De Heegt
Opkomst en neergang van een historische
boerderij op Worsum
De Heegt behoort tot de oudste boerderijen van Worsum. Waarschijnlijk is alleen de Munnikhof
ouder. De oudste vermelding van de Heegt stamt uit 1453. De Heegt was een groot bezit dat
ooit begon als een ontginningsboerderij op een lichte verhoging in een gebied tussen twee
rivierduinen. De Benedictijner monniken van het Franse St. Valery, begonnen met de ontginning
van de woeste gronden van Worsum. Zij stichtten de Munnikhof. De Heegt werd gesticht door de
familie van Beers of hun voorgangers.
In de loop van de lange geschiedenis hebben eigenaren en bewoners elkaar opgevolgd. Over de
eigenaren is ons meer bekend dan over de pachters en bewoners. De oudste bekende eigenaar is
de familie Beers in de 15de en 16de eeuw. In de 17de eeuw komt het in bezit van de familie van
Randwijck. In de 18de eeuw wordt de familie ten Hove eigenaar. Door vererving komt het in
handen van de familie Munter. In de 19de eeuw wordt de familie Jansen eigenaar. Vier generaties
van deze familie hebben op de Heegt gewoond en gewerkt tot 1973. In dat jaar verhuisden
moeder Kee met de kinderen Harrie en Nellie naar het dorp. Harrie van de Heegt (Jansen) woont
tot op vandaag in Overasselt.

Inleiding
Over de oorsprong van de naam De Heegt zegt
Andre van Zuijlen het volgende: “Heeg- , mnl.
haghe, hege = haag, bos van laag hout; de naam
van deze boerderij staat in verband met de
begroeiing van hout en struikgewas, waarmee
het vroeger omgeven was”1. Heegt heeft dus
niet de betekenis van hoog maar van heg. Dit
klopt ook met de ligging. De plek is n.l. laag
gelegen tussen twee rivierduinen. Ook de naam
Heegse Hof treffen we aan in oude stukken.

15de en 16de eeuw – familie van Beers
De Heegt is een bezit van de familie van Beers.
Dat weten we uit gerechtelijke uitspraken die
zijn opgetekend en bewaard gebleven.
De naam van deze familie is ook blijven bestaan
in de Beersekamp, een perceel met huis
(Parksesteeg 12), bouwland, weiland en bos in
de Hei en het Worsumse Broek.
In het jaar 1453, op 14 mei, doet de toenmalige
rechter van Maas en Waal de volgende
uitspraak: “dat ARNT VAN BEERS en zijn

huisvrouw

juffer

ANNA

voor

hem

en
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gerichtslieden krachtens magescheida hebben
opgedragen aan WYLLEM VAN BEERS den hof
die Heech in het kerspel Overassell met zekere
daartoe behoorende goederen en rechten”2.
Dat deze Wyllem van Beers de Heegt kreeg
toebedeeld wordt betwist door andere
familieleden.
Op 17 september 1496 komt de rechter tot een
nieuwe uitspraak: “HENRICK VAN BAICKX,

richter tusschen Mays en Waell, oorkondt, dat
voor hem en gerichtslieden heer VASTART
VAN BERSCH, priester, en zijn broeders
GIISBERTT, HENRICK en TONNIS VAN
BERSCH verklaard hebben, dat hun vader
ARNT VAN BERSCH hunne moeder juffer
ANNE het levenslange vruchtgebruik gegeven
heeft van zijn goederen in het kerspel
Overassell, waaronder den hof die Heeghe met
toebehooren, tot welken hof zekere kampen
lands behooren, die de buren aldaar ten
onrechte voor gemeentegrondb houden”3.
Volgens deze uitspraak gaat de Heegt dus over
naar de echtgenote van Arnt van Beers.

