HOOGE HOF
van ca. 1700 tot 2010
Mede-auteur: Mw. Eef van Hout
Met dank aan: W. de Bruijn, L. Klabbers, A. Arts, J. Gijsbers, M. Schoenmakers en
G. Schoenmakers

Samenvatting

De boerderij de Hooge Hof aan de
Worsumseweg 6 zoals we die vandaag kennen
is gebouwd rond 1949. In 1942 brandde de
oude Hooge Hof totaal af na een
blikseminslag. Alleen een schuur met woning
bleef gespaard. Deze staat nu nog op het
erf van de familie Schoenmakers.
De Hooge Hof hoort tot de oude
boerderijen van Worsum, maar is niet zo oud
als de Sleeburg, Munnikhof, de Heegt of
Worsumsche Hof. Wanneer de eerste Hooge
Hof werd gebouwd staat niet vast. De
vroegste bronnen wijzen op een bouwjaar
rond 1700 met als eerste bewoners
Hendrick Jurriaans en Ijtje Martens. In de
19de eeuw is Munter van Sleeburg eigenaar.
Zijn laatste pachter is Rut van Raaij. De
kinderen van Ruth kopen de boerderij in
1852. Rond 1869 wordt gesplitst. Aan de
schuur wordt een woonhuis gebouwd waar
zoon Martinus gaat wonen. Zijn broer Hend
woont in de oude boerderij. Vanaf nu krijgen
beide boerderijen hun eigen geschiedenis. In
1929 vetrekken de laatste van Raaijs van de
Hooge Hof om plaats te maken voor Thei
Kesseler. Zijn dochter Annie trouwt Antoon
Arts en woont tot op vandaag in de
boerderij. Door de brand van 1942 verdwijnt
de Hooge Hof. De boerderij van 1869 blijft
gespaard. Hier wonen achtereenvolgens de
families Gijsbers, Klabbers (1910) en
Schoenmakers (1937-heden).
Van de oorspronkelijke boerderij van ca.
1700 is alleen de schuur tot op vandaag
blijven bestaan.

Voor 18de eeuw

In middeleeuwse geschriften uit de tijd van
de Benedictijnen van St. Valéry en de
Cisterciënzerinnen
van
Nieuwklooster,

Grafenthal1 wordt de Hooge Hof niet
genoemd. Wel komt de benaming “Hof
Hochworsum” voor. Bij eerste beschouwing
is het niet duidelijk of hiermee de
Worsumsche Hof of de Hooge Hof wordt
2
bedoeld. In de leenaktenboeken van 1677
komt de Hooge Hof niet voor. Dit maakt het
waarschijnlijk dat de Hooge Hof na 1677 is
gebouwd.

18de eeuw

De volgende gegevens zijn gevonden in het
Oud Rechtelijk Archief van het Land tussen
Maas en Waal, Vrijwillige Rechtspraak,
Protokol van Bezwaar3.
In 1697 is de Hooge Hoff eigendom van
Gerard van Swanenburgt en Maria Johanna
Dis…4. Om er een huis te mogen bouwen
moet het recht daartoe worden verkregen
van het echtpaar Sophia van der Moelen en
Egbert Rengers, de adellijke eigenaren van
de havezate Sleeburg. De prijs voor het
recht is 8 kippen. Daarnaast moet in 1700
grond worden gekocht van de eigenaren. Die

1

Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder
Vallis comitis zu Asperden im Kreise Kleve.
Robert Scholten. Verlag des Historischen
Vereins für Geldern und Umgegend, Geldern
1984. ISBN 3-921760-12-7.
2
Register op de Leenaktenboeken van het
Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen naar
het oorspronkelijke handschrift. Uitgegeven
door: Mr. J.J.S. Baron Sloet, Dr. J. van Veen en
Jhr. Mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Het
Kwartier van Nijmegen. Bewerkt door Mr. J.J.S.
Baron Sloet, en Jhr. Mr. A.H. Martens van
Sevenhoven. Uitgegeven door de Vereniging
Gelre. Arnhem, S. Gouda Quint (1924).
3
Gelders Archief, toegang 0182
4
Zie 3; deels onleesbaar
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prijs is 100 gulden. Hendrick Jurriaens en
Ijtje Martens kopen het recht en de grond.
De Hooge Hoff is kennelijk de aanduiding
van een stuk grond zonder bebouwing. Er
staat immers nog geen huis of boerderij.
In 1703 staat het huis er, want het wordt
door Hendrick Jurriaens en Ijtje Martens
verkocht voor 250 gulden aan Hermen de
Bruijn uit Malden en Tijske Tonisse uit
Overasselt. Hermen en Tijske kopen er nog
een halve morgen bij.

