
 

Lucy Versteegen Wijnands  Geboren: 20-03-1930 

     Overleden: 15-09-2020  

Lucy Wijnands werd geboren in Gendt als 2e kind van Jan Wijnands en Marie Wijnands-
Meijer die een schoenreparatiebedrijfje hadden.  

Lucy groeide op in de jaren 30,  de economisch slechte jaren in Nederland. Vervolgens 
kwam daar de 2e wereldoorlog bij dus was er geen sprake van een mooie en onbezorgde 
jeugd. Lucy liet zich op jonge leeftijd niet uit het veld slaan en probeerde ondanks alles 
er toch wat van te maken. 

Zij sloot zich aan bij de scouting in Gendt en beleefde daar vele mooie jaren met haar 
vriendinnen; Rie van Driel (van de bakker) Hennie Kersten (Hen de Kers) en  Drien 
Rutten en natuurlijk Tom Nahon. 

Ook in de liefde liet Lucy zich niet onbetuigd en zag een leuke jongeman in opleiding 
voor elektricien bij Hoogveld – Smit;  Hans Versteegen uit Delden. Samen bouwde zij 
plannen voor hun toekomst maar die lag wat Hans betreft niet in Nederland. Hij vertrok 
op een gegeven moment naar Australië om daar een nieuw leven op te bouwen. Lucy 
bleef achter in Nederland maar de liefde voor Hans bleef. 

Na verloop van tijd wilde Lucy Hans achterna en hoopte dat zijn liefde voor haar nog 
steeds onvoorwaardelijk was. Het emigreren van Lucy ging niet zonder slag of stoot 
want haar ouders vonden dat zij eerst maar moest trouwen alvorens te emigreren. Hans 
had op dat moment geen financiële mogelijkheden om naar Nederland te komen en zijn 
geliefde op te halen dus werd er wat anders bedacht. Cor Wijnands: Lucy’s broer zou 
figureren voor de huwelijkse Ceremonie en formaliteiten. Er werd zogenaamd getrouwd 
met de Handschoen. 

De tijd was nu aangebroken om te vertrekken en haar avontuur de beginnen. De 
bootreis van 6 weken lang was geboekt want een vliegtuig was niet te betalen. In de 6 
weken op  de boot heeft Lucy zich ontpopt als akela en onderwijzer voor alle kinderen 
die op de boot zaten. 

Toen de boot uiteindelijk afmeerde in Fremantle (west Australie) stond Hans haar op de 
kade op te wachten. Samen  hebben ze in Australië een goed lopend elektrotechnisch 



bedrijf opgebouwd. Zij kregen 5 kinderen waar de familie in Nederland nog veel contact 
mee heeft. 

Ook Lucy en Hans hebben in al die jaren de contacten goed onderhouden en kwamen 
regelmatig naar hun geboortegrond terug. Toen het voor  Lucy mentaal wat lastiger 
werd is zij na enkele jaren gestorven in het verpleeghuis.  
Wij bewaren mooie herinneringen aan Lucy en Hans. 

Familie Wijnands  

 

 

 

 

 


