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Beste donateurs en belangstellenden,
hartelijk welkom bij onze digitale nieuwsbrief.
Afgelopen zomer zijn onze vrijwilligers vanuit diverse delen van het land een aantal keren naar KapelAvezaath gereden om aan de slag te gaan op de familiebegraafplaats. Dankzij de schoonmaak- hulp
van de geocachers het afgelopen voorjaar, waarbij er in één keer ongelooflijk veel werk is verzet,
konden de vrijwilligers zich nu richten op ander onderhoudswerk zoals het vervangen van delen van
de paal van het toegangshek, losse verfdelen van het hek weg halen en het hek opnieuw schilderen.
Een hekpunt dat vorig jaar in de val van een grote afgebroken tak werd meegenomen, is door Huub
Mombers vervangen. Het maaiwerk gaat wel altijd gewoon door.

Alie schildert het toegangshek.

Huub vervangt een afgebroken hekpunt.

Jan, onze onvolprezen grasmaaier, aan het werk.

Verder besteden we aandacht aan het volgende:



M.J. Versteegh, een artikel geschreven door Huub Mombers, voormalig bewoner van
Teisterbant van 1981tot 1999.
Huis Malburg en de archeologische vondsten.

M.J.Versteegh. 1791- 1859
M.J. Versteegh werd geboren in 1791 als 4e
kind van Arnoldus Versteegh, van beroep
landman (grondbezitter) en Dirkje van Malsen
afkomstig uit Erichem, op Huize Poelzicht te
Kapel Avezaath.
In 1810 huwde hij Gerarda Jacoba van
Rijnberk uit Zoelmond, zij kwam van Huize
Engelrode.
Uit hun huwelijk zijn 12 kinderen geboren
waarvan er 5 ongehuwd zijn gebleven.
Door het overlijden van zijn vader in
1817 en de daaruit vrijgekomen erfenis kon hij
Huis Teisterbant in Kerk Avezaath kopen.
In 1823 werd hij benoemd als lid van de
Provinciale Staten van Gelderland, in 1825
Heemraad van de Neder-Betuwe en in 1828
burgemeester van Zoelen en Avezaath. In 1854
werd hij dijkgraaf van de Neder-Betuwe. In dat
zelfde jaar stichtte hij, na koninklijke
goedkeuring van koning Willem III, een
particuliere begraafplaats naast zijn ouderlijk
huis in Kapel Avezaath op een stukje
weidegrond dat nog familiebezit was.
Op 68 jarige leeftijd, 11 januari 1859,
overleed Matthias Johannes Versteegh op
Huize Teisterbant. Zijn vrouw, Jacoba van
Rijnberk, was hem in 1853 voorgegaan en
werd herbegraven op de particuliere
begraafplaats.

Heraldisch wapen familie Versteegh.
2 gekruiste Wolfsklauwen in gouden veld.
Daaronder witte gekroonde zwaan in blauw
veld en Helmteken met Wolfsklauwen.

M.J. Versteegh 1824
Zoon van de stichter

Portret in olieverf van M.J. Versteegh
geschilderd door G.J. Schouten 1851.
Collectie H. Mombers.

Huis Malburg in Kerk Avezaath
Als je vanuit de richting Tiel komt en je kruist
de A15 heb je zicht op 3 mooie huizen in
Kerk-Avezaath.
Het eerste huis is Huis Malburg waar door de
jaren heen 4 generaties Heuff hebben
gewoond. Het staat net als Daverzicht en
Landzicht op de oever van het riviertje de
Daver, dat in vroeger jaren tot in Tiel voerde
waar een haven en markt waren.
Maarten Heuff, geboren in 1783, bewoonde het
huis samen met zijn vrouw Jenneke van
Malsen en hun kinderen. Maarten Heuff
overleed in 1815. Zijn zoon Gijsbert, geboren
in 1783, trouwt met Mientje van Mourik en zij
waren de volgende bewoners. Gijsbert Heuff
overleed in 1859. Vervolgens werd Malburg
bewoond door hun zoon Maarten, geboren in
De laatste Heuven van Huis Malburg.

1818 en getrouwd met Johanna van Steenis.
Zij overleed in 1845, 31 jaar oud.
Maarten trouwt daarna met Gijsberta van
Steenis, de zuster van Johanna. Uit dit 2e
huwelijk wordt Cornelis Antonie in 1848
geboren. Maarten Heuff overlijdt in 1885 op
huis Daverzicht.
Zoon Cornelis is de volgende bewoner en
trouwt Judith Agnes Heuff van huis Ouweling
in Wadenoijen. Zij zullen de laatste Heuven
zijn die Huis Malburg hebben bewoond.
Cornelis Heuff overlijdt in 1927.
Dochter Gijsberta Antonia Johanna Heuff
(1874-1951) verkoopt Huis Malburg in 1948
aan de heer van Driel.

Foto’s: Van Linie en Stamme Heuff.

Archeologische opgravingen in Kerk Avezaath

Huis Malburg
Op 23 april 1997 schreef de NRC: Betuwelijn is “een buitenkansje voor archeologisch Nederland”.
Bij de aanleg van de A15 werd op een plek van
“Huis Malburg” van spoor tot spoor, onder
ongeveer 1.2 hectare vlak naast Huis Malburg
redactie van: J.W.M. Oudhof, J. Dijkstra en
sporen van menselijk ingrijpen gevonden,
A.A.A. Verhoeven.
daterend van de jaren 700 tot 1400 na Christus.
De zogenoemde kleiputten van 15 bij 25 meter
waren een bron van grote opwinding voor de
archeologen. Het was de eerste opgraving in
een lange rij langs het traject van de
Betuwelijn. Op de locatie, die officieel
“Malburg” heet, werden 2 erven gevonden. Er
wordt vermoed dat er boerengezinnen hebben
gewoond die handel dreven met het naburige
Tiel en Dorestad, het huidige Wijk bij
Duurstede. Op de plaats zijn scherven, botten
en afval gevonden. De “huizen” moeten
eenvoudige bouwsels zijn geweest met houten
palen en vlechtwanden en rietendaken. Deze
huizen gingen 30 jaar mee en moesten dan
herbouwd worden. (bron NRC april 1997).
We willen u graag wijzen op een en boekje over de archeologische vondsten bij Huis Malburg.
Voor meer informatie over de familiebegraafplaats of als u een keer wilt langs komen of een handje
helpen, kunt u contact opnemen met een van de onderstaande bestuursleden.
Henry van Geen: hvangeen@hotmail.com voorzitter/penningmeester
Sandra Laane-van Geen: laanevangeen@gmail.com secretaris
Marga Heuff: heuff.m.r@hetnet.nl
Anton Heuff: a.heuff@hetnet.nl
Jan Willems: jjwillems@hetnet.nl
Mocht u ons financieel willen steunen:
NL96ABNA0538116226 t.n.v. Stichting Begraafplaats Erven Versteegh.
Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende nieuwsbrief.

