Maria Clara von Delwig, de laatste bewoonster van de Doornenburg
Mr. A. P. van Schilfgaarde 1966
Mr. A.P. van Schilfgaarde(1896-1980) was in leven Rijksarchivaris bij het Rijksarchief in Gelderland (tegenwoordig
Gelders Archief). Daarnaast was hij voorzitter van de geschiedkundige vereniging 'Gelre' en secretaris van de
'Stichting tot Behoud van den Doornenburg'. In deze laatste hoedanigheid was hij al vanaf het moment van de
aankoop van het kasteel Doornenburg, door de 'Stichting tot Behoud van den Doornenburg', betrokken bij het wel
en wee van het kasteel. Hij werkte nauw samen met de heer J. van Heek de voorzitter van die Stichting. De heer van
Schilfgaarde was in de tijd van 1936 t/m 1941 een spil in de veelvuldige communicatie met de toenmalige
Rijksmonumentendienst m.b.t de grootschalige restauratiewerkzaamheden aan het kasteel. Gedurende zijn leven
stelde hij voor het kasteel diverse belangrijke documenten samen zoals bijvoorbeeld een gedegen index van het oude
archief van het kasteel. Soms stelde hij ook geschiedkundige artikelen op, zoals bijgaand artikel uit 1966 , dat we
graag voor u uit de 'mottenballen' haalden. 1
Op 15 oktober 1834 bracht S. J. E. Rau, de zoon van de Leidse hoogleraar in de theologie, met zijn moeder, die te
Bemmel woonde, een bezoek aan de Doornenburg. Aangekomen op het voorplein, zond zijn moeder de daar
aangetroffen boerenvrouw naar de vrouwe van de Doornenburg, om te vragen of zij eens in het kasteel mochten rond
kijken. Na enige tijd kwam de boerin terug met de uitnodiging om binnen te komen. Heer Rau: ‘Wij allen waren
zeer nieuwsgierig naar de bewoonster van het slot'. Van haar werd gezegd, dat zij zeer mensenschuw was en slechts
omgang had met haar huiskapelaan en dienstmaagd. Wij hadden aldus niet verwacht haar en/of haar woning van
binnen te mogen zien. Een geestelijke ontving ons aan de brug en leidde ons naar haar, waarna hij vertrok. Zij ontving
ons met een half-Duitse spraak, maar ook met een Duitse gulhartigheid. Hoewel zij hoogbejaard was — over de 80
— had zij nog overblijfsels van schoonheid. Niets was in haar, dat niet deftig en adellijk genoemd mocht worden.
Zij was niet verlegen en sprak goed, ook over hedendaagse dingen. Wij waren graag nog langer bij haar gebleven,
zij het niet, dat haar bijna volslagen doofheid het uiterst moeilijk maakte om met haar te spreken’.
In de kapel zagen zij een eenvoudige stoel voor het altaar. Er lag een vloermat voor, om op te knielen. Rau: ‘Ik dacht
daarbij aan de waardering en droefheid waarmee zij ons zojuist de dood van haar huispriester bekend had gemaakt.
Deze was net acht dagen geleden begraven. Hoe dikwijls had de tachtigjarige bejaarde vrouw daar niet samen met
hem een dienst gevierd? 2
In 1841 bezocht F. N. M. Eyck van Zuylichem het kasteel. Hij constateerde dat het toen door ‘eene oude dame’
bewoond werd en bezichtigde toen slechts het uitwendige van het kasteel 3.
