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Van de redactie 
In dit tiende bulletin van de Werkgroep Historie Worsum staan twee geschiedenissen van 
Worsumse panden. 
We beginnen met Worsumseweg 2. Zo’n 200 jaar geleden of nog eerder werd hier een huis 
gebouwd waar vele generaties van Lin, allemaal kleermakers, hebben gewoond. Eind 19de eeuw 
vestigt zich hier de boerentimmerman Tinus Loeffen. In de 20ste eeuw volgen nog diverse 
bewoners. De huidige bewoners vanaf 1975 zijn Dirk Ahrens en Rosalie Dimpudus. 
Het tweede verhaal behandelt de geschiedenis van Worsumseweg 14: Stapperskamp of 
Stalburgkamp. In 1823 wordt de boerderij gebouwd door Lamert Willems. De boerderij gaat 
verschillende keren over van vader op zoon tot 1985 wanneer de laatste en vijfde generatie 
Willems - Wim van Stapperskamp - overlijdt. De nieuwe eigenaren zijn Albert van Hezewijk en 
Annie Renkens. Na een grondige verbouwinging 1999 wonen zij in de vernieuwde Stapperskamp. 
 
 
 

WORSUMSEWEG 2 
over kleermakers en boerentimmerlieden 

 
Mede-auteur: Mw. Eef van Hout 
Met dank aan: Jo Loeffen, Jan Jacobs, Dirk en Rosalie Ahrens, Annie Arts, Rob van Lin 
 

Samenvatting 
De oudste bebouwing op deze plek stamt van 
vóór 1832. Jacobus van Lin, kleermaker, is 
eigenaar. Hij is aan het begin van de 19de 
eeuw uit Duitsland naar Overasselt gekomen. 
Na hem volgen nog diverse van Lins, allemaal 
kleermakers. Dat loopt door tot het begin 
van de 20ste eeuw. Na de families Schel en 
van Rens vestigt zich boerentimmerman 
Tinus Loeffen. Rond 1950 trouwen zijn 
pleegkinderen Leo Wolvers en Mientje 
Straatman. In 1957 kopen Jan Theunissen 
en Riek Fleuren het huis. Na een verbouwing 
van de timmerwerkplaats tot woning komen 
Jan Arts en Annie van Duinhoven. In 1970 
wordt het huis verkocht aan Ruissink. Drie 
jaar later komt de familie Arnold die er 
twee jaar woont. Sinds 1975 wonen Dirk 
Ahrens en Rosalie Dimpudus op 
Worsumseweg 2. 
 
19de eeuw 
We hebben niet kunnen achterhalen wanneer 
voor het eerst op de plek op nr. 2 aan de 
Worsumseweg werd gebouwd. Vast staat dat 
er in 1832 een huis stond. 
  

 
Minuutplan 1832 met de Munkhof, Worsumsche 
Hof en Hooge Hof. 
Erf met woning nr. 101 (*) en kavel 100 zijn 
eigendom van Jacobus van Lin 
 
In het kadaster staat Jacobus van Lin, 
kleermaker, geregistreerd als eigenaar. De 
naam van de vorige eigenaar Jan Lamers, 
landbouwer te Wijchen, is doorgehaald. Het 
bezit is eenvoudig en klein. Het bestaat uit 2 
kavels met de nummers 100 en 101.  Het 
bouwland (nr. 100) is 45 are en 60 ellen 
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groot1. Huis en erf (nr. 101) zijn 1 are en 66 
ellen2. 
 
Afkomst 
De genealogie van de familie van Lin is 
uitgezocht door Rob van Lin3. De oorsprong 
moeten worden gezocht in het plaatsje Linne 
bij Roermond. Rond 1690 vestigde ene 
Johannes uit Linne zich in het nu Duitse 
Nergena bij Kessel. Daar kreeg hij de naam 
Jan van Lin. In 1811 vestigde zich de eerste 
van Lin in Overasselt. Dat was de kleermaker 
Jacques van Lin. Hij wordt de stamvader van 
een hele reeks kleermakers.  
 
