Activiteiten Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten
in het kalenderjaar 2019

Parels van de Plaskerk
Het jaar 2018 stond voor onze Stichting in het teken van het Project Rondom de Plaskerk, de
Protestantse kerk in Raalte waar de bewoners van het huis Schoonheten eeuwenlang een band
mee hadden. Dit project was zo succesvol dat besloten werd een speciale uitgave te wijden aan
de “Parels van de Plaskerk”. Deze uitgave is grotendeels geschreven door de Directeur van onze
Stichting, de heer Wim Hoogeland. Veertien van de negentien hoofdstukken zijn van zijn hand.
Ook de lay-out en de verzorging van de illustraties vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Het
resultaat is een zeer fraaie informatieve uitgave, waar wij als Stichting trots op zijn.
Van de uitgave “Parels van de Plaskerk” is het eerste exemplaar op 2 juni 2019 uitgereikt aan de
burgemeester van Raalte de heer Martijn Dadema.

Van oud geld de dingen die niet voorbijgaan
In 2019 vonden de opnamen van deze tv serie plaats, gepresenteerd door Jort Kelder.
Schoonheten en de familie Bentinck waren een van de vier buitenplaatsen en families. Namens
de familie voerde Pim Bentinck van Schoonheten, bestuurslid van onze Stichting, het woord.
Onderdeel van de eerste aflevering was een bezoek aan ons archiefgebouw. Wim Hoogeland
toonde onze archiefruimte en toonde de prachtige familiestamboom. De serie is in februari
2020 uitgezonden.

Donateursdag 2019
De Donateursdag 2019 heeft plaatsgevonden op 21 september, ditmaal weer op het Huis
Schoonheten. Het was die dag prachtig weer, wat zeker bijgedragen heeft tot het succes van die
dag.
In het voorjaar van 2019 is bij Uitgeverij Waanders & de Kunst het boek uitgegeven: “Groene
Parels in Overijssel”. Dit boek geeft een overzicht van de landschapsparken die in de periode
1780 tot 1830 in Overijssel werden aangelegd. Omdat Schoonheten met het Engelse Werk één
van de mooiste Overijsselse landschapsparken bezit was deze uitgave het onderwerp van het
eerste deel van de Donateursdag 2019. Het bijzondere aan het boek is het gecombineerde
kaartbeeld. Als gastspreker was mevrouw Ingrid Nij Bijvank-van Herel van het Oversticht
aanwezig om daar uitleg over te geven.
Na de koffiepauze hield Wim Hoogeland een inleiding over het Engelse Werk vroeger en nu.
Illustraties uit ons archief verlevendigden deze inleiding.
Zoals gebruikelijk werd de donateurs een lunch aangeboden. Na de lunch verzorgde ons
bestuurslid Aafke Brunt een power-point lezing over de aanleg van de Rotstuin op Twickel door
Marie gravin van Aldenburg Bentinck.
Onder leiding van Wim Hoogeland konden geïnteresseerden vervolgens deelnemen aan een
wandeling door het Engelse werk.

Onderzoek / Bezoekers Archief
Zes personen hebben schriftelijk, veelal per e-mail, om informatie verzocht. Aan deze verzoeken
heeft de Stichting kunnen voldoen. Twee personen hebben ons archief bezocht voor informatie.
Deze verzoeken waren genealogisch van aard.
Onder leiding van Wim Hoogeland hebben mevrouw Louise barones Sirtema van Grovestins en
een tweetal vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag een bezoek
gebracht aan de bibliotheek van het Huis Schoonheten.

Nieuwsbrief
Gezien de tijd die gespendeerd is aan de verschillende onderdelen van het Project Rondom de
Plaskerk en de communicatie daarover is er geen separate Nieuwsbrief verschenen.

Boerderijen in de voormalige marke Heeten
Ook dit jaar heeft de redactie die de geschiedenis van boerderijen in de voormalige marke
Heeten beschrijft haar vergaderingen gehouden in ons archiefgebouw. Aan de uitwerking van
deze enorme klus wordt ook door onze Stichting deelgenomen.

Bestuur
De jaarlijkse vergadering van het Bestuur van de Stichting heeft plaatsgevonden op 3 mei 2019.

Donateurs
Aan het eind van het kalenderjaar 2019 omvatte het donateursbestand 103 personen.