Het verslag van een volgend bezoek, op 10 juli 1843 door J. F. Bodel Nyenhuis, vermeldt alleen, dat in de slotkapel
eenmaal per week voor de hoogbejaarde bewoonster van het kasteel een dienst gedaan werd. Ook dat er een oud
evangelieboek op het altaar lag en er een zetel voor haar stond, waarvan hij vermoedde dat deze vele jaren haar tot
troost hadden gediend. Tijdens zijn bezoek trok een dreigende onweersbui over, die pas bij het komen van de avond
kalm werd. Hij dacht: ‘Moge ook zoo het einde der bewoonster van den ouden Doornenburg zijn, aan den hoog
geklommen avond eens leven, dat zeker niet zonder stormen was !’ 4
In 1846 bezocht de onvermoeide wandelaar mr. A. W. Engelen het kasteel. In de dorpsherberg kreeg hij de
verzekering, dat een vreemdeling op het slot graag door de oude bewoonster met de meeste welwillendheid
ontvangen zou worden. Aldus wandelde hij naar het kasteel. Daar zag hij een dienstmaagd, ‘druk bezig de oude
huisdeur met stromen water te besproeien’. Hij vroeg haar om zijn verzoek om het slot te mogen bezichtigen aan de
bewoonster over te brengen. De huiskapelaan, een man van iets meer dan middelbare leeftijd, bood zich aan als
begeleider. In de gang van de hoofdburcht aangekomen, wees deze de bezoeker op twee vertrekken, ‘meer bijzonder
ten dienste van de grijze bewoonster’. Deze ‘was thans enigszins ongesteld en verliet haar kamer niet; terwijl zij
zich anders zeer gaarne aan hare bezoekers vertoont. Zij zelve, tussen de 80 en 90 jaren oud, maar met uitzondering
harer doofheid weinig van de gebreken des ouderdoms ondervindende’. Het bezoek aan het kasteel werd afgesloten
met de bezichtiging van de kapel, waar de huiskapelaan op zon- en feestdagen de mis las voor de bewoonster van
het huis en enige andere personen 5.
Voorgaande zijn wat beschrijvingen van tijdgenoten van de vrouwe van Doornenburg. Gelukkig komen de officiële
archieven ons verder te hulp om iets meer over de levensloop van Maria Clara von Delwig te kunnen vertellen.
Laten we beginnen met uit te leggen hoe Maria Clara von Delwig op de Doornenburg kwam. Het begon met het
overlijden van Hendrina Justina baronesse van Heemskerck van Bekesteyn op 31 juli 1767 te Utrecht, in de
ouderdom van 84 jaar. Zij was toen niet alleen 'vrijvrouwe' van Incourt en Longueville, vrouwe van Rijsenburg,
Persijn en Bovenholt, maar ook vrouwe van Doornenburg 6. In haar testament, van 31 mei 1765, had zij bepaald dat
de Doornenburg met alle verdere leen- en allodiale goederen onder Doornenburg, Angeren en Pannerden aan haar
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neef Jacob Boudewijn van Bemmel moesten vererven 7. Jacob Boudewijn was in 1714 geboren en sinds 1737
ambtsjonker in de Over-Betuwe. Hij werd met de erfenis aldus in 1767 heer van Doornenburg. Zijn in 1712 geboren
oudere broer Johan Adriaan werd, ook mede op basis van de erfenis, heer van Bemmel, Incourt, Holthuys en Persijn.
Hoewel het recht op het kasteel Doornenburg, met de erfenis in 1767, in handen kwam van Jacob Boudewijn van
Bemmel, kon hij er niet direct over beschikken, want het werd al vanaf 1737 bewoond door zijn zus Maria Anna
Geertruid van Bemmel en haar echtgenote Joost Henrick vrijheer von Hertefeld tot Polweerd en hun kinderen 8.
Blijkbaar had Hendrina van Heemskerck, die meestal te Utrecht verbleef, het kasteel aan hen ter bewoning ter
beschikking gesteld. Het vermoeden bestaat, dat Jacob Boudewijn na 1767 ook op het kasteel ging wonen, en dat
toen zijn zus Maria Anna Geertruid op 25 januari 1780 overleed, zij hem eenzaam achterliet.
Een jaar daarna vond hij, toen al 67 jaar oud zijnde, een jeugdige levensgezellin in de persoon van de 20-jarige Maria
Clara von Delwig. Zij werd op 12 oktober 1760 te Nienborg bij Ahaus geboren en was op het moment van hun
kennismaking kanunnikes in het Munsterse stift Hohenholt. Zij was het tweede van de tien in leven gebleven
kinderen van Ernst Herman baron von Delwig, keurvorstelijk Keuls kamerheer die gehuwd was met Sibilia
Margareta baronesse Rubel von Bibrag van het Huis Russel in het hoogstift Osnabrück. Zij waren heer en vrouwe
van Nyenborg, Berghof, Wedenbruch (onder Paderborn) en Kutterbruch (in Lippe).