Jacques van Lin en Aldegonda 
Roosmalen 
Jacques van Lin (RK) (1776-1843) werd 
gedoopt in Kessel (D) in 1776. In 1811 trouwt 
hij Aldegonda Roosmalen (1783-1854) in 
Overasselt. Ze krijgen 4 kinderen: 
Wilhelmus (Guilaume, Willem) (1813), 
Martinus (1818), Theodora (1818) en 
Catharina (1820). Twee kinderen sterven 
jong. Martinus wordt niet ouder dan 19 jaar. 
Catharina slechts 1 jaar. 
Aldegonda wordt in 1843 weduwe. Zij 
overlijdt in 1854 op 71-jarige leeftijd.  Huis 
en grond worden verdeeld over de twee 
kinderen Willem (kleermaker) en Theodora. 
Een deel van de bouwgrond gaat naar 
Theodora (perceel nr. 438), huis met erf (nr. 
101) en het andere deel van de bouwgrond 
(nr. 439) gaat naar Willem. 
 
Theodora van Lin en Henricus 
Ebben 
Theodora (naaister) (1818-1895) trouwt in 
1845 met Henricus Ebben (kleermaker en 
boerenarbeider) (1814-1858) uit Beugen.  Ze 
krijgen 6 kinderen waarvan er 4 jong 
overlijden. Twee meisjes, Hendrika (1851) en 
Hendrina (1858) worden volwassen. In 1873 
verlaat de weduwe Theodora met haar 
kinderen Worsum en verhuist naar Heumen.  

                                                 
1 4.560 m2 
2 166 m2 
3 http://www.van-lin.nl/pages/startpaginapag.html  

Volgens de kadastergegevens wordt het huis 
in 1875 verkocht aan kleermaker Lambertus 
van Lin. 
 

 
Worsumseweg 2 in ca. 1957 
Foto collectie G. Rooijakkers 
 
Lambertus en Jacobus van Lin 
Wie is Lambertus van Lin? Vreemd genoeg 
komt deze naam niet voor in de 
genealogische database GENLIAS. Een 
verklaring zou kunnen zijn dat hij een 
geboren Duitser was. De aantekeningen in 
het kadaster maken ons ook niet veel wijzer. 
Zijn levensloop blijft een raadsel.  
Lambertus van Lin, kleermaker, heeft in het 
kadaster nr. 556. Op het blad rechtsboven 
(volgende pagina) zijn de namen Martinus en 
Maria van Lin bijgeschreven. De betekenis 
hiervan is onduidelijk. Martinus en Maria 
zijn waarschijnlijk broer en zus en kinderen 
van Willem van Lin4 (1813-1871) en Elisabeth 
Klabbers5 (1810-1872). 
Perceel B101, bestaande uit huis en erf, is in 
1879 doorgehaald. De nieuwe eigenaar heeft 
nr. 619: Jacobus van Lin (1844-1887), 
kleermaker. Hij is de oudste zoon van Willem 
van Lin en Elisabeth Klabbers. Moet hij zijn 
broer Martinus (1849-1905) en zus Maria 
(1846-1896) uitkopen? 
Jacobus blijft ongehuwd en overlijdt in 1887 
op 43-jarige leeftijd.  

                                                 
4 Eigenaar nr. 176 van perceel nr. 188 Sleeburgsestraat. 
Huidig huisnummer 3 en 3A (van Hout en Arts) 
5 Dochter van Tilleman Klabbers; (half)zus van Andries 
Klabbers 
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Uit de aantekeningen en doorhalingen op het 
blad van Jacobus van Lin kunnen we opmaken 
dat in 1881 een “slooping” plaatsvindt. In 
1882 wordt een huis gesticht, niet op 
perceel B101, maar op perceel B439. Het 

toenmalige huis werd dus afgebroken en 
maakte plaats voor een nieuw huis.  
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Familie van Lin en Winius 
Rond 1875 is er dubbele bewoning. Op nr. 98 
wonen Jacobus, Maria (zus) en Elisabeth 
(dochter) van Lin. Op nr. 98A woont het 
gezin Winius. Het zijn landbouwer Martinus 
Winius uit Overasselt, zijn vrouw Wilhelmina 
van Aanhout uit Wijchen en hun dochters 
Hendrika Christina en Maria. 
 
