
Nieuwsbrief 
Stichting Begraafplaats Erven  M.J. Versteegh 

 

Beste donateurs en belangstellenden,   

 

We heten u van harte welkom bij onze nieuwsbrief najaar 2022. 

 

Deze nieuwsbrief moeten we helaas beginnen met een verdrietig bericht. 

  

Op 27 juli is onze oud-voorzitter, mevrouw A. E. van Geen-Versteegh, ruim 100 jaar oud, 

overleden. Zij was voorzitter vanaf de oprichting van de stichting in 1994 tot 2002, trouw 

terzijde gestaan door haar echtgenoot jhr. A.J. van Geen.   

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Anna Elizabeth Versteegh is geboren op 26 maart 1922 in 

Düsseldorf als dochter van een Nederlandse vader en een 

Duitse moeder. Al vrij jong, ze was ongeveer 13, kwam ze 

naar kostschool in Arnhem en dus naar Nederland, omdat de 

situatie voor een jong Nederlands meisje in Duitsland 

eigenlijk niet meer houdbaar was. Ze kon met haar 

vriendinnen nooit open praten over wat er thuis gezegd en 

gedacht werd.  

Die vriendinnen waren immers vrijwel allemaal lid van de 

Bund Deutscher Mädel (ofwel de meisjes afdeling van de 

Hitlerjugend en vaak werden die meisjes al lid als ze 10 jaar 

waren). 

Dat gebrek aan vrijheid heeft haar haar hele leven gehinderd.                                                                        

Tijdens de oorlog kwamen haar ouders ook naar Nederland 

en ze gingen wonen op de Hartensteinlaan in Oosterbeek, vrijwel pal tegenover het hotel waar 

tijdens de slag om Arnhem het geallieerde hoofdkwartier was gevestigd. Kortom, toen een 

zeer ongelukkige plek om te wonen. 

Vervolgens werd ze geëvacueerd naar Putten (waar haar verloofde woonde) en was daar net 

op tijd om de razzia in Putten mee te maken. Daarna betrokken geraakt bij het verzet,

gevangen genomen en weer vrij gelaten. Al die ervaringen als jonge vrouw in de oorlogsjaren 

hebben haar zwaar getekend en de rest van haar leven voor een flink deel bepaald. 

  

Getrouwd (met Alexander van Geen) in 1946, heeft zij eerst gewoond in Schalkhaar, 

vervolgens in Leusden en veel later in Amersfoort en tenslotte in Soest. 



Haar leven stond in het teken van het helpen van anderen. En dan niet alleen af en toe haar 

echtgenoot bij zijn werkzaamheden maar ook en vooral anderen in minder gelukkige 

omstandigheden. Ze was nauw betrokken bij verschillende goede doelenorganisaties.         

Ook bood zij (en natuurlijk haar man ook) een flinke stoet zwangere en ongetrouwde jonge 

vrouwen, die in die tijd natuurlijk niet thuis konden wonen, een warm thuis. Daarna werden 

na elkaar 3 kinderen in huis opgenomen die om allerlei redenen niet thuis konden wonen. 

Later ook haar moeder die al snel begon te dementeren. 

 

Ze was bepaald niet kerks maar wel degelijk gelovig. Dat bleek onder meer door haar grote 

belangstelling voor de Lutherse predikant en theoloog en dichter Dietrich Bonhoeffer. Hij was 

een zeer vooraanstaand Duits theoloog en verzette zich heftig tegen de nazi’s wat hem 

uiteindelijk het leven heeft gekost. Een citaat van hem dat (naar mijn overtuiging) haar zeer 

geïnspireerd heeft: “es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für 

andere Menschen etwas sein kann”. Vertaald: Misschien is er geen gevoel dat groter geluk 

geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen. 

 

De begraafplaats in Kapel Avezaath heeft altijd deel uitgemaakt van haar “wereld”. Daar 

immers zijn haar broer Dirk en zijn dochtertje Jacquelientje, haar ouders en echtgenoot 

begraven en daar ook zal haar as uitgestrooid worden. 

Op 16 mei 1994 richtte zij de stichting “Begraafplaats Erven M.J. Versteegh” op die ook nu 

nog het beheer heeft. Zij zag aankomen dat ze het werk aan de begraafplaats niet meer zou 

kunnen doen. Zij was van haar “tak” van de Versteeghen de laatst levende. Zelf was zij niet 

zeer geïnteresseerd in het bezoeken van de graven van haar dierbaren. Zij had voldoende aan 

de herinneringen en had daarvoor geen grafsteen of iets dergelijks nodig. Af en toe even 

kijken naar een foto was voor haar van veel meer waarde. 

 

Henry van Geen, voorzitter  

 

                                                                                                                                        

 

 

 

De dag na de uitvaartdienst van mevrouw van Geen heeft de familie  

de bloemen naar het graf van haar echtgenoot op de begraafplaats in  

Kapel Avezaath gebracht. 

 

 

                                   



                                     Kamphof,  Kerk Avezaath 

                                       

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamphof is een van de grote huizen met historie midden in de Betuwe. Is het een  

herenboerderij, een landhuis? In ieder geval een monument, met typisch Betuwse                

19e-eeuwse symmetrische gevel. Vrij en 

ver uitzicht op drie andere even mooie 

en statige panden: Malburg, Daverzicht 

en Landzicht. Dat laatste verscholen 

achter geboomte, de twee eerste mooi 

open in de weilanden. Op 500 meter 

afstand van de A15, de snelweg parallel 

aan de Betuwelijn. Een fors bezit. Groot 

5515 vierkante meter. Daarop het 

woonhuis, het koetshuis een uitgebreide 

tuin en boomgaard. En voor het huis 

ruime oprijlanen tussen de grasperken. 

Kamphof dateert van begin 19e eeuw. 

Net als de drie tegenover liggende 

huizen was het ooit eigendom van de 

uitgebreide familie Heuff. 

Met dank aan Agnes Koerts.  
                                                                                 Het echtpaar Dirk Heuff en Helena Adriana Heuff-Heuff 

                                                                                      op Kamphof midden 1800  

                                                                                               Bron “Van Linie en Stamme Hueff.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



                                                                              

             Kamphof is ook opgenomen in de fietsroute langs Versteegh-en Heuven huizen. 

                       De fietsroute is te vinden op de site van “Tiel Bijzonder Verleden”. 

  
                                                                                                          
         

Met onze trouwe helpende handen, de geocachers, hadden we een 

afspraak voor de eerste zaterdag in oktober, hoewel we een prachtige 

nazomer hadden was net op die dag het weer ons niet gunstig gezind. 

We wilden het hek rond het carré onder handen nemen maar verven 

in de regen was geen optie.  

Volgend voorjaar maken we een nieuwe afspraak. 

 

   

    Herfst op de begraafplaats. Foto’s Marga Heuff 

 

 

Namens het bestuur willen wij u bedanken voor uw aandacht en graag tot de volgende 

nieuwsbrief.  

 

Voor meer informatie of een bezoekje aan de begraafplaats, kunt u contact opnemen met een 

van onze bestuursleden. 
 

Henry van Geen, voorzitter                              Marga Heuff 

hvangeen@hotmail.com                                   heuff.m.r@hetnet.nl 

 

Sandra Laane-van Geen, secretaris                  Jan Willems   
Ghijseland 136.  3161VK  Rhoon                        jjwillems@hetnet.nl                   

laanevangeen@gmail.com                                                       

Uw gift houdt ons bezig! 
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