De grootmoeder van vaderszijde van Maria Clara was Anna Maria van Hövell tot Westerhues. De overgrootmoeder
van die zijde was Agnes Maria van Hövell tot Westerflier, die een oudtante was van mevrouw Van Hugenpoth,
geboren van Hövell 9. Deze familierelatie is er waarschijnlijk de oorzaak van geweest, dat de huwelijksvoorwaarden
op 5 mei 1781 op het Huis Aerdt (toen bezit van de familie Van Hugenpoth) werden gesloten, waarbij dc vader van
de bruid zijn dochter assisteerde 10. De huwelijksvoltrekking vond plaats in de R.K. kapel van Hulhuizen bij Gendt,
waarbij Walraven Otto van Hugenpoth en zijn zuster Antonia Gertrudis als getuigen optraden 11.
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In de akte van hun huwelijkse voorwaarden was bepaald, dat indien er geen kinderen uit het huwelijk geboren zouden
worden, Maria Clara von Delwig (als weduwe) 25.000 Carolusgulden ineens en 2.000 gulden per jaar zou ontvangen.
Zoals we inmiddels weten, bleef het huwelijk kinderloos. In 1788 liet Jacob Boudewijn, die inmiddels de titel van
baron mocht voeren, een testament opstellen 11. Behalve hetgeen al in de huwelijksvoorwaarden was toegezegd,
vermaakte hij daarin aan zijn vrouw ook nog al zijn zilver, linnen, damast, bedden, dekens, zijn koets en zijn
reiscalèche en de twee beste paarden met hun tuigen. Voorts bepaalde hij, dat zij het kasteel Doornenburg mocht
blijven bewonen, mits het in goede staat houdende, doch dat zij dit niet mocht verhuren, en dat het bij haar vertrek
aan zijn erfgenamen moest komen. Ook kreeg zij het gebruik van 'de hof bij het kasteel', een weitje bij 'de Meer' en
het elzenhout voor gebruik in de keuken.
In 1798 liet baron Jacob Boudewijn opnieuw een testament opstellen, maar er werd daarin aan de bepalingen van
1788, voor zover het zijn vrouw betrof, niets veranderd 12. Wel werd vastgelegd dat aan J. B. J. H. O. A. van
Hugenpoth en aan freule M. A. C. L. B. van Hugenpoth, petekinderen van hem en zijn vrouw, elk f 2.000,- moest
worden gelegateerd 13. De kerk van Doornenburg zou een legaat krijgen van f 1.000,- en de pastoor f 400,-.
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Op 28 februari 1799 overleed de oude baron op de Doornenburg (drie maanden na de dood van zijn oudere broer).
Hij was toen 85 jaar oud. Juist in een tijd waarin er dijkbreuken en overstromingen in de Over-Betuwe waren. Zijn
lichaam moest hierdoor per boot van het kasteel naar de parochiekerk worden overgebracht 14. Die kerk was nog
maar net twee jaar tevoren weer in R.K.-handen gekomen 15. Hij werd er uiteindelijk in de grafkelder begraven.
Als weduwe alleen achtergebleven, zocht Maria Clara al spoedig steun bij haar eigen familie. Al in 1804 vinden wij
als haar medebewoner, haar heerbroer Carel von Delwig (geboren in 1774) die ook haar huiskapelaan werd 16. Deze
overleed echter op 14 oktober 1812 (op het kasteel) op de jeugdige leeftijd van 35 jaar. Hij had zijn einde kennelijk
zien aankomen, want hij had een week eerder, op 7 oktober, bepaald dat zijn zusters Therèse en Francisca von
Delwig, onderscheidenlijk voor 2/3 en 1/3 deel zijn erfgenamen moesten zijn 17. Deze zusters, die 'stiftdames' waren
van het stift Asbeck in Munsterland, kwamen nu op de Doornenburg wonen om hun zuster gezelschap te houden...