Familie van Lin 
Vanaf 1881 is de familie Winius vertrokken. 
Jacobus van Lin, zijn zus Maria en dochter 
Elisabeth bewonen het nieuwe huis. In 1887 
overlijdt Jacobus gevolgd in 1896 door zijn 
beide huisgenoten. 
 
Cornelis Schel en Johanna Maria 
van den Broek 
Tot 1905 woont dit echtpaar op Worsum. Ze 
trouwden in 1894. Cornelis Schel, 
dienstknecht, is van Overasselt. Johanna 
Maria van den Broek, dienstmeid, van Gassel. 
In 1905 vertrekt het gezin met hun 
kinderen naar Gassel. 
 
Jacobus van Rens en Geertrui 
Winius 
Rond 1905 komt landbouwer Jacobus van 
Rens (1840-1921) uit Wijchen met zijn gezin 
naar Worsum. De samenstelling van het 
gezin is ingewikkeld. Jacobus van Rens heeft 
kinderen uit zijn eerste huwelijk met 
Christina Zuidema. Geertrui Winius (1856-
1916) heeft ook kinderen uit haar eerste 
huwelijk met Arnoldus Hendriks. Samen 
krijgen ze nog Christina (1887) en Arnoldus 
(1888). 
 
Martinus Loeffen en Stientje van 
Rens 
Tinus Loeffen (1891-1950), timmerman uit 
Overasselt trouwt in 1921 met Christina van 
Rens (1887-1955). De ouders van Stientje 
zijn overleden. De overige huisgenoten zijn 
vertrokken zodat Tinus en Stientje het huis 
voor zich alleen hebben.  
Tinus is een boerentimmerman. Hij maakt en 
repareert alles wat boeren zoal nodig 
hebben, bijvoorbeeld kruiwagens, karren en 

ladders. Hij is ook wielmaker. Hij kan een 
houten spaken wiel maken met een stalen 
band (hoepel). Kinderspeelgoed zoals 
blokkendozen en kruiwagentjes maakt hij 
ook. Doodskisten zijn op bestelling en op 
maat leverbaar. Machines zijn er nog 
nauwelijks. Jan Jacobs van de Munnikhof 
kwam als kleine jongen vaak in de werkplaats 
van Tinus. Hij herinnert zich nog uit de 
oorlogsjaren een lintzaag met een vliegwiel 
dat werd aangedreven door twee mannen. In 
1932 schafte Tinus een dieselmotor aan. 
Tijdens de oorlog had hij daar weinig aan 
omdat er geen diesel was te krijgen.  
Zoals zoveel anderen heeft Tinus een stel 
geiten voor de melk. Ze zijn vaak grazend te 
zien in de berm van de Worsumseweg. 
Tinus en Stientje krijgen zelf geen kinderen 
maar wel drie pleegkinderen. Het eerste is 
Wim Vredeveld. Het tweede kind is Mientje 
(Wilhelmina Elisabethe) Straatman (1925-
1986).  Mientje was geboren in Elst en is 
daar ook overleden. Het derde kind is Leo 
Wolvers, zoontje van een zus van Stientje. 
Leo (Adrianus Leonhardus) Wolvers (1922-
1997) werd geboren in Wardhausen bij 
Kleef, Duitsland. 
 
Leo Wolvers en Mientje Straatman 
De kinderen Mientje en Leo groeien samen 
op in het pleeggezin op Worsum. Ze worden 
verliefd en trouwen. Dat kan omdat ze geen 
familie van elkaar zijn. Dochter Annelies 
wordt in 1950 geboren. Stef volgt in 1952 en 
Herman in 1953. Na de verhuizing naar Elst 
komt hun laatste kind Lea. 
 

