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Donateursdag 2016 
Op 17 september 2016 vond de jaarlijkse donateursdag plaats, ook deze keer in de zaal van het 
Huis Schoonheten. De belangstelling dit jaar was zo groot dat het gezelschap met moeite in de 
zaal paste. De lezingen werden ingeleid door de directeur Wim Hoogeland. Dat hield in dat 
voorafgaand aan de lezing van mr. Marnix baron van Aerssen Beijeren van Voshol de donateurs 
door Wim Hoogeland op de hoogte gebracht werden van de vele banden tussen de familie Van 
Aerssen en de familie Bentinck. De belangrijkste band is het voogdijschap van Willem van 
Aerssen over de minderjarige kinderen van Hendrik Bentinck van Schoonheten (1817-1879) en  
Adolphine Marie Caroline Franҁoise Bentinck. Als vrolijke illustratie vertoonde hij een foto van 
de straatnaamborden waar de Bentincklaan en de Van Aerssenlaan elkaar in Rotterdam 
kruisen. 
 
Marnix van Aerssen vertelde over het in 2016 verschenen  tweede boek van zijn hand dat  het 
leven en de carrière van zijn vader Francois beschrijft, getiteld “Driemaal Oost”. Het boek, 
uitgegeven bij Karwansaray Publishers (www.karwansaraypublishers.com) was ter plekke te 
koop.  
 
 

De tweede spreker was Drs. 
Ben Olde Meierink, als 
architectuur- en 
bouwhistoricus verbonden aan 
BBA Bureau voor Bouwhistorie 
en Architectuurgeschiedenis 
en hoofd sector onderzoek van 
de Nederlandse Kastelen 
Stichting. In het aprilnummer 
van 2016 van de uitgave 
Kasteel & Buitenplaats van de 
NKS heeft hij gepubliceerd 
over De Familie Bentinck en 
haar Buitenplaatsen, een 
uitstekend onderwerp voor 
deze donateursdag. 
 
 
 

Zoals gebruikelijk werd de donateursdag afgesloten met een door vrijwilligers verzorgde lunch.  
 
 

Onderzoek / Bezoekers Archief 
Zeven personen hebben schriftelijk om informatie verzocht. Aan alle verzoeken heeft de 
Stichting kunnen voldoen. 
Twee personen hebben op het archief zelf onderzoek verricht t.b.v. hun familiegeschiedenis.  
 
 

Inventarisering archieven 
De inventarissen van het Archief W. baron Bentinck van Schoonheten, Amsterdam en het 
Archief Bentinck-Lobach verschijnen in de loop van 2017. 
 

Mr. Marnix baron van Aerssen Beijeren van Voshol met zijn boek “Driemaal 
Oost” en drs. Ben Olde Meierink.  Foto: AiN-John Töpfer 

http://www.karwansaraypublishers.com/


Er is een concept inventaris gereed gekomen van het archief Bentinck-Landeck. Het behelst 
voor het merendeel stukken van twee generaties opperstalmeester t.w: Constant Adolf baron 
Bentinck en zijn zoon Rudolph Floris Carel baron Bentinck. De inventaris omvat ook een 
fotolijst bij de verschillende archiefvormers. 
 
Er is een begin gemaakt met een afsplitsing van het archief afkomstig van Maximilaan Robert 
baron Bentinck tot Buckhorst. Dit archief is door de directeur van de stichting enige jaren 
geleden verworven van Rentmeesterij Roekx uit Barendrecht.  
 
 

Sallands Erfgoed 
Op 23 september 2016 heeft de Stichting Sallands Erfgoed op het huis Schoonheten een 
symposium georganiseerd over de wederopbouw in Overijssel na de 2e WO. Zij waren te gast 
van de familie Bentinck van Schoonheten en werden hartelijk ontvangen door Coba baronesse 
Bentinck van Schoonheten. 
Na een openingswoord door Maureen Fakkert, voorzitter van de Stichting Sallands Erfgoed, 
gaven vijf inleiders acte de préséance. 
Dr. Sophie Elpers van het Meertens Instituut te Amsterdam gaf een inleiding over de strijd om 
de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de 2e wo. De totstandkoming van de 
wederopbouw en de strijd om het behoud van de streekeigenheid. 
Robert Kemper Alferink van de Stichting Sallands Erfgoed gaf uitleg over de digitalisering van 
de dossiers van het Bureau Wederopbouw voor wat betref de boerderijen in Overijssel. De 
dossiers, waaronder drie van Schoonheten, zijn raadpleegbaar op 
www.wederopbouwvansalland.nl 
Ewout van der Horst, historicus, gaf een inkijk in zijn vorderingen omtrent de interview s van 
bewoners van 10 wederopbouw boerderijen in Salland. Hij wil door deze interviews de 
ervaringen en herinneringen vastleggen die deze bewoners hebben met het Bureau 
Wederopbouw, de (weder)opbouw van hun boerderij en het boerenleven in de jaren 50 van de 
vorige eeuw. 
Wim Hoogeland, gaf als vertegenwoordiger van de Stichting Archivariaat Bentinck-
Schoonheten, een inleiding over de 2e WO op Schoonheten. De aanleg van de startbaan voor de 
lancering van V1 raketten op het landgoed. De instelling van het spergebied en evacuering van 
de bewoners van een aantal boerderijen, de vernietiging van drie boerderijen en de 
wederopbouw daarvan. 
Marchia Mulder, architect, gaf een uitleg over de restauratie en de vorderingen van het erve ’t 
Wormer, dat werd afgesloten met een rondleiding op ’t Wormer. De deelnemers konden de 
vorderingen zelf in ogenschouw nemen, onder het genot van een drankje. 
 
