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Bestuursactiviteiten
Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 1 maart, 7 juni en 4 oktober 2016. Bij alle
vergaderingen was de rentmeester van Middachten, Ing. A.T. Fennema, aanwezig.
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling bleef gedurende 2016 ongewijzigd. De bestuurssamenstelling
bestaat per 31 december 2016 uit de leden drs. H.A. Doek, (voorzitter),
F.W.F.L. Graf zu Ortenburg (secretaris, penningmeester), Jonkheer G.F. Boreel, F.J. Duparc
en Mr. H.T.E.M. Rottinghuis.
Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat per 31 december 2016 uit de volgende leden: Baron D. van
Asbeck, N.W. Conijn (tevens conservator van Middachten), de heer D. van Krugten,
A.O.F. Graaf Solms zu Sonnewalde (Weldam).

Financiën
Het exploitatieresultaat betrof over 2016 € 200.707,- negatief (in 2015 was het resultaat
exclusief schenking € 191.014 negatief). De exploitatie van de stichting is sterk afhankelijk
van de exploitatie van Landgoed Middachten B.V.
De deelneming in Landgoed Middachten B.V. is ook voor 2016 negatief. De B.V. sloot het
boekjaar af met een negatief resultaat van € 162.925,- (in 2015 bedroeg het resultaat
€ 144.621,- negatief).
Donaties en fondswerving
Tijdens het Goed Geld Galadiner op 3 februari 2016 heeft de BankGiro Loterij bekend
gemaakt, dat de aanvraag die de stichting namens vijf monumentale huizen had ingediend, is
gehonoreerd. Dit betreft totaal een bedrag van € 545.000,-, waarvan € 132.800,80 ten goede
komt aan herstel van inboedel van Middachten. Dit is 80% van de oorspronkelijke aanvraag;
de stichting probeert bij diverse fondsen aanvullende financiering te vinden. De uitvoering
van diverse restauraties zal in de jaren 2016 en 2017 plaatsvinden. Het betreft het vervangen
van het totaal versleten tapijt in de bibliotheek (parterre), herstel van gordijnen, een piano
forte, klokken, tuigen, schilderijen en schilderijlijsten.
Van een particulier is een periodieke schenking voor 5 jaar ontvangen, ten bedrage van
€ 24.000,- per jaar. Tenslotte werd van verschillende instellingen een bedrag van € 1.500,ontvangen.
Aanschaf zilveren schotel
Dankzij een genereuze schenking kon de stichting een zilveren schaal aan de collectie
toevoegen. De zilveren schotel voorzien van het gegraveerde wapen van Anton II des
Rijksgraaf von Aldenburg.
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Bruikleen rijtuigen
Per 1 januari 2016 heeft de stichting een bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd
afgesloten met de stichting Paard en Karos. Dit betreft een tweetal rijtuigen, die
oorspronkelijk bij de stoeterij van Middachten hoorden. Het zijn de Coupé (fabricaat Hart
New Bondstreet te Londen) en de Victoria Barouche (fabricaat Henrich en Veth te Arnhem).
Beide rijtuigen zijn jaren tentoongesteld in het Nationaal Rijtuigmuseum te Leek.
Beheer en restauratie interieur
Gedurende het jaar heeft een aantal kleinere restauraties en werkzaamheden plaatsgevonden
voor een bedrag van ruim € 6.000, -. Daarnaast hebben voor € 5.000,- herstelwerkzaamheden
aan het rijtuig de Coupé (in bruikleen bij Stichting Paard en Karos) plaatsgevonden; deze
bleek aangetast door houtworm.
Firma Rentokil heeft het interieur periodiek gecontroleerd op plaagdieren en deze preventief
bestreden.
Ook in 2016 waren studenten van de Rijksuniversiteit Groningen een week te gast op
Middachten. Onder leiding van Prof. dr. Yme Kuijper, bijzonder hoogleraar historische
buitenplaatsen en landgoederen en Prof. Dr. Ir. Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis, heeft een aantal studenten een week lang onderzoek verricht naar de pachters en
personeel op Middachten.
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Textielatelier
In 2016 is onder leiding van de conservator en vrijwilliger Marian Poorthuis een
vrijwilligerswerkgroep opgezet, die zich bezighoudt met herstelwerkzaamheden van
bekleding, gordijnen en ander textiel. Deze functioneert inmiddels goed en hierdoor kunnen
vele onderhoudswerkzaamheden aan het textiel worden opgepakt.
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Activiteiten
Openstelling
Verspreid over het jaar is het kasteel enkele dagen opengesteld voor publiek. Tijdens de
Faunadag, Dag van het Kasteel, de zondagen in juli en augustus, Open Monumentendag en de
Kerstopenstelling in december kan het huis worden bezichtigd. Daarnaast kan op afspraak
voor groepen gedurende het hele jaar een rondleiding door het huis worden georganiseerd.
Vrijwilligers zorgden in samenwerking met het personeel voor toezicht en ontvangst tijdens
de openstellingen in het huis.
ICCCR 2016
De Wereld Citroëndagen streken van 11 tot en met 14 augustus neer op Middachten. Ruim
40.000 bezoekers hebben genoten van alles wat met Citroën te maken heeft, in de prachtige
entourage van Middachten. Tot in de verre omtrek was op te merken dat liefhebbers van dit
automerk hun weg naar Middachten hadden gevonden. Het kostte veel inspanning om de
noodzakelijke vergunningen rond te krijgen, maar met behulp van de gemeente is dit
uiteindelijk gelukt. Helaas waren de weken voorafgaande aan het evenement uitzonderlijk nat,
