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Afb. 1. Wiltem ('Pim') baron Bentinck van Schoonheten (1940202L), familieoudste van de Bentincks in Nederland,

gefotografeerd voor huis Schoonheten tijdens de donateursdag
van de StÍchting Archivaríaat Bentínck-schoonheten in oktober
242L.
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Willenn baron Bentinck van Schoonheten wêrd geboren op 24

februari 1940 in Bandoeng {Ned.-lndië). Hij werd vernoemd
naar zijn grootvader Willem baron Bentinck van Schoonheten,
die burgemeester van Olst was, maar hij kreeg Pim als
roepnaarn. Pim was de zoon van Wolter Jan Gerrit baron
Benti nck va n Schoon heten { 1907- 1964} en jonkvrouvlÍ€ M aria
Aletta Rebecca Herma Snouck l-lurgronje {1920-201?}.
Zijn vader stamde uit het bekende adettijke geslacht Bentinck,
waarvan de stamvader in 1343 vermeld werd, maar al ín 1233 werd
een Wicherus Bentinck in een oorkonde genoemd. De naam

Bentinck is onlosmaketijk met de Gelderse, Overijsselse en
Nederlandse geschiedenis verbonden. Bentincks zaten in de
Ridderschappen van Vetuwe en Cverijssel en dienden door de
eeuwen heen het land als bestlrurder, officier, burgerneester,
kamerlÍd, minister, gouverneur of diptomaat. Een Bentinck
vergezetde Stadhouder WÍllem Íll naar Engeland, waar deze laatste
Koning werd, maar ook in latere eeuwen verbleven zlj aan het i-lof
als kamerheer, hofdame of opperstalmeester. De Bentincks waren

kosmopoliet en een boek over de familie kreeg dan ook niet voor
niets de ondertitel 'The history of an European famÍly' mee.
Bentincks werden opgenomen in de Engelse, Duitse en Franse adel
en werden in 1814 erkend in de Nederlandse adel met, vanaf 1819,

de hun vanouds competerende titelvan baron. De familie splitste
zich in verschitiende takken, waarvan de Engelse baronate en
grafeiijke takken, en de Nederlandse baronale tak voortleven" De
vader van Pim \ryas van deze Nederlandse tak de famitieoudste.
De moeder van Pim stamde uit het bekende Vlissingse

regentengeslacht Hurgronje, waarvan de stamvader uit Artois in
Frankrijk afkomstig was. De naam Snouck werd in 1762
toegevoegd na het huwetijk met een regentendochter uit dit
geslacht. De familie bracht koopiieden, bewindhebbers, reders,
bestuurders en vele juristen voorl en een voorvader van haar werd
in 1843 in de Nederlandse adelverheven met het predikaat
jonkheer.

https://www.adelinnederland. nl

16t32

O5-AL2A22 12:44

Adel in Nederland - Actualiteiten, anekdotes en historische informatie.

Afb. 2. Links: huis Zorgvtiet in Olst omstreeks 1920. Uitgave: v.
Duren's Boekhande[, Olst" Rechts:'Te Arnhem werd Donderdag het

huwelijk voltrokken van W. J. G baron Bentinck van Schoonheten
met jkvr. M.A.R.H. Snouck Hurgronje, dochter van jhr. mr. dr. W. J.
A. Snouck Hurgionje, griffier der Prov. Staten van Gelderland.' De

sluier van de bruid werd gedragen door drie bruídsmeisje, terwijl
Iinksvoor twee bruidsjonkertjes te zíen zijn in matrozenpakjes met
bloemen ma ndjes. Leeuwa rder

N

ieuwsblad L1 februa ri 1939.

De vader van PÍm groeide op buitenplaats Zorgvtiet in Olst op, in

een groot l9e-eeuws huis in neorenaissance stijt, met een

kasteelachtig uiterlijk door de opvallende hoektoren. Hier hing een
i

nd ru kwekkend e fami{iega

lerij

va n

zevenentwintig

familieportretten aan de muur, die nu grotendeels geschonken is
aan het familiearchief op Schoonheten. ln de jaren 1909-1936 was
de grootvader van Pim burgemeester van Olst. Pims vader koos

voor een carrière in het verre Ned.-lndië. Hier werd hij begin jaren
'30 werkzaam als administrateurop een theeonderneming. De

vader en moeder van Pim huwden in 1939 in Arnhem. Hier was
haar vader werkzaam als griffier van de Provinciale Staten van

Gelderland en vele aanwezige autoriteiten maakten de

huwelijksptechtigheid, volgens kranten, op het stadhuis en in de
[usebiuskerk tot een ware society gebeurtenis. A[s getuigen van
het bruidspaar traden op een oom Dijckmeester, de zwagers
Beelaerts van Emmichoven en Royaards (atle drie afkomstig uit

patriciaatsfamilies)en een oom baron Van Haersolte. Na hun
huwetijk vestigden de ouders van Pim zich in Ned.-lndië en ruim
twee jaar na Pims geboorte werd zijn zusje geboren. lnmiddets was

