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Inleiding
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die zij intussen kunnen dromen. De foto's zijn afkomstig 
uit het Gemeentearchief Arnhem, het familiealbum van 
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Hoofstuk 1 - De jeugd van Grad Boumans

Grad (Gerardus Johannes Josephus) Boumans werd 
geboren in het land van Maas en Waal te Dreumel aan 
de Rooijsestraat als oudste zoon van Willem Boumans 
(later beter bekend als Voart) en Marie Quint op 19 
maart 1911. Het werd een groot gezin: Grad, Johan, 
Wim, Bets, Nel, Art en Mien. Twee kinderen zijn vroeg 
overleden. 

onderwijzer aan Pa Boumans of Grad nog een jaar op 
school mocht blijven om daarna naar de technische 
school in Tiel te gaan. Maar zijn vader zei nee, want 
Grad moest geld verdienen. Een paar jaar lang ging Grad 
echter wel in de wintermaanden naar de avondschool. 

De middag dat Grad van de lagere school afkwam kon 
Grad de schop pakken om met zijn vader te gaan 
werken. Greppels graven, die van boven 30 cm breed 
waren en taps toeliepen tot 20 cm. Ze moesten recht 
door het weiland lopen en de grond moest verwerkt 
worden in het weiland. De opzichter, die namens het 
Waterschap de greppeltjes kwam keuren, kon slecht 
beslissen en zei dan: "Ik kan de greppeltjes niet goed-
keuren, maar ook niet afkeuren". 

Over zijn jeugd is niet veel te vertellen, maar van zijn 
schoolperiode is wel bekend, dat hij een goede leerling 
was. Toen hij de lagere school doorlopen had, vroeg de 

Willem Boumans Marie Quint

Huis in Dreumel
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Ook moest elke dag het koetje gemolken worden. En op 
zaterdag moest de keuken gedweild worden en het erf  
rond het huis aangeharkt worden. De etensresten     
werden dan buiten gekookt voor de varkens, hetgeen 
een doordringende geur opleverde, die menigeen zich 
jaren later nog kan herinneren. Soms werd er een soep-
kip geslacht op het blok, waarna de kip zonder kop nog 
even op het erf rondliep.

De eerste maand werd het hele gezin geëvacueerd naar 
Den Bosch. Moeder Boumans kwam met de meisjes ter-
echt bij haar broer Ome Tinus Quint op de Koninginnelaan. 
Pa Boumans kreeg met de jongens logies aangeboden in 
de Citadel Kazerne. Daarna trok het gezin in het post-
kantoor te Lith tot ongeveer eind maart 1926 bij Ome 
Johan, een andere broer van Ma Boumans, die directeur 
van het postkantoor was. Terug in Dreumel werd het 
gezin ondergebracht in een houten noodwoning achter 
de bakkerij van Grad van Welie en de melkfabriek mid-
den in het dorp, tot het huis aan de Rooijsestraat in 
1927 weer was herbouwd. Bovendien kwam achter het 
huis een kippenhok, een cadeau van de Boerenbond 
NCB, afdeling Dreumel. 

"Ik was voor de watersnood van 1926 melkknechtje bij 
Hendrik Schonenberg en ben bij terugkeer in Dreumel er 
ook weer naar toe gegaan. In 1928 ben ik op de steen-
fabriek Bato's erf gaan werken, maar in datzelfde jaar 
brak er in mei een staking uit. Ik was vanaf 28 april in 
dat jaar lid van de steenfabrieksarbeidersbond ge-    
worden en werd tevens secretaris/penningmeester van 
de afdeling Dreumel. Dus tijdens die staking werden bij 
ons thuis de lijsten getekend voor het stakingsgeld. In de 
tijd van de staking heb ik nog aan de dijkverzwaring in 
Afferden gewerkt tot dat werk klaar was. Ik heb nog de 
stoomlocomotief, die bij de dijkverzwaring gebruikt 
was, mee afgeleverd door over de dijk naar het Drutense 
veer te rijden over drie spoorlengtes van 7 à 9 meter, die 
om en om werden gelegd. De machinist was een oude 

Gehavende huis tijdens de Watersnood

In 1925 werd het land van Maas en Waal getroffen door 
een watersnoodramp. Op 31 december 1925 brak de 
Maas door de dijk bij Over- en Nederasselt. Het duurde 
drie dagen voordat het water bij Dreumel was. De gevel-
de peppels uit de polder dreven mee naar Dreumel. Ze 
beukten tegen de achtermuur van het huis, waardoor 
het instortte. 
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nachtstoker van de tram tussen Wamel en Nijmegen. 
Obus "Cup" Indenbosch uit Boven-Leeuwen. 

De winter van 1928/1929 hebben wij bij ons thuis veel 
bomen gerooid  voor brandhout voor werkelozen, die 
elke dag bij ons kwamen tekenen voor hun uitkering. 's 
Zaterdags werd er betaald door de bond.

Na 1929 heb ik nog meegebouwd aan de sluis van 
Rossem, zowel bij de betonbouw, aan de hijspilaren voor 
het optrekken van de sluisdeuren, als aan het afwerken 
van het grondwerk en de beschoeiing met basalt. Toen 
dit werk was afgelopen, heb ik ook nog aan het grond-
werk van de sluis in Lith gewerkt. Tussentijds heb ik ook 
nog bij het loonwerkbedrijf van H. Verbruggen in 
Dreumel gewerkt. Twee seizoenen lang, samen met de 
oudste zoon van Verbruggen, met loonwerkmachines - 
tractor, dorsmachine, balenpers - van de ene naar de 
andere boerderij.

In 1934 werden wij benaderd door een ploeg steen-  
fabriekarbeiders uit Heerewaarden om met hen mee 
naar Elden bij Arnhem te gaan om te werken op de 
steenfabriek van Jo Terwind. Wij werden daar onder-
gebracht in een keet, hetgeen eigenlijk een afdak was 
van een oude veldoven. Ook mijn broer Johan is toen 
meegegaan. Uiteindelijk is hij tot 1944 op de oven geb-
leven. Later is Wim Boumans er ook bij gekomen.

De tijd op de steenfabriek was een saaie tijd. Afbreken 

en opbouwen van vuurhaarden van de steenoven, het 
draaien van de stenen; kortom hard werken, weinig geld 
en een sleurleven. Pas 's zaterdags, tegen het einde van 
de middag was er tijd om in de stad om inkopen te doen 
op de Klarendalseweg (wit spek bijvoorbeeld)."

Op de steenfabriek heeft Grad Boumans voor de eerste 
keer een motor uit elkaar gehaald. Het was de lange-
slagdiesel, die toegepast werd voor het persen van     
stenen. In de winter werd die machine helemaal uit elkaar 
gehaald. De loodlagers werden dan gereviseerd op de 
fabriek, waarna de machine weer in elkaar gezet werd. 

Het werk op de fabriek werd onderbroken door de 
mobilisatie. In 1939  werd de oorlogsdreiging zo reëel, 
dat Grad werd opgeroepen voor de mobilisatie. Hij 
moest zich melden in Den Bosch bij de Isabel kazerne, de 
wielrijderskazerne. Ze moesten vandaar, zonder fiets, 
naar Lieshout, waar zij gelegerd bleven tot de oorlog. De 
militairen werden bij burgers ondergebracht. Grad 
kwam terecht bij Tinus en zijn moeder. Tinus had een 
graan- en meelhandel en als het maar even kon hielp 
Grad mee met het rondbrengen van de zakken met 
meel. Alles ging goed zolang je maar niet je militaire 
kepie op had. Bovendien ging het er gemoedelijk aan 
toe in het dorp, want je kon zo de Bavaria brouwerij bin-
nenlopen.

Bij de inval van de Duitsers op 10 mei is het bataljon 
naar Heeswijk-Dinther gegaan en heeft daar de nacht in 
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de openlucht doorgebracht. Toen moest het verder naar 
Leerdam via de brug van Zaltbommel. 

In de derde nacht kregen zij nog het bevel om naar de 
Grebbelinie in Rhenen te gaan. Maar de overgave bleek 
toen al een feit. Grad is toen weer terug gegaan naar de 
steenfabriek in Arnhem en is daar blijven werken tot het 
bombardement van de slag om Arnhem begon op 17 
september 1944.
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Hoofstuk 2 - De jeugd van Riek van Teeffelen

Op  9 november 1919, een druilerige, mistige dag, werd 
in het land van Maas en Waal te Wamel Riek (Hendrica 
Maria) van Teeffelen geboren. Zij was de dochter van 
Anton (Toon) van Teeffelen en Jacoba Vos, het 13de kind 
in de rij En de laatste was zij niet; uiteindelijk werden het 
er 16: Hendrik, Nel, Wim, Toon, Jo, Mien, Riek, Thijs en 
Marietje. Zeven kinderen stierven vroeg. 

Toon van Teeffelen Jacoba Vos

Ze groeide op in het dijkhuisje aan Waal, zoals er in die 
tijd nog velen waren, aan een wiel, een water, dat ont-
staan was door een oude dijkdoorbraak, waarom heen 
weer een nieuwe dijk gebouwd was. Er was veel armoe 
en weinig te verdienen. De inkomsten waren dan ook 
navenant klein.

Riek maakte de watersnood van 1925/1926 mee. Ook 
hun dijkhuisje werd het slachtoffer. Duizenden peppel-
bomen, gerooid in de polder, gingen drijven en bombar-
deerden de muren van het huisje totdat alles in    elkaar 
viel. 

