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Wanneer was er een razzia in Grashoek? 
Er was een razzia in oktober (8 oktober) 
 
Wat deed u toen en waar was u toen? 
De Duitsers kwamen met geweren. Ik wilde een zeldzame fiets naar huis brengen en na nog 
geen 500 meter namen ze me de fiets af. Ze pakten ook elke keer als ze kwamen varkens, 
want we hadden er heel veel en toen werden onze varkens omstebeurt afgepakt en geslacht 
om op te eten. 
 
Hoe ging het in zijn werk bij de razzia? Hoe en wanneer zijn de mannen opgepakt? 
Dat was voor 10 uur dat ze opgepakt werden. De mensen die in de kerk zaten hebben ze 
allemaal opgepakt en als ze niet in de kerk zaten, gingen ze allemaal mensen aan huis 
oppakken. 
 
Hoe zijn de mannen naar Duitsland gebracht? Wat gebeurde er onderweg? 
In wagens werden ze vervoerd. Ze moesten in fabrieken gaan werken, want die hadden 
geen mensen meer om in de fabriek te werken, want mensen die in de fabrieken werkten 
waren nu in het leger en die moesten aanvallen in de oorlog. En daarom moesten de 
Nederlandse mannen in die fabrieken werken. 
 
Waar moesten ze gaan werken? 
In fabrieken en op het land bij een boerderij moesten ze gaan werken. 
 
Hoe ging het bij dat werk? 
Ze moesten naar de suikerfabrieken en het lag allemaal aan water. En er werden granaten 
op de fabriek gemaakt en er reden allemaal tanks. 
 
Waar sliepen ze? 
In houten barakken. Ik ben zelf ook in het leger geweest en daar hadden we het beter dan de 
mannen in Duitsland. 
 
Wat kregen ze te eten? 
Niet veel, heel slecht. Veel aardappels in ieder geval. 
 
Was het mogelijk om te vluchten? 
Ja nee, ze werden bewaakt. Je kon nergens heen. 
 
Wanneer en hoe zijn ze bevrijd? 
Toen de Duitse verloren lieten ze hun vrij, want ze hadden hun niet meer nodig en ze 
kwamen in groepen terug. 
 
Wanneer en hoe zijn ze thuisgekomen? 
Te voet zijn ze teruggekomen, want er waren geen treinen of zo en er was geen benzine 
voor. 
 
Hoe was het om weer thuis te komen? 
Ze waren blij, want ze hadden gedacht dat ze niet meer terugkwamen. En sommige kwamen 
niet, want ze waren verhongerd. 
 
Hoe vonden de achterblijvers het? 
Ja, niet leuk vonden ze het er. Ze moesten ook aan eten zien te komen, want ze hoopten 
maar dat ze nog terugkwamen. 



 
Was er contact, bijvoorbeeld door brieven? 
Nee, er was geen contact. De mensen thuis wisten niet waar ze waren. 
 
Waren er ook slachtoffers? Hoe is dat gebeurd? 
Ja, er waren er wel, maar vader vertelde dat niet, dus Wiel Peeters weet niet welke dat 
waren. Verschillende mensen in het bos bij de Belgenhoek zijn door mijnen gelopen die bij 
Steeghs en lagen en die gingen dood. 
 
Hebben we nog iets vergeten dat u toch wilt vertellen? 
Toen de mensen daar waren, hoorde je er niks van. Je moest maar afwachten wanneer en 
hoe laat ze terugkwamen en sommigen waren te slap om het te overleven, zelfs thuis nog. 
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