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Over de voormalige boerderij de Steen ook wel Stenenhof, Steensehof, Stinsenhof of zoals
deze nu wordt genoemd de Stinzenhof te Doornenburg, bestaan verschillende op-vattingen.
Zo menen sommigen bijvoor-beeld, dat de voormalige villa Rijssenbeek aan de
Pannerdenseweg de voormalige Stinzenhof was. Die stelling is echter niet juist. Die villa lag
naast de oorspronkelijke Stinzenhof…
De Stinzenhof was een grote boerderij met wel 30 bunder grond. De locatie van die
voormalige boerderij zou tegenwoordig worden aangeduid als Pannerdenseweg 2 te
Doornenburg‘(tegenover de parkeerplaats voor bezoekers van het Fort Pannerden).
Tegenwoordig staat er een houten woning (met vijver) die, met recht, de Stinzenhof wordt
genoemd.
De voormalige boerderij de Stinzenhof behoorde vroeger tot grondgebied dat onder het
rechtsgebied van Pannerden viel. Toen rond 1700 het Pannerdensch kanaal werd gegraven
werd het westelijk van dat kanaal gelegen gebied ervan West-Pannerden en/of
‘Honderdmorgen van Pannerden’ genoemd. De
Stinzenhof was jarenlang een van de
pachtgoederen van de graaf van den Bergh en
kwam in de negentiende eeuw in twee
aankopen van de graaf Van der Bergh, in 1804
en 1805, in eigendom van Maria Clara barones
von Delwig, de laatste bewoonster van kasteel
Doornen-burg. Zij schonk het, per testament, in
1847, aan de toenmalige pastoor van de St.
Martinus-parochie te Doornenburg. In haar
testament bepaalde zij, dat de familie Derksen,
die het van haar in pacht had, ook na haar
overlijden eeuwig tegen gelijke gunstige
condities zou mogen blijven pachten. Dus
erfpacht-voor-waarden, die ook nog voor de
kinderen en kindskinderen van Derksen golden.
Na het overlijden van Maria Clara von Delwig
bleef de familie Derksen inderdaad nog de
pachter van de Stinzenhof en droeg de pacht
jaren lang netjes af aan de nieuwe pachtheer;
de kerk van Doornenburg.
Naast de Stinzenhof had Herman Arnold
Pauwen, die op 5 juli 1882 met Allegonda
Johanna Jacoba Terwindt trouwde (dochter van
de steenfabrikant Terwindt) een rasveefokkerij.
Hij raakte met name om zijn fokkerij van
Gelderse trekpaarden bekend.
Afb. 1. Wilhelmus Theodorus Derksen
(1813 - 1883)
(Bron: Collectie H. Meijer).
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In omgang was hij echter een onprettig persoon en was vaker verwikkeld in con icten. Zo
raakte hij bijvoorbeeld ook in con ict met Willem Theodorus Derksen en diens zoon Hendrikus
Hermanus Derksen, die de Stinzenhof in pacht hadden. Zo had Herman Pauwen bijvoorbeeld

in 1897, ongevraagd, zijn drink-waterpijp op de waterpijp van de Stinzenhof aangesloten en
had zich het weiland dat aan de overzijde van de Pannerdenseweg tegenover zijn fokkerij lag,
toegeëigend. Dat was echter een weiland waar Willem, en na hem zijn zoon, de pachters van
waren. In het najaar van 1911 liet Herman Pauwen zijn oude boerderij afbreken en vervangen
door een, iets verder naar voren gelegen, landhuis c.q. villa en noemde deze vervolgens de
Stinzenhof…
Zaken waar de zoon Hendrikus Hermanus Derksen het niet mee eens kon zijn. Hendrikus
schakelde de hulp van pastoor Roijen van de kerk van Doornenburg in. Mede omdat de kerk
van Doornenburg sinds 1847 de eigenaar van de boerderij de Stinzenhof was. Uiteindelijk
kreeg Hendrikus Derksen van de eigenaar van de pachtgrond tegenover de villa, Theodorus
Terwindt, een vergelijkbaar stuk weiland te Gendt aangeboden. Ook kwam het tot een
overeenkomst betreffende het gebruik van de waterpijp van de boerderij de Stinzenhof (zie
handgeschreven bijlagen aan het einde van dit artikel). Het misbruik van de naam van de
boerderij de Stinzenhof bleef echter bestaan.
Herman Pauwen overleed in 1918, zijn vrouw Allegonda was al in 1908 overleden. Toen Maria
Machtilde Jeanne Schooff, zijnde de tweede vrouw van Her-man Pauwen in 1922 overleed,
maakte zij middels haar testament de villa over aan haar neef Gerard Rijssenbeek uit

Afb.2 Circa 1920 De villa van Pauwen later Rijssenbeek, die ten onrechte Stinzenhof werd
genoemd. Gezien vanuit het zuiden, staande in het er tegenover, aan de andere zijde van de
Pannerdenseweg gelegen, weiland. De boerderij 'de Stinzenhof' lag van hieruit gezien
'rechts' van deze villa (Bron: Collectie H. Meijer).

Bemmel. Vanaf die tijd werd de villa dan ook wel villa Rijssenbeek genoemd. Hij bewoonde de
villa echter niet zelf, maar Johannes Homma (Jan) woonde er met zijn gezin. Later kwam ook
Arnoldus Johannes Derksen (Nol), een zoon van voornoemde Willem Derksen 'van het
kasteel‘, met zijn vrouw Elisabeth Lamberdina (Lies) Ketelaer op het terrein van de villa
wonen. Zij woonden in het koetshuis van de villa.