Het gezin werd geëvacueerd naar het Burgemeesters-
huis te Tiel; het huis staat er nog steeds. Moeder van 
Teeffelen lag in het ziekenhuis. In het Weeshuis kreeg 
men dikke sneden brood, wel drie sneden dik; voor de 
kleintjes was dit niet te behappen. Als Riek nu nog door 
Tiel loopt, wijst ze nog altijd naar dat weeshuis en vertelt 
ze over die dikke sneden brood.

Toen in maart het water gezakt was, kwam het gewone 
leven geleidelijk weer op gang. In allerijl werden hutten 
en noodwoningen gebouwd. Behalve door de katholieke 
kerk werd ook via het dagblad de 
Telegraaf geld ingezameld voor nieu-
we huizen. Dat geld werd geschonken 
aan de Burgemeester Schuytstichting, 
vernoemd naar de overleden burge-
meester van Wamel. Ook Toon van 
Teeffelen kreeg een van deze huizen 
toegewezen. De eerste steenlegging 
was op 12 april 1928 door Netty 
Schuyt, de dochter van de overleden 
burgemeester. Bij die gelegenheid  
sprak Toon van Teeffelen een dank-
woord uit. Tekenaar Jo Spier maakte 

Toon van Teeffelen 
spreekt 

dankwoord uit
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hiervan een tekening, die werd afgedrukt in de Telegraaf. 

Op 28 april 1928 werd het huis overgedragen. Voor 
twee kwartjes per week konden ze er wonen, 10 jaar 
lang. Daarna werd het huis opgeknapt en opnieuw ge-
verfd, alvorens het in eigendom werd overgedragen. 
De periode rond de watersnood is uitgebreid beschreven 

heen de sterren kon tellen. Na de watersnood zijn we als 
gezin met 9 kinderen in de Liestersteeg terechtgekomen. 
De noodwoningen hadden dunne plankjes als wand, 
zodat 's winters het water bevroor in de ketel. Wij       
kregen als eerste zo'n huis van de Burgemeester 
Schuytstichting. Mijn vader mocht uitkiezen en hij heeft 
toen bij de eerste steenlegging het woord gevoerd." De 
Stichting was zeer omstreden. Zij was opgezet om het 
geld van de Telegraaf te besteden en beheren. Dat was 
tegen het zere been van de katholieke kerk. De (katho-
lieke) burgemeester was dan ook niet aanwezig bij de 
eerstesteenlegging. Desondanks weet Wim van Teeffelen 
te melden; "De mensen waren heel dankbaar. Ik moet tot 
de eer van de stichters zeggen dat er nooit over politiek 
gepraat werd. Ze hebben nooit ergens steun voor 
gevraagd. We hebben die drie mensen (van het sticht-
ingsbestuur, redactie) zelfs nooit meer teruggezien."
"Ze waren klein, die huisjes, maar ze waren goed gebou-
wd en natuurlijk een enorme verbetering bij de krotten 
waar we uit kwamen. Er was wat grond bij zodat je er 
nog eens een schuurtje bij kon zetten. Hoewel we maar 
twee kwartjes in de week betaalden, werden ze uitstek-
end onderhouden. Elk jaar kwam er een schilder of een 
timmerman kijken of er iets aan gebeuren moest. Toen 
we er zeven of acht jaar in gezeten hadden, kregen we 
ze cadeau, maar ze hadden toen kennelijk nog wat geld 
wat ze eerst wilden op-maken. Want ze kwamen kijken 
of er nog iets vertimmerd moest worden; wij kregen er 
een nieuwe vloer in en bij anderen werd er nog wel eens 
een deur of een ding vernieuwd. Ze werden ook allemaal 

Huis aan de Liestersteeg

in het boek Wee den vergetenen: Watersnood 1926 en 
de wederopbouw van Maas en Waal van H. van 
Heiningen. In het boek wordt Wim van Teeffelen, de 
oudste broer van Riek en later raadlid van de gemeente 
Wamel, aangehaald: "Voor de watersnood woonden we 
in een huis van Bentinck aan de dijk waar je door het dak 
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eerst opgeschilderd voordat ze werden overgedragen." 

Na de kleuterschool  doorliep Riek de grote school in het 
dorp. Niet dat het veel voorstelde. Veel leerde je daar 
niet, want als je niet tot de notabelen van het dorp 
behoorde, behoorde je ook niet tot de begaafden. De 
meester maakte wel uit wie daar bij hoorden. Dat was 
dus veel op de laatste rij met schoolbanken zitten. En 
veel straf zoals nablijven, waarbij de meester de deur op 
slot deed  en naar huis ging om je later eruit te laten. Als 
de ramen van de klas wagenwijd open stonden, gooide 
ze de klompen uit het raam en sprong  er zelf door naar 
buiten, de vrijheid tegemoet. De straf kwam morgen wel 
weer. Kattenkwaad uithalen, slootje springen en 's 
zomers aardbeien, appels en peren weghalen. Dat 
slootje springen ging niet altijd goed en als dat 's mor-
gens gebeurde, dan moest je thuis eerst je natte kleren      
drogen en kwam je daardoor weer te laat op school. In 
die tijd was de school ook niet zo goed, want de leraren 
waren veel ziek of bleven toen ook al thuis. "Dus dan 
ging je maar de straat op, waar je veel kattenkwaad 
leerde", aldus Riek.

Thuis lag de drang ook meer bij werken als bij leren. Het 
was vooral seizoenwerk: aardbeien, bessen en fram-
bozen plukken, bieten op een rij zetten en aardappels 
rapen. 's Avonds moesten er dan nog emmers vol      
aardappelen geschild worden. Dat was het hoofdvoed-
sel voor de werkman. Maar je moest ook melken leren, 
de stal uit mesten, onkruid wieden, schoffelen, hakken. 

En er was altijd nog wel een kleine of afgesleten schop, 
waarmee je spitten kon leren.

Het eerste dienstje van Riek was in Nijmegen, op een 
bovenhuis, twee hoog, voor dag en nacht. Ze had er veel 
heimwee, want bij een bovenhuis was de vertrouwde 
vloer onder je voeten weg. Van heimwee ging ze 3 of 4 
maal per dag de stoep van de kruidenierszaak beneden 
schrobben. Ze heeft het er vier weken uitgehouden en 
toen moest ze maar naar huis. Maar daar was ze ook 
niet welkom, want op deze manier kwam er ook geen 
brood op de plank. 

Die zondag mocht Riek dan ook niet bij moeder aan den 
arm naar de kerk lopen; dat was de straf, omdat ze niet 
in haar dienstje was gebleven. Maar dit duurde niet 
lang, want die zondag vroeg de vrouw van de bakker bij 
de kerkgang of Riek thuis niets te doen had. Natuurlijk 
wist zij allang, dat Riek thuis liep, want haar man bracht 
elke dag een mand vol brood in dat huishouden (op de 
pof; hij had er natuurlijk ook zelf belang bij dat Riek 
weer zo snel mogelijk aan het werk was). Riek werd dus 
aangenomen als hulp in de huishouding van de bakker. 
Maar na 6 weken kwam de oude hulp weer terug. Dus 
weer zat Riek zonder werk. Maar de vrouw van de bak-
ker had nog wel even een dienstje voor haar gezocht in 
Tiel. 
Het was bij Friese mensen, die boven hun winkel, 
Harveko, woonden. Het was een gezin met opgroeiende 
kinderen. Het waren zeer goede katholieken. Altijd 's 
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zondags naar de kerk, op de eerste rij; behalve als zij niet 
op tijd waren, want dan moesten ze achterin blijven    
zitten. Een van de zoons studeerde voor priester. Maar 
toen hij ermee stopte en van het seminarie terugkwam, 
kon hij de afgedragen kleren van zijn oudste broer       
krijgen.

Veel last had Riek van de vier grote jongens. Ze moest ze 
dikwijls op de vingers tikken, omdat ze hun handen niet 
thuis konden houden. Maar als ze dat mevrouw vertel-
de, kon ze niet geloven dat haar kinderen zoiets deden. 
Toch bleef  ze daar 4 jaar, maar toen was het ook 
helemaal gedaan. Vanwege een verschil in de beloning, 
van zeggen en schrijven 25 cent per week, raakte Riek 
haar dienst kwijt.

In die tijd ontmoeten Grad en Riek elkaar. Maar er was 
een moeilijkheid. Ma van Teeffelen was niet gechar-
meerd van deze omgang. Naar haar mening was hij een 
te grote vrijbuiter en dronk teveel; dat kon nooit iets 
worden! Uiteindelijk kwam Riek als dienstmeisje in een 
huisartsenpraktijk in Diemen bij Amsterdam. Ze kreeg er 
kost en inwoning en ving meer fooien als loon. Wel 
moest ze er dag en nacht werken. "Ik heb er veel geleerd 
en veel wijsheid op gedaan; meer dan in mijn hele 
schooltijd", aldus Riek. Maar ook hier kwam een einde 
aan. In 1941 verliet ze haar dienst in Diemen. Ze heeft 
toen nog gewerkt op een paar adressen in Nijmegen in 
1942.

Intussen werd druk gespaard voor de trouw: het linnen-
goed en de uitzet. En ze had alles voor elkaar, want 
sparen kon ze wel.