a
b

Akte van boedelscheiding
Gemeenschappelijke gronden van het dorp
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Wie is de familie Beers? Waar komen ze
vandaan?
Op 21 juli 1509 gaat de helft van de Heegt in
vruchtgebruik over naar Vrederick van Brempt:
“…. dat voor hem en gerichtslieden in het

gericht van Overassell heer VASTAERT VAN
BEERS, priester, aan VREDERICK VAN
BREMPT den halven hof die Heech aldaar met
toebehooren heeft opgedragen, onder het
beding van levenslang vruchtgebruik tegen
zekere jaarlijksche uitkeering”4. Uit deze
uitspraak leiden we af dat Vrederick van
Brempt de pachter is van de helft van de
boerderij en de gronden. Woont hij op de
Heegt? Wie beheert de andere helft?
Tenslotte is er nog informatie die er op wijst
dat de familie van Beers uit Brabant kwam. In
1474 wordt het volgende opgetekend in de
leenaktenboeken:

“Reiner Priem van Beers, erve sijnes vaders
Henricks, ontfengt 32 molder saetlants in
Lyndenscher marsche, in den kerspel van Kuyck
gelegen, daerin gehoren 3 tampen lants daer
d’een camp lants aff geheiten is ingeen Oey,
tegen Hoemen over gelegen, ende den anderen
camp lants, haldende 1 ½ mergen, an
Lyndenerbroeck gelegen, ende den derden,
haldende 7 hont lants, after die berge te
Lynden gelegen, voort een cleyn stuxken lants,
tot 32 molder saetlants toe, 30 Maii 1474”5.

Hieruit blijkt dat deze Reiner Priem van Beers
land bezit in Linden. Is het mogelijk dat
dezelfde familie bezittingen heeft aan de
overkant van de Maas in Heumen en
Overrasselt?
Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat
de Heegt, althans in de 15de eeuw, niet tot de
abdij van de Benedictijnen van St. Valery of de
Cisterciënzers
van
Grafenthal
hoorde.

Fig. 1 Kadastrale kaart uit 1832
Links: de Heegt met schaapskooi. De meeste getoonde percelen horen bij de Heegt
Perceel nr. 123 is een uitweg, de huidige Heegtseveldweg; Perceel 147 is de laan die is verdwenen
Rechtsonder ligt Vogelzang
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17de eeuw – familie van Randwijck
In de 17de eeuw komen de kloostergoederen,
waaronder de Sleeburg, met de Heegt als
onderhorige hof, in handen van de adellijke
familie van Randwijck. Hans Willem van
Randwijck (1575-1629) was o.m. luitenantkolonel van Graaf Willem van Nassau. Deze
gebeurtenis moet worden geplaatst tegen de
achtergrond van de Reformatie. Eigendommen
van kerken en kloosters vervielen aan de staat
en werden verkocht of verpacht aan
protestanten, bijvoorbeeld de Nederlands
Hervormde familie van Randwijck. In 1618 gaan
de priorijgoederen in erfpacht naar Hans
Willem van Randwijck. Rond 1630 gaat ook het
eigendom over naar Rutger van Randwijck, de
broer van Hans Willem en voogd van dochter
Meghtelt van Randwijck.
De leenakte van 1677 vermeldt onder de
opsomming van de adellijke havesate Sleeberg
de volgende tekst6:

“Noch eenen bouhoff onder den Worsomsen
polder, genaemt den Heegsen hoff, bestaande
in bou-, wey-, broeck-, ende heylanden ende
holtgewas, soo als die bij frow Mechteld van
Randewijck van haer heer vaeder zaliger
angeerft, mit name de heer Hans Willem van
Randewijck, ende ten howelijck is aengebracht,
met die daertoe gehorigen tynsen, van alts
genoemt den Meerwijcksen tyns”.