De winters vonden zij het op het kasteel kennelijk te koud, want zij verbleven dan te Munster.
Maria Clara had ervoor gezorgd, dat haar familie kon profiteren van hetgeen zij van haar man had geërfd. Zo
beschikte Clara bijvoorbeeld ook over, landerijen in de 100 Morgen en in de Borgoy (Burgeu) onder Pannerden 18.
In 1812 droeg Maria Clara aan haar zusters Therèse en Francisca het belangrijke goed de Steen (ook wel de Stenenhof
of Stinzenhof), dat aan de westzijde van het Pannerdensch kanaal lag, over 19. Lang heeft Maria Clara echter niet van
het gezelschap van haar zusters kunnen genieten want beiden lieten al kort daarop, op 19 oktober, een testament
opstellen waarin zij elkaar tot universele erfgenamen benoemden 20. Vreemd is wel dat men noteerde dat geen van
beiden de akten kon tekenen ‘wegens verlamming in de armen’. Op 25 oktober 1815 werd voor hen nog een testament
opgesteld. Daarin benoemden zij hun neef J. N. van Hugenpoth tot executeur. Bij vooroverlijden van de begunstigde
zuster zou het batig saldo der nalatenschappen gebruikt moeten worden ‘voor pieuse [d.i. vrome, H.B.] doeleinden’.
Kort daarna zijn zij beiden op de Doornenburg overleden. Therèse op 27 oktober 1815, oud 37 jaar, en Francisca op
11 december daarna, oud 33 jaar. Welk drama zich hier heeft afgespeeld laat zich alleen maar gissen. De boedel van
Francisca von Delwig, die te Doornenburg was overleden in ‘de kamer, uit de zaal met zeven trappen opgaande,
hebbende het uitzicht met één raam op de Voorhof en met 1 raam op de groote tuin’ (dit is de Kemenade, thans
Regentenkamer in de Hoofdburcht), werd op 21 en 23 maart 1823, aldus pas acht jaar na haar dood, deel uitmakende
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van een vacante boedel, waarvoor notaris Van Rees als curator benoemd was, geïnventariseerd en geveild. De
opbrengst daarvan was ruim f 409,-. Zij bleek echter een hypothecaire schuld te hebben van f 4.000,-, waarvoor zij
de boerderij de Steen, die haar in 1812 door haar zuster Maria Clara was overgedragen, als onderpand had gesteld.
Aangezien de boedelopbrengst van f 409,- niet voldoende was om deze hypotheek van f 4000,- te kunnen aflossen,
werd de Steen op 21 mei 1823 publiek geveild en toegewezen aan 'de hypotheekhoudster' Elisabeth Johanna van
Doesburgh, weduwe van Johan George Most uit Nijmegen 21.
Maria Clara von Delwig maakte in haar testamenten echter steeds beschikkingen over de Steen . Dit goed moet aldus,
op een mij onbekende wijze toch weer in haar bezit zijn gekomen.
Weer was Maria Clara alleen, thans 55 jaar oud. Nog bij het leven van haar familieleden had zij maatregelen getroffen
over de bestemming van haar nalatenschap, en wel in testamenten, in 1812 en 1815, gevolgd door niet minder dan
vijf nieuwe testamenten in de jaren 1816, 1820, 1837, 1843 en 1845.
