Interview met Wim van Mullekom, Grashoek
Wanneer was er een razzia in Grashoek?
Half oktober op een zondag morgen.
Wat deed u toen en waar was u toen?
Mijn moeder was naar de mis in de kerk en ik zat aan het ontbijt met mijn vader en mijn broertjes
en zusjes.
Toen kwam er een Duitser en zei dat mijn vader mee moest werken in Duitsland. Hij is 20 april
weer teruggekomen.
Hoe zijn de mannen naar Duitsland gebracht? Wat gebeurde er onderweg?
Ze waren in een kerk (de meeste mannen). Wat er onderweg gebeurde dat weet ik niet want ik heb
het niet zelf meegemaakt, maar ze werden met veewagens vanuit Venlo naar Duitsland gebracht.
Waar moesten ze gaan werken?
Mijn vader heeft in Bielefeld suikerbieten moeten schoonspuiten.
En ze kregen daar weinig te eten en daarom stalen ze daar suikerbieten.
Hoe ging het bij dat werk?
Weinig eten koud en mat omdat hij met water werkte.
Waar sliepen ze?
In barakken 2 à 3 hoog in een soort stapelbedden.
Wat kregen ze te eten?
Soep, koolsoep, aardappelen en vlees; weinig dus.
Na drie maanden werden ze na Watenstedt getransporteerd. Dat was een granatenfabriek. Weer 3
maanden later ging hij naar een boer en kreeg hij weer beter eten.
Was het mogelijk om te vluchten?
Er zijn enkelen gevlucht, maar de kans was groot dat je werd gepakt en werd neergeschoten.
Wanneer en hoe werden ze bevrijd?
Van de ene kant kwamen de Amerikanen en van de andere kant de Russen.
Hij is door de Amerikanen bevrijd.
Wanneer zijn ze bevrijd?
Met een jeep zijn ze thuis gebracht door de Engelsen. Pater Vullings had een paar mannen bij
zich. 's Avonds stiekem, rond 20 april.
Hoe was het weer om thuis te zijn?
Wij waren op school en de knecht kwam gewoon binnen rennen. Toen gingen we snel op de fiets
naar huis. De keuken zat vol mensen die allemaal aan mijn vader vroegen of de andere mensen
nog leefden. Hij was broodmager.
Hoe vonden de achterblijvers het?
Er waren er veel van dood. Sommigen zijn nog teruggekomen.
Was er contact, bijvoorbeeld door brieven?
Nee, ik kan me niet herinneren, en telefoon was er toen nog niet.

Waren er ook slachtoffers? Hoe is dat gebeurd?
Er zijn veel mensen van de honger omgekomen. En sommigen werden geslagen. Mijn vader heeft
lijken begraven.
We waren nog klein en dan heb je dat begrip nog niet.
Mijn jongste zusje is 2 weken later geboren en was een mongooltje. De dokters zeiden toen dat ze
niet lang leefde, maar ze leeft nu nog steeds.
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