Tussen maart 1703 en juli 1705 verkopen
Hermen en Tijske het bezit aan Jan
Reijnders van der Horst en Ijtje Aerts.
Hiervan is geen akte gevonden. Maar in juli
1705 verkopen Jan en Ijtje aan Fest
Goossens en Jenneke van de Sand “huijs en
hoff en bouwland”.
Hoe het met de Hooge Hof is gelopen tussen
1705 en 1830 weten we niet.

Oud Rechtelijk Archief van het Land tussen Maas en Waal, Vrijwillige Rechtspraak,
Protocol van Bezwaar 7 maart 1703
Hendrick Jurriaens en Ijtje Martens cederen voor 250 gld aan Hermen de Bruijn en Tijske Tonisse huijs en
hoff groot enen halven mr.5 op Worsum op den Hooge Hoff met den last van acht hoenderen met 2 gld. te
betalen jaarlics.
Deselven cederen voor 250 gld aan Henrick en Jan Tonisse een halven mr. hofland oost Hermen de Bruijn
west coper

19de eeuw

Het wel en wee van de Hooge Hof en zijn bewoners in de 19de eeuw is beter bekend. Dat hebben
we te danken aan de Franse bezetters (1795-1813). Zij voerden het kadaster in, de burgerlijke
stand en belastingen. Het leenstelsel en het tiendrecht werden afgeschaft. Dit was erg nadelig
voor de grootgrondbezitters. Hun inkomsten gaan achteruit. Ze ontvangen geen tienden meer
maar pacht. De overheid heft belasting op de grond.
Door deze omstandigheden verkoopt Munter van Sleeburg in 1852 al zijn Overasseltse
bezittingen. De Hooge Hof is één van de 46 veilingkavels. De weduwe van Rut van Raaij is in dat
jaar pachter.

5

morgen
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Ligging van de percelen

Er is iets opvallends aan de ligging van de percelen van de Hooge Hofin 1852. Andere hoven van
Worsum zoals de Sleeburg, Munnikhof, de Heegt en Worsumsche Hof hebben de meeste gronden
dicht bij huis. Dat ligt ook voor de hand in verband met een goede bedrijfsvoering. Bij de Hooge
Hof gaat dit niet op. De huiskavel is maar 1,3 ha groot6. De overige 16,6 ha grond ligt verder van
huis. Hoe is dit te verklaren?
We kunnen veronderstellen dat oorspronkelijk, dus vòòr de bouw van de Hooge Hof, de grond
(perceel nrs. 102-104) bij één van de naburige boerderijen hoorde. Misschien de Worsumsche
Hof of de Heegt.

Aan huis ligt een kavel bouwland van 1,3 ha (nr. 102). De rest is tuin (nr. 103), schuur (nr. 102a) en huis met
erf (nr. 104). De schuur zal later worden omgebouwd tot boerderij door uitbreiding met een woondeel.
Perceel nr. 373 langs de Sleebergsche Straat is weiland van ’Het dorp Overasselt’. Perceel nr. 100 en de
woning van nr. 101 is van de kleermaker Jacobus van Lin. Perceel nr. 99 en de woning op nr. 98 is van de
arbeider Adriaantje Teunissen.

De betreffende grond is zanderig en dus niet erg vruchtbaar. De plek is wel uitermate geschikt
voor bewoning. Het is namelijk hooggelegen op een rivierduin. Een soort terp, maar dan op een
natuurlijke manier ontstaan. Een prima plek om droge voeten te houden. De stichter van de
Hooge Hof heeft hier voor gekozen: een droge plek om te wonen en vruchtbare grond op enige
afstand.