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In de bewoordingen daarvan komt de tragiek naar voren van het wegvallen van velen die haar dierbaar en vertrouwd
waren. In 1812 leefden haar broer Adolph, kanunnik te Munster, en haar zusters Therèse en Francisca, stiftfreules in
Asbeck nog. Zij zouden gezamenlijk van haar erven in de verhouding 1:2:2. Haar kapelaan, Johannes Nicolaus
Scheveling, zou de kelk en de kapelinventaris krijgen, benevens een pensioen van f 300,-. Haar petekinderen; Clara
Derksen Dirksdr 'in de 100 Morgen' en 'Clara Derksen Arendsdr op de Doornenburg', zouden haar lijfgoed en
kleding erven. De Stenenhof, groot ruim 24 morgen, in pacht bij Dirk Derksen, zou aan de pastoor van Doornenburg
komen 22. In 1815 maakt zij een nieuw testament. Blijkbaar was de pastoor van Doornenburg uit de gratie gevallen,
want zij vermaakte in dit testament de Stenenhof aan haar neef mr. J. N. W. A. baron van Hugenpoth tot Aerdt,
advocaat te Arnhem. Bij diens eerder overlijden zou de Stenenhof vererven aan zijn broeder O. M. Th. A. van
Hugenpoth, oud-burgemeester van Herwen, woonachtig op het Huis Aerdt. Tot universele erfgenamen benoemde
zij wederom (haar broeder Carolus was in 1812 overleden) haar zusters Therèse en Francisca, ‘gepensionneerde
stiftsfreules van het stift Asbeck’ en haar broer Adolph von Delwig, kanunnik te Munster, en wel met uitsluiting van
haar andere gebroeders.
De beide heren Hugenpoth werden belast met de executie van haar testament 23. Anderhalf jaar later testeerde zij
opnieuw. Haar beide zusters waren inmiddels overleden, enkel haar broer Adolph wordt nog in het testament
genoemd. Haar huisgeestelijke, J. N. Scheveling, voorheen pater-franciscaan in het klooster te Elten, werd bedacht
met een legaat van f 6.000,- en diverse roerende goederen, waaronder dc kapelinventaris, die na zijn dood aan de
kerk van Doornenburg moesten komen. De beide 'petekinderen Derksen' zouden haar kleren ontvangen. De
Stenenhof werd nu bestemd voor de pastoors van Doornenburg en Hulhuysen.
Als executeurs werden pastoor J. A. Godschalk uit Pannerden en de huiskapelaan Scheveling benoemd 24. In
december 1820 verschijnt zij opnieuw voor notaris Van Rees te Bemmel om te testeren. In deze akte werd haar broer
Adolph voor het laatst vermeld 25. De legaten aan haar petekinderen blijven gehandhaafd en er werden ook giften
aan andere leden van de familie Derksen bepaald. Haar huiskapelaan Scheveling was op 10 november 1820
overleden 26. Zijn opvolger, Anthonius van Lunen uit Wychen was blijkbaar nog niet in functie, althans hij werd niet
in het testament genoemd.
De Stenenhof, nog steeds in pacht bij Dirk Derksen, zou volgens dit testament aan de kerk van Doornenburg moeten
komen, met de merkwaardige bepaling, dat de ‘thans geheven pacht gecontinueerd moet worden’. Voor de bouw
van een pastoriehuis te Doornenburg bestemde de testatrice een som van f 2.000,- en verder bedacht zij ook nog de
pastoors, de kerken en de armen van Doornenburg, Hulhuizen, Gendt en Pannerden. Speciaal vermeldde zij een
legaat aan de kerk van Doornenburg voor een nieuwe monstrans. Executeurs waren wederom pastoor Godschalk uit
Pannerden en als nieuwe figuur, in plaats van wijlen kapelaan Scheveling, haar pachter Dirk Derksen...
Van 1837 dateert haar volgende testament, dus van 10 jaar voor haar dood 27. Het eerder bedachte legaat van f
12.000,- voor J. N. van Hugenpoth tot Aerdt verviel hierin. Haar uitvaart zou ‘naar haar stand’ moeten geschieden,
met assistentie van de pastoors van Hulhuizen, Huissen en Bemmel. De Stenenhof werd ook in dit testament wederom
aan de kerk van Doornenburg toegewezen, onder dezelfde bepaling betreffende de pacht als in het testament van
1820. Voorts zou de kerk de kapelinventaris ontvangen, de kerk van Pannerden landerijen te Gendt en Doornenburg.
Ook werden de kerken te Hulhuizen en Duiven, de armen van Doornenburg en Pannerden bedacht, evenals de
kinderen Derksen. Executeurs zouden zijn; pastoor Godschalk en Willem Derksen op de Steen, de zoon van haar
pachter Dirk Derksen. Haar huiskapelaan Anthonius van Lunen was kort te voren overleden.