Ned.-lndië bezet door Japan en de vader van Pim werd
gearresteerd en geïnterneerd in een kamp. Zijn moeder bteef met
haar twee kinderen achter, maar had toch de moed om Engelse en

Australische piloten in haar woning te verbergen. Nadat zij
verraden werd, kwam zij in een gevangenis terecht. Pim en zijn
zusje werden op tijd ondergebracht bij twee verschillende

buurvrouwen, tegen wie zij 'moeder' moesten zeggen, omdat zij
anders als alteenstaande kinderen ook opgepakt zouden worden.
Pas na afloop van de oorlog, na moeitijke en zeer zware jaren te
hebben doorstaan, zou het gezin weer herenigd worden.
Het gezin reisde per boot terug naar Nederland en onderweg brak

Pim nog een been aan boord, vanwege zijn broosheid door
ondervoeding. ln Nederland kreeg het gezin een jaar lang
onderdak bij een oom en tante van Pim, het echtpaar Royaardshttps J/www.adel i nnederland. nl

17t32

Adel in Nededand - Actualiteiten, anekdotes en historische informatie.

O5-01-2O22 12:44

Be

ntinck van SchCIonheten, met een onderilreklng van drie

maanden in Zwitserland, wáar zij op regeringskostsn mochten
aansterken. hlierna vertrokken zi.jn *uders $ieêr naár l'led.-lnditi,
waar ui.iri vader administrateur bij theeoncierne ming ïjikembang
lverd. Na een jaar volgeien CIok Pim en zijn zusje. Se
gebeurtenissen die zcuden leiden iot d* cnafhankelijkheie] van
indonesie zorgden Er voor dat de ouders van Fim hen: en zijn zusje
uit voorzorg naêr ltdeCerland stuurden, waar hij en zi.in zusje
v*erden opgevangÊn in een kindertehuis. Ockzijn nroedervolgde
al spoeclig, nïaar aijn vader bleef, totciat hij, net op tijci dankzij een

telefoontje, rnet spoed kcn vertrekl<en *n] zo een arnestatie te
veorkornen. 'ïotaal berooid. met aehterlating van aites r,vat hij hacÏ'
kwam zijn vader terug in l"iederland, schreef Fim zelf jaren later.

Afb.3. Schoonheten - slnds de bouw in de t7e eeuw altijd
bewocnd door Sentinciqs.
Nadat het geein weer herenigd 'ruas, wertl u,ijn vacer directeur van
een machinefabriek in Coevorden. !nnridde[s was het gezin
uitgehreid d*or de komst van een broerlje. De jaren hier noemde
Fin: later'de gelukkigste periode in zijn jeugd' en hierover"zeï híj:
"Hier he b ik de natuur leren kennen en waarderen, naar harteiust

buiten kunnen spelen, kunnen vissen in de vi.lvervan het stactrspark
*f kievitseieren zceken samên m*t nrijn vader. Vanuit Coel'orden
maakter: we farni[íehe;oekjes en kwamen G.a" sp Schoonheten en
op Beerse""

Se

hoonheten zcu sindsdien attijd op eijn warn'le

helangstelling kunnen blijven rekenen, oi"ndat zijn
fanriliegeschieclenis hier zo sterk rnee verbonden was. Alsinds de
https:/lwww.adelinnederland.nl
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tweede helft van de 16e eeuw bezaten zijn voorouders hier
gronden en goederen. ln de 17e eeuw werd hier het nu nog
bestaande huis Schoonheten gebouwd en in de Grote Zaal hangen
hier de portretten van opeenvolgende generaties Bentincks met
hun echtgenotes. Uiteíndetijk besloten zijn ouders uiteen te gaan
en door het tweede huwetijk van zijn vader kreeg Pim er nog een
zusje bij.
Door de tijdsornstandigheden waren de schooljaren voor Pim geen
succes. Zonder diploma's begon hij aan zijn militaire dienst,

zwaaide af ats reserve luitenant bij het Korps Commando troepen
en werd uiteindelijk reserve kapitein bij de infanterie. ln 1964

vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij bij aankomst van het
overlijden van zijn vader hoorde. Het maakte hem tot
famitieoudste van de Nederlandse baronale tak. ln deVerenÍgde
Staten zette hij een filmproductiebedrijf op, dat zich speciatiseerde
in reclame- en bedrijfsfitms. ln 1976 keerde hijterug naar
Nederland en zette ook hier een fitmproductiebedrijf op.
ln 1979 trad hij in het huwetijk met charlotte Dorothea coldewey,
tetg uit een patriciaatsfamitie uit het Blauwe Boekje, die
gedurende meerdere generatíes eigenaar was van Bussink's
Koninktijke Deventerkoekfabr. N.V. Haar vader was geen
onbekende op Schoonheten, want hij had hier jarenlang de
reeënjacht gepacht. op deze dag huwetijksdag speelde
Schoonheten een belangrijke ro[: "Ons huwelijksdiner heeft op

