Activiteiten Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten

in het kalenderjaar 2018

Project Rondom de Plaskerk
Algemeen
Het jaar 2018 was vooral gewijd aan het “Project rondom de Plaskerk”. De Plaskerk is de oudste
kerk in Raalte. De Stichting heeft zich samen met de Protestantse Gemeente Raalte en de Stichting
Landschap Overijssel verbonden in het project Rondom de Plaskerk waarbij de restauratie van de
secco’s (droge muurschilderingen) in de kerk de aanleiding en het middelpunt was. Daarnaast
omvatte het project nog vele aanverwante onderdelen. Dit project is naast subsidie verstrekkers
als de Gemeente Raalte en de Rabo Bank zeer ruimhartig gesubsidieerd door de Provincie
Overijsel. De Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten was in het project vertegenwoordigd
door haar directeur Wim Hoogeland.
Onderdeel archeologie
De voorwaard voor de subsidieverstrekking van de Provincie Overijssel was dat het project ook
een onderdeel archeologie zou bevatten. Dit is gelukt door bemiddeling van onze Stichting. Het
betreft een graf gelegen in het Engelse Werk op het landgoed Schoonheten, afgedekt door een
grafsteen, die tot begin jaren ‘60 de grafkelder op de thans geruimde begraafplaats aan de
Marktstraat in Raalte afsloot. Toen deze begraafplaats werd opgeheven zijn de stoffelijke resten
uit het geruimde graf herbegraven in het Schoonhetense Engelse Werk en aldaar afgedekt met de
originele steen. De steen was door de jaren bedekt door een laag bladeren en in stukken
gebroken. De Stichting heeft de coördinatie en de begeleiding van de restauratie in samenwerking
met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG) voor haar rekening genomen. Zomer 2018
was de restauratie van de grafsteen gereed en is deze weer teruggeplaatst op de originele plek in
het Engelse Werk.
Interviews
Voor het tweede deel van het project is samen met het Landschap Overijssel en de IJsselacademie
een korte cursus/training gegeven over hoe je een interview afneemt en vastlegt in een verslag.
Aansluitend zijn door de deelnemers 21 mensen geïnterviewd die ieder hun verhaal vertelden
over hun leven of relatie in / met de Plaskerk, het Boetelerveld, of het landgoed Schoonheten. Dit
heeft geresulteerd in een uitgave “Verhalen van het landschap”. Deze uitgave is medio 2019 aan
een derde druk toe.
Tentoonstelling
Het derde onderdeel van het project was de tentoonstelling in de Plaskerk over de ontwikkeling
van het Boeteler- en Heeterveld na de markeverdelingen, die mede ter ere van de restauratie van
de secco’s was georganiseerd. De tentoonstelling vond plaats tijdens Stoppelhaene, het jaarlijkse
oogstfeest van Raalte. Vanwege de grote belangstelling is de openstelling van de tentoonstelling
verlengd en hebben enkele duizenden een bezoek kunnen brengen. Wim Hoogeland heeft deze
tentoonstelling verzorgd. De openingshandeling van de tentoonstelling is verricht door Eddy van
Heijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel.
Fiets- en wandelroutes
Het vierde onderdeel was het maken van een fiets- en twee wandelroutes. Door Wim Hoogeland
en de gerenommeerde route-uitstippelaar Frits ten Dam is een fietsroute gemaakt die loopt vanaf
de Plaskerk door het gebied Boeteler- en Heeterveld en het landgoed Schoonheten. De Stichting
heeft de route, de teksten en het fotomateriaal geleverd. Voor de twee wandelroutes is door onze

Stichting voor een deel de teksten en de foto’s geleverd. De publicatie verschijnt in 2019 en zal op
de site van de Stichting Landschap Overijssel worden geplaatst. Op de site van onze Stichting zal
een link komen hiernaar.
Documentaire / Film
Het vijfde onderdeel bestond uit het maken van een documentaire. In samenwerking met Jeroen
Hoogendoorn van Waterland Media is invulling gegeven aan de opbouw, inhoud en uitvoering van
de documentaire over het Boeteler- en Heeterveld en het landgoed Schoonheten. Deze 30
minuten durende documentaire, die de titel meekreeg “Leesbaar Landschap”, is zowel door het
publiek als door verschillende overheidsinstanties als Gemeenten, Provincie en Waterschap zeer
goed ontvangen.
Historische artikelen
Het zesde deel van het project dat de Stichting, in de persoon van onze directeur Wim Hoogeland,
voor haar rekening heeft genomen is de vastlegging in twaalf artikelen van de verhalen uit de
geschiedenis van de kerk, landgoed Schoonheten en het Heeter- en het Boetelerveld. Deze
historische artikelen worden geplaatst op de site Arcgis online en in de loop van 2019 op de
website van onze Stichting

Donateursdag 2018
De Donateursdag 2018 stond geheel in het teken van het bovengenoemde project en vond plaats
op 1 september in het Annahuis, gelegen naast de Plaskerk. De donateursdag was op deze datum
gepland opdat de donateurs na de bijeenkomst de gelegenheid zouden hebben om de tentoonstelling in de Plaskerk te bekijken.
De eerste inleiding werd gegeven door Wim Hoogeland en had als titel “De Plaskerk en haar
omgeving” over de rol van de Stichting in het Project. Daarna werd de documentaire getoond
waarin de binding tussen verleden en heden, tussen mensen, cultuur en archeologie belicht werd.
Na de koffiepauze gaven Aagje Bouwhuis en Nanon Journée, de restauratoren van de secco’s,
uitleg over de restauratietechniek voor secco’s en de betekenis van de afbeeldingen.
Zoals gebruikelijk werd de donateurs een lunch aangeboden. Na de lunch konden de gerestaureerde secco’s bewonderd worden tijdens een bezoek aan de Plaskerk en de door Wim
Hoogeland daar ingerichte tentoonstelling.

Onderzoek / Bezoekers Archief
Vijf personen hebben schriftelijk om informatie verzocht. Aan deze verzoeken heeft de Stichting
kunnen voldoen. Drie personen hebben ons archief bezocht voor informatie. Deze verzoeken
waren meestal genealogisch van aard.

Nieuwsbrief
Gezien de tijd die gespendeerd is aan de verschillende onderdelen van het Project 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 7 mei 2018.

Donateurs
Aan het eind van het kalenderjaar 2018 bevatte het donateursbestand 100 personen.