De zesde en voorlaatste wilsbeschikking van de oude dame dateert van 7 augustus 1843 28. De Steen werd hierin
gelegateerd aan de pastoor (dus niet aan de kerk) van Doornenburg. De pastoors van Hulhuizen (en Gendt) en
Pannerden zouden de landerijen, bij haar vorige testament aan de kerk van Pannerden toegezegd, ontvangen. De
kerk van Doornenburg moest de kapelinventaris krijgen, de armen van Doornenburg en Hulhuizen werden met
geldsommen bedacht. Haar huispriester Anthonius Beyerinck, die Anthonius van Lunen was opgevolgd, kreeg f.
400,- voor het lezen van missen ter nagedachtenis van haar. De kinderen Derksen werden ook ditmaal niet vergeten.
Executeurs zouden wederom pastoor Godschalk en Willem (Theodorus) Derksen zijn.
In 1845 maakt Maria Clara von Delwig haar laatste beschikking 29. Pastoor Godschalk te Pannerden was overleden
en daarmede was blijkbaar de sympathie voor de kerk van Pannerden ook verdwenen. De aan deze pastoor
toegezegde landerijen de Lookuyp en Alverloren onder Doornenburg, vermaakte zij nu aan haar dienstmaagd
Everdina Zweeren. Als executeur wees zij aan G. J. Oosterik, pastoor van Gendt en Doornenburg, wonende te Gendt.
De eerder aan de kerk en armen van Pannerden bedachte erfenis werd geschrapt.
Maria Clara von Delwig overleed op 24 januari 1847 op het kasteel Doornenburg. Zij was toen 86 jaar en 3 maanden
oud. In lijn met haar wens, werd haar uitvaart in de R.K.-kerk van Doornenburg gehouden en werd zij begraven op
het kerkhof, aan de zuidzijde van het schip van de kerk, in een rood-zandstenen grafmonument met het opschrift:
‘Bid voor de ziel zaliger/ De H.W. geb./ Maria Clara von Delwig/ Baronesse van Bemmel tot Doornenburg/
overleden op den huize Doornenburg/den 24 Januari 1847/ den 28 dier maand/ hier begraven’ 30.
In de Tweede Wereldoorlog werd, bij het opblazen van de kerktoren, dit monument zwaar beschadigd. Alleen het
bovenste gedeelte bleef bewaard. Dit bevindt zich momenteel in de kapel op de voorburcht van het kasteel.
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De executeurs, pastoor Oosterik en W. Th. Derksen, moesten de boedel inventariseren. Zij bepaalden dat deze toen
een waarde had van ruim f 33.000,-. De roerende goederen werden publiekelijk verkocht, omdat de (natuurlijke)
erfgenamen onbekend waren. Deze goederen brachten f 1.742,- op. Haar vaste goederen kwamen ingevolge haar
testamenten 1843 en 1845 aan de pastoor van Doornenburg (de Steen in de 100 Morgen), aan de pastoor van
Hulhuysen en Gendt (de Haamaker te Gendt) en aan haar dienstmaagd Everdina Zweeren (de Lookuyp en Alverloren
te Doornenburg) 31.
Het kasteel was met het overlijden van Maria Clara vrijgekomen voor de erfgenamen van haar man en kwam aan de
familie Van der Heyden (toen wonende op het Huis Baak), die reeds sedert 1799 het overige grondbezit van de baron
van Bemmel, groot 95 morgen, had verkregen 32.
