Activiteiten Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten
in het kalenderjaar 2021

Bestuur
In 2020 is door corona de jaarlijkse vergadering van het Bestuur van de Stichting vervangen door
communicatie per e-mail. Het is statutair verplicht om de bestuursvergadering, waarin ook de
jaarcijfers aan de orde komen, in de eerste helft van het kalenderjaar te laten plaatsvinden.
Door corona kon ook in 2021 geen bestuursvergadering plaatsvinden en heeft de besluitvorming
wederom per e-mail plaatsgevonden.
Alle bestuursleden waren aanwezig op de Donateursdag 2021.
Tot ons grote leedwezen is op 17 december 2021 ons bestuurslid Willem (Pim) Bentinck van
Schoonheten overleden. Hij was de trait-d’union met de leden van de familie Bentinck. Op onze
website vindt u een “In Memoriam”.

Donateursdag 2021
In januari 2020 hadden we een prachtig programma samengesteld voor de Donateursdag 2020.
Aangezien er een project opgestart is voor de restauratie van de kassen, zou het middag
programma dit project betreffen. De toenmalige kassen deskundige van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, de heer B.H.J.N. Kooij, was bereid gevonden een inleiding te houden over
kassen in Nederland en die van Schoonheten in het bijzonder. Onder leiding van de heer Kooij is
in 2019 het zeer complete naslagwerk “Kassen in Nederland” uitgekomen, waarin de kassen van
Schoonheten uitgebreid beschreven worden.
Ook in 2019 is bij Waanders het boek “Wapenzilver” uitgegeven. De auteur, Barend J. van
Benthem, die al eerder het boek heeft uitgegeven “Twee eeuwen tafelzilver”. De heer Van
Benthem is afstammeling van het beroemde zilversmeden geslacht Helweg, zilversmeden te
Amsterdam. De heer Van Benthem zou een lezing geven over wapenzilver en dat van het Huis
Schoonheten ook daarbij betrekken. Door corona hebben we zomer 2020 moeten besluiten de
dag niet door te laten gaan.
Met trots kunnen we vermelden dat het in 2021 wel gelukt is om de Donateursdag te houden,
weliswaar in aangepaste vorm. Om het aantal deelnemers op afstand in de zaal van
Schoonheten te kunnen ontvangen hadden we besloten een ochtend- en een middagsessie te
houden met dus tweemaal hetzelfde programma. De lunch voor beide groepen werd geserveerd
in de garage, waar ruimte gecreëerd was, zodat iedereen kon zitten. Donateurs konden kiezen
aan welke sessie ze deel zouden willen nemen. Wonder boven wonder waren er precies
evenveel aanmeldingen voor de ochtend als voor de middagsessie.
Het thema voor de Donateursdag was “Wapenzilver”. Als eerste sprak ons bestuurslid Aafke
Brunt, voormalig archivaris van Twickel, over het gebruik van familiewapens op Schoonheten en
Twickel. De samenvatting van deze speech zal opgenomen worden in de eerstkomende
Nieuwsbrief.
De andere spreker was de hierboven genoemde Barend J. van Benthem. Ook hij heeft toegezegd
zijn een artikel voor de Nieuwsbrief redigeren, waarin hij nader in zal gaan op het wapenzilver
van Schoonheten.
Ook ditmaal werden de donateurs zoals gebruikelijk getrakteerd op een lunch verzorgd door
Marga en Fleur Hoogeland, echtgenote en dochter van onze directeur.

Kassenproject
Schoonheten heeft twee bijzondere kassen, die hoognodig aan restauratie toe waren. Een
enorm project. De discussie was of de kassen geheel uit elkaar zouden worden gehaald en
elders gerestaureerd of ter plekke de werkzaamheden uitvoeren. Oorspronkelijk zou dit project
het middag programma van de Donateursdag 2020 toegelicht worden. Door tijdsgebrek door de
corona beperkingen is dit geschrapt in 2021. Aangezien het weer het toeliet heeft architecte
Marcia Mulder, de projectleider, tijdens de lunchpauze van de Donateursdag 2021
geïnteresseerden rondgeleid en ter plekke het project toegelicht. Het plan is om tijdens de
komende Donateursdag dit project uitgebreid te behandelen.

