
Interview met mijn overgrootoma Nel en oma An uit Neer 
Door Wieke Peeters, groep 7 uit Kessel-Eik 

 
Wanneer zijn er razzia's in het dorp geweest? 
Na 10 mei 1940 
 
Hoeveel mannen zijn er ongeveer opgepakt? 
15-20 zijn in de kerk opgepakt, maar er zijn er ook gevlucht die gevlucht zijn. Zij zijn over de kerkmuur 
gesprongen. 
 
Hoeveel mannen zijn er in Duitsland gestorven? 
Van Neer zijn er geen in Duitsland gestorven. 
 
Wat gebeurde er tijdens de razzia (hoe en wanneer zijn de mannen/jongens opgepakt)? 
Ze zijn opgepakt in huizen, velden en in kerken. 
Er werden jonge en oude mannen opgepakt en ze werden naar Duitsland gedreven. 
Daar moesten ze hard werken en kregen weinig te eten. 
 
Hoe zijn de mannen afgevoerd en naar Duitsland gedreven? 
Ze werden in troepen lopend naar Duitsland gedreven en daarna met de trein zijn ze verder gebracht. 
 
Waar hebben ze gewerkt en onder welke omstandigheden? 
Ze moesten bruggen herstellen en wegen maken onder slechte omstandigheden. 
 
Hoe was het eten en waar sliepen ze? 
Ze kregen bijna niks te eten en te drinken en als ze iets niet deden werden ze geslagen. 
 
Wanneer en hoe zijn ze bevrijd? 
De Engelsen hebben Neer bevrijd in 1945. 
 
Wanneer en hoe zijn de mannen naar huis gekomen en hoe was dat? 
De mannen kwamen in 1945 zingend en lachend de grens over. 
 
Verhaal van overgrootoma Nel 
De Duitsers kwamen met paarden en oude vrachtwagens het dorp binnen. Dan gingen ze de huizen 
in en namen alles mee wat ze maar konden pakken. 
Een keer gingen ze bij oma de boerderij binnen en keken eens goed rond, en gingen naar de kelder. 
Daar stond worst in glazen. De Duitsers pakten de glazen met worst en dachten dat het giftig was. 
Toen gingen ze bij oma de slaapkamer binnen, en keken onder het bed of er fietsen waren. Maar er 
lagen er geen. Daarna zeiden ze tegen oma: 'Eet een stuk van die worst.' Oma pakte een mes en 
sneed een stuk van de worst, en at het op. Toen oma het had doorgeslikt, namen ze de worst mee. 
De Duitsers kwamen weer en zagen opa op het land staan. Toen begonnen ze te schieten op opa, en 
opa rende achter een bosje. Dat zagen de Duitsers niet en reden weg. 
Toen de Duitsers kwamen, gingen ze naar de stallen en namen het beste vee van de stal mee. Eerst 
gingen ze naar de varkens, maar oma had expres de mest er niet uitgehaald, daardoor waren de 
varkens vies en namen de Duitsers ze niet mee. 
In de stal daarnaast stonden koeien. Een daarvan was een zwarte koe, hij had uierontsteking. De 
Duitsers wilden de koeien losmaken, maar oma zei dat die een ziekte hadden, maar dat was niet zo. 
Toen trok oma aan de tepel (van de zwarte koe). Er kwam etter uit. Toen de Duitsers dat zagen, 
hoefden ze geen koe meer. 
 
De Duitsers kwamen en Opa had paarden. Opa wou niet dat de Duitsers de paarden meenamen, en 
daarom ging hij naar het bos. In het bos was een modderpoel, een hele grote. Opa ging daar in staan, 
de modder kwam tot zijn knieën en bij de paarden tot de buik. Opa hoopte dat de Duitsers hem niet 
zouden vinden. 
Daar heeft opa een dag gestaan. 's Avonds waren de Duitsers weg en ging opa naar huis. 



 
 