waardoor veel extra investeringen nodig waren om de terreinen geschikt te maken.
Kerstopenstelling
Dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland, is tijdens de kerstopenstelling een extra
activiteit georganiseerd in de tuinen. Met behulp van grote diaprojecties is de geschiedenis
van Godard van Reede en Ursula van Raesfelt levensgroot in beeld gebracht. Door de inzet
van re-enactors werd de voorstelling levensecht. Bezoekers konden vanaf de schemering in
groepen van dit schouwspel genieten. Op deze wijze konden ze kennis nemen van een stuk
Gelderse en Nationale geschiedenis, dat nauw is verbonden met Middachten. De bezoekers
waren zeer enthousiast over deze aanvulling, toch leverde het geen extra bezoekers op ten
opzichte van het voorgaande jaar.
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Filmprojectie over het leven van Godard van Reede op de achtergevel van het kasteel
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Voorlichting basisscholen
In 2016 hebben zes scholen uit de gemeente Rheden een educatief programma van een halve
dag gevolgd op Middachten. Dit wordt geheel begeleid door vrijwilligers. De stichting vindt
het belangrijk om jonge mensen op deze wijze kennis te laten maken met Middachten als
cultureel erfgoed in de directe omgeving.
Exposities
De zomerexpositie stond in het teken van mobiliteit en sloot zo mooi aan bij de Wereld
Citroendagen (ICCCR2016). In de oranjerie zijn historische foto’s uit de collectie van
Middachten getoond en het koetshuis met rijtuigen is opengesteld voor het publiek. Ter
gelegenheid van deze tentoonstelling zijn twee oude fietsen, in de jaren ’40 van de vorige
eeuw in gebruik bij graaf en gravin Bentinck, opgeknapt en tentoongesteld.
Erfgoedlogies
Sinds enkele jaren is het mogelijk om te overnachten boven het Koetshuis. De drie kamers
zijn in 2016 390 maal verhuurd aan gasten.
Bezoek overheden
Op 18 maart is de geweiententoonstelling en Faunadag geopend door Prof. dr. Yme Kuijper.
Hierbij was wethouder Nicole Olland aanwezig. Op 25 mei is de overeenkomst tussen de
organisatie van ICCCR en Middachten in bijzijn van wethouder N. Olland getekend.
Op 23 augustus hebben de beleidsteams erfgoed van de Provincie Gelderland en de gemeente
Rheden een gezamenlijk bezoek gebracht aan Middachten. Tenslotte heeft mevrouw Josan
Meijers, gedeputeerde van Provincie Gelderland, op 14 december de kerstopenstelling en
diaprojectie op de gevel geopend.
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De koepel maakt altijd indruk op de (jonge) bezoekers
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Bentincksymposium
Op 18 november is tijdens een symposium op kasteel Middachten, het archiefonderzoek naar
de correspondentie van Charlotte Sophie van Aldenburg Bentinck, als onderdeel van het
familiearchief Bentinck, afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd door mevrouw M. Ruitenberg,
in dienst bij het Gelders Archief. Dit gedeelte van het archief is in bruikleen gegeven aan het
Gelders Archief te Arnhem. De brieven zijn gedurende het onderzoek tevens geconserveerd
en waar nodig hersteld.
Het familiearchief Bentinck (1483-19de eeuw) heeft een omvang van 50 meter. De omvang
van het correspondentiearchief van Charlotte Sophie is 20 meter en bevat ca. 25.000 brieven.
Het correspondentiearchief van Charlotte Sophie von Aldenburg Bentinck vormt binnen het
familiearchief Bentinck min of meer een eenheid. Charlotte Sophie was van 1733 tot de
echtscheidingsovereenkomst in 1754 gehuwd met Willem Bentinck (1704 – 1774). Willem
Bentinck ontwikkelde zich tot een gezaghebbend diplomaat en adviseur van stadhouder
Willem V. De correspondentie van Charlotte Sophie von Aldenburg Bentinck vormt een
uiterst waardevolle bron voor de studie van politieke, literaire en culturele veranderingen van
de 18de eeuw.
Het symposium is bijgewoond door bijna 100 geïnteresseerden, waaronder Timothy and Judy
Bentinck, the Earl and Countess of Portland, en hun zoon, William Bentinck, Viscount
Woodstock.

Prof. Yme Kuiper aan het woord tijdens het Bentincksymposium te Middachten
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Vrijwilligers
Zonder de inzet van de 125 vrijwilligers is openstelling van huis en tuin niet mogelijk. Het is
belangrijk dat er tussen deze vrijwilligers, familie en professionele organisatie een goede
binding en communicatie is. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 19 januari, zijn alle
vrijwilligers door familie op het huis ontvangen. Op 14 april en 24 oktober is een
vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd, waar informatie is gegeven over de activiteiten in
huis en tuin en waar er volop gelegenheid was voor ontmoeting.
Enkele vrijwilligers maken op regelmatige basis zeer veel uren voor de stichting. Zij
ontvangen hiervoor een bescheiden vrijwilligersvergoeding. Het betreft wekelijkse
ondersteuning van de conservator ten behoeve van het interieur, ondersteunende
kantoorwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, bemensing van het winkeltje in de
oranjerie en coördinatie van al het vrijwilligerswerk.

Aldus vastgesteld te Middachten d.d. 19 april 2017
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