In het voorgaande werd de naam van de familie Derksen herhaaldelijk genoemd. Al in 1720 komt Derck Dercksen
(1685—1733) voor als pachter van land van de toenmalige heer van de Doornenburg. De weduwe van deze Derck
Dercksen, zijnde Maria de Beyer (getrouwd in 1710), volgde hem als zodanig met assistentie van haar zoon Hendrik
op 33. Of dit echtpaar al op de boerderij op het voorplein van het kasteel gewoond heeft, is onbekend. Evenmin is dit
te zeggen van hun zoon Willem (1713—1789) die in 1753 trouwde met Hermine Burgers (overl. 1805). De zoons
van laatstgenoemd echtpaar; Dirk (geb. 1754) en Arend (1755—1847) waren de vertrouwenslieden van Maria Clara
von Delwig. De in 1754 geboren Dirk Dercksen, die in 1801 met Maria van Rossum uit Pannerden trouwde (toen
weduwe van Richard Daems), was de pachter van de Steen in de 100 Morgen. Bij de doop van hun kinderen, in
1802, 1804 en 1806 waren Maria Clara of haar broer Carolus von Delwig doopgetuigen. De andere broer, Arend
Dercksen, woonde in de boerderij op het voorplein van het kasteel. Hij trouwde in 1800 met Maria Heynen uit
Emmerik en bij de doop van hun kinderen in 1801 en 1803 waren onderscheidenlijk mevrouw von Hertefeld en
Maria Clara von Delwig meter.
In haar testamenten noemde Maria Clara von Delwig herhaaldelijk Dirk Derksen als pachter van de Steen, die hij en
zijn erfgenamen op gunstige voorwaarden mochten pachten. Zijn dochter Maria Clara (geb. 16 mei 1802) werd
evenals haar nichtje (Wilhelmina) Maria Clara Arendsdr (geb. 3 september 1803) door testatrice bedacht. In 1820
werd Dirk Derksen tot één van haar executeurs benoemd, in 1837 en 1843 opgevolgd door zijn zoon Willem
Theodorus. Zijn afstammelingen bleven tot in 1955 pachters van de Steen. In dat jaar kochten zij het van de kerk van
Doornenburg. De oorspronkelijke boerderij was echter in de Tweede Wereldoorlog verwoest en werd als Nieuwe
Steen herbouwd.
Arend Derksen, de bewoner/pachter van de boerderij op de voorburcht van het kasteel, overleed in 1847, zijn vrouw
in 1845. Hun zoon Willem Theodorus (1810—1873) volgde hem op. Diens kleinzoon Johannes Aloysius (Jan)
Derksen stopte op 8 mei 1979, op 80-jarige leeftijd, als kasteelboer en kasteelbewaarder/beheerder. Zijn dochter
Annie, nam die rol van hem over en Harrie Derksen (uit de Gendtse tak der Derksen's), getrouwd met dochter Riek,
nam de rol van kasteelbewaarder/beheerder over. Het waren met name Harrie en Riek, die al vanaf 1967 de horecafunctie van het kasteel gestalte gaven. Harrie en Riek stopten met hun taak in 1998 34. Annie Derksen voerde de
boerderij nog tot aan haar dood, op 31 mei 2010 35.
Aldus bindt een traditie van bijna 300 jaar de familie Derksen aan de Doornenburg.
Noten:
1. Dit artikel is eerder gepubliceerd in: Spiegel der historie uit 1966. Ten behoeve van plaatsing in de Heraut 2021
is de negentiende-eeuwse spelling' aangepast aan de huidige door Herman N. Bronkhorst en zijn, m.b.t. de familie
Derksen, ook door hem, recente gegevens toegevoegd.
2. Geldersche Volksalmanak van 1844 (G.V.), blz. 195.
3. Algemeene Konst- en Letterbode, 72ste jaargang (1860), blz. 302.
4. GV,1844, 199, zie ook noot 32.
5. Engelen, mr. A. W., Wandelingen door Gelderland, Groningen,(1847),128-132.Zie voor de termen vrijvrouwe
en vrouwe noot 32
6. Archief kasteel Doornenburg, inv. n. 325.
7. Op 7 september 1737 werd haar zoon Adolph J. G. L. J. A. von Hertefeld, uit Doornenburg, te Hulhuysen
gedoopt; zie ook noot 31.
8. Staatsarchiv te Munster uit de Von Spiessensche Sammlung von Ahnentafeln.
9. Archief kasteel Doornenburg, inv. n. 391.
10. De huwelijksinschrijving luidt: ‘Matrimonio juncti sunt Praenobilis Dominus Jacobus Balduinus ex Baronibus
van Bemmel, dominus in Doornenburg, et Praenobilis Domina Maria Clara ex Baronibus von Delwig. Testes:
Praenobilis Dominus Walradus Otto ex Baronibus Hugenpoth et Praenobilis Domina Antonia Gertrudis ex
Baronibus Hugenpoth.’