6

Perceel nr. 102: splitsing 1870

Werkgroep Historie Worsum, Bulletin Nr. 9, april 2010

3

Situering: Links slingert zich de Worsumsche Straat. Onder loopt de ‘Weg van Grave naar Cleve’
(Valkstraat). Rechtsonder begint de ‘Weg naar het Heumensche Zand’. Het is een laan met aan weerszijden
opgaande bomen. De hoofdweg loopt door richting dijk via de Vogelzang.
Het grootste perceel bouwland is nr. 169 van 4,4 ha, de Mars genoemd.
Perceel nr. 170 is aangeduid als zand. Hier is veel zand gewonnen. De putten die zo ontstonden zijn na de
tweede wereldoorlog volgestort met puin van de kapot gereden Valkstraat.
Perceel nr. 171 aan de Valkstraat, de Kromakkers, is ook bouwland. Aan de overkant van de Valkstraat liggen
andere percelen van de Hooge Hof.
Percelen nrs. 172 en 173. De Wever, hoorden niet bij de Hooge Hof.

Andre van Zuijlen7 zegt over ‘de Mars’ het
volgende: “(de marsch) 1724: een hofstede
de Mars genaemt, gelegen aan de Meer.
Een tamelijk laag gelegen gebied weiland ten
oosten van de buurtschap Worsum tussen

7

een heuvelrug, De Hucht genaamd in het
zuiden en een tochtsloot, de Meer genaamd,
in het noorden, waar blijkens de aangehaalde
plaats vroeger een boerderij stond.
Maers, mannelijk marsch, mersch = laag, nat
weiland.

Andre van Zuijlen: Scriptie “De Toponymie van
de Drie Gelderse Plaatsen Driel, Gendt en
Overasselt” (1963)
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Situering: Boven loopt de ‘Weg van Grave naar Cleve’ (Valkstraat). Rechtsboven begint de ‘Weg naar het
Heumensche Zand’. Onderaan loopt de Ban Dyk van de Maas van links naar rechts.
De percelen nr. 264 en nr. 265 (het Laag) zijn bouwland. De overige percelen zijn weiland.
De nummers 267 en 268 zijn aangeduid als water, waarschijnlijk dijkkuilen ontstaan door uitschuring door
ijsschotsen of dijkdoorbraken.

Situering: boven Ban Dyk, onder de Maas. Rechts liggen 3 kolken, de ‘Lange Krib’ genoemd ter hoogte van de
‘Erpe Waay’.
In de uiterwaarden ligt een rijswaard (grienden) (nr. 282) enkele percelen hooiland. Perceel nrs. 282 + 284
vormden samen de ‘Schenskens’. Nr. 283 is de Randwijcks Waard.
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Veiling 1852

Andries Cornelis Willem Munter van Sleeburg
verkoopt in 1852 al zijn Overasseltse
bezittingen. Daar hoort ook de Hooge Hof bij.
Van wie hij deze boerderij ooit had gekocht is
onbekend.
Het is veilingkavel nr. 15.
De Hooge Hof wordt als volgt beschreven:

Een Bouwhof, genaamd de Hoogenhof,
bestaande in Huis, Schuur, Bakhuis en
Varkenskot, bekend bij het kadaster onder
Sectie
Sectie

Perceel Beschrijving

B

102
102a
103
104
169
170
171
264
265
266
267
268
269
270
282
284
286
287
396
403

Grootte8
B.R.E.

Bouwland
1,28.20
Schuur9
0,02.20
Tuin
0,05.30
0,07.30
Huis en Erf
Bouwland
4,39.20
Zand
0,39.70
1,35.50
Bouwland
Dito
2,84.20
Dito
1,96.20
Weiland
gedeeltelijk
0,00.00
Water of kolk
0,07.80
Water tusschen
dijk en dam
0,05.30
Weiland
0,24.20
Dito
4,04.10
Rijkswaard,
gedeeltelijk
0,00.00
Hooiland
1,08.40
Hooiland
0,02.60
Dito
0,02.30
Dijk Weiland;
vruchtgebruik
0,00.00
Dito gedeeltelijk; 0,00.00
dito
Groot Te zamen 17,92.50