 

Hieronder een impressie van het symposium: 
De foto’s zijn van Alex Witteveen / Sallands Erfgoed. 
 

 
 

http://www.wederopbouwvansalland.nl/


 
 

 
 
 

Schenking 
In augustus 2016 mocht de stichting van mevr. Saskia von Geldern – baronesse Bentinck een 
USB-stick in ontvangst nemen met daarop een enorme hoeveelheid scans van lantaarnplaten 
en negatieven, opnamen uit de eerste jaren van de 20e eeuw. Vermoederlijk zijn deze 
afbeeldingen gemaakt door de twee jongste kinderen van Constant Adolf Bentinck en Anna 
Elisabeth van Limburg Stirum, tw. Anna (1880-1951) en Volkier (1886-1928).  De lantaarnplaten 
en negatieven zijn afkomstig uit de nalatenschap van haar ouders: mr. Samuel Pieter baron 
Bentinck en Anna Cornelia Philipse. 

 

Anna Gerhardina baronesse Bentinck (1880-1951) in haar atelier en Volkier Adolf baron Bentinck (1886-1928) met zijn 
foto-camera. Foto’s uit de collectie scans van mevrouw Saskia von Geldern baronesse Bentinck 

 
 



Nieuwsbrief 
Tijdens de donateursdag kon het bestuur aan alle aanwezige donateurs de nieuwste uitgave 
van de Nieuwsbrief aanbieden. Deze nieuwsbrief kon mede tot stand komen dankzij een 
tweetal bijzondere artikelen van de hand van Bert Steen. In “Herinneringen aan Schoonheten 
van een kleinzoon van Gerrit Steen”, neemt hij de lezer aan de hand mee voor een (fictieve) 
wandeling langs dierbare plekjes. Zijn tweede artikel: “Ondergedoken op Schoonheten” vertelt 
hij de oorlogservaringen van zijn oom Henk Steen. De aanleiding om op onderzoek uit gaan was 
de vondst van een brief in de papieren van zijn vader Mans Steen, afkomstig van Raoul Bories, 
een Franse krijgsgevange die Henk had leren kennen tijdens hun beider gedwongen verblijf in 
Dresden.  
Donateurs die op jaarlijkse dag niet aanwezig waren hebben de Nieuwsbrief per post, of 
digitaal ontvangen. 
 

 
  

 

 
Boerderijenonderzoek 
De Stichting Archivariaat neemt, evenals het vorig jaar, deel aan het onderzoek naar de 
geschiedenis van de boerderijen en katersteden in de voormalige marke Heeten. Het betreft 
een onderzoek naar ca 240 boerderijen die bij de invoering van het kadaster in 1832 bestonden. 

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Stichting Archivariaat 
Bentinck-Schoonheten en de Werkgroep Historisch Heeten. 
Naast de ontstaansgeschiedenis en het eigendomsverloop wordt er 
ruime aandacht besteed aan de bewoners. Ongeveer 90 boerderijen 
en katersteden zijn inmiddels beschreven. 
Het is de bedoeling dat er over deze geschiedenis een publicatie zal 

verschijnen. De directeur van de Stichting, Wim Hoogeland, is een van de drie schrijvers van 
het boek. Het geheel zal rijk worden geïllustreerd en voorzien van anekdotes die uit de 
“volksmond” zullen worden opgetekend. De maandelijkse redactievergaderingen vinden 
plaats in de bestuurskamer van het archiefgebouw van de Stichting. 

 
Opgesteld januari 2017 

Wim Hoogeland, directeur van de Stichting 
Archivariaat Bentinck-Schoonheten, overhandigd 
Bert Steen het eerste exemplaar van de nieuwe 
Nieuwsbrief waarin zijn familie central staat met 
hun herinneringen aan Schoonheten. 
 

Links onder: huis Schoonheten tijdens de 
koffiepauze. 
 

Rechts onder: mevrouw Coba baronesse Bentinck 
van Schoonheten biedt Bert Steen een stylistische 
dennenappel aan afkomstig van het huis van zijn 
grootouders: De Denneboom. 
 

Foto’s: AiN – John Töpfer 
 


