
In de Westereng is de P.M.R. 
Versteeghstraat (tot 1948 Eng-
weg), genoemd naar de ver-
zetsman Pierre Marie Robert 
Versteegh (1888-1942). Eén 
van de negen straten in Bus-
sum die naar verzetsmensen 
zijn vernoemd, en waar jam-
mer genoeg de lezers van de 
straatnaamborden onwetend 
blijven over de wie de naam-
gever was. DOE ER WAT AAN, 
GEMEENTE(RAAD) ! 

In november 2016 gaf de Ma-
rechaussee een brochure uit, 

gewijd aan het leven van Ver-
steegh. Hij was tot 1940 luite-
nant-kolonel van de Koninklijke 
Marechaussee. Bovendien was 
hij springruiter en nam deel 
aan de Olympische Spelen van 
Amsterdam (1928) en van Ber-
lijn (1936). Hij woonde sinds 
1928 op de Burg. s’ Jacoblaan in 
Bussum. Na de capitulatie van 
Nederland in mei 1940 sloot hij 
zich aan bij de verzetsgroep van 
Th. Dobbe (waar in Naarden 
een straat naar is genoemd) 
en begint wapens en derge-
lijke uit de vesting Naarden te 

verduisteren. Versteegh wordt 
lid van de Ordedienst (OD) die 
zich voorbereidt op een taak 
na de bevrijding. Hij wordt in 
september 1941 gearresteerd, 
met 71 andere aangeklaagden 
ter dood veroordeeld en naar 

concentratiekamp Sachsenhau-
sen vervoerd. Daar wordt hij op 
3 mei 1942 door middel van een 
nekschot geëxecuteerd. 
K.H.R. de Josselin de Jong 
schreef in het gedicht ‘Twee en 
zeventig’:
Een salvo klinkt – hun taak 
vond geen genade
Doch wee degeen, die hen ver-
geten zal
Tegen de eeuwigheid zijn zij zo 
weinig
Maar twee en zeventig is hun 
getal.

Fred Klijndijk (marechaussee-
nostalgie.nl) schreef in deze 
mooie brochure van 12 pagi-
na’s het levensverhaal van Ver-
steegh op, en hoe hij jaarlijks 
herdacht wordt. 

Geïnteresseerden kunnen deze 
brochure gratis ophalen tijdens 
de openingsuren van het docu-
mentatiecentrum van de Histo-
rische Kring Bussum: ma, wo, 
do van 10.00 tot 12.00 uur en 
vr van 14.00 tot 16.00 uur in de 
lage rechtervleugel van station 
Naarden Bussum.
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Drie straatnaambordjes. Springruiter Versteegh in de jaren ‘30. 