Grad en Riek voor de oorlog
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Hoofstuk 3 - Die stadsen

Op 24 februari 1943 vond het burgerlijk huwelijk plaats 
op het gemeentehuis te Dreumel om 7 uur 's avonds. Dat 
kon toen allemaal; de gemeentesecretaris van Dreumel 
was de buurman van pa en ze waren aardig goed bev-
riend. De volgende dag, op 25 februari, 's   morgens om 
8 uur werd er getrouwd in kerk Sint Barbara te Dreumel. 
Om 9.30 uur was alles voorbij en waren ze alweer thuis 
aan de Rooijsestraat. Het feest daarna was in de stijl van 
die tijd, er werd een fles wijn opengemaakt en dat was 
het dan; het was tenslotte oorlog.

Voorlopig bleef Riek in Dreumel en Wamel, omdat het 
huis in Arnhem nog niet klaar was. Grad had daar op de 
Stadsblokkenweg 4 een woning gehuurd voor f. 2,50 
per week. Het was een oud huisje, dat opgeknapt moest 
worden. Eerst moesten de twee bedsteden eruit    gebro-
ken worden. Op deze manier kwam er een slaapkamer 
vrij. De kamer was groot, maar er was geen keuken. Het 
huis had geen achteruitgang; alleen de voorkant. Achter 
de voordeur was een halletje met trap naar boven en 
deur naar de kamer en daarachter de slaapkamer. In het 
midden van zes woningen stond een waterpomp, ter-
wijl aan het eerste huis van de rij wc's waren gebouwd. 
Dat was geen luxe, maar ja, wat kun je verwachten voor 
f 2,50 per week.

Na een week of vier was het huis klaar en kon de ver-
huiswagen voorrijden. Na een rit van Dreumel naar Touwfoto Grad en Riek
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Arnhem met paard en wagen kon 's avonds de woning 
worden ingeruimd. Het paard werd in de wei voor de 
deur gestald en de voerman bleef slapen, die ging pas 
de volgende ochtend terug. 

Op 25 augustus 1943 werd de eerste zoon Wim 
(Wilhelmus Gerardus Antonius) geboren en vernoemd 
naar Opa Willem Boumans in Dreumel. Het leventje ging 
zijn gangetje zover dat kon in de oorlog. Grad werkte op 
de steenfabriek. Hij kon daar te voet naar toe, dwars 
door het thans bestaande natuurgebied Meinerswijk; 
toentertijd was het een baggerplaats voor twee steen-
fabrieken. De derde fabriek lag iets verder van de twee 
fabrieken. Grads' broer Wim heeft in 1944 ook nog een 
tijd bij Grad en Riek gewoond tot er voor hem geen werk 
meer was. 

Maar het leven veranderde dramatisch in het midden 
van 1944. Maar het leven veranderde dramatisch in het 
midden van 1944. Op 17 september 1944 landden dui-
zenden parachutisten op de Ginkelse hei tussen Ede en 
Oosterbeek. De actie Market Garden was begonnen. 
Doel van deze actie was om de bruggen over de rivieren 
Rijn, Waal en Maas in handen te krijgen, zodat de ge-
allieerden snel konden doorstoten naar Duitsland. Als 
alles volgens plan zou zijn verlopen, zou de oorlog voor 
Kerstmis beëindigd zijn. Maar het gewaagde plan ging 
vreselijk mis. De brug bij Arnhem bleek een bug te ver. 
Na 10 dagen vechten moest de 1ste Britse Airborne 
Divisie evacueren uit het gebied rond Arnhem. Eerder 
hadden de Arnhemmers, die woonden in het centrum, 
in de buurt van de brug en aan andere kant van de      
rivier, moeten evacueren. Ook Grad en Riek raakten hier-
bij betrokken.

Even daarvoor, in augustus, schreef Oma Boumans uit 
Dreumel, dat ze genoeg fruit had. Peren en appels   
werden dan geschild en later naar de bakker gebracht 
om te drogen; dat was een heerlijke aanvulling van de 
groente in de winterdag en zeker in de oorlog. Riek was 
op 5 of 6 september naar Dreumel gegaan om de appels 
en peren op te halen. Maar de appels en peren zijn nooit 
in Arnhem gekomen. 

Maar op 7 september ging het verkeerd. De bus-    chauf-
feur van de toen bestaande busdienst, die iedereen in 
Maas en Waal kende, seinde moeder Boumans in, dat 's 

Vaste brug (links) en Schipbrug (rechts) in Arnhem
Stadblokkenweg aangegeven met rode cirkel
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avonds om ca. 17.00 uur de laatste bus richting 
Nijmegen zou vertrekken. Alle bussen werden in beslag 
genomen door de Duitsers. Om 18.00 uur zat ze in de 
bus naar Nijmegen. Van Nijmegen uit moest ze per trein 
naar Arnhem. De trek van de NSB'ers was echter zo 
groot, dat ze pas om 24.00 uur 's nachts op het treinsta-
tion Arnhem aankwam. Maar toen was ze er nog niet, 
want de woning was aan de andere kant  van de Rijn. 
Bovendien was de schipbrug buiten dienst gesteld van-
wege de oorlogshandelingen. 

Ze kreeg echter op het station begeleiding van het 
Duitse leger, een paar jongetjes van 16 jaar in uniform.

Op 16 september werd op de deur geklopt. Riek deed 
open. Er stond een politieagent op de stoep met de 
mededeling, dat Grad zich 's morgens moest melden aan 
het station om voor de TOD te werken, een organisatie 
van de Duitsers voor het graven en inrichten van de 
verdedigingswerken.

's Morgens stonden bij het station alle mannelijke werk-
ers uit de straat. Ze moesten allemaal de trein in richting 
Zevenaar. Tussen Groessen en Zevenaar stopte de trein. 
Iedereen moest eruit en ze werden ingedeeld in gro-
epen. Grad: "Daar ik niet graag bij onze straat ingedeeld 
wilde worden, had ik me er al een eindje van verwijderd. 
Misschien was dat meer geluk dan wijsheid. Toen de 
eerste bommenwerpers zich lieten aankondigen door 
sirenes, was ik me al op Arnhem aan het oriënteren, 

mede omdat ik de omgeving een beetje kende. Het was 
niet moeilijk om een eind van de groep af te komen en 
via heggen en sloten  kon ik naar Arnhem komen, ter-
wijl de bommenwerpers in de richting Duitsland vlogen. 
Toen ik de grenzen van Arnhem bereikt had, ging ik 
richting van de vaste brug over de Rijn, die de week 
daarvoor al was gebruikt door de Duitsers. De brug was 
nog niet helemaal klaar voor het verkeer. Ik ben erover 
gekomen en heb geen levend wezen gezien. Ik was weer 
vlakbij ons huisje op de Stadsblokkenweg, dus gauw 
naar binnen en boterham gegeten." 

Grad heeft hier veel geluk gehad. Want zonder het te 
weten, maakte hij gebruik van een historische misser van 
de Duitsers. "Direct na de Britse luchtlandingen was de 
brug, waar het allemaal om draaide, urenlang 
ONBEWAAKT. Ik schat die tijd op ruim drie uur. De Duitse 
bewaking - een van onze zogenaamde ogen- en maag-
klachten-bataljons - was gevlucht", aldus De Duitse gen-
eraal Hans Albin Rauter in een interview met Bert 
Kerkhoffs in het boek "ARNHEM 1944: Slag van de 
TEGENslag".  

Na een boterham gegeten te hebben ging Grad naar de 
waterkant om Riek en de kleine te zoeken. Inmiddels 
kwamen de bommenwerpers terug van Duitsland en 
gooiden hun bommen af op het nieuwe plein, 
Roermondsplein en in het hart van de oude binnenstad. 
Grad: "Ik zat betrekkelijk veilig in een oude sluis voor  
lozing van het water uit de uiterwaarden naar de rivier, 
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had een dak boven mijn hoofd en zat zo'n 50 meter van 
huis. Maar ik vond het veel erger voor mijn vrouw want 
ik wist dat ze ergens tussen die puinhopen moest liggen 
of lopen."

's Morgens op 17 september is Riek met de kleine jongen 
van net één jaar naar de familie Belgers gegaan. De 
Belgers woonde op een ark in de oude haven aan de 
stadskant. Daar woonde een oude baas van Grad. Hij 
had al eens eerder gewerkt met Grad bij de bouw van de 
sluis Sint Andries tussen Heerewaarden en Rossem bij 
bouwmaatschappij Breien van de Bont Berendal.

Ze heeft daar het kind laten zien en is toen naar de kerk 
aan het Roermondsplein, gegaan. Daar werd de mis 
opgedragen. Tijdens de mis begon het spektakel; de 
geallieerde bommenwerpers kwamen terug van het 
Duitsland en gooiden de hele omtrek van het 
Roermondsplein plat. Wat zij toen heeft gezien, is vol-
gens haar verhaal niet te beschrijven: mensen zonder 
hoofd of armen. Liggend, vallend of steunend heeft ze 
haar zoon iedere keer met een aanval onder zich gelegd.