Deze bouwhof is nog voor den tijd van 3 jaren in
huur bij de Wed. Rut van Raaij, tegen eene
jaarlijksche huurprijs van F 260, ; voorts is
dezelve bezwaard met eenen jaarlijkschen uitgang
van F .1,25.
De pachter, de weduwe van Rut van Raaij, mag
nog 3 jaren op de Hooge Hof blijven wonen.
De definitieve toewijzing is op 28 september
1852 bij notaris Payen in Nijmegen. De kopers10
van de Hooge Hoff zijn Hendrikus (Hend)
(1814–1869),
Martinus
(1820-1896)
en
Petronella11 van Raaij (1817-1894). Zij wonen op
de pachtboerderij bij hun moeder, de weduwe
Petronella Poelen (1783-1866). Hun vader, Rut
van Raaij (1777–1844) is 8 jaar terug overleden.
Hij was de broer van Martin van Raaij van de
Worsumsche Hof.
Rut van Raaij en Petronella Poelen trouwden in
1814. Hieronder de tekst van de huwelijksakte.
In het Frans natuurlijk, want Nederland hoorde
toen bij het Franse rijk van Napoleon.
Gedeelten (………………………….) zijn weggelaten:

L‘an mil huit cent quatorze le vingt six de mois
de janvier a six heures du soir par devant nous
Maire de la commune de Heumen, Département
des bouches du Rhin, faisant fonctions
d’officier de l’état civil, et en présence (…….
namen van getuigen …………)
Sont comparu pour contracter mariage
d’une part : Rut van Raaij Laboureur âgé de
trente sept ans, demeurant a Overasselt
Département des Bouches du Rhin
et d’autre part Petronella Poelen fille de
laboureur âgé de trente un ans, demeurant á
Heumen Département des Bouches du Rhin.
Apres avoir donnée lecture, aux termes de la loi
(…….. opsomming diverse acten …..)
Et finalement du chapitre 6 du titre du Code
Napoléon intitulé du mariage; nous avons
demandé au futur époux et á la futur épouse,
s’ils veulent se prendre pour mari et pour
femme ;
chacun
d’eux
ayant
répondu
séparément et affirmativement,

10

8

B.R.E.: Bunder of hectare, Roede of are, Ellen
De schuur is 220 m2 groot. In 1869 uitgebreid met
woonhuis
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11

Via notaris Gerardus van der Heijden uit
Ravensteijn
Trouwt in 1857 met Theodorus Janssen (van de
Heegt)

6

Nous Maire, Officier de l’état civil susdit,
avons déclare au nom de la loi, que Rut van Raaij
et Petronella Poelen sont unis en mariage.
(………………………………………………………………………………)
Le Maire ,Officier de l’état civil
En absence de Maire
Signé
R.v.Raaij
A van Loon

P Poelen
H v Hulsdonk

Enkele jaren na het overlijden in 1866 van hun
moeder wordt het bezit verdeeld. Hend trouwt
in 1857 met Ardina van Haren. Zij gaan wonen
in de tot boerderij uitgebreide schuur. Peternel
trouwt in 1856 met Theodorus (Derk) Janssen.
Martinus komt op de boerderij waar hij al
woonde met zijn vrouw Johanna van Haren
(1830-1915) (zus van Ardina) met wie hij in
1856 was getrouwd. Zij krijgen 10 kinderen:
Regina: geb. 1857. Trouwt Peter Jansen van de
Heegt. Zij is de moeder van Tinus Janssen en
de oma van Harrie van de Heegt (Janssen).
Peternel:
1858-1938.
Trouwt
Richardus
Wientjes en verhuist naar Bemmel. Keert terug
naar de Hooge Hof na overlijden echtgenoot.
Hendrikus: 1859-1944. Trouwt in 1885 met
Maria Derks en verhuist naar Nederasselt.
Gerardus: 1860- 1910. Emigreert in 1889 naar
de VS en trouwt daar met de Overasseltse
Ardina Driessen12.
Johannes: 1862-1864. Kindersterfte.
Peter13: 1864. Ongehuwd. Woont samen met
broer Jan en zus Hanna op de Hooge Hof.
Johannes (Jan): 1865-1945. Ongehuwd
Johanna (Hanna): 1866. Ongehuwd.
Anna Maria: 1868. Non in Nijmegen klooster
Ruiterstraat JME orde.
Hendrika Ardina: 1871-1871. Kindersterfte.
Kindersterfte kwam nog veel voor. Twee van de
10 kinderen halen hun tweede verjaardag niet.

