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Willem van den Worm ontdekte, dat de "bedienden" van het ouderlijk huis in "Gang Yusuf"-Semarang

de broers en zusters van de moeder van Willem waren. Dus Marinem; zijn moeder.

Dat kwam hij na het middagmaal achter toen Marinem de keuken in ging en met de "bedienden" stond te praten.

Marinem mocht zelfs niet met haar echtgenoot Frederik Hendrik tijdens de maaltijden aan tafel zitten.

Ze moest wachten tot Frederik Hendrik en de kinderen gegeten hebben. Dat kon Willem niet aanzien.

Tot zijn verbazing kwam Willem erachter dat het hele personeel van

Frederik Hendrik en Marinem een direkte familie was van hun.

Hij ging gelijk het allereerst naar Sukina, waar Marinem met haar stond te praten en zei:

"Jij bent mijn tante en familie, jullie zijn allemaal mijn familie". Ik will niet meer dat jullie voor mij buigen.

"Alstublief opstaan"!

Door deze ontdekking kreeg Willem van den Worm "ZWEEPSLAGEN" van Frederik Hendrik.

Vanaf die tijd was Willem van den Worm ook de einige in familie die de meeste stok- en sweepslagen kreeg

van Frederik Hendrik. Sinds die tijd vertoefde Willem veel bij de familie van Marinem.

Hij werd ook als "Willem van de kampong" genoemd, maar dat liet hem koud.

Hij zag ook geen verschil tussen religionen, voor hem ging alles om één "Ding" of iets dergelijks.

Frederik Hendrik van den Worm

De ouders van Marinem bezaten landerijen waardoor het landgoed door het huwelijk van Frederik Hendrik met Marinem

aan de bruidegom afgedragen werd. Met welke middelen dat ook waren, zal waarschijnlijk niemand meer er achter komen.

Frederik Hendrik bezat dus grond en 4 of 5 huizen, hij hield ook van dobbelen met het gevolg dat hij bij een chinees

diep in de schulden zat en geld wilde zien. Zijn zus Adolphine (Phien) en Johannes Hildering hebben het landgoed met de huizen

van Frederik Hendrik gekocht. Hij mocht daar blijven wonen en hoefde geen huur te betalen,

daarvoor moest hij het huis onderhouden.

Frederik Hendrik overleed op 5 december 1944 aan een hart aanval in de nacht toen de familie bezig was met het inpakken

van de sinterklaas cadotjes. Hij had ook last van een zg. Waterbuik.
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