Samen met haar echtgenoot Johan van der
Moelen
(Molen),
Heer
van
Overasselt,
gedeputeerde van het Kwartier van Nijmegen,
bezit Meghtelt van Randwijck: De Schatkuil,
het Kasteel te Overasselt (met Duyfhuis, de
Bakelaar en de Meulenberg), de havesate
Sleeburgc (met de Heegse Hofd, de Poel, de
Schuergraaf), de havazathe Schoonenburg (met
het Roth, Gaelense camp) en de Munnikhof. Na
de dood van haar vader in 1688 worden de
bezittingen in 1697 verdeeld over de dochters
Jeanette en Sophia.

Volgens A.G. Schulte in Het Rijk van Nijmegen, pag.
273, hoort Van Wichens Hofstadt in Heumen ook bij
de havesate Sleeburg (1982)
d
Niet te verwarren met de Hoge Hof
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Fig. 2 Kaart van Overasselt 1867 – deel Worsum
De Heegt heeft 3 gebouwen: boerderij, schuur en
schaapskooi. Een groot deel van Worsum is nog
woeste grond (gemarkeerd)

De laatste erft de Sleeburg met de
onderhorige hoven waaronder de Heegse Hof.
Het huwelijk van Sophia met Egbert Alexander
Rengers blijft kinderloos. Sophia en Egbert
hebben blijkbaar geld nodig, want op 31 juli
1705 ontvangen ze 5.000 gulden van David ten
Hove. De havesate dient als onderpand. In 1699
komt daar nog 10.000 gulden bij van Susanna
Cromhuisen. Betalingen (rente?) blijven uit en in
1718 spant David ten Hove een proces aan. Dat
eindigt met de verkoop in 1719.

18de eeuw – familie ten Hove
De Amsterdamse miljonair David ten Hove
(1724-1787) woont op het adres Herengracht
444. Zijn dochter Wendela Eleonora ten Hove
(1750-1814) trouwt in 1769 Willem van Munter
van Doorn (1743-1776). Uit zijn huwelijken
wordt maar één zoon geboren, Andries Cornelis
Willem Munter (1775-1861), heer van Sleeburg,
Doorn en Den Bosch. A.C.W. Munter is een
belangrijk man: rentenier, kolonel van de
Amsterdamse schutterij, en lid van de
gemeenteraad van Amsterdam. Hij is van adel
en mag zich jonkheer noemen. Hij verkoopt al
zijn Overasseltse bezittingen in 1852. De reden
is niet bekend. Had hij misschien grote
schulden of kostbare plannen?
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19de eeuw – families van Munter en
Jansen
Op 14 september 1852 vind een grote openbare
veiling plaats van alle bezittingen van Munter
van Sleeburg. Dat zijn er nogal wat. In de
veilingcatalogus
worden
46
veilingkavels
beschreven. Een deel betreft percelen met
boerderij. Een ander deel bestaat uit percelen
grond. Bladeren door de catalogus doet je
beseffen hoe enorm rijk Munter van Sleeburg
was. Hij was eigenaar van een groot deel van
Overasselt Onder de hoven zijn te noemen: de
Heyse-hof, de Loksheuvel, de Schuurgraaf, de
Munnikenhof, Sleeburg, de Hoogenhof, de
Worsumsche Hof, de Heegt, de Molenberg, de
Bakelaar, de Poel, de Ewijkse Hof, de
Heumensche Hof en de Kraaijenberg. Munter
van Sleeburg is niet zelf aanwezig op 14
september. Hij heeft zijn schoonzoon “den
Hooggeboren Heer Samuel Johan Graaf van
Limburg Stirum” gemachtigd.
Veilingkavel nr. 18 is de Heegt. Deze wordt als
volgt beschreven:

Een bouwhof, genaamd de Heegt, bestaande in
Huis, Schuur, Schaapsstal en Varkenskot,
bekend bij het kadaster onder Sectie
Sectie Perceel Beschrijving
B
122
Bouwland
123
Uitweg
124
Zand
125
Bouwland
126
Weide
127
dito
128
Knootbomen
129
Bouwland
130
Weiland
131
Bouwland
132
Heide
e

Groottee
B.R.E.
1,66.40
0,52.50
1,98.70
0,68.70
0,57.10
0,20.00
0,22.90
3,21.50
0,95.00
3,09.90
0,25.50