 
Leo Wolvers en Mientje Straatman 
Copie bidprentje uit collectie Jo Loeffen 
 
Theunissen en Arts 
In 1957 koopt Jan Theunissen het huis van 
Leo Wolvers. De timmerwinkel wordt 
verbouwd tot woonhuis zodat er 2 gezinnen 
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kunnen wonen. Het zijn Jan Theunissen met 
Riek Fleuren en vanaf 1959 ook Jan Arts 
met Annie van Duinhoven. Achter het huis 
verschijnt een bescheiden varkensstal. In 
1970 verhuizen beide echtparen met 
kinderen naar het dorp in de Meeuwenstraat  
waar ze opnieuw buren worden. 
 
Ruissink 
In 1970 wordt het huis verkocht aan 
Ruissink sr. Hij woont met zijn dochter in de 
achterste woning. Zijn zoon, architect-
constructeur, bewoont het voorhuis met 
echtgenote en drie kinderen. Na het 
overlijden van Ruissink sr. wordt het huis in 
1973 verkocht.  
 
Arnold 
Van 1973 tot 1975 is de familie Arnold uit 
Beek-Ubbergen eigenaar en bewoner. 
 
Ahrens 
Sinds 1 augustus 1975 wordt het huis 
bewoond door de familie Ahrens. Het 
echtpaar Dirk Ahrens (1930) en Rosalie 
Dimpudus (1932) kwam van Nijmegen waar 
ze een herenmodezaak hadden. Eerst in de 
Molenpoortpassage en daarna vanaf 1984 in 
de Ziekerstraat.  
 

 
Worsumseweg 2, september 2010 
Achter de huidige voordeur had Tinus Loeffen 
een geitenstal. 
Foto: Harrie Joosten 
Dirk werd geboren in Dronrijp, Friesland in 
een gezin van 9 kinderen. Vader was 

aannemer. Zijn hele werkzame leven zat hij 
in de mode. Hij begon kort na de oorlog in 
Den Haag en eindigde in Nijmegen. In de 
periode daartussen werkte hij als verkoper 
in modezaken in Londen, Parijs en 
Amsterdam. In de Parijse periode 
ontmoette hij zijn partner Rosalie. 
Rosalie Dimpudus werd geboren in Medan op 
Sumatra, Indonesië. Ze komt uit een gezin 
van 6 kinderen. Haar vader werkte voor het 
gouvernement. Na de onafhankelijkheid van 
Indonesië vertrekt het gezin in 1949 naar 
Nederland.  
 

 
Dirk en Rosalie Ahrens, oktober 2010 
Foto: Harrie Joosten 
 
Net als Dirk gaat zij naar Parijs om daar als 
au pair te werken. Op Koninginnedag in 1960, 
tijdens het jaarlijkse bal op de Nederlandse 
ambassade, ontmoet ze Dirk. De vonk slaat 
over. Een jaar later trouwen ze. Dirk en 
Rosalie kregen drie kinderen die een tijdlang 
op Worsum hebben gewoond: Christina 
(1961), Hansjorg (1962) en Leonore (1963). 
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WORSUMSEWEG 14 
Stapperskamp of Stalburgkamp 

 
 
Mede-auteur: Mw. Eef van Hout 
Met dank aan: Jan van Hout, Sjef Klabbers en Henk Willems 
 

Samenvatting 
Worsumseweg 14 is bekend onder twee 
namen: Stapperskamp en Stalburgkamp. Vijf 
generaties van de familie Willems zijn 
verbonden met deze plek. In 1790 koopt 
Willem Willems het perceel landbouwgrond. 
In 1823 bouwt zoon Lamert Willems de 
boerderij. Kleinzoon Willem Willems gevolgd 
door achterkleinzoon Lambertus Willems 
zetten het bedrijf voort. Wim Willems is de 
vijfde en laatste generatie. Deze vrijgezel, 
bekend als Wim van Stapperskamp, overleed 
in 1985. Vanaf die tijd zijn Albert van 
Hezewijk en Annie Renkens eigenaar. In 
1999 werd de oude boerderij afgebroken en 
de nieuwe Stapperskamp gebouwd. 
 