Na het eerste bombardement lag de ark nog op het 
water in de haven. Nadat de familie Belgers  goedschiks 
en kwaadschiks weer aan boord kon komen, was alles 
nog zo goed als compleet. Ook mevrouw Belgers en 
haar zoon. Dus werd er koffie gezet en een boterham 
gegeten en de boel weer een beetje opgeruimd, met de 
woorden: "Ze kunnen weer komen". En inderdaad de 

volgende aanval kwam, terwijl ze nog op de ark waren. 
De bommen vielen links en rechts van ze neer. Van de 
zoon is jammer genoeg nooit meer iets teruggevonden. 
Mevrouw Belgers is er nog doorgekomen. Alles was 
weg: haar hoed, tasje zelfs haar mantel. Hoe dat 
allemaal gebeurd was, wist ze zelf niet meer. 
Tegen de avond is Riek naar de Rijn gelopen, of eigenlijk 

Café Boekhorst

meer gekropen. Daar ontmoette ze een oude visser. Zij 
kende hem niet, maar Grad des te beter, omdat zijn vis-
rechten op Grads' naam stonden. Driessen, want zo 
heette die visser, vroeg aan Riek wat ze daar moest en 
die vertelde dat ze naar de overkant wou. Maar er werd 
nog heen en weer geschoten met geweervuur. Hij zei dat 
hij Riek nu niet durfde over te varen, maar als het donk-
er was dan wou hij dat wel proberen. En inderdaad na 
een paar uur hoorde ze klappen van riemen op het 
water en bracht hij haar weer naar de Betuwe kant op 
de Praets waar Grad  liep te wachten.  Ze zijn toen 
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samen naar hun huisje gegaan. Ze hadden het alledrie 
overleefd, hetgeen gevierd werd met een bak koffie. 
Ook aten ze wat er nog in huis was. Zo gingen zij de 
nacht in.

Op 19 september 1944 begon tegen 4 uur in de morgen 
de beschieting weer. Het luchtdoelgeschut werd door de 
Duitsers uit de Polder bij de steenfabrieken Meinerswijk 
gehaald. Dat geschut was niet gemotoriseerd, maar 
werd voortgetrokken door paarden. Vanuit de grote 
toren werden die paarden door de geallieerden zo voor 
de wagens weggeschoten. Dat ging zo de hele morgen 
door; Grad en Riek konden dit vanuit hun huis zien. Toen 
kwamen de Duitsers met hun Messersschmitt/Fucke 

Wolf vliegtuigen en mikten fosforflesjes op de huizen 
van de Stadblokkerweg. Deze huizen hadden alleen een 
bedekking van pannen, maar geen beschoten kappen. 
De beugelflesjes gevuld met fosfor vielen dus door het 
pannendak, op de zoldervloer en vervolgens door de  
vloer van de bovenverdieping. Alles wat in aanraking 
kwam met het fosfor raakte onherroepelijk in brand. Het 
devies was dus; alles laten liggen en rennen. 

Vanaf dat ogenblik waren Grad en Riek hun hele huis 
kwijt. En zij niet alleen. De hele rij van zes huizen waarin 
zij woonden ging eraan. Dus gingen de mensen schuilen 
in de volgende rij woningen, aangezien deze allemaal 
een kelder met een gemetseld gewelf eronder hadden.

Stadblokkenweg na het bombardement
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Terwijl Riek zich met de kinderwagen naar het volgende 
blok spoedde, met Wim erin, wat etenswaar en twee 
dekens, werd zij beschoten. Een kogel sloeg in de duw-
stang van de 12 mm buis van de kinderwagen. Gelukkig 
werd Riek niet geraakt en Wim ook niet. Toen Grad als 
een van de laatste bij die huizen aankwam en de hand 
tegen de zoldertrap legde, schoten de Duitsers precies 
een kogel tussen zijn vingers. Niets werd geraakt; ieder-
een van het gezin leefde nog.

Nadat langs de Stadsblokkenweg alles was uitgebrand, 
kwamen Grad en Riek in de schuilkelders van de   
scheepswerf terecht. Dit waren betonnen ringen van 
twee meter doorsnede met aan weerskanten planken 
waarop je kon zitten. Er waren twee van deze 
schuilkelders; iedere kelder kon 90 mensen bevatten. In 
het midden was wel een pad. Intussen begon bij de 
mensen de honger toe te slaan. Met de weinige broden, 
die er aanwezig waren, was de honger niet te stillen. 
Buiten stonden de koeien voor het hok. Ze hadden de 
melk van de vorige dag nog in uier. Ze blaatten vreselijk 
alsof ze vroegen of zij konden helpen. Aangezien Riek en 
Grad de enige waren die melken konden, gingen zij op 
zoek naar emmers. Die waren snel gevonden. Samen 
molken zij de koeien, terwijl Riek zes maanden in ver-
wachting was van haar tweede kind. Zo werd de eerste 
honger en dorst gedeeltelijk gelest.

Ook zagen zij de eerste aanvallen van de Duitsers, die uit 
de Betuwe naar de stad opstoten, en van de Engelsen 

die vanuit de toren van de Grote Kerk de brug verdedig-
den. Boven de reling zag je een heel Duits peloton met 
hun helmen op hardlopen in de  aanval. Maar de kop 
van het peloton werd zo neergemaaid. Toch verloren de 
Engelsen en van lieverlede werden de Duitsers ze de 
baas. 

Toen moesten ook Grad en Riek weg en werden dwars 
door de uiterwaarden richting Elden gedreven. Daar 
werden ze weer opgevangen door mensen van de steen-
fabriek. Voorlopig hadden ze weer even onderdak. Bij 
Nol Genen, de oude stalknecht van de steenfabriek, 
kwamen ze terecht en werden hartelijk binnengehaald. 
Zij hadden eten voor ze, rode kool met konijn. Alles 
moest worden opgegeten, want ook Nol en het gezin 
hadden opdracht gekregen om de volgende morgen te 
vertrekken. Dat ging in de richting van Huissen en 
Angeren, want op de weg naar Nijmegen werd  
gevochten.

Dus de volgende dag richting Huissen. Ze waren vroeg 
op stap gegaan om op deze manier niet op te vallen 
voor de vliegtuigen. Veel hielp dan niet, want ook vroeg 

Arnhemse brug met uitgebrand oorlogstuig
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waren de vliegtuigen actief. Nog voordat Riek en Grad 
het dorp Huissen bereikten, vielen de eerste bommen al 
op een schuilkelder, waarvan niets overbleef. De stoet 
waarin ze liepen moest langs de schuilkelder en zijn 
doorgelopen naar buiten de kom van de stad. Op deze 
manier konden zij de vliegtuigen zien aankomen. 
Intussen wist je niet meer voor wie je op de loop was.

Aangekomen in het dorp Angeren kwam de groep langs 
de boerderij Rode Wald. Deze was omgeven met grote 
kastanje- en notenbomen en met een grote fruit-
boomgaard. Een gedeelte van de groep kon op de deel 
ge-borgen worden, maar anderen, waaronder Grad en 
Riek, hebben een week of drie in een echte, eigenge-
maakte schuilkelder gewoond. Boomstammen waren er 
genoeg. Dus werd er een gat gegraven en werden de 
walkanten opgehoogd; hierover werden boomstammen 
gelegd met graszoden eroverheen. Daar sliepen zij in en, 
als er regen was, werd daar geschuild. Gelukkig was het 
alle dagen mooi weer. Na drie weken kwam echter het 
bevel, dat de groep weer verder, de IJssel over, moest 
trekken.

De volgende morgen was het vroeg op. De avond ervoor 
had de groep nog een paar paarden in de wei achter de 
dijk zien lopen. Maar die waren 's morgens verdwenen. 
Op de boerderij Rode Wald stond nog een wagen op vier 
rubberbanden voor een paard en tuig. Alles wat maar 
aan eetwaar aanwezig was ging op die wagen. Daarbij 
was nogal wat ingezouten vlees in tonnen, van vee dat 

geraakt was door projectielen en waarvan het goede 
vlees was uitgesneden. De wagen werd getrokken door 
zo'n zeven of acht mannen. Er waren ook nog wel wat 
oudjes bij. Opvallend was dat in zo'n tijd iedereen mee-
werkt. Zo ging de stoet op weg naar het veer Doornenburg 
om daar, door de Duitsers, overgezet te worden naar 
Pannerdse kant en zich vandaar te melden in Zevenaar. 

In de groep waren ook mensen uit Elden. Eén van de 
vrouwen had een zus in Duiven wonen, die op een 
boerderij woonde. Dus toen de stoet richting Zevenaar 
ging, kwam deze op een splitsing op de dijk te staan. 
Men kon twee kanten op. De groep met Grad en Riek 
sloegen dus links af in de richting van Duiven en na een 
uurtje duwen en trekken met de boerenwagen vol spul-
len kwam de groep op de boerderij. Het was een vrij 
grote boerderij voor die tijd, met twee paarden. Er 
waren vier jongens, een moeder en een meisje. Zij deden 
in die tijd loonwerk. Al na een paar dagen kwam Grad 
aan de praat met die jongens. Ook liep daar zowat dag 
en nacht het hoofd van de school, meester Berendsen. 
Hij was daar ook het hoofd van het Rode Kruis en samen 
met Willem, de oudste zoon op de boerderij, zat hij bij 
de ondergrondse, hetgeen Grad niet ontgaan was.

Maar ook daar moest de groep na veertien dagen weg. 
Inmiddels was het wel november geworden Op last van 
de Duitsers werd de groep gescheiden. De vluchtelingen 
uit Arnhem zouden richting Groningen moeten. Dankzij 
de voorspraak van meester Berendsen en zijn rechter-
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hand, een Duivense huisarts, kreeg Riek een vergunning 
dat ze als hoogzwangere vrouw niet vervoerd mocht 
worden naar Groningen.

