
 

 

B. van der V.: De tijd in Nürnberg was niet het zwaarst, 
maar iets blijft er toch wel in je gestel hangen 

 

Vanaf 3. Dec. 1942 heb ik in Berlijn moeten werken in een modeldrukkereij van de partij. 

Half 1944 werden wij, doordat de drukkerij totaal was verwoest door de bombardementen, 
overgeplaatst naar de fabrieken van Daimler-Benz in Marienfelde. 

Na een bombardement op zondag 7. Aug. 44, en de fabriek voor +/- 50 procent was 
vernietigd, en er dus voor veel dwangarbeiders geen werk genoeg was, werden enkele 
dwangarbeiders naar de MAN fabrieken [in Neurenberg] overgeplaatst. 

Wij werden op een zelfde soort afdeling als bij Daimler te werk gesteld. 

Wij moesten wel voor ons eigen onderhoud zorgen, daarvoor kregen wij dezelfde 
distributiekaarten als de Duitsers. 

Ons onderkomen was een gewezen trainingskamp waar de Duitse springruiters voor de 
Olympische Spelen van 1936 hadden getraind. 

Het lag niet direct in de nabijheid van de fabriek in Nürnberg. Wij moesten vanaf het station 
met de trein eerst naar het plaatsje Fischbach reizen, en vandaar door de bossen +/- 15 
minuten naar het kamp waarin ’t geheel geen mensen aanwezig waren. 

Op de MAN fabriek moesten wij met oudere en ook enkele invalide Duitsers samen werken 
en ook met Italiaanse soldaten (krijgsgevangene die na de coup teger Mussolini tegen de 
Duitsers moesten vechten). 

Op de tram waarmede wij naar het station moesten rijden, kwamen wij ook in kennismaking 
met een 4-tal jonge Niederlanders van +/- 17 jaar, die in het twarde uniform der Hollandse SS 
liepen. Zij werkten ook op de fabriek. 

In het begin kieken wij ze niet an, maar toen ze uit hunzelf met ons probeerde te praten 
moesten wij wel, met tegenzin overigens antwoorden, omdat wij niet wisten wat voor vlees 
wij in de kuip hadden. Ze vertelden ons, dat ze net als wij veplicht te werk werden gesteld in 
Duitsland. Hun woonplaats was Leiden. 

Door de denigrerende houding van de Duitsers, en geschimp op de verdoemde "Ausländer" 
[buitenlanders] waren ze zo gestresst geraakt, en omdat het uniform der SS een zekere, in 
Duitse ogen, achting genoot hadden ze zich daarbij aangemeld, later hadden ze daar spijt van, 
want hun familie in Holland wist nergen van. Miljoenen buitenlanders in Duitsland moesten 
zich ervoor heenstaan. 
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Na ongeveer 6 weken in Nürnberg gewerkt the hebben werden wij weer teruggeroepen naar 
Daimler in Berlijn. Wij vertrokken op een zaterdag, en naar wij later hebben vernomen, wird 
de dag daarop de MAN fabriek in Nürnberg zwaar gebombardeerd, met vele doden, 
waaronder ook Nederlanders. 

Dit alles nu weer nalezend al was de tijd in Nürnberg niet het zwaarst, begrijp je toch niet er 
zelf zonder maleur er vanaf te zijn gekomen maar ja iets blijft er toch wel in je gestel hangen. 
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