B.R.E.: Bunder of hectare, Roede of are, Ellen
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Bouwland
Heide
Bouwland
Heide
Akkermaalsbosch
Bouwland
Heide
Bouwland
Zand
Schaapskooi
Bouwland
dito
dito
Huis en Erf

1,19.70
0,24.80
0,46.20
1,43.30
2,72.70
3,26.80
1,75.60
2,90.80
0,30.10
0,01.77
0,52.10
1,09.40
0,31.40
0,27.60

147
273
274
275
276
277

Opgaande boomen,
Laan
Weide
Bouwland
Weide
dito
Hooiland

1,56.30
0,90.10
0,36.20
2,33.60
1,12.30
2,63.70

397

Dijk-weiland, in
vruchtgebruik

0,14.63

403
168

dito, dito,
gedeeltelijk
Akkermaalsbosch,

0,00.00
0,00.00

Onder HEUMEN

D 43
E 101
107
110
111
112
113

Hooiland
Weiland
dito
Akkermaalsbosch
dito
Bouwland
Heide

2,51.00
1,87.70
2,00.00
1,45.50
0,05.70
0,89.00
0,15.70
4

114
115

Akkermaalsbosch
dito
Te zamen groot

0,04.20
1,27.50
49,05.60

Deze bouwhof is nog 3 jaren in huur bij N.
Peters, voor Eene som van F 675 ’s jaars:
dezelve is bezwaard met eenen Jaarlijkschen
uitgang van F 1-50.

vriend op eene zeer schoone laan, aan welker
einde hij een vrij groot huis meende te
ontdekken, dat hij voor eene buitenplaats
aanzag, maar waarvan ik hem vertelde dat het
thans niets meer dan eene boeren hofstede was
in de wandeling gewoonlijk de Heeg genoemd7”.
Blijkbaar had de Heegt toen al een deel van zijn
glorie verloren.

Het grootste deel van de 49 ha is weide en
bouwland maar ongeveer 12 ha is zand, heide en
akkermaalsboschf.

Fig. 4 Kadastrale kaart 1832 met de gebouwen van
de Heegt: Huis met Varkenskot (links); Schuur
(rechts).
Rechtsboven: schaapskooi.
Linksonder: Worsumseweg 3
Fig. 3 Op de plek van de voormalige schaapskooi van
de Heegt werd in 1856 dit huis gebouwd
(Heegtseveldweg 2)

Perceel 142 is de schaapskooi van de Heegt. De
schapen werden gehouden op de diverse
percelen heide (4 ha). Op de plek van de
schaapskooi staat nu aan de Heegtseveldweg nr.
2 het huis van de families van Duin en Disveld.
Het jaartal 1856 van de muurankers laat zien
dat de schaapskooi in dat jaar werd omgebouwd
tot woonhuis.
Dit bezit van bijna 50 ha groot strekt zich uit
van het Kievitshof Dijkje tot de weg naar het
Heumensche
Zand
(Valkstraat
/
Overasseltseweg) en zet zich voort op Heumens
grondgebied. Het gebied wordt doorsneden
door
een
uitweg
(nr.
123)
die
nu
Heegtseveldweg heet en een laan van opgaande
bomen (nr. 147). Het is deze laan die door
Schevichaven, komend uit Heumen vanaf de
Vogelzang, wordt beschreven in zijn wandeling
van 1846: “Weldra viel het oog van mijnen