Via Groessen en Duiven ging het in de richting van 
Varsseveld en omstreken. Als laatste ging Riek per boer-
enwagen, maar nu wel met een paard daarvoor. Riek zat 
op bevel van de dokter prinsheerlijk in een rookstoel, 
haar benen omzwachteld met dekens. Zo ging het tot 
Doetichem, waar ze werden ondergebracht in een 
school om te overnachten. Bovendien was daar eten en 
drinken; en stro om in te slapen.

De volgende morgen ging de stoet weer op pad met de 
wagen in de richting van Varsseveld; op naar het oude 
tramstation, de centrale post van het Rode Kruis. Daar 
zagen Grad en Riek weer een bekende; de heer Berendsen, 
hoofd van het Rode Kruis, en zijn mede-werkers. Grad en 
Riek moesten naar een grote    boerderij. Bij de deur van 
de waskeuken werden ze door de heer des huizes ont-
vangen. Ze probeerden zich voor te stellen. Maar dat 
was niet nodig, dat deed hij wel. Hij was Evangelisch 
gezind, speelde orgel in de kerk en was waarschijnlijk 
ook nog ouderling. Hij had echter nooit om evacués 
gevraagd, maar werd gedwongen mee te werken. Toen 
Riek vroeg of zij een paar eieren of wat melk kon kopen, 
kreeg ze als antwoord, dat er niets verkocht werd.

De evacués werden toegelaten tot de spoelkeuken, waar 
een potkacheltje stond met tien stukjes hout, de voor-

raad voor een dag. Er waren ook twee mensen uit 
Duiven, oud 80 jaar, met een dochter van rond de 47 
jaar. Grad en Riek werden voor de nacht op de deel met 
de ladder boven de koeienstal in het stro geïnstalleerd.

Nadat de boer te kennen had gegeven dat er niets 
gekocht kon worden, was Riek op onderzoek uitgegaan. 
Bij de eerst volgende boerderij klopte ze op de deur. Een 
boerin verscheen, Riek vroeg hoe ze haar daar in de 
streek aanspraken; gewoon met juffrouw was het  ant-
woord. Op de volgende vraag, of ze een paar eieren en 
melk kon kopen, kreeg ze ja te horen. De boerin vroeg 
bij wie ze ondergebracht waren. Ze wees de boerderij 
aan. Inderdaad, zei de boerin, daar kunt u niets kopen, 
want het is mijn eigen broer. Bovendien kwam ze nog 
meer aan de weet. Er waren boven in woning van haar 
broer vier slaapkamers met op iedere kamer een tweep-
ersoons bed, compleet met linnengoed en alles wat er 
bij hoorde. 

Met deze wetenschap dokterde Riek en Grad een plan-
netje uit voor de volgende dag. Nadat Grad en Riek de 
volgende morgen een beetje surrogaat thee hadden 
gedronken en een sneetje brood hadden gegeten, bleef 
Grad op de boerderij bij de oude mensen. Riek ging met 
de kleine in de kinderwagen lopend naar het dorp naar 
de centrale post van het Rode Kruis. Daar kwam ze al 
heel gauw de heer Berendsen tegen en die was nieuws-
gierig of ze een goede plaats had. Toen zij alles had 
verteld wat er sinds de vorige middag gebeurd was, 
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zette Berendsen haar in een kantoortje met een kop sur-
rogaat. Met zijn collega Bloembergen ging hij naar de 
boer, waar Grad en Riek logeerden. Grad: "Ik liep buiten 
op de boerderij en zag deze twee mensen mijn richting 
opkomen. Zij zeiden mij netjes gedag en gingen naar de 
achterdeur. De boer was  zo bij hen. Toen ik probeerde 
dichterbij te komen, gingen zij de deel op. Ik gauw door 
de spoelkeuken naar binnen. Ik heb daar alles kunnen 
horen wat deze twee mensen de boer voorhielden. 
Direct zouden alle vier de slaapkamers ter beschikking 
moeten komen, zo niet dan ging hij met hen mee. Daar 
schrok deze grote boer toch wel van en ineens was hij 
heel klein, bang dat hij niet op zijn eigen boerderij kon 
blijven. Hij was nu wel overtuigd van ernst en gaf direct 
toe."

Dus toen Berendsen en Bloemberg terug waren op de 
Rode Kruispost, waar Riek al die tijd zat te wachten, 
kreeg ze de mededeling dat ze de bedden boven mocht 
gebruiken. Dat gold ook voor de andere mensen. Alles 
was dus ineens geregeld. Wel werd afgesproken dat 
Grad, Riek en de kleine zo spoedig mogelijk naar een 
ander evacuatie adres zouden gaan. Tenslotte boterde 
het niet meer zo goed tussen de boer en hen.

Nauwelijks was Riek terug van het Rode Kruis of de boer 
stond al te kloppen aan de deur van hun verblijf. Ze zat 
net aan de soep, die door de keukenwagen werd 
uitgedeeld.

"Binnen," riep ze en de boer stapte binnen. 
"Goede middag - smakelijk eten," zei hij.
Riek er direct bovenop: "U zult vanmiddag wel iets beters 
gehad hebben''. 
De boer negeerde de opmerking  en vroeg: "Vanwaar 
had ik de eer van dat bezoek vanmorgen gehad?" 
Riek: "Van mij en zorg nu maar dat de boel klaarligt, dan 
kan ik zo beginnen met het opmaken van de bedden." 
En af ging de boer. Even later kwam de boerin en viel 
Riek om de hals met het verzoek of ze het haar maar niet 
wilde aanrekenen, want zij had niets te zeggen. Enfin, 
de bedden werden opgemaakt en voor het eerst na 19 
september werd weer eens in een echt bed geslapen.

Na een paar dagen had mijnheer Berendsen voor Grad 
en Riek een ander evacuatieadres gevonden bij een jong 
gezin van de leeftijd van Grad en Riek, met een heel 
oude moeder in huis. 

De jonge boer was wel de baas op de boerderij, maar de 
oude moeder werd wel geraadpleegd. Het waren hard 
werkende mensen in een oud boerderijtje met buiten-
muren van een meter hoog en dan begon het dak. Ze 
hadden een paar koetjes, wat jong vee en een paar kle-
ine pony's. Bij de boerderij lag naar schatting zo'n 12 tot 
15 hectare grond, waarop bieten, koren en vooral knol-
len voor wintervoer werden geteeld. Ook hadden ze 
varkens, maar dat mocht eigenlijk niet in die tijd. 
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Grad en Riek kwamen tegen het middaguur binnen. De 
keukenwagen was juist langs geweest. Met koolsoep in 
een pannetje werden ze door de jonge vrouw des huizes 
opgevangen. De koolsoep ging onmiddellijk naar de 
varkens en ze mochten aan tafel mee-eten; lekker     
ouderwets, bij een keuterboer. Herman, de heer des 
huizes, werkte ook nog bij de plaatselijke coöperatieve 
in- en verkoop vereniging van vee- en varkensvoer.

Rond half december 1944 begon het vlees en spek ook 
bij het boertje op te raken. Maar na een gesprekje met 
mijnheer Berendsen kreeg de boer een bericht, dat hij 's 
vanavond om acht uur in Westerdorp, gelegen tegen 
Varsseveld, een heel geslacht varken kon ophalen. Hoe 
dat moest, moesten hij en Grad maar uitzoeken.

Dus Grad en Herman overlegden hoe ze dat varkentje 
zouden wassen. Op de bewuste avond zou Herman met 
zijn fiets en Grad met de fiets van Daatje, de vrouw van 
Herman, ieder gewapend met een schoon laken en een 
grote jute zak in de richting van Westerdorp gaan. Maar 
Herman had al verteld, dat langs het fietspad met zand-
weg een boer woonde, die lid was van de NSB. Zij droe-
gen zwarte pakken. Op de heenweg was niets te zien. 
De tocht terug was moeilijker. Ieder had een half varken 
in een laken gewikkeld en dan een grote jute zak erom 
en met deze zak op de rug en zo op de fiets. De afspraak 
was om de zak weg te gooien als er zich iets onveiligs 
zou voordoen. Plotseling stonden daar ineens twee 
zwarten op de dam bij die boer. Grad is hard doorg-

ereden en Herman erachteraan, met de kostbare 
vleeswaren op de rug. Thuis doken Grad en Herman 
direct in de hooiberg en verborgen de buit onder het 
hooi en stro. Daarna gingen ze rond het huis kijken of 
die NSB'ers hen gevolgd waren. Ze hadden geluk; ze 
waren niet gevolgd. Bovendien was er weer spek en 
vlees  en kon men weer een paar maanden vooruit.