Stappis Camp, Stapperskamp of 
Stalburgkamp 
De boerderij aan de Worsumseweg 14 staat 
bekend onder twee namen: Stapperskamp en 
Stalburgkampa. De oorsprong van deze 
namen is onduidelijk. Stalburg is een 
merkwaardige naam omdat onder dezelfde 
naam in 1697 een perceel van de Schatkuil 
wordt genoemd dat gelegen is in het 
Overasseltse Broek bij Nederasselt. In een 
akte uit 1687 staat de naam Stalburgs Camp 
voor een perceel in de buurt van de 
Hammalsbergh.  
 
Door de Stichting Provinciale Gelderse 
Monumentenraad is de boerderij getypeerd 
als hallehuis met dwarsdeel en gedateerd 
tussen 1850 en 1925b. 
 
Willem Willems en Anneke 
Cornelissen 
Er bestaat een transportakte uit 1790c over 
de verkoop van Stalburghs Camp, gelegen op 

Worsom, aan de echtelieden Willem Willems 
en Anneke Cornelissen (volgende pagina). 
In een andere akte uit het Oud Rechtelijk 
Archief, d.d. 13 september 1740 komt de 
naam Stappis Camp voord. Volgens deze akte 
erft Maria Mechteld Lonten, van Catharina 
Maria Stappis, “Huijs Hoff en Bouwland met 
nog een Weijden van ongeveer Drie en een 
halven Mergen Stappis kamp genaamt”. Een 
verklaring zou kunnen zijn dat Stappis Camp 
en Stapperskamp twee namen zijn voor 
hetzelfde perceel.  
 
Lamert Willems en Hendrina 
Lucassen 
Het staat niet vast in welk jaar voor het 
eerst een boerderij verschijnt op nr. 14 aan 
de Worsumseweg. Zeker is wel dat er in 
1832 een huis stond6. De waarschijnlijke 
bouwer is Lamert Willems, de zoon van 
Willem Willems en Anneke Cornelissen. 
 

 
Minuutplan 1832 Worsumseweg met Bloemershof 
en twee naburige panden. 
Erf met woning nr. 235a en kavel 235 zijn 
eigendom van Lamert Willems 
                                                 
6 Het bidprentje uit 1985 van Wim van Stapperskamp 

vertelt dat de boerderij was gebouwd in 1823. 
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In het kadaster staat Lamert Willems, arbeider uit Nederasselt geregistreerd als eigenaar met 
nr. 114. Het bezit bestaat uit 2 kavels met de nummers 235a en 235.  Het bouwland (nr. 235) is 1 
bunder en 48 are groot7. Huis en erf (nr. 235a) zijn 1 are en 90 ellen8. 
 

 