Van Raaij gaat, Kesseler komt

De ongetrouwde broers Piet, Jan en zus Hanna
van Raaij verkopen de Hooge Hof in 1929. Ze
bouwen een nieuw huis aan de Valkstraat op
eigen grond14. De nieuwe bewoners van de
Hooge Hof zijn Theodorus (Thei) Kesseler
(1895–1980) uit Heumen en Maria (Marie)
Alberdina Faasen (1898–1961) uit Neerbosch.
Hij is de zoon van Frans Kesseler uit Heumen
(1859–1931) en Anna Maria Wellen (1858–1929).
Zij is de dochter van Johannes Faasen (18601942) en Maria Arnolda Thomassen (1866–
1940), beiden uit Neerbosch.
Dit stel trouwt in 1929. Er komen 3 kinderen:
Annie in 1930, Ria in 1932 en Francien in 1935.
Ria zal ongehuwd blijven. Tot haar VUT werkt
ze in de naaikamer van het Canisius Ziekenhuis.
Francien en Annie zullen later trouwen met de
broers Anton en Sjaak Arts van de Valkstraat
(nu nr. 26). Zij komen uit het gezin van Jacobus
Wilhelmus Arts (1892-1940) en Maria Hendrika
van Raaij15 (1899-1983).
In de loop van de jaren komen en gaan er
boerenknechten: Gerrit Schiks, Frans de Brok,
Frans Arts, Tien Dinnissen, Herman Arts, Hend
Willems, Thé Willems. Marie Theunissen16 van
de Vogelzang werkt jaren als meid.
In 1942, in de nacht van 30 juni op 1 juli, rond
half drie, bij hevig onweer branden in
Overasselt
een aantal boerderijen af,
waaronder de Ewijkse Hof en de Hooge Hof. De
stier van de fokvereniging, die op de Hooge Hof
stond wordt gered. Het gezin Kesseler logeert
enkele dagen bij de buren Schoenmakers en
verhuist dan een hele winter naar de aanbouw
van de schaapskooi van van Hout.

14
12

Zie bulletin nr. 8 “Larry Van Ray, Amerikaan van
Worsum”
13
Piet van den Hooge Hof
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Huidig bedrijf van Jules Derks. Ook wel de Lage
Hof genoemd.
15
Zus van Hend van Raaij, Ijkelaarstraat
16
Moeder van Koosje van Zuijlen-Martens
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Annie Kesseler en Anton Arts (1954)

Ze krijgen 6 kinderen: Sjaak 1961, Theo 1963,
Hennie 1964, Annemarie 1965, Rianne 1967 en
Monique 1967.

Thei Kesseler en Marie Faassen met hun eerste
dochtertje Annie bij de voorgevel van de oude Hooge
Hof (1931)

1985: Sjaak, Theo, Hennie, Annemarie, Rianne
en Monique

Idem, met de 3 dochtertjes, Ria, Francien en Annie
(1941 of 1942)

Intussen wordt een kippenhok van de Hooge
Hof verbouwd en uitgebreid met een barak
waar geslapen kan worden. In deze noodwoning
zullen ze 7 jaar wonen.
De afgebrande boerderij wordt gesloopt en
herbouwd. In 1950 wordt verhuisd.

Anton Arts en Annie Kesseler

In 1960 trouwen Annie (geb. 1930) en Anton
(1929-2000).
1985: Anton en Annie 25-jarig huwelijk
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De
jongste
zoon,
Hennie,
wordt
de
bedrijfsopvolger. Als Anton in 2000 overlijdt
zet hij het melkveebedrijf voort.

Nieuwe Hooge Hof. Bouwjaar 1949
Worsumseweg 6. Annie en Hennie Arts

De oorspronkelijke schuur van 220 m2 wordt
uitgebreid met een woonhuis van 101 m2.
Tot 1869 woonde Hend op de Hooge Hof bij
zijn broer Martinus en zijn gezin. Hend
trouwde in 1857 met Ardina van Haren. Dit
echtpaar ging in het nieuwe huis wonen. Het
geluk duurde niet lang. Vijf maanden na de
bruiloft overlijd Martinus. Ardina hertrouwt 2
jaar later in 1871 met Johannes Lamers. Ze
wonen er samen met twee knechten en twee
nichtjes: Petronella van Raaij en Maria
Petronella van Haren. In 1891 wordt de
boerderij verkocht17.

1896 Peter en Martinus Jacobs

De broers Peter en Martinus Jacobs zijn de
volgende bewoners. De laatste verhuist in 1896
naar Nijmegen. Of Peter toen ook vertrok is
niet duidelijk.