Links boven ligt perceel nr. 374. Dit staat
beschreven als moeras. Het is eigendom van het
dorp van Overasselt. De aanliggende weg stond
tot voor kort bekend als “de Riet”.
Wat verder opvalt is de ronde perceelsgrens
van kavel nr. 143. Deze ronding heeft
waarschijnlijk te maken met het natuurlijk
verloop van een beek die ook vandaag nog
herkenbaar is als sloot.
Uit de toelichting bij de tabel blijkt dat de
Heegt nog tot 1855 verpacht was aan N. Peters.
Wie was hij? De notariële akte8 vertelt ons
slechts de volledige naam: Nicolaas Peters. Het
bevolkingsregister biedt uitkomst. Nicolaas
Peters (1774-1854) woont op de Heegt met zijn
vrouw Barbara Arnoldussen (geb. 1791). Het
stel was in 1828 getrouwd. Hij overlijdt in
1854, dus voor het einde van de pachtperiode.
Het huishouden bestaat uit de ouders,
kinderen,
dienstboden,
knecht
en
de
schaapherder Bernardus Beelen. In 1854, het
sterfjaar van Nicolaas vestigt zich Hermanus
Logtens (geb. 1799) uit Mill op de Heegt.

f

Eikenhakhout
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De koper op 14 september 1852 is “den Hoog
Edelgeboren Heer Rudolf Carel Baron D’Ablaing
van Giessenburg, grondeigenaar, wonende te
Leersum, Provincie Utrecht”.
Hij betaalt “Ene som van Zestien Duizend
Gulden F 16.000,- met Driehonderd hoogen (?)
of negen honderd gulden F 900,-“. Vreemd
genoeg is deze koop niet opgetekend in de
kadasterleggers. Wel wordt vermeld dat het
eigendom overgaat naar notaris van der Heijden
uit Ravenstein en grondeigenaar Johannes
Versterren uit Keent. Ook wordt geregistreerd
dat Willem Janssen, landbouwer in Nijmegen
(of Malden?), eigenaar wordt. Met hem
verschijnt in 1855 de eerste generatie Janssen
op Worsum. De oude Heegt wordt in 1863
gesloopt. De schuur van de oude Heegt wordt
verbouwd tot woonhuis annex schuur.

buurmeisje Regina van Raaij van de Hoge Hof,
en trouwt in 1887 met haar. Ze verhuizen naar
Velp waar ze tussen 1888 en 1891 5 kindereng
krijgen. Van Velp gaan ze naar Escharen waar in
1894 en 1895 nog 2 kinderen worden geboren.
Het gezin is dan compleet met 3 jongens –
Tinus, Hend en Jan – en 4 meisjes – Hanneke,
Mien, Drika en Gien.
Regina sterft jong, rond haar vijftigste in
+ 1907. In 1896, één jaar vóór het overlijden
van zijn vader keert Peter met zijn zoon
Martinus
(1889-1966)
terug
naar
zijn
geboortehuis de Heegt. De oudste, Martinus,
zal later de boerderij overnemen waar de
ongetrouwde ooms Tinus en Aard blijven wonen.
Hanneke gaat naar het klooster. Mien gaat bij
de familie van Raaij op de Hoogen Hof wonen en
werken. Zij gaat later ook naar het klooster.
Peter trekt met twee zonen, Hend en Jan, en
twee dochters Drika en Gien naar Duitsland.
Hend gaat vanuit Duitsland in Balgoy wonen.
Daar noemt men hem “Hend de Mof”. Drika gaat
vanuit Duitsland naar het klooster in Nuenen.
Jan en Gien blijven in Duitsland.

20ste eeuw- familie Jansen

Fig. 5 De Heegt
Op de onderste foto het zandpad van de boerderij
naar de Heegtseveldweg

In 1855 trouwt Willem Janssen (1824-1897)
met Johanna Broekman (1826-1908), geboren in
Malden. Door het huwelijk wordt één kind
gewettigd. Ze krijgen kinderen waaronder
Peter (geb. 1856), Aard (geb. 1859) en Tinus
(geb. 1862) en de dochters Hanneke en Koosje.
Peter groeit op, wordt verliefd op het
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Tinus (1889-1966) trouwt op de Heegt in 1925
met Kee Dijkmans (1900-1975). Zij is de
dochter van de molenaar van Nederasselt.
Meteen in dat jaar is de doorbraak van de
Maasdijk. Het water komt tot aan het bakhuis
van de boerderij. Het vee wordt geëvacueerd.
Tinus zet het bedrijf van zijn vader en opa
voort. Hij is een geen boer in hart en nieren.
Tinus is eerder een verteller en schrijver. Er
gaan tal van verhalen over deze bijzondere man.
Hoewel het werd sappelen op de Heegt voor het
gezin van Tinus en Kee met hun 8 kinderen en
de twee ooms van Tinus, Aard-oom en Tinusoom, is er toch altijd genoeg om anderen te
helpen.

