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Huisarchief Schoonheten
Niettemin wil de Stichting Archivariaat Bentinck – 

Schoonheten toegang tot het Huisarchief Schoonheten 

verlenen onder dezelfde condities als veel andere parti-

culiere archieven. Belangrijke buitenplaatsen, verbon-

den met de geschiedenis van de Bentincks in Nederland 

zijn o.a.: Schoonheten en de Luttenberg te Raalte, het 

Huis te Diepenheim, ’t Nijenhuis bij Heino, Werkeren te 

Zwolle, Ahnem te Wijhe, Wittenstein de Kamperveen, 

Brecklenkamp te Lattrop, Buckhorst te Zalk, Wolfrath 

te Holtum, Lemborgh te Limbicht, Middachten te De 

Steeg, Amerongen te Amerongen, Zorgvliet te Den Haag, 

Rhoon te Rhoon, Brieler te Barneveld, Aller te Putten, 

Berencamp te Nijkerk, ’t Loo te Apeldoorn en ’t Velde te 

Warnsveld.

Bestuur
In het bestuur van de Stichting zijn naast vertegenwoor-

digers van Schoonheten en de familie Bentinck ook des-

kundigen op het terrein van het historisch erfgoed opge-

nomen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit mevr. Mr. J.U. ba-

ronesse Bentinck van Schoonheten namens de eigenaren 

van het Huis en landgoed Schoonheten (voorzitter) , en 

de leden mevr P.W. Kruseman, voormalig directeur van 

het Amsterdams Historisch Museum, W. Baron Bentinck 

van Schoonheten namens de familie Bentinck en Mr. C. 

Van Heel, oud provinciaal inspecteur der archieven. Als 

directeur treedt op W. Hoogeland te Raalte, die de dage-

lijkse leiding heeft. 



Stichting Archivariaat  Bentinck – Schoonheten
Verscholen in de Overijsselse bossen tussen 
Heeten en Raalte ligt de eeuwenoude havezate 
Schoonheten. Sinds de zestiende eeuw wonen 
hier de opeenvolgende generaties van het ge-
slacht Bentinck. 
Schoonheten is een van de weinige grote bui-
tenplaatsen in Nederland, waar nog ter plaatse 
het oude archief van het landgoed en van bewo-
ners bewaard word. De erven Mr. R.F.C. baron 
Bentinck van Schoonheten hebben het initiatief 
genomen om het belangwekkende cultuurhisto-
rische bezit van Schoonheten voor de toekomst 
veilig te stellen door de oprichting van een 
Stichting.

Oprichting
Op 27 december 1994 is de Stichting Archivariaat 

Bentinck – Schoonheten opgericht. Doel van de Stichting 

is het beheer, niet alleen van het Schoonheten-archief, 

maar ook de verwering en ontsluiting van andere archie-

ven van het geslacht Bentinck.

De Stichting stelt zich ook ten doel portretten, voorwer-

pen en roerende zaken betreffende de familie Bentinck 

en de aan haar verwante geslachten te verwerven en 

beheren. Daarnaast rekent de Stichting ook het beheren 

van een bibliotheek en een topografisch historisch atlas 

tot haar taak.

De eigenaren van Schoonheten hebben hun archief in 

1995 overgedragen aan de Stichting. De Stichting hoopt 

dat in de toekomst nog meer archieven zullen worden 

overgedragen.

Meer dan particulier belang
De Stichting Archivariaat Bentinck – Schoonheten is er 

van overtuigd dat de Stichting niet slechts een particulier 

doel dient, maar een historisch bezit veilig stelt, dat van 

belang is voor de plaatselijke, regionale en nationale ge-

schiedenis.

In sommige gevallen zijn de archivalia zelfs van inter-

nationaal belang, nl. voor zover zij betrekking hebben 

op de onder koning-stadhouder Willem III ontstane re-

latie met Engeland, waar sindsdien een hertogelijke tak 

van de Bentincks voortleeft, en voor zover het personen 

betreft met diplomatieke en militaire functies van inter-

nationaal belang.

De Stichting Archivariaat Bentinck – Schoonheten richt 

zich met haar activiteiten uitdrukkelijk niet alleen op fa-

milieleden en andere direct betrokkenen. In dezelfde lijn 

waarin ook het beheer van particuliere landgoederen en 

bovenparticulier, landschappelijk en cultuurhistorisch 

doel kan dienen, zo dienen ook de archieven en ande-

re culturele schatten van Schoonheten en de Bentincks 

aan een breed publiek ter beschikking te worden gesteld. 

Historici en andere geïnteresseerden moeten van dit cul-

turele erfgoed kennis kunnen nemen.

Historisch onderzoek
Historisch onderzoek aangaande de Bentincks en hun be-

zittingen wordt door de stichting nadrukkelijk gesteund.

Donateurs
De Stichting beidt iedere belangstellende de gelegenheid 

om de activiteiten van de Stichting te ondersteunen. Voor 

een bedrag van minimaal   25,- per jaar is men donateur 

en wordt men jaarlijks uitgenodigd voor een bijeenkomst 

op of bij het huis Schoonheten, waarin de geschiedenis 

van het landgoed of van het geslacht Bentinck centraal 

staat. Van belangrijke gebeurtenissen aangaande de 

Stichting wordt U middels een nieuwsbrief op de hoogte 

gehouden.

Activiteiten
Belangrijke activiteiten van de Stichting betreffen onder 

meer het in kaart brengen van de verspreide Bentinck-

archieven in heel Nederland, hun materiële en ontslui-

tingstoestand en het verwerven van archivalia en voor-

werpen in eigendom. De archieven en voorwerpen van 

de Stichting worden bewaard in een speciaal voor dit 

doel gebouwde archiefdepot in een voormalige machi-

negebouw bij het huis schoonheten. Nu en dan worden 

exposities georganiseerd.

Bij testament is door Mr. A.G.W. baron Bentinck de wens 

vastgelegd dat het archief, familieportretten, bibliotheek 

en andere roerende zaken met betrekking tot het geslacht 

Bentinck op het Huis Schoonheten zouden blijven. Na 

diens overlijden in 1937 zijn deze goederen als legaat 

gekomen aan zijn zoon Mr. R.F.C. baron Bentinck van 

Schoonheten.

Het voormalige machine gebouw

€


