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We wisten dat 2020 voor ons een ingewikkeld jaar zou worden omdat we het 
museum open wilden houden terwijl er ook volop werd gerestaureerd. Zo zou 
de borg een half jaar in de steigers staan. 

We hadden een goed plan waar de aannemer mee uit de voeten kon. Er was een 
corridor onder de steigers waardoor de bezoekers de entreedeur van de borg 
konden bereiken en binnen werd de restauratie kamer voor kamer aangepakt, 
zodat praktisch de hele borg te bewonderen viel voor bezoekers. 

Corona
Veel ingewikkelder werd het met de persconferentie van het kabinet op 12 
maart 2020. De boodschap was duidelijk, het virus Covid-19 vormt een bedrei-
ging voor de volksgezondheid, mensen moeten afstand van elkaar houden, er 
moet zo weinig mogelijk worden gereisd, de norm is thuiswerken, de horeca 
gaat dicht en alle musea gaan dicht. 
Dat was even schrikken, dicht… maar wanneer dan weer open? En kan Groei 
en Bloei wel doorgaan en de Kunstmarkt en het Pinksterfestijn en Brocante en 
het Openluchtspel…

CORRIDOR BIJ DE VOORDEUR ONDER DE STEIGERS
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Er was veel onzekerheid en het een na het andere evenement lastten we af. 
Alleen de Kunstmarkt ging door. Dat was een onwerkelijke ervaring. We had-
den alle kramen heel ver uit elkaar gezet en eenrichtingsverkeer geregeld. Het 
voelde heel vreemd, na al die maanden zonder uitjes toch die Kunstmarkt. Het 
publiek was blij met de markt, maar ook vooral blij om kennissen en vrienden 
tegen te komen. Keurig op afstand werd er buiten koffie gedronken en het was 
die dag prachtig zomerweer. 

Weer open
Op 1 juni 2020 mochten we weer open. Ook restaurant De Boerderij opende 
de deuren. Het hele voorplein werd omgetoverd tot terras. De borg kreeg een 
extra trap vanaf de zolderverdieping zodat er eenrichtingsverkeer in de borg 
ontstond. Bezoekers moesten online op tijdslot boeken, 1,5 meter afstand hou-
den en de handen ontsmetten. Bij de balie kwamen plastic schermen en we 
organiseerden een bijeenkomst in de Koetshuistuin op 1,5 meter afstand om 
alle vrijwilligers te instrueren. 

GEZELLIGE DRUKTE IN ZOMER 2020

Onzekerheid, ergernis over het gedoe, blijdschap om toch weer naar het (vrij-
willigers)werk te kunnen, angst en daarom geen diensten willen draaien, druk 

van kinderen om niet naar het werk te gaan…. kortom het was een onwerkelij-
ke situatie, maar wonderwel ontstond er ook op de Fraeylemaborg een nieuw 
normaal. Bezoekers voelden zich veilig en waren blij dat ze op bezoek konden 
komen. We zagen heel veel mensen die nog nooit in Groningen waren geweest.
Daar gingen ze nu juist heen omdat het aantal besmettingen in het noorden 
laag was, dus het was de veiligste vakantieplek. Heel bijzonder was het om al 
die verbaasde verhalen over het mooie landschap en de prachtige boerderijen 
te horen uit de mond van de nieuwkomers.
Restaurant De Boerderij gaven wij een forse