                                                 
7 14.800 m2 
8 190 m2 
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Transport geregistreerd den 17e Junii 1790 
Compareerde voor de ondergetekende erfpagteren des Ampts 
tusschen Maas en Waal, Thunnis Thijssen en Peternella Hijnen Ehl.9 
en verklaren de comparanten wettig verkogt, gecedeerd en voor een 
welbetaalde somma van agt honderd en vijftig guldens in vollen 
eijgendom getransporteerd te hebben, zulks doende en in kragt 
dezes, aan Willem Willems en Anneke Cornelisse Ehl., seeker perceel, 
dartien ackers Bouwland, genaamd den Stalburghs Camp, groot agt 
hond10 geleegen op Worsom, in den Kerspel Overasselt, palende 
Oosten de weduwe Toon Peters, Zuijden en Westen de 
Hoogwelgeboore Vrouwe Douariere de Godin11, Noorden Hendrik 
Hendriks, zijnde vrij allodiaal Erff en goed en niet bezwaard dan 
alleenlijk in de Ordinaire Verponding met Drie Gulden, nog bezwaard 
onder de Overasseltsche Schouwe met een Roede groesdijk12 in ´t 
vack Sub Num: 18, nog belast om het perceel Bouwland genaamd den 
Stalsburchs Camp gehorende bij den Bouwhof den Worsumsen Hoff 
uijt te wegen als van ouds over het vork13 na het gemeene Straatje 
na de Noord Oosten kant, voords Ampts, Dorps, buur en andere 
lasten en Heeren Schattingen14 als van ouds en met recht daar toe 
gehorende zijn, en verdere gemeene lasten en voords met zodane 
active en passieve servituten15, over en uijtwegen, regt en 
geregtigheden als van ouds en met regt daar toe zijn gehorende, 
bekenne de Comparanten, geen regt of eijgendom, aan het 
gelibelleerde16, getransporteerde perceel Bouwland te Reserveren, 
maar daar van ten Eenemaal onterfft, ongoed en ontregtigd te zijn, 
in en ten Erffelijken behoeven van de getransporteerden med 
belofte van vrijinge en waringe, Jaar en dag en voords ten Eeuwigen 
Dagen als Erffkoop regt is, alles onder verband en Submissie als na 
regten. 
In Waarhijds Oirkonde is deze door de Comparanten en 
Erfpaghteren, na dat aan laast gemelde gebleken was de quittantie 
van betaalde 40e  penn.17 eijgenhandig ondertekend, tot Overasselt 
den 16 junij 1700 Negentig 
Dit merk + heeft Theunis  Thijssen eijgenhandig getekend. 

 

                                                 
9 echtgenoten 
10 1,12 ha 
11 Wendela Eleanora ten Hove, dochter van David ten Hoven, weduwe van Willem Munter (1ste huwelijk) en Jan Carel Godin 

(2de huwelijk) 
12 grasland langs dijk 
13 vertakking 
14 grondpacht 
15 erfdienstbaarheden 
16 definitief 
17 2,5% overdrachtsbelasting 
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Volgens het bevolkingsregister van 1830 
wonen op de Stapperskamp arbeider Lamert 
Willems 64 jaar, zijn vrouw Hendrina 
Lucassen 43 jaar en hun enig kind Willem 
Willems die dan 10 jaar oud is. Uit een 
notariële akte van 1824 blijkt dat Lamert 
toen ook al in Overasselt woonde. Hendrina 
Lucassen is geboren in Overasselt. Van 
Lamert is dat niet bekend. Hij overlijdt in 
1846 waarna zijn zoon Willem het bedrijf 
voortzet. 
 
Willem Willems en Hendrina 
Theunissen 
In 1858 trouwt Willem (1821-1893), schilder 
van beroep, met Hendrina Theunissen (1820-
1885). In 1861 krijgen ze hun enige kind 
Lambertus Willems (Bert) (1861-1957). Aan 
de Willems kant is er niet veel familie. Aan 
moederskant daarentegen komen er  - na het 
overlijden van schoonmama Hendrina 
Lucassen in 1868 -  een hele rits 
familieleden in huis wonen:  
− broer Lamert komt in 1869. Hij overlijdt 

in 1882 in het krankzinnigengesticht te 
Zutphen 

− broer Peter  blijft tot 1871 en vertrekt 
dan naar Groesbeek 

− zus Wilhelmina wordt weduwe en trekt in 
1876 ook in op de Stapperskamp waar ze 
tot haar dood in 1891 blijft wonen 

Moeder Hendrina overlijdt in 1885 en haar 
man Willem volgt in 1893. 
 
