Activiteiten St. Archivariaat Bentinck-Schoonheten in het kalenderjaar 2015

Publicatie
In mei 2015 is de publicatie Mr. R.F.C. baron Bentinck van
Schoonheten “ Een leven in dienst van Schoonheten”
verschenen. Deze uitgave is gemaakt ter gelegenheid van zijn
honderdste verjaardag op 27 december 2013.
De rijk geïllustreerde publicatie is in full color gedrukt , bevat 21
hoofdstukken en geeft in ca 50 pagina’s een volledig beeld van
het leven van Rolph Bentinck, de laatste mannelijke eigenaar
van Schoonheten.
Er is gebruik gemaakt van de vele informatie die aanwezig is in
het archief van de Stichting waaronder door de jaren heen
verschenen publicaties in bladen en kranten. Er zijn persoonlijke
bijdragen geleverd en er is een aantal personen geïnterviewd.
Het eerste exemplaar is op 21 mei uitgereikt aan Gerrit van der
Kolk, de man die meer dan vijftig jaar het leven van Rolph
Bentinck van zeer nabij heeft meegemaakt en die door zijn
fenomenale geheugen een grote bijdrage heeft geleverd.
Alle donateurs hebben een exemplaar gekregen. Het resterende
deel van de oplage was in korte tijd uitverkocht.

Boerderijenonderzoek
De Stichting Archivariaat neemt 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.
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 zoektocht in alle mogelijke bronnen van ca 1200
tot heden is een enorme klus en zal nog wel een paar jaren in beslag nemen.
De maandelijkse redactievergaderingen vinden plaats in de bestuurskamer van het archiefgebouw
van de Stichting.

Bezoek The Attingham Trust.

In juni van dit jaar heeft de Stichting Archivariaat
Bentinck-Schoonheten samen met de familie
Bentinck van Schoonheten een gezelschap van
The Attingham Trust (for the study of historic
houses and collections) ontvangen. Het
gezelschap van circa 30 personen verbleef voor
een studieweek in Nederland en bestond uit
professoren en directieleden van belangrijke
musea.
Onder de deelnemers waren vertegenwoordigers van o.a:
• The Warehouse Syracuse University, New York, USA
• New Zealand Historic Places, Wellington, New Zealand.
• Castle D’Ursel, Hingene, België.
• Historix Royal Palaces, Hampton Court Palace, Surrey, GB.
• The Metropolitan Museum of Art, New York, USA.
• Boston University, USA..
• Cooper-Hewitt National Museum, USA
• Peabody Essex Museum, USA
• The National Gallery of Prague, Czech Republic.
• The Nationa Trus, Wessex Region, Gloucestershire, GB.
• Calvin College, Grand Rapids, USA.
• The Victoria & Albert Museum, London, GB.
• The New York Botanical Garden, USA.
• Norwich Casle Museum & Art Gallery, GB.
• Ministry of Culture, Split, Croatia.
• Scottish Nationa Portait Gallery, Edinburgh.
• Universy of Maryland, Washington, USA.
• The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA
• New York State Office of Parks, Recreation and Preservation, Waterford, NY, USA.

Donateursdag
Op 19 september 2015 heeft de Stichting Archivariaat Bentinck
Schoonheten weer gebruik mogen maken van het huis
Schoonheten voor haar jaarlijkse donateursdag.
De donateurs hebben weer kunnen genieten van een goed
verzorgd programma.
Voor de pauze heeft prof. dr. Renger E. de Bruin van de
universiteit Utrecht een lezing gehouden over de Ridderlijke
Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838, n.a.v. het door hem
geschreven boek “Bedreigd door Napoleon” waarin Volkier
Rudolph baron Bentinck tot Schoonheten als landcommandeur
een belangrijke rol speelt.
Prof. Renger de Bruin was aangenaam verrast door de enorme
hoeveelheid informatie die hij in ons archief heeft aangetroffen.
Hij dankte de Stichting en in het bijzonder de directeur Wim
Hoogeland voor ontvangsten in het archief en de ruimhartige
medewerking bij het boven water krijgen van deze informatie.
Na de pauze is prof. De Bruin nader ingegaan op de persoon
Volkier Rudolph Bentinck en het huis Schoonheten in relatie tot de R.D.O. Balije van Utrecht.
De volle zaal was erg enthousiast over beide lezingen.

