis,
lid van de BS-sabotageploeg Het Gooi. Jacob Paap kwam
op 23 april om in het Duitse Rheinsberg. In november
1942 was Cyril Leger al doodgeschoten in Leusden en
Martinus Letterie liet op 25 januari 1942 het leven in
Neuengamme.

In ere hersteld
Toen de Duitse capitulatie kwam was het tijd voor de
start van de zuivering der NSF-gelederen. Het eindresultaat lag medio maart 1946 met het advies van de
Commissie van Onderzoek op tafel bij Gieskes. Op 12
april 1946 werd het in grote lijnen publiek gemaakt in
het bedrijfsorgaan Nieuws-Golf. Door de getuigenissen
van NSF-personeel kregen 47 medewerkers hun goede
naam juist terug. Ook dat meldde de directie aan het personeel.

Godin van de Jacht, van Pieter Starreveld. Het was het cadeau
van Philips aan de NSF i.v.m. (eigenlijk) het 25-jarig jubileum.
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Werkers aan een montagetafel.

Wellicht heeft een aantal zondaars zich, met de Duitse
nederlaag in zicht, tijdig kunnen indekken. Dat vermoedde ook de Commissie van Onderzoek. Die besloot
daarom de aanbiedingsbrief bij het eindrapport aan
de directie met de opmerking: Wij zijn ons ervan bewust,
dat wij in de uitvoering van de ons gegeven opdracht uiteraard
misschien niet volledig zijn geslaagd, doch meenen alles te hebben gedaan wat mogelijk was om de rust in het bedrijf terug te
brengen en, door mede rekening te houden met de individueele
omstandigheden van de betrokkenen, zoo rechtvaardig mogelijk
te hebben geadviseerd.
Voortschrijdend inzicht bracht de directie er eind september 1946 toe om haar standpunt inzake de gestrafte
personen opnieuw te bepalen. De regering had ontdekt
dat het ondoenlijk was om alle tienduizenden verdachten door de zeef van de Bijzondere Rechtspleging te halen. De overheid besloot daarom in 1946 tot vrijlating op
grote schaal van politieke delinquenten.
De directie van de NSF heropende daarom ook het overleg met de CvO. Daaruit kwamen richtlijnen voort, die
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op 23 september 1946 te lezen waren in Bekendmaking
van de Directie no. 157.
Voor Gieskes en mede-directielid Furstner stond voorop, dat terwille van het recht, den schuldige en de gemeenschap
elke schuld moet worden geboet. Direct gevolgd door: wanneer
de opgelegde straf is ondergaan, moet de schuld als geboet worden beschouwd. De derde gedachte luidde dat elken mensch,
wien toegestaan wordt in vrijheid te leven, ook het recht moet
worden toegestaan om in zijn levensonderhoud te voorzien. Aan
nog resterende persoonlijke haat- of rancunegevoelens
mocht niet worden toegegeven. Anderzijds stond het bedrijfsbelang voorop. Want zou het herplaatsen van al gestrafte personen de rust in het bedrijf schaden, dan zou
er geen tewerkstelling volgen. En wie wel aan de slag
kon zou geen leidinggevende functie krijgen wanneer
anderen, die zich tijdens de bezetting wel goed hadden
gedragen, daarbij zouden worden gepasseerd. Toch zal
een dergelijke plaats echter via de normale promotie kunnen worden bereikt.
De richtlijnen dan. Een flink aantal gevallen sprak voor

zich. Ex-leden van de Deutsche Wehrmacht, de SS, de NSKK,
de Landwacht, de WA en de NSB kwamen er nooit meer
in. Evenmin 50-plussers die in de laatste periode van de
bezetting in de fabriek waren komen werken, en ten tijde
van de plundering. Fouten van jongeren mochten niet te
zwaar tellen.
Wie voor een werkplek in aanmerking kwam moest tenminste twee jaar buiten het bedrijf zijn geweest. De NSF
kon een ex-geïnterneerde trouwens sowieso pas weer
aannemen mits die ook door de molen van het Tribunaal

was gegaan, of door de Procureur-Fiscaal buiten vervolging was gesteld.
En als iemand bij de NSF welkom was verklaard en achteraf kwamen er nieuwe – negatieve – feiten over die
persoon aan het licht? Dan volgde nieuw onderzoek en
een nieuwe tijdelijke schorsing. Gieskes en diens nieuwe
mededirecteur Furstner vroegen iedereen om behulpzaam te zijn bij de toepassing van de richtlijnen. Wij allen
moeten hen, die blijk geven hun vroegere fouten in te zien, een
kans geven op een waardige plaats in onze maatschappij.

NOTEN
1
Directeur J.G.E. Gieskes in zijn speech bij de viering van 30 jaar N.S.F. op 27 februari 1948. Johannes Gerardus Gieskes
trad op 1 juni 1927 tot de directie van de NSF toe. Hij loodste het bedrijf door de oorlog. Bij het feest in 1948 werd hij
luid toegejuicht. Een jaar later vertrok hij.
2
Cijfers afkomstig uit Eindrapport zuivering, artikel in bedrijfsblad Nieuwsgolf 1e jaargang nr. 6 van 12 april 1946.
3
Term ‘fabrieksruimers’ voor het eerst gebruikt door directeur J. Gieskes in Bekendmaking der Directie nr. 81, gedateerd
21 december 1945.
4
Volgens Gieskes in Spanne en Spanningen van Willem Vogt, pagina 220.
5
Waar dat lijntje precies heeft gelopen is niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat het heeft geleid naar het Hilversumse
station. De snelste weg daarheen voert via de Larenseweg.
6
Deze punten bleken in het eindrapport de redenen voor ontslag te zijn.
7
Onder punt 4 van de samenvatting van het Eindrapport, in de Nieuwsgolf van 12 april 1946 vermeld.
8
Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiders Partij.
9
Hiermee deed rijkscommissaris Seyss Inquart in 1942 een poging om de bestaande grote vakbonden NVV en CNV te
ondermijnen.
10
Afkorting van Nazional-Socialistisches Kraftfahrkorps, de organisatie voor logistieke diensten voor de Wehrmacht.
11
Uit verslaggeving proces in De Gooi- en Eemlander van 21 april 1948.
12
Ludwig Nolte werd officieel geen toezichthouder, maar gevolmachtigde genoemd.
13
Uit Hilversum, onderdrukking en verzet 1940-1945, pagina 124.
14
Volgens het verhaal van de oude buurvrouw hebben de Duitsers na Wirix’ arrestatie diens hele achtertuin tot een meter diep afgegraven. Ze dachten dat hij daar iets begraven had.
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