In die tijd  kwamen er ook nog steeds Duitsers terug uit 
Duitsland met colonnes gevangen Russen, die voor de 
Duitsers loopgraven en putjes moesten graven. Tegen de 
avond  gingen die Russen op eten uit. Zo kwamen ze ook 
een keer bij de boerderij van Herman aan de deur en 
vroegen met mond- en gebarentaal om melk en brood, 
want van de Duitser kregen ze alleen maar koolsoep. 
Herman en Grad waren op het land om knollen te rooien 
voor het vee en Riek was alleen thuis. Zij gaf deze 
mensen ieder twee dubbele boterhammen met beleg en 
deed hun kruikje vol met melk. Ook ging zij naar boven 
om voor ieder nog een worstje uit de mand te halen; 
deze werden volgens streekgebruik in gehakseld hout 
gelegd om zo goed te blijven. Die Russen waren na-
tuurlijk erg blij en gingen weg. Maar de volgende avond 
stonden ze weer aan de deur. Toen was echter iedereen 
thuis en Daatje, de boerin, ging naar de deur. En die 
Russen probeerden Daatje duidelijk te maken, dat ze die 
vrouw met de dikke buik moesten hebben. Maar ze  
konden praten als Brugman, zij kregen niets en Riek 
hield zich schuil. Jaren daarna, toen Grad en Riek een 
auto hadden en weer eens bij Herman en Daatje kwamen, 
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heeft Riek het verhaal verteld. Verbazing alom, maar ze 
konden er ook om lachen. Ook was het gebruik van ele-
ktriciteit niet toegestaan. Voor dat doel zat er een        
zekeringenhouder op de paal, waarlangs de leidingen 
naar de boerderij gingen, waaruit de zekeringen ver-
wijderd werden. Alles was toen nog bovengronds, waar-
mee slimme rakkers wel raad konden. Met behulp van 
een lange spar werd boven in de paal de zekeringhoud-
er overbrugd met twee haken en een beugel en zie daar 
…….er was licht in de duisternis. Er was dus elektrisch 
licht, terwijl anderen in het donker zaten. Dat kon natu-
urlijk goed gaan, zolang het duurde. Op een dag 
waarschuwde een goeie Hollander de boer, dat er con-
trole kwam. Toen was het uit met de pret moest weer 
teruggegrepen worden naar het petroleumstelletje om 
een beetje licht te hebben.

Rond oud en nieuw 1944/45 zou het tweede kindje van 
Grad en Riek komen. Riek zat die avond met de oude 
moeder kousen te stoppen en keek zo af en toe naar de 
klok. Maar die oude vrouw had allang in de gaten dat 
Riek een beetje onrustig werd. Ze had al tegen Grad 
gezegd, dat hij maar een tijdje naar bed moest gaan, 
zodat hij alvast wat gerust had. Buiten lag de sneeuw 
langs de wegen zo'n anderhalve centimeter hoog en 
tegen middernacht was het zover. Daar gingen Riek en 
Grad met hun koffertje tussen twee rijen sneeuw op weg 
naar het bejaardenhuis, waarvan een stukje ingericht 
was als kraamafdeling. Nauwelijks binnen kreeg ze de 
eerste weeën.  Nadat Riek was afgeleverd bij de kraam-

juffrouw, kon Grad weer gaan. Voor hem was de afdel-
ing gesloten. Dus zat er niets anders op dan wachten en 
van tijd tot tijd te gaan informeren. Na binnenkomst van 
Riek kwam er nog een tweede kraamvrouw binnen, die 
aldoor maar riep: "Oh ma, o Theed.", de hulp inroepend 
van haar man, hetgeen  door merg en been ging. De 
weeën van Riek waren pardoes verdwenen. Op 2 januari 
1945, even voor halftien, werd het kind van de tweede 
kraamvrouw geboren, en bijna direct erna, om half tien, 
werd Sjaak (Jacobus Maria) geboren.

Nadat de normale termijn van tien kraamdagen voorbij 
was, mochten de twee kraamvrouwen nog langer        
blijven. Daar werd dan ook dankbaar gebruik van 
gemaakt. Bovendien kregen ze allebei ook nog een  
mutsje, dat de moeder/directrice van het bejaardenhuis 
had gebreid. Ze was weliswaar NSBer, maar heeft na de 
oorlog slechts één dag vastgezeten. 

Jaren later is Riek met Sjaak nog eens naar dat bejaarden-
huis geweest als dank. In de oorlogsjaren waren er 19 
kinderen in het bejaardentehuis geboren, maar Riek was 
de enige die ooit nog daar terug is geweest als dank 
voor de goede behandeling. 

Het leven na de geboorte ging weer zijn gewone gang. 
Treinen vol met mensen, uit de streek rond Rotterdam, 
werden naar Varsseveld vervoerd om weer voor de TOD 
te werken en als die dan als dieren in colonne door 
Varsseveld trokken, dan gaven de bakker en winkeliers 
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brood en andere levensmiddelen aan de gevangenen. 
Dat mocht niet van de begeleiding. Grad heeft  zo ver-
schillende keren brood enz. van die winkeliers gekregen 
om stiekem uit te delen. Een keer kreeg hij zelf een 
geweerloop tegen de borst. Vlug wegwezen, was het 
devies van de bewaker. De volgende dag gebeurde alles 
weer opnieuw. Nog altijd hulde aan deze winkeliers.

Verder ging het leven door en zo zachtjes aan kwam er 
een grote stroom Nederlanders de grens over. Deze 
mensen zaten onder het ongedierte en ziekten en 
waren, na lange marsen, vaak de uitputting nabij. Er 
werden mensen gevraagd om deze mensen te helpen. 
Hiervoor werd een schoolgebouw schoongemaakt en 
provisorisch ingericht. Daar werden deze mensen gedo-
ucht en ontluist.  Ze kregen dan schoon goed en 
schoeisel, zodat ze naar het schone gebouw konden 
gaan. De verlaten school werd dan weer schoonge-
maakt. Grad en Riek moesten zich ook iedere avond 
douchen. Zo ging dat door tot 30 maart 's morgens; de 
dag waarop Varsseveld bevrijd werd.

's Avonds hadden de Duitsers nog een luiterwagen,  zo'n 
trekwagen op vier wielen, in beslag genomen. Die 
zouden ze zo terugbrengen, maar die wagen hebben ze 
dus nooit meer teruggezien. Slapen deden ze al helemaal 
niet meer, al doken Herman en Daatje nog even de kof-
fer in. Rond half vijf in de morgen zag Grad, door een 
klein deurraamp, een colonne soldaten voorbij trekken. 
Zowel aan de linker- als rechterkant en daarachter reden 

kleine rupsvoertuigen. Zo trokken ze de boerderij voor-
bij. Dan zag je een hele tijd niets. Grad was al in een 
lichtelijke staat van opwinding geraakt, want hij had aan 
de helmen al gezien, dat deze niet van Duitsers waren. 
Herman bleef echter moeilijk te overtuigen, maar toen 
het lichter werd, gaf hij Grad gelijk. De bevrijding was 
begonnen! Met zijn allen zijn ze daarna schoorvoetend 
de straat opgegaan. Daar kregen ze de eerste sigaret en 
tjoklat chocolade, die door de geallieerden werden 
uitgedeeld.

's Middags gingen Grad en Riek naar het centrum van 
Varsseveld. Daar hingen aanmoedigings-biljetten voor 
vrijwilligers t.b.v. de grenswacht, afdeling Gelderland. 
Grad heeft zich nog diezelfde dag opgegeven, maar 
behoefde de eerste maand niet  op te komen. Hij bleef 
nog wat vrijwilligerswerk doen, terwijl Riek de handen 
vol had aan twee kinderen.

Dus na een maand meldde Grad zich in Gaanderen bij de 
school, bij een commandant met de rang van kapitein, 
die tevens hoofd van de school was. Aangezien 
Gaanderen niet ver van Varsseveld af lag, ging Grad 's 
avonds nogal eens naar het evacuatieadres, samen met 
een collega, die tegenover het evacuatieadres woonde. 
In Gaanderen kregen ze een uniform, evenals de nodige 
andere spullen en gereedschappen. Er werd geoefend in 
het marcheren en waren er schietoefeningen op een 
schietbaantje bij Ulft met Duitse mitrailleurs en geweren. 
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Met de kapitein kon Grad wel redelijk overweg. Spoedig 
kreeg hij een dienstfiets om daarmee naar zijn ouderlijk 
huis in Dreumel te gaan, want er was geen vervoer van-
uit Gaanderen naar Dreumel. Zo is hij tweemaal op de 
fiets naar Dreumel geweest. De eerste keer over het 
Looveer en kwam zo in Huissen. Van daaruit kon hij naar 
de Stadsblokkenweg om te gaan kijken of er nog iets in 
ons huisje was. Het huis lag geheel in elkaar. Maar de 
kelder had een stenen gewelf en was dus nog intact. Hij 
heeft er even ingekeken en zag dat warempel het servies 
en nog andere spullen er nog lagen opgeborgen. 
Aangezien hij geen vervoer had om de spullen mee te 
nemen, is hij over Nijmegen naar Dreumel gefietst met 
het idee om de spullen op een later tijdstip op te halen. 
In Dreumel was iedereen nog in leven. Gelukkig was dit 
ook in Wamel het geval. Geen doden of vermisten. Grad 
bleef daar een dag en kon trots vertellen dat ze er een 
zoon bij hadden gekregen. Met de wetenschap dat nie-
mand in de familie in de oorlog gebleven was, kon Grad 
weer op de fiets terug naar  Varsseveld om dit aan Riek 
te vertellen. 

