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Schovenhorst Historisch Bekeken: uniek samenwerkingsproject tussen Puttens Historisch Genootschap en Schovenhorst
Marlies Peters

en

Mathilde van Oort,

Landgoed Schoven-

horst
Op woensdag 27 september 2006 werd door wethouder Nico Gerritsen in
samenwerking met de broers Theo en Wouter Oudemans en de voorzitters van de stichting PHG, Gerard Hollanders en de stichting Schovenhorst, Frits Koster, de tentoonstelling ‘Schovenhorst Historisch Bekeken’
geopend. Na een ruk aan de oude bel, waarmee vroeger het begin en het
eind van de werktijd op het landgoed werd aangegeven, zaagden beide
voorzitters samen met de broers Oudemans een boomstam doormidden
met een trekzaag. Na het doorzagen van de stam was de tentoonstelling
officieel geopend.
‘Schovenhorst Historisch Bekeken’ bestond uit drie onderdelen: een tentoonstelling in museum ‘De Tien Malen’ over de geschiedenis van het
landgoed, een historische wandeling over het landgoed en een scholenproject voor het basisonderwijs.
Tentoonstelling en wandeling
Op informatiepanelen is uitgebreid verteld over de zes thema’s, die gekozen zijn om de geschiedenis van Schovenhorst in beeld te brengen. Daarnaast waren vitrines ingericht met bijbehorend materiaal: boeken of krantenknipsels, porseleinen boomnaambordjes, et cetera.
Er was informatie te zien over de beheerders en welke invloed zij hadden
op de ontstaansgeschiedenis van het landgoed. Maar ook over bijzondere
mensen die een bezoek aan het landgoed brachten. Verder is door middel
van kaarten getoond hoe het landgoed in de periode vanaf 1848 veranderde doordat sommige stukken grond werden aangekocht en andere
juist van de hand werden gedaan. Welke functies hadden de bossen op
Schovenhorst en welke experimenten werden er gedaan? De laatste decennia speelt de houtproductie een veel minder prominente rol in onze
bossen en worden deze steeds belangrijker voor recreatie en natuurbele-
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ving. Ook dat wilden we laten zien.
Aansluitend aan de tentoonstelling kon een historische wandeling worden gemaakt over het landgoed, door het volgen van de blauwe paaltjesroute die is aangebracht aan de noordzijde van het landgoed. Het was een
wandeling langs het land van Gaartje Stob en over de Procesweg.
Scholenproject
Gekoppeld aan de tentoonstelling ‘Schovenhorst Historisch Bekeken’ is
een scholenproject gemaakt voor groep 5 tot en met 8 van de basisschool.
Hiervoor werden in oktober twee weken lang Puttense schoolklassen ontvangen in het museum ‘De Tien Malen’.
Landgoed Schovenhorst is voor kinderen een uitgelezen plek om iets te
leren over de geschiedenis en de cultuur van het landgoed en van de Veluwe, best belangrijk maar zeker ook interessant. Kinderen maken in dit
project kennis met de geschiedenis van de plek waar ze wonen. Er wordt
een link gelegd tussen de cultuurgeschiedenis en de natuur. Iets wat natuurlijk op Schovenhorst heel goed past.
Neem een duik in de geschiedenis en ontdek wat er in 150 jaar tijd allemaal is veranderd! Dat was de bedoeling van ‘Schovenhorst Historisch
Bekeken’. Hoe is het ooit begonnen en waarom is het zoals het nu is?
Door middel van foto’s, oude gebruiksvoorwerpen en bijzondere verhalen werden er opdrachten uitgevoerd. Zo was er een opdracht waar kinderen een kijkje moesten nemen in de oude houtwerkplaats. Bij verschillende soorten gereedschap moesten ze bedenken waarvoor het werd gebruikt. Buiten kon getest worden hoe de mensen vroeger boomstammen
zaagden. In een andere opdracht werd de kaart van Schovenhorst bestudeerd. Het landgoed is opgedeeld in verschillende stukken. Elk stukje
heeft zijn eigen naam. De kinderen probeerden het verhaal achter deze
namen te bedenken. Na de binnenopdrachten in het museum werd er
buiten een geschiedenispad gelopen. Met behulp van een fotoboekje werd
er gezocht naar vijf bijzondere locaties op het landgoed. Het programma
werd enthousiast ontvangen door de scholen. Daarnaast is het een goede
aanvulling op de bestaande educatieve programma’s. Mede daarom zal
het scholenproject volgend jaar worden aangeboden aan klassen als educatieve les.
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Het project ‘Schovenhorst Historisch Bekeken’ had niet zo’n groot succes
kunnen zijn zonder de geweldige inzet van alle vrijwilligers, zowel die
van het Puttens Historisch Genootschap als die van ons zelf. Men heeft
zich ingezet voor het maken van de prachtige tentoonstellingspanelen, het
helpen inrichten van de tentoonstelling, het begeleiden van de bezoekers
in het museum, het ontvangen van de scholen en het geven van de rondleidingen. Ook de drankjes bij de opening werden verzorgd door samenwerkende vrijwilligers! Hoewel het historisch museum De Tien Malen al
een tijdje op Schovenhorst is gevestigd, was de tentoonstelling de eerste
inhoudelijke samenwerking. We denken dat deze samenwerking in de
toekomst zeker tot verschillende andere leuke projecten kan leiden.
Enne … Heeft u de komende maanden nog tijd voor een stevige wandeling? Het is zeker de moeite waard om de historische wandelroute bij het
informatiebord mee te nemen en terug te gaan in de tijden van mr.
Schober en zijn opvolgers! Een fijne wandeling gewenst!
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