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De Worsumsche Hof, market garden en een Amerikaanse 

emigrant van Worsum 
 

De Werkgroep Historie Worsum onderzoekt de rijke geschiedenis van de 

buurtschap Worsum onder Overasselt. De nieuwste uitgave van de werkgroep 

heeft drie artikelen: de geschiedenis van de boerderij Worsumsche Hof, het 

verhaal van Larry Van Ray wiens grootvader ooit van Worsum naar Amerika 

emigreerde en tenslotte, de belevenissen van de jonge Ardie Jacobs op 17 

september 1944 bij de luchtlandingen in Overasselt. 

 

De Worsumsche Hof hoort tot de oudste boerderijen van Overasselt. De 

stichters waren misschien de Benedictijnen van St. Valéry in Noord Frankrijk die 

in onze streek woeste gebieden ontgonnen. De kloostergoederen komen in de 17de 

eeuw in handen van de familie van Randwijck en daarna de families ten Hove en 

Munter. Willem van Munter, verkoopt in 1852 al zijn Overasseltse bezittingen 

waaronder de Worsumsche Hof. Peter van Raaij is koper. De familie van Raaij 

bewoont de Worsumsche Hof tot 1921. Daarna volgt Johannes Broens tot 1935. 

In dat jaar koopt Arnoldus van Dijk de boerderij. Mathijs Arts wordt de pachter 

en in 1950 eigenaar. Na Mathijs volgt de zoon Piet en sinds 2001 Matheo. 

 

Larry Van Ray is een kleinzoon van Gerardus van Raaij van de Hoge Hof die in 

1889 naar Amerika emigreerde. In Amerika kwam hij de Overasseltse Ardina 

Driessen tegen die een paar jaar eerder was vertrokken. Gerardus wordt 

George, Ardina wordt Dehlia. Ze trouwen in 1894, krijgen kinderen en 

kleinkinderen waaronder Larry. Met zijn vrouw Rosanne bezocht Larry zijn verre 

familie van Worsum op 19 augustus. 

 

Het laatste verhaal speelt zich af op 17 september 1944. Overasselt wordt door 

de Amerikanen bevrijd. 123 vliegtuigen droppen 1.700 para’s in het Broek. De 

gebeurtenissen van die dag maken een onuitwisbare indruk op Ardie Jacobs van 

de Munnikhof, toen 8 jaar oud. De beelden van 17 september staan hem nog 

scherp voor de geest. Die zondag begint met de kindermis en eindigt als het 

donker wordt. We volgen Ardie langs alle plekken waar hij die dag is geweest. 

 

U kunt al deze verhalen lezen in het nieuwste bulletin van de Werkgroep Historie 

Worsum. 

Het bulletin is gepubliceerd op het internet en is te downloaden van de web site 

van het Dorpsplatform Overasselt (www.dorpsplatformoverasselt.nl) of 

Overasselt Promotions (www.overasseltpromotions.nl). 

Contact E-mail adres: harrie.f.p.joosten@freeler.nl.  

http://www.dorpsplatformoverasselt.nl/
http://www.overasseltpromotions.nl/
mailto:harrie.f.p.joosten@freeler.nl