Toch ging hij nog even langs de Stadsblokkenweg om te 
kijken of hij de spullen in de kelder bij iemand kon 
onderbrengen. Maar dat was niet meer nodig, want 
alles wat waarde had was al weg. De buren waren intus-
sen ook teruggekomen, maar die heeft Grad niet 
gesproken. Met enige zekerheid kan worden 
aangenomen, dat die zich over de spullen hadden ont-
fermd, netjes gezegd; gestolen. Met die wetenschap is Grad in uniform van de grensbewaking
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hij weer op het fietsje gestapt en naar Varsseveld ge-
fietst om Riek in te lichten. Daar stonden ze, levend en 
wel met twee kinderen, maar zonder bezittingen.

De volgende morgen moest Grad weer naar Gaanderen 
om te oefenen: marcheren, wachtlopen, instructies en 
heel veel nieuwe dingen leren. Hij kreeg er ook veel     
vrijheid.  Zo was het een mooie zomer. Bij de school in 
de buurt liep een riviertje. Daar waren de leden van de 
grenswacht vaak in te vinden. Intussen moest Riek zich 
vermaken op het evacuatieadres. 's Avonds ging Grad 
vaak naar Varsseveld naar ma en de kinderen. Maar toen 
werd de afdeling Gaanderen verplaatst naar Dinxperlo, 
post Südewick. Het was afgelopen met het mooie lev-
entje. Aangekomen in Dinxperlo werd hem duidelijk 
gemaakt, dat er een kok werd gezocht.  Dus werd hij kok 
voor ongeveer vierentwintig man. De uren werden 
ingedeeld en er werd wacht gelopen op de post bij de 
doorgangen naar Duitsland. 

Tussendoor is Grad nog eenmaal op de fiets naar 
Dreumel gegaan. Hij is toen bij Doornenburg over het 
veer gegaan. Een schoenmaker uit Gendt, die ook bij de 
grenswacht zat, wilde ook wel eens zien hoe zijn huis 
erbij lag. Grad is daar vandaan over Nijmegen naar 
Dreumel gegaan. Na een week in Dreumel geweest te 
zijn kreeg Grad bij het afscheid geld van zijn moeder om 
ook Riek en de kinderen over te laten komen. De vraag 
was alleen hoe? 

Enfin op de post Dinxperlo, waar Grad inmiddels als kok 
werkzaam was, woonde de melkboer die met de wagen 
Dinxperlo bevoorraadde en van kruidenierswaren 
voorzag. Na met die man gepraat te hebben werd 
duidelijk dat die man zijn voorraad in Tiel moest gaan 
aanvullen. De afspraak werd gemaakt dat hij Riek en de 
kinderen tot Tiel zou meenemen. Maar hij mocht daar 
nergens bij de Waal komen om hen over te zetten. Dus 
werd  doorgereden tot tegenover Bato's Erf steenfabriek, 
die tussen Dreumel en Heerewarden ligt. Daar is de Waal 
op zijn smalst om over gezet te worden. De man heeft 
Riek daar met de kinderen achtergelaten en is terug naar 
Tiel gegaan. Terwijl Riek daar aan het water zat, zag ze 
aan de overkant een paar mannen lopen, die aan het 
koeien melken waren. Op het geroep van Riek om haar 

Voart Boumans Oma Boumans
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over te zetten seinden ze terug dat ze eerst de melk weg 
moesten brengen. Daarna zouden ze haar komen opha-
len. En inderdaad kwamen ze terug om haar en de kin-
deren met een bootje over te zetten. 

En nadat ze zich bekend had gemaakt, als de vrouw van 
Grad Boumans, die op de Rooijsestraat gewoond had, 
werd zij en de kinderen met de sjees naar Dreumel 
gebracht. Dus die waren voorlopig in Dreumel bij Voart 
en oma ondergebracht. Zo af en toe ging Riek ook met 
de kinderen naar haar thuis in Wamel. 

De oorlog was voorbij. Iedereen was nog in leven. Er 
waren twee kinderen bij. Voor de rest bezaten ze niets 
en hadden geen eigen plaats om hun hoofd neer te leg-
gen maar waren vast van plan om iets van hun leven te 
maken.
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Ouderlijk huis van Grad te Dreumel heden ten dage
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Hoofstuk 4 - Terug in de stad

Grad en Riek hadden al van 1943 in Arnhem gewoond 
en wilden graag terug naar die stad. In korte tijd waren 
zij stads-mensen geworden (stadsen zoals ze dat in het 
Land van Maas en Waal noemen). Riek begon iedere 
week naar Arnhem te liften om zo bij Gemeente een 
woonvergunning in de wacht te slepen. Uiteindelijk had 
ze iedere week wel een vaste liftplaats. Na een vijftal 
weken was het raak: een woning op Tulpstraat 9 in de 
wijk Heijenoord. Van de bewoners werd beweerd dat ze 
dood waren. Maar toen Riek bezig was het huis  schoon 
te maken, kwam de oude bewoonster, mevrouw Schols 
terug. Zij woonde voorheen in het huis met haar broer, 
maar deze was gestorven. Deze mededeling was een bit-

tere tegenvaller voor Riek, die evenals mevrouw Schols 
er even van bij moest komen  Maar ze werden het eens. 
Mevrouw Schols zou de voorkamer gebruiken en de 
familie Boumans de achterkamer. De keuken zou geza-
menlijk gebruikt worden. Het was maar goed dat Grad 
in dienst was en niet alle dagen thuiskwam. 

Na de grensbewaking, heeft Grad twee jaar kampbe-
waking gedaan in Kamp Avegoar. Als bewaker eerste 
klas werkte hij vierentwintig uur en was achtenveertig 
uur vrij. Stilletjes had hij gehoopt dat hij nu een woning 
zou krijgen toegewezen, maar zo werkte dat niet in de 
stad.

In de achtertuin van Tulpstraat 9: 
Riek met Wim en Sjaak Wim en Sjaak

Grad op Kamp Avegoaor

Eind 1946 werd het gevangenkamp Avegoar opge-
heven. Op het laatst liepen daar 6 bewakers rond zonder 
gevangenen. Grad werd op wachtgeld geplaatst en ging 
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op zoek naar een andere baan. Op 
7 maart 1947 begon hij bij de 
machinefabriek Thomassen in De 
Steeg. Met een groep van 12 man 
werd hij omgeschoold tot 
machinebankwerker.De opleiding 
duurde drie maanden.

Geijss, een rechercheur, werd er voor gekozen om  mev-
rouw Schols langs gerechtelijke weg een verzoek tot 
huisuitzetting van het gezin Boumans te laten aan-    
vragen. Uiteindelijk waren er twee rechtszittingen nodig 
voordat Riek met een brief van Mr. van Brakel op een 
zaterdagmorgen naar wethouder van der Ham werd 
gestuurd. Deze moest binnen 24 uur een andere woning 
voor de familie Boumans vinden. En inderdaad op de 
maandagmorgen erna lag er een toewijzing: een 
noodwoning op de Geitenkamp.
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Op 9 september 1948 werd Ton (Antonius Maria) nog op 
de Tulpstraat 9 geboren. Dertien dagen erna kreeg Riek 
een storting. Die was zo ernstig dat dokter Drost het niet 
aandurfde om haar thuis te houden. Zij moest naar het 
ziekenhuis, waar zij de eerste twee weken tussen leven 
en dood zweefde. Wim en Sjaak waren boos op de stoep 
voor het huis gaan zitten, omdat ze niet met de hoge 
Rode Kruiswagen mee mochten rijden. Zij werden in 
Dreumel ondergebracht. 

En na drie maanden in het ziekenhuis te hebben gelegen 
kwam ze weer naar de Tulpstraat 9 en begon ook voor 
haar weer een beetje normaal leven, al was ze nog heel 
zwak. Ook de kinderen Wim en Sjaak kwamen weer 
thuis. Zij speelden in de buurt en gingen af en toe naar 
bakker Berentsen, al was het maar om te gaan ruiken, 
wanneer de geschilde appeltjes van Riek op de bakoven 
gedroogd werden.

Maar nu begon de zoektocht naar een eigen woning 
serieus, want nog altijd had het gezin inwoning bij mev-
rouw Schols. Via bemiddeling van de heer Van der 

Noodwoningen aan de Moslaan



Hoofstuk 5 - De Geitenkamp

De toewijzing betrof een noodwoning aan de Eikstraat 
9.  Het was een klein huisje, maar het lag heel mooi. 
Wanneer je de deur uitging liep je pardoes de zandbak 
van Speer in, het grote zandlichaam van de huidige snel-
weg tussen Velperbroek en Arnhem-Noord. Daarachter 
lagen bosschages. Minstens twee keer per jaar kwamen 
daar soldaten oefenen. Dan werden er putjes gegraven 
en 's avonds waren er oefeningen met lichtkogels. 

Wanneer je de bosschages voorbij was, bereikte je park 
Rosendaal. Dat was een groot bos rond het kasteel 
Rosendaal, wel bekend van de Bedriegertjes. 
In juli gingen Wim, Sjaak en Ton, soms met Riek bosbes-

sen plukken. Emmers vol. Wel moest je de parkwachter 
vijf cent toegang tot het park betalen. Het was dan ook 
altijd spannend of je hem zou zien of niet, daar in dat 
donkere bos met hoge wuivende bomen. In de zomer op 
zondag ging de familie vaak naar de Postbank, een grote 
heivlakte achter park Roozendaal en Beekhuizen. Het 
waren vier heerlijke jaren.