Lambertus Willems en Anna Maria 
Jans 
Bert trouwt in april 1888 met Anna Maria 
Jans – een nichtje van de familie van Hout18 
geboren te Escharen dat als weeskind door 
haar ooms en tantes is opgevoed. 
In tegenstelling tot de generaties daarvoor 
is dit een kinderrijk huwelijk. Ze krijgen 9 
kinderen, 6 zoons en 3 dochters, waarvan er 
6 volwassen worden: Piet (1889), Bert 
(1893), Marie19 (1897), Drika20 (1902), Wim 
(1904) en Anna21 (1906). In 1896 waren 2  

                                                 
18 Schaapskooi, Heegseveldweg 
19 Trouwde Philippus van Zuijlen 
20 Trouwde Petrus Hendrikus van Hout 
21 Trouwde Johan Meussen 

zoontjes van 11 maanden en 5 jaar binnen 
een maand overleden en ook in 1900 
overlijdt er een zoontje van 15 maanden. 
 

 
Stapperskamp 1936 
Lambertus Willems (1861-1957) en Anna Jans 
(1866-1938) 
Foto collectie Henk Willems 
 

 
21 juli 1956: 4 generaties Willems in de 
mannelijke lijn. Van oud naar jong: Lambertus, 
Bert, Lambert en jongste telg Bert 
Foto collectie Jan van Hout 
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BertWillems (1861-1957) en Anna Jans (1866-
1938) 
Foto collectie Jan van Hout 
 

 
Stapperskamp in 1984 na herstel van 
brandschade door blikseminslag 
Foto collectie Jan van Hout 
 

 
Van links naar rechts: 
Voorste rij: M van Zuijlen-Willems  (Lienden); A 
Meussen-Willems (Reuver); A Willems-Jans; H 
van Hout-Willems (Drika, Schaapskooi); L 
Willems; W Willems (tot 1985 Overasselt) (Wim);  
Achterste rij: B Willems (Vogelzang) (Bert); P 
Willems (Malden) 
Foto collectie Jan van Hout 
 

 
Broer en zus: Wim en Drika (van Hout) in 1984 
80ste verjaardag van Wim van Stapperskamp 
Foto collectie Jan van Hout 
 
Bert was een bijzondere man. Van hem is 
bekend dat hij tijdens de watersnood van 
1926, toen de Stapperskamp in het water 
stond, naar familie in Nijmegen uitweek en 
vrouw en kinderen op de zolder van de 
boerderij achterliet. Hij wilde de zaken 
graag op zijn manier geregeld hebben. Vrouw 
en kinderen hadden niet zoveel in te 
brengen. Of dat nou kwam omdat hijzelf 
enig kind was geweest? 
Moeder Anna was vroedvrouw in de buurt en 
had altijd een mand met kraamspullen klaar 
staan bij de deur. Ze overleed in 1938.  
De meeste kinderen waren toen al 
uitgevlogen. Marie trouwt met Dries van 
Zuylen (Worsum) en vertrekt naar Linden in 
1922, Bert en Drika Willems trouwen in 1928 
op dezelfde dag met Marie en Hend van 
Hout (Worsum). Anna trouwt in 1946 met 
Jan Meusen en Piet met Geetruida Janssen. 
 
Willem Willems 
Bert Willems bleef samen met zoon Wim 
achter op de boerderij.  In 1957 overleed 
Bert op 96-jarige leeftijd. De erfenis wordt 
geregeld. De inventarislijst van machines, 
gereedschap en huisraad is bewaard 
gebleven.
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Landbouw inventaris 
− lange kar 
− korte kar 
− wanmolen 
− bieten snijder 
− paarden tuig 
− drankmolen22 
− 5 eiken tonnen 
− 2 lederen aardappel 

zeeven 
− 2 eierkisten en 2 korven 
− schoffelmachine 
− 1 eg 
− ploegreepen lijsten23 en 

kartouwen 
− in voorraad gebruikt 

graan en meel 
− 60 zakken 
− 3 lantaarns 
− 2 spadeschoppen 
− 1 bijl en 1 hiep24 
− 1 klosspa25