g

Waaronder een tweeling
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Fig. 6 Bovenste rij: Tinus Jansen (tekening 1966) en
zijn vrouw Kee Dijkmans
Onderste rij: Tinus-oom en Aard-oom
(foto’s archief Jan van Dreumel, + 1927)

hem om verschillende jongens uit Overasselt
aan werk te helpen bij Philips in Nijmegen. Hij
was niet bang voor autoriteiten. Als het zo
uitkomt schrijft hij naar koningin Wilhelmina.
Bekend is ook dat hij tijdens de oorlog naar
Rijks Commissaris Seijs Inquart schreef om 2
Overasseltse jonge mannen vrij te krijgen uit
het concentratiekamp Amersfoort. Tijdens de
oorlog woonde op de Heegt verschillende
onderduikers en evacués. Bij sterfgevallen in de
buurtschap was Tinus de vaste “voorbidder”.
De 8 kinderen, 4 jongens - Ad, Piet, Toon en
Harrie - en 4 meisjes - Gien, Nel, Mientje en
Anneke - gaan allemaal het huis uit met
uitzondering van Harrie en Nellie. Vader Tinus
van de Heegt overlijdt in 1966. Tot 1973 runt
Harrie het bedrijf. Dan gaat het niet meer. De
boerderij wordt in 1973 in café de Ster
geveild.

Tinus kent veel mensen. Ook mensen met
invloed. Door zijn relaties met Philips lukt het

Fig. 7 Uit: Gemeente Overasselt, perceelsgewijze kadastrale legger, LIJST DER EIGENAREN, met opgave van
derzelver, ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen: en voorts aanwijzende de bezitters van zakelijke regten
van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, als mede de zuivere opbrengst, aan de grondbelasting onderhevig. TWEEDE
DEEL, bevattende de personen, welker rechten van eigendom, zijnde verkregen of bekend geworden na de
oorspronkelijke opmaking van het kadaster
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Antoon Arts wordt pachter van de Heegt. De
woonbestemming van de boerderij eindigt
wanneer van Ackooy de bouwvergunning krijgt
voor het huis aan de Heegseveldweg nr. 4. In
1984 koopt Antoon Arts de Heegt. De
boerderij doet nu nog dienst als stalling voor
landbouwmachines. Aan het grote eeuwen oude
bezit is een einde gekomen.

Fig. 8 Advertentie Gelderlander 1973

De
koper
is
van
Ackooy.
Van
het
oorspronkelijke bedrijf met 49 ha is dan nog 8
ha over.
De laatste bewoners, Harrie, Nellie en hun
moeder, verhuizen van Worsum naar het dorp.
Moeder Kee sterft in 1975. In 2006 overlijdt
Nellie. Harrie woont nu alleen. Zijn zussen Gien
en Anneke en de broers Piet, Ad en Toon leven
nog.

Fig. 10 Hooien op Worsum in 1964 met Harrie van de
Heegt en het paard Nicolina

Colofon:
Dit bulletin is een uitgave van de Werkgroep
Historie Worsum
http://www.overasseltpromotions.nl
http://www.dorpsplatformoverasselt.nl
Correspondentie:
Harrie Joosten
Worsumseweg 3
6611KT Overasselt
T 024-6221644

E harrie.f.p.joosten@freeler.nl
Fig. 9
Harrie (oct. 2009) en Gien Jansen (jan. 2008)
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