Grad werkte sinds februari 1949 als leerling machine 
bankwerker bij de machinefabriek Thomassen in de 
Steeg. Elke ochtend op de fiets naar De Steeg en dan 's 
avonds weer terug, door weer en wind. En als hij 's 
zomers thuiskwam was het snel eten en naar de volks-
tuin: bloemen telen, bessen laten groeien en groenten 
telen. Bij dit alles was hij ook actief lid en bestuurslid van 
de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) en, zoals het 
katholieken sinds het Mandement van 1954, betaamde, 
lid van de Katholieke Volkspartij (KVP) en van de 
Katholieke Radio Omroep (KRO). En dat hebben de kin-
deren geweten. Want was er weer eens een verkie-zing, 
dan moesten zij pamfletten in de brievenbussen doen; 
folderen en canvassen in het hedendaagse, politieke 
lingo genoemd. Met gevaar voor eigen leven      gingen 
de jongens op pad, zeker als er weer eens zo'n grote 
hond achter de brievenbus stond te blaffen.  

Na vier jaar in de noodwoningen gewoond te hebben, 
begon de buurt te veranderen. Intussen was Sjaak mis-
dienaar geworden en moest vaak vroeg door een paar 
enge bosjes naar de monumentale St. Jozefkerk aan de De familie aan de Eikstraat 9
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Rosendaalseweg. Soms moest hij ook naar het militaire 
tehuis Bronbeek, want dat ressorteerde onder de 
Jozefparochie.  Was er weer een oud-Indiëganger ges-
torven dan nam kapelaan Van Wijk Sjaak mee op de 
brommer naar Bronbeek; de voeten in de fietstassen, 
waarin ook de misspullen zaten. En na de mis werd er 
ontbeten op de residentie van de gouverneur; de kape-
laan en de gouverneur aan de ene kant en Sjaak aan de 
andere kant van die lange tafel. 

Op een mooie zondagmorgen in de lente van 1953 ging 
de hele familie naar de kerk. Sjaak zag zijn schooljuf-
frouw, mevrouw Hulst. Zij was alles voor hem; maar ook 
juffrouw Hulst was vol lof over zijn prestaties op de 
lagere school. Het gesprek kwam op de loop door de 
bosjes 's morgens en de afstand tussen de noodwoning 
en de kerk. Daar moest iets aan gedaan worden, vond 
de juf. Nu was de man van de juf, de heer H.C. Hulst, 
bestuurslid van de Woningstichting Eusebius, en binnen 

Woonvergunning voor huis aan de Dr. Schaepmanlaan 4Huis aan de Dr Schaepmanlaan 4
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een maand had hij een bovenhuis aan de Dr. 
Schaepmanlaan 4 geregeld.

hoe het met het koken ging, antwoordde hij lakoniek: 
"Als ze het niet met de vork kunnen eten, dan hebben ze 
altijd nog een lepel." 

Luchtfoto van de wijk de Geitenkamp 
(huis Dr. Schaepmanlaan 4 tegen over flat links boven)

De jongens als zeeverkenners

Voor kasteel Rosendaal

In 1956 hadden Riek en Grad een winnend lot uit de 
Staatsloterij. Dat leverde genoeg geld op voor twee 
bromfietsen van het merk Zündapp en de bijbehorende 
leren jassen. Daarmee kon Grad sneller op de fabriek 
komen en 's zomers konden ze samen toeren. Dat is ze 
overigens een keer noodlottig geworden toen ze op de 
dijk bij Huissen werden aangereden door een auto. 
Ineens lagen Grad en Riek beiden in het ziekenhuis. Riek 
bleek er slechter aan toe te zijn en moest langer blijven. 
Grad ging overdag werken en de kinderen maakten het 
eten klaar. Aardappels schillen hadden ze thuis al gel-
eerd en koken bij de welpen, de junior afdeling van 
Katholieke Verkennerij. Op de vraag van Riek aan Sjaak, 
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Gezin Boumans voor de deur op de Dr. Schaepmanlaan

Schoolfoto (van links naar rechts): Ton, Sjaak en Wim
Virtuele foto ter gelegenheid van 25 jarig huwelijk van Grad en Riek in 1968, 

want Jacques was in de VS en Ton op Curaçao

Foto Grad en Riek ter gelegenheid van 25 jarig huwelijk



Daarna hebben de jongens successievelijk het ouderlijk 
nest verlaten. Sjaak ging in 1956 naar het seminarie om 
priester te worden; veranderde prompt zijn naam in 
Jacques. in 1965 ging Ton, op zijn zestiende jaar, naar de 
marine. En als laatste verliet Wim het huis om te trou-
wen. In 1970 kwam Jacques weer even thuiswonen, 
toen hij uit de VS kwam. Hij had vóór zijn wijding het 
seminarie verlaten; of zoals hij zelf zegt: hij ging voor 
het zingen de kerk uit. En weer had hij zijn naam ver-
anderd; nu in Jak. 

Met de jongens het huis uit begonnen de laatbloeiers 
met een inhaalslag. Riek haalde haar rijbewijs in 1973; 
ze was 54 jaar toen ze begon te lessen. Grad was koud 
veertien dagen 65 jaar of hij haalde zijn rijbewijs.  
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Grad met tante Nel op hoogte 80 Grad bij de eerste DAF

Riek bij de Volvo



Met de auto bezochten ze de kinderen en kleinkinderen 
in Doesburg, Zwolle en Ede, in Herwijnen en Utrecht en 
in Anna Paulowna. Bovendien werd de auto gebruikt 
voor bezoekjes aan familie, vrienden en kennissen in het 
Land van Maas en Waal, de Betuwe en de Achterhoek. 

Grad is bij Thomassen opgeklommen van bankwerker 
(kloknummer 374) tot voorman (kloknummer 1374; de 
1 gaf aan dat hij bij het kantoorpersoneel hoorde). 

Hij was medeoprichter van de Kern, de voorloper van de 
ondernemingsraad en later medeoprichter van de OR. 
Hij zat in een aantal commissies. Zo was hij lid van de 
Ziekenkas Thomassen, maar ook lid van de commissie 
Kleine Verzuimen en van de commissie Verbeterde 
Werkmethoden/Ideeënbus.

In 1974 vierde Grad zijn 25 jaar dienstverband bij 
Thomassen. Er was een receptie op de fabriek en hij 
kreeg een speld. 's Middags werd met de familie        pan-
nenkoeken gegeten in Velp. 

Foto van de kinderen en kleinkinderen

Grad en Riek hebben samen altijd hard gewerkt. Riek 
had zo haar werkhuisjes waar ze schoonmaakte bij mev-
rouw Hiensch op de Huygenslaan, Meurs op de Paasberg, 
Batenburg op de Hoogkamp, Stoffel op de Braamberg, 
Scheltus op Monnikkenhuizen, Borgerhof op de 
Hoogkamp en op de pastorie.
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25 jarig jubileum bij Thomassen in 1973

Grad krijgt de speld van Thomassen bij zijn 25 jarig jubileum
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Voorafgaand aan 1976, het jaar waarin hij gepen-
sioneerd zou worden, kreeg Grad reeds zijn "oude-lullen-
dagen" en ging hij met Riek naar een Pensioen-   train-
ing. Op 19 maart 1976 nam hij afscheid van Thomassen 
en ging met pensioen. Dat werd gevierd en er werd 
uitgebreid aandacht besteed aan dit feit door het perso-
neelsblad De Koppeling. Overigens kwam hij daarna nog 
geregeld op de fabriek om rondleidingen te doen. Daar 
was hij al mee begonnen tijdens de afbouw naar zijn 
pensioen. Hij heeft dat nog 5 jaar gedaan, totdat het 
bedrijf onherkenbaar veranderd was. 

Ondernemingsraad van Thomassen (Grad is 4e van links)



Dwarsdoorsnede van een gasmotor-compressor-aggregaat waar Grad jaren lang aan gewerkt heeft
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Tijdens hun pensioen namen 
ze het er goed van. Ze ont-
braken niet bij feesten en par-
tijen. Trouw bezochten de club 
voor gepensioneerden van 
Thomassen. 

In in oktober 1984 vlogen ze 
voor het eerst, naar Engeland 
voor een bezoek aan Jak, Mary 
en Yke. 

De Koppeling besteedde aandacht aan het afscheid van Grad
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Grad en Riek op een feest

Grad en Riek op bezoek in Londen



In 1996 zijn Grad en Riek verhuisd van het bovenhuis 
aan de Dr. Schaepmanlaan 4 naar een kleiner huis aan 
Tuinstraat 140. Alles is daar gelijkvloers en er is een lift. 
Dat is wel handig, want Grad heeft nog wel eens last van 
ademnood en sukkelt met open benen. Intussen maakt 
hij wel het centrum van Arnhem onveilig met zijn scoot-
mobiel. 

Grad in zijn scootmobiel

Grad en Riek 55 jaar getrouwd

Verder zijn ze bezig om zich te verzekeren van hulp voor 
hun echte oude dag en kijken uit naar een bejaarden/
verzorgingtehuis.
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Op 19 maart 2001 is Grad 90 jaar oud en 25 jaar gepen-
sioneerd. Riek is dan 83 jaar. Ze waren op 25 februari 
van dat jaar 58 jaar getrouwd. 

Grad 90 jaar Riek 83 jaar

Ze hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Ze wonen 58 
jaar, meer dan de helft van hun leven, in de stad Arnhem, 
en ...
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... zijn na al die jaren echte stadsen geworden.