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

Onderzoek / Bezoekers
Vijftien personen hebben schriftelijk om informatie verzocht. Aan alle verzoeken heeft de Stichting
kunnen voldoen.
Vier personen hebben op het archief zelf onderzoek verricht, waarvan één t.b.v. een afstudeer
scriptie geschiedenis.
De vragen waren voornamelijk van genealogische aard. Men wilde vooral weten of hun familie op
een boerderij op het landgoed heeft gewoond. In enkele gevallen wilde men ook meer weten over de
geschiedenis van de desbetreffend boerderij en de pachtrelatie.

Archief W. baron Bentinck van Schoonheten / Amsterdam
In 2015 heeft W. baron Bentinck van Schoonheten uit Amsterdam de onder hem berustende
archiefstukken overgedragen aan de Stichting. Dit archief is door Wim Hoogeland in 1979 al eens
geïnventariseerd. Omdat er meer archivalia zijn overgedragen dan bij de voornoemde inventarisatie
zijn beschreven, zal de inventaris worden herschreven. Na gereedkomen van de inventaris zal een
officiële overdrachtsakte gepasseerd worden. Het is de bedoeling dat de inventaris op de website
raadpleegbaar wordt gemaakt.

Archief Bentinck-Lobach
Er wordt door de Stichting gewerkt aan het herschrijven van de inventaris van het archief BentinckLobach. De aanleiding van het herschrijven is om zowel de inventaris als het archief zelf gereed te
maken voor digitalisering en publicatie op de website van de Stichting.

De jongste generatie Bentinck.
Ons bestuurslid Pim baron Bentinck van Schoonheten heeft in 2015 op het huis Schoonheten een
bijeenkomst georganiseerd om de jongste generatie Bentinck te interesseren voor hun
familiegeschiedenis en ze te betrekken bij de werkzaamheden van de Stichting Archivariaat BentinckSchoonheten. Vrijwel alle leden van de jongste generatie waren aanwezig. Zij hebben kunnen
genieten van een rondleiding door de tuinen en het Engelse Werk onder leiding van Rolph Bentinck
en een rondleiding in het huis door Wim Hoogeland.
Stamboom
Ter gelegenheid van de Bentinck-jongeren bijeenkomst is de stamboom bijgewerkt met de jongste
loten aan de stam.
Vervolgens is de kaart gedrukt en aan alle aanwezige Bentincks uitgereikt.
Deze Stamboom zal op de website van de Stichting worden gepubliceerd.

Arcadië.
Op verzoek van de hoofdredacteur van het kwartaalblad Arcadië, Mickey de Rooij, heeft Wim
Hoogeland een artikel geschreven voor de rubriek “De onmisbare vrijwilliger”. In dit artikel vertelt hij
hoe hij tot de inventarisatie van het enorme huisarchief Schoonheten is gekomen, over de oprichting
van de Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten en over de totstandkoming van een eigen
archiefgebouw voorzien van alle faciliteiten.

Bestuurswisseling
Nadat Casper van Heel had aangekondigd wegens zijn vele
andere activiteiten uit het bestuur te willen treden is op 1
april 2015 Aafke Brunt in zijn plaats benoemd. Mevrouw
Brunt (1954) heeft na de onderwijsaktes M.O. –A en –B de
Middelbare Archiefschool gedaan. Sedert 1980 beheert zij het
huisarchief Twickel (www.twickel.nl). Al bij het oprichten van
onze stichting en de inrichting van ons archief hebben wij veel
steun aan haar gehad.
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