1901 Broer en zussen Geurts

Tijdens een korte periode wonen enkele zussen
en een broer van de familie Geurts op de
boerderij. In mei 1901 vertrekken deze elk
naar een ander adres.

Nieuwe stal 2007 met boer Hennie
Foto januari 2010

Schuur van de Hooge Hof

1869 Hend van Raaij en Ardina van Haren

In 1869 werd een woonhuis aan de schuur
gebouwd. Zo ontstaat een krukhuisboerderij.

Kadastrale kaart 1883
De schuur is uitgebreid met een woondeel (kruk).
Aan de zijgevel zit een dubbele aanbouw.

Gevelsteen Hooge Hof van 1869
initialen P-V-R (mogelijk Pietvan Raaij genoemd Piet
van den Hooge Hof, geboren 1864)
17

Koper heeft in kadaster nr. 792 (Gijsbers?)
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Onbewoonde boerderij Worsumseweg 4
Gerard en Marijke Schoenmakers

Luchtfoto 1953.
De nieuwe woning van 1971 ontbreekt nog.
Middenonder voetpad naar de Sleeburgsestraat.
Rechtsboven 3-sprong Worsumseweg-Heegseveldweg
(“drie bum”)

De plattegrond en opbouw zijn beschreven in
een recent rapport van het Monumenten Advies
Bureau, Nijmegen18.

“De boerderij bezit vanwege het gehanteerde
type van de krukhuisboerderij een L-vormige
plattegrond,
waarbij
het
voorhuis
(woongedeelte) aan de westzijde is uitgebouwd
ten opzichte van de zijgevel van het
bedrijfsgedeelte. Het bedrijfsgedeelte zelf is
fors van afmeting en heeft een driebeukige
opzet
met
een
drietal
vrijstaande
ankerbalkgebinten en een deels ingebouwd
vierde gebint bij de brandgevel van het
woongedeelte. Inwendig is nog zichtbaar dat
het bedrijfsgedeelte geen middenlangsdeel had
met stallen in de zijbeuken, maar een dwarse op
de oostelijke zijgevel gerichte verdeling kende.
Tussen het derde en vierde gebint bevond zich
de dwarse dorsdeel, met zuidelijk daarvan een
als stal gebruikte deel (voormalige potstal?),
met aan de westzijde een deels in de zijbeuk
ondergebrachte
“timwinkel”19
met
aardappelkeldertje
eronder
en
een
paardenstalbox.”

1901 Koos Gijsbers en Miene Vos

Koos Gijsbers en Miene “Vos” (Derks20) zijn de
nieuwe bewoners op 4 juli 1901. Ze zijn op 4
juni getrouwd. Ze krijgen 4 kinderen. De eerste
is Johanna Theodora (geb. 1902). Zij wordt
zuster in de orde van de ClarissenCapucinessen. In 1904 wordt een tweeling
geboren: Nico en The. Johannes Antonius
Nicodemus (Nico) (1904-1983) wordt kapucijn21
en missionaris op Borneo. Later wordt hij
conrector in het ziekenhuis van Helmond.
Tweelingbroer The (Theodorus Henricus)
overlijdt op 23-jarige leeftijd kort voordat hij
zou gaan trouwen. Na de geboorte van deze 3
kinderen verhuizen Koos en Miene naar de Lage
Hof22 aan de Kasteelsestraat waar ooms van
Miene wonen. Er is daar een bedrijfsopvolger
nodig. Hier wordt hun laatste kind Antonius
Jacobus Maria in 1907 geboren. Het wordt
maar 11 maanden oud. Koos Gijsbers overlijdt in
1908.

1907 Petrus Gijsbers en Sofia Martens

De 27-jarige Petrus Isidorus Gijsbers23 uit
Overasselt en de 37-jarige Sophia Johanna
Theodora Martens24 (geb. 1869) uit Beers
trouwen in 1907. Ze krijgen 3 dochters. De
eerste in 1909 is Joanne Maria Rodriguez. Zij
gaat later naar het klooster van de rode nonnen
in Velp. In 1910 wordt Maria Ardina Francina
geboren. Het derde meisje is Johanna Jacoba
Josephina. Zij wordt geboren in 1913. Het gezin
20

18

“Een vergeten erf hervonden” Historie,
beschrijving en waardenbepaling van boerderij De
Hooge Hof, Worsumseweg 4 te Overasselt. Drs.
F.A.C. Haans, Monumenten Advies Bureau,
Nijmegen 2009
19
Timmerwinkel van Driek Klabbers
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Dochter van Derk Derks en Helena Vos
“Het evangelie als enige bagage”, Provincialaat
Kapucijnen 2000
22
Kasteelsestraat 5, Overasselt
23
Broer van Koos; Oom van Jacques Gijsbers (de
Tempel)
24
Zus van veerman ‘de schoer’
21
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is dan al verhuisd naar een ander adres in
Overasselt25.