Onderzoek / Bezoekers Archief
Evenals in 2020 hebben in 2021 door corona veel mensen zich op het onderzoek naar hun
familie gestort. Dit heeft wederom geleid verzoeken om informatie. Totaal 5 personen hebben
schriftelijk, veelal per e-mail, om informatie verzocht. Deze verzoeken waren voor het
merendeel genealogisch van aard. Aan deze verzoeken heeft de Stichting kunnen voldoen.
Vanwege de corona beperkingen zijn geen afspraken gemaakt voor bezoeken aan ons archief.

Nieuwsbrief
Doordat de veel tijd is gaan zitten in het hieronder genoemde boek over het Boeteler- en
Heeterveld heeft het uitgeven van een Nieuwsbrief geen prioriteit gekregen. Wel zijn er al enige
teksten voorhanden.

Boerderijen in de voormalige marke Heeten
Door alle ontwikkelingen rondom de corona pandemie zijn de werkzaamheden van de
werkgroep die bezig is met de beschrijving van de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van
alle boerderijen in de voormalige marke Heeten op een zeer laag pitje komen te staan. De
communicatie en werkzaamheden hebben digitaal plaatsgevonden.

Boek “Het Boetelerveld en het Heeterveld”
Tijdens de Stöppelhaenefestiviteiten in 2018 is in de Plaskerk te Raalte in het kader van het
project “de Plaskerk en haar omgeving”, door onze Stichting een tentoonstelling ingericht
waarbij thema’s als archeologie, natuur, en de verbinding van de bevolking met kerk en adel, als
uitgangspunt hebben gediend. De inrichting is gedaan door onze directeur Wim Hoogeland.
Aangezien daarbij ondermeer de ontwikkeling van het Boetelerveld (waarin het natuurreservaat) en het Heeterveld (met een groot deel van het landgoed Schoonheten) getoond
werd, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan de geschiedenis van de bewoners
binnen deze gebieden, is besloten daar een aparte uitgave aan te wijden, wat Wim Hoogeland
op zich heeft genomen. Maar met plaatjes alleen, zoals tijdens de tentoonstelling, ben je er niet.
Als je de hele geschiedenis aan bod wilt laten komen moet er aanvullend onderzoek worden
verricht. Dan moeten de bewoners binnen het te beschrijven gebied, als ook oud-bewoners,
worden bezocht om de extra informatie boven tafel te krijgen. Helaas is de voortgang van het
onderzoek ernstig belemmerd door de coronapandemie. Bezoekjes en archiefonderzoek

moesten worden uitgesteld en de bezoekjes waren ook zeer tijdrovend doordat de
(oud)bewoners graag hun verhaal wilden vertellen.
De tekst inmiddels gereed en gecorrigeerd. Er zijn gesprekken gaande met een vormgever en
een drukker. Ook moeten er nog sponsoren worden gevonden om de uitgave uiteindelijk
mogelijk te maken. Het bestuur hoopt in de 2 e helft van 2022 het boek uiteindelijk te kunnen
presenteren.

Aanwinsten
In het verslagjaar 2021 heeft de Stichting een aantal belangrijke documenten, een
portretschilderij en een aantal geweien aan haar collectie mogen toevoegen.
Van ons bestuurslid Pim Bentinck van Schoonheten heeft de Stichting een portret van Isabella
Bentinck tot Diepenheim (1651-1687) in ontvangst mogen nemen.
Bij het veilinghuis Goltzius in Lisse hebben wij een aantal documenten weten te verwerven
betreffende het huwelijk van Adolf Carel Bentinck tot het Nijenhuis en Hillegonda van Sichem.
De Stichting is door een attente markplaatsbezoeker er op geattendeerd dat er via dit medium
een groot aantal geweien te koop werden aangeboden. Deze komen uit de collectie van de
familie Coldeweij uit Epse. Onder de geweien een aantal waarvan de reeën zijn geschoten op
het landgoed Schoonheten. De geweien hebben op verschillende tentoonstelling in binnen- en
buitenland prijzen gewonnen en waarvan de medailles nog aanwezig zijn. Met behulp van deze
markplaatsbezoeker heeft de Stichting vijf geweien weten aan te kopen. Hij heeft ons eveneens
voorzien van de nodige documentatie/publicaties behorende bij deze geweien.

Donateurs

Aan het eind van het kalenderjaar 2021 omvatte het donateursbestand 98 personen.