                                            
22 Gekookt varkensvoer 
23 Ketting tussen haam en kar 
24 Rechthoekige handbijl 
25 Speciale spa voor het splijten 

van boomstronken 

 
− 3 dorsvlegels 
− 4 rieken 
− 3 gavels 
− 4 emmers 
− 4 schoffels en hakken 
− varkens en 

kippenbakken 
− 4 30 L melkkannen 
− melktems26 en emmer 
− 2 ladders 
− 1 stroo mes en stroo 

ezel27 
− 2 platte schoppen 
− 2 zeisen en 2 zichten 
− haargetauw28 
− 5000 kg hooi 
− 80 vim29 koren 
− varkens en geslacht 
 

                                            
26 Melkzeef 
27 Mes en bok  voor hakselen van 

stro 
28 Gereedschap voor scherpen van 

zeis en zicht 
29 Vim is 100 garven 

Inboedel 
− 4 kasten 
− 4 tafels 
− 18 stoelen 
− 1 fornuis met pijp 
− 1 kachel met pijp 
− 5 bedden 
− 15 dekens 
− 26 lakens 
− 4 ledikanten 
− vaazen, beelden en 

schilderij 
− klok en wekker 
− 2 hanglampen 
− overtrek voor bedden 
− kleeren per persoon 
− 1 naaimachine 
− 3 rijwielen 
− potten en pannen 
− servies 
− steriliseerglazen en 

ingemaakt 
− diverse huishoudelijke 

artikelen 
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Wim bleef tot zijn dood in 1985 op 
Stapperskamp wonen. Hij werd 81 jaar. Deze 
verstokte vrijgezel stond bekend als “Wim 
van Stapperskamp”. De neven en nichten 
hebben de boerderij met het omliggende 
land verkocht aan van Hezewijk. 
 
Albert van Hezewijk en Annie 
Renkens 
In 1985 koopt Albert van Hezewijk huis en 
land van de erven Willems. Het eerste jaar 

wordt het huis verhuurd aan 
vakantiegangers. Daarna wordt het huis 6 
jaar lang gehuurd door Frans Wijnakker en 
Ine Arts. Daarna volgen Bas van den Brink 
en Maria van den berg, ook weer 6 jaren.  
In 1999 wordt het oude huis gesloopt en 
begint de nieuwbouw van de huidige 
Stapperskamp. Op 1 november 1999 verhuist 
het gezin van Albert en Annie met de 
kinderen Mirjam (1975) en Bart (1977). 
 

 
 
 
Dankwoord 
− Mw. E. van Hout (Nijmegen) voor haar speurwerk in het bevolkingsregister. 
− Jo Loeffen voor informatie over zijn oom Tinus Loeffen. 
− Jan Jacobs en Annie Arts voor hun jeugdherinneringen van Worsum. 
− Dirk en Rosalie Ahrens voor hun levensverhaal. 
− Rob van Lin (Wijchen) voor de stamboomgegevens van de familie van Lin. 
− Jan van Hout en Henk Willems (Groesbeek) voor foto’s en gegevens over Stapperskamp. 
− Sjef Klabbers voor gegevens over de familie Klabbers. 
 
Colofon: 
Dit bulletin is een uitgave van de Werkgroep 
Historie Worsum, opgericht in 2004. 
http://www.overasseltpromotions.nl 
http://www.dorpsplatformoverasselt.nl 
 
Leden: Hennie Arts; Piet Arts;  
Piet van Casteren; Grad Gerrits;  
Albert van Hezewijk; Harrie Joosten 
Ton van Raaij; Gerard Rooijkakkers;  
Piet van Zuijlen; 
 
Correspondentie: 
Harrie Joosten 
Worsumseweg 3 
6611KT Overasselt 
T 024-6221644 
E harrie.f.p.joosten@freeler.nl 
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c Gelders Archief blok nr. 0182: Oud Rechtelijk Archief van het Land tussen Maas en Waal, Vrijwillige 
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d Gelders Archief blok nr. 0182: Oud Rechtelijk Archief van het Land tussen Maas en Waal, Vrijwillige 

Rechtspraak, Protocol van Bezwaar, inv. nr. 137, pag. 5, akte 13 september 1740 