schoonheten piaatsgevonden en als symboolvan deze heugelijke
dag is er op het erf van schoonheten de cypres geplant die nu nog
fier op de noord-westhoek binnen de gracht staat." Uit hun
huwelijk werd een zoon geboren, aan wie hÍj graag de
farn i liegesch ied en is witde doorgeven. Zij n i nteresse ats

stamhouder in deze familiegeschiedenis werd in de loop der jaren
steeds groter en zo organiseerde hij in 1988 in het wittiam & Mary
jaar een grote Bentinck retinie, toen herdacht werd dat
Stadhouder Wittem lll naar Engeland ging en hij en zijn echtgenote

uiteindetijk tot Koning en Koningín van Ëngeland gekroond
werden. op deze dag verenigde hij vele Bentincks uit de Engelse
en Nederlandse takken. Als locatie werd gekozen voor Paleis Het
Loo. Dit was niet atleen omdat Het Loo door Witlem en Mary
gebouwd was, maar ook omdat het nabijgelegen kasteel het oude
Loo oorspronketijk Bentinck bezit was. ln de 15e eeuw was
Hendrick Bentinck {vermetd 1468-ï1502) door koop heer van het
Loo geworden en van hem stammen atte huidige Bentincks af. De
15132
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Sentine k reunie haalde zelfs de buitenlandse media en

uG

stond er

in de Franse Point de Vue een grote groepsfoto op de trappen van
Het L*o nn*t op de achtergrond het pateis"

J
Aftl" 4" Farnitíereunie in ?016: in het midden Pini banon Bentinck

van Schoonheeten, fan'lilieoudEte van de Nederlandse Bentlncks,
en ïinrothy Sentinck, 12ih [arl of Pontlarld, famllieoudste van eie

grafetijke tak Bentinck in [ngeland. Links Wiliiam Bentinck
Viscount lAlae dstock, en rechts Woiter baron Sentinck van
Schaonheten met zijn zoon Berend Willenr Nicotaas.
Zijn interesse in de fanriIiegese hiedenis ze rgcie ock voor zijn grote
betrokken heid bij Stichti n g Arch iva ríaat Senti nck-Schoon heten,
het zeer betangr"ijke famitiearchief op Schoonhete n heheert en
waêrvan hij een zeer betrokker-l b*stuurslid ir'rerd. l-let archïef
cJie

rnoeht niet alteen op zi.!n gr*te steun rekenen, maar kreeg vavi hem

sck verschillende schenkingêfi, vraaronder rEcent nsg Èen
farniIieportret.
Na het beêindigen van zijn actieve loapbaan als filmproduceirt

zacht hij nieuwe b*zigheden,

lo d*ed hij met zijn Rai{t*ti rrit 1936

rneÊ aen een klassieke autoraï[y van Pekíng naar Parijs, uiêarmee

hij zes w*ken onderweg was. l-{et werd een u'ddare, maar
onverget*lijke ervaring. De taatste jaren werd tuinieren zijn hobby,
ffiaar zi.in grote trots waren zijn twee kleinkindenen, de twintigste
generatie van zijn famitie. \lan zijn enige kleinzoon wist hij, dat
deze hem ooít zou gaan epvoigen als farniiieoudste in ïrlederlancl,
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ln 2020 trad hij zelf als familieoudste nog één keer grcot in het

voetlicht, toen hij als één van dÊ vier hoofdperscnen figureerde in
vierdeiige documentaireserie'Van oud geld , de clingen di* niet
voorbij gaanl Samen met iort Kelcjer bezocht hij Schoonlrelen en
ele

iiet hier onder m*er in het archief de indrukwekkende
íamiIiestamboorn zien. Meedcen ean deze serie

!A./as

voor hem niet

afteen een mogetijkheld om te laten zien hce adel nu ïeeft, maar

ook om iets van zi"in rijke familiegeschiedenis te cieten.
Op 17 december ove:'leed Pirn baron Bentine k van Schoonheten
op 80-jarige ieeftijd. CRATGNEZ HOi\TE {vrees schaamte) lc-ridt de

wapenspreuk van de Bentincks * ais fanrilieouciEte van d*
Nederlandse Bentincks heefl Finl barnn Bentinck van
Schoonireten deze v,iapensfireuk alie eer aangedaan.

infar;notie nrede met hartelijke dank asn de fJieuwsbrief van
5f ich fingl Arch
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tsen Éinck-Schoon heten.
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Afil. 5. De cypres geplant op

de=

itlt\t

ncord-westhoek binnen de gracht

van Schconheten - geplairt ter gelegenheid van het huweliik
l3entinck van Schctsnheten-Cotdeweij in 1979"
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