11. Schepensignaat van Arnhem, d.d. 21 oktober 1788.
12. Archief kasteel Doornenburg, inv. n. 392.
13. Eerstgenoemde werd te Groessen op I december 1776 gedoopt, de tweede te Aerdt op 3 januari 1784.
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14. Vgl. Wolters, J., De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe, Bemmel (1954), 113, en Kehl, Historische
schetsen van eenige dorpen en kasteelen in de Over-Betuwe, Nijmegen (1907).
15. Doopboek Hulhuysen d.d. 12 november 1797.
16 Als getuige bij de doop van Carolina Hermana, dochter van Dirk Derksen, d.d. 14 juli 1804. Hij wordt daar
vermeld als Reverendus et praenobilis Dominus, en was dus blijkbaar een geestelijk heer. Wolters (De gemeente
Bemmel…,170) noemt hem de huiskapelaan van zijn zuster.
17. Zijn testament werd gepasseerd voor notaris P. A. van Rees te Bemmel (akte nr. 110). Zijn memorie van successie
in deel I van het kantoor Elst, waaruit blijkt dat hij aan roerende goederen alleen een paard met tuig en aan
onroerende goederen enige landerijen bij het Pannerdensch kanaal bezat.
18. Akte voor notaris Van Rees te Bemmel d.d. 16 maart 1814, n. 393. De Steen was door mevrouw van Bemmel in
1804 en 1805 in twee aankopen verworven van de graaf van den Bergh (protocol Pannerden).
19. Akten voor notaris Van Rees te Bemmel n. 297, 298, 303 en 304 en akten voor notaris Pilgrim te Huissen n. 35,
56 en 60.
20. Akte als boven no 157.
21. Akte als boven no 156.
22. Akte als boven no 125.
23. Akte als boven no 421.
24. Hij was 52 jaar oud, en geboren te Wipperfurth.
25. Akte voor notaris Van Rees, thans te Nijmegen, d.d. 5 dec.
26. Akte voor notaris J. J. E. Pilgrim te Huissen, n. 79.
27. Akte als boven, n. 57, d.d. 18 juli 1845. De Haamaker te Gendt, 3 morgen groot, was door de erflaatster in 1820
gekocht van Hendrik van Luunen c.s. voor f 1.400,- (akte notaris Van Rees 1820, nr. 338: Alverloren en Lookuyp
onder Doornenburg had zij in 1819 gekocht van Bernardus Fackeldey c.s. (akte notaris Van Rees, 1819, n. 168)
voor f 500,-.
28. De Wapenheraut, 21ste jaargang (1917). blz. 199.
29. De memorie van successie in het archief van het kantoor Elst, n. 42, de inventarisatie en de publieke verkoop in
het protocol van notaris Pilgrim te Huissen d.d. 27 februari 1847.
30. Archief kasteel Doornenburg, inv. n. 6 en 67.
31. Ibidem, inv. n. 13, fol. 2do en inv. n. 20.
32. De aanduiding heer of vrouwe betekende in de regel dat men het bezit had van een adellijk goed. Dit kon echter
ook slechts bestaan uit een leenrecht erop, tegen bepaalde voorwaarden. De echt 'vrije' bezitter kon aldus een
ander zijn. In de regel vond men in het oude Gelderland de hertog van Gelre als de echte vrije bezitter, en de
vele lagere edelen als zijn leenmannen. Indien men het had over een Vrijheer of Vrijvrouwe, dan betrof het een
'echte' bezitter van een betreffend adellijk goed. Een dergelijk bezit noemde men ook wel allodiaal. De bezitter
was er dan slechts verantwoording over verschuldigd aan een koning of keizer.
33. Derksen verlaat het kasteel, De Gelderlander, 24 juni 1998.
34. De volle naam van Annie was; Johanna Cornelia Theodora Derksen. Zij werd op 21 november 1949 te
Doornenburg geboren en overleed in 2010.
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