Doornenburg werd in de Tweede Wereld-oorlog op 2 oktober 1944, een zwarte dag voor
Doornenburg, zwaar gebombardeerd. Daarbij was ook de Stinzenhof en de directe omgeving
ervan één van de doelen.
Hermina Leenes, de echtgenote van Jan Homma en hun zoon Dominicus kwamen bij dit
bombardement om het leven. Hun dochter Agatha raakte zwaar ge-wond. Jan bracht het er
zelf wel levend vanaf, maar hield er een handicap aan over. Ook de 15-jarige zoon, Jantje, van
Nol Derksen en Lies Ketelaer alsmede haar zus Johanna Geertruida Ketelaer (weduwe van
Johannes Jeurissen) kwamen bij dit bombardement om het leven.
Door het bombardement raakte zowel de echte Stinzenhof als de er naast gelegen villa zo
zwaar beschadigd, dat zij na de oorlog herbouwd moesten worden. Na de oorlog werd er

Afb. 3. Noodboerderij aan de Pannerdenseweg 2 te Doornenburg, zijnde de
noodopvolger van de Stinzenhof (gezien vanuit het oosten) Zie rechts op de
achtergrond het kasteel Doornenburg. (Bron: collectie Henk Meijer)
achter de villa een noodboerderij gebouwd. Op de plaats waar de villa stond werd later een
grote boerderij met woning, grote opslag schuur, veestal en koelschuur voor fruit gebouwd.
Deze boerderij werd toen ook, ten onrechte, de Stinzenhof genoemd…
Jan Homma en zijn gezin werden er toen de bewoners van. In de noodboerderij kwam toen
Jan de Schoes (de schoenmaker) te wonen. Tegenwoordig woont de familie Eltink in de
woning op de plek waar vroeger de oude villa stond.
De kerk van Doornenburg bouwde na de oorlog voor Willem Theodorus Derksen, de naar zijn
opa genoemde zoon van voorgaande Hendrikus Hermanus Derksen, in plaats van de in de
oorlog verloren gegane oorspronkelijke boerderij de Stinzenhof een noodboerderij. Toen de
vervanging van die noodboerderij aan de orde kwam, werd dit door de kerk echter als te
kostbaar ingeschat. Uit een in het archief van de kerk bewaarde briefwisseling, uit 1955, blijkt

dat de bouw van een nieuwe boerderij circa . 28.000,- zou moeten kosten, terwijl de kerk

slechts . 8.000,- subsidie zou kunnen krijgen. Als testamentair bepaalde pachtconditie van
Afb. 4. Nummers 143 en 144 betreffen de Stinzenhof aan de Pannerdenseweg 2 te
Doornenburg. Getekend op een Kadastrale kaart uit 1832. De nummers 119 en 120 zijn
de villa van Pauwen, later Rijssenbeek aan de Pannerdenseweg 4 (Let op…de
kadastrale nummering werd in de loop der jaren meermalen veranderd).
Maria Clara von Delwig, mocht de kerk slechts . 250,- pacht per jaar aan de familie Derksen
in rekening brengen. De kerk besloot aldus het bezit de Stinzenhof te verkopen.
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Onder de toenmalige pastoor Kok, werd de boerderij de Stinzenhof en alle toebehoor, met
toestemming van het toen zittende kerkbestuur in 1955, verkocht aan de toenmalige
erfpachter; Wilhelm Theodorus Derksen.
Van de opbrengst werd de Stichting Clara van Delwig opgericht en werd een huis (bestaat
nog) voor het hoofd van de school, heer Plattel, gebouwd (voordien woonde deze in een
gedeelte van het Zusterklooster van Doornenburg).
Zie in de bijlagen de op 8 juni 1897 opgestelde overeenkomst uit het archief van de kerk van
Doornenburg, ondertekend door pastoor R. van Roijen, Herman Arnold Pauwen en Hendrikus
Derksen. We lezen daarin duidelijk dat het bezit van Pauwen niet de Stinzenhof was, maar ‗er
naast‘ lag: de Pastoor van Doornenburg vertegenwoordigende in hoedanigheid van eigenaar
van de hofstad "de Stinzenhof" te West-Pannerden, kadastraal bekend onder Doornenburg in
Sectie B nr 559, en Herman Arnold Pauwen, wonende te West-Pannerden als in
gemeenschap van goederen gehuwd met Allegonda Terwindt, in hoedanigheid van eigenaar

van het naast voormeld onroerend goed gelegen perceel, kadastraal al-daar bekend in Sectie
B nr 648; etc....
Niet alleen uit deze akte, maar ook uit kadastrale kaarten en diverse archiefstukken van het
kasteel blijkt duidelijk dat leden uit de familie Derksen de wettige pachters van de echte
Stinzenhof waren (zie ook het artikel van Mr. A.P. Schilfgaarde in deze Heraut). Dat de heer
Pauwen zijn villa de Stinzenhof noemde was aldus ge-heel ten onrechte en zou tegenwoordig
zelfs strafbaar zijn.
Hierna bijlage: Overeenkomst 8 juni 1897 tussen pastoor van Roijen en Herman Arnold
Pauwen inzake het gebruik van de waterpijp. Met de ondertekening van dit document
erkent de heer Pauwen ook dat zijn villa niet de Stinzenhof was, maar er naast stond...
(Bron: collectie H. Meijer)