Piet Klabbers, de bakker aan de Hoogstraat
(voorheen winkel Niessing). Hij overlijdt in het
bejaardenhuis van Reek.

1937 Jan Schoenmakers en Anna Janssen

In 1937 hebben Jan Schoenmakers en Anna
Janssen uit Groesbeek trouwplannen. Ze willen
een boerderij beginnen. Driek Klabbers wil
stoppen en verkoopt de boerderij aan Jan. Er
wordt getrouwd in Groesbeek en dezelfde dag
betrekken ze de boerderij op Worsum. Jan
begint een vermeerderingsbedrijf voor kippen
(ca. 900) met enkele melkkoeien, fokzeugen en
bouw- en weiland op de huiskavel, aan de
Garstkampsestraat,
Sleeburgsestraat,
Worsumseweg en Valkstraat (de Wever). De
broedeieren zijn voor de verkoop.
In 1971 wordt een nieuwe woning gebouwd. De
oude boerderij wordt verlaten.

Plattegrond anno 2010.
Onder: woonhuis 1869 101 m2;
Dikomlijnde middendeel: oorspronkelijke schuur uit
ca. 1700; Het midden- + bovendeel is samen 220 m2

1910 Driek Klabbers en Johanna Gerrits

In 1910 koopt Driek Klabbers de boerderij. Met
de 8 kinderen uit zijn eerste en tweede
huwelijk verhuist hij met zijn derde vrouw
Johanna Gerrits (1864–1936). Zij is geboren in
Heumen en woonde in de Vogelzang. Driek is
boer, huisschilder en klompenmaker. Daarvoor
woonde hij op Worsumseweg 3 waar ook de zus
van Driek woonde die getrouwd was met Ties
van Zuijlen26. Uit de overlevering weten we dat
bij de boerderij van Driek Klabbers een
beugelbaan was waar de jeugd zich op zondag
vermaakte. De laatste jaren tot 1937 woont
Driek alleen met een knecht en een meid.
Daarna verhuist hij naar het dorp bij zijn zoon

Jan Schoenmakers (1907-1998) en Anna Janssen
(1909-1989)

25

Naar de Lage Hof in 1910 volgens Jacques
Gijsbers
26
Bulletin nr. 4: “Worsumseweg 3, Geschiedenis van
drie eeuwen bewoning door de families Groenen,
Klabbers en van Zuijlen”
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Voorste rij: Vader Jan, Annie (1951), Truus (1949),
moeder Anna. Bovenste rij: Gerard (1941), Antoon
(1940), Jan (1944), Marietje (1938)

1971 Gerard Schoenmakers en Marijke de Valk

In 1971 zijn de kinderen allemaal uitgevlogen
behalve Gerard en Annie. Gerard trouwt in dat
jaar met Marijke de Valk. Ze trekken in bij
vader en moeder in het nieuwe huis. In 1976
worden ze eigenaar.

Dankwoord
Mw. E. van Hout (Nijmegen) voor haar
speurwerk in het bevolkingsregister.
Hr. W. de Bruijn (Apeldoorn) voor de bronnen in
het Oud Rechtelijk Archief.
Hr. L. (Sjef) Klabbers voor gegevens over de
kapucijn Nico Gijsbers.
Hr. M. (Mario) Schoenmakers, Hr. G. (Gerard)
Schoenmakers en Mw. A. (Annie) Arts als
huidige bewoners van de Hooge Hof.
Hr. J. (Jacques) Gijsbers voor informatie over
zijn ooms Koos en Piet Gijsbers.

Colofon:
Dit bulletin is een uitgave van de Werkgroep
Historie Worsum
http://www.overasseltpromotions.nl
http://www.dorpsplatformoverasselt.nl

Van links naar rechts: Jerry (1971), Marijke (1947),
Nancy (1973), Gerard (1941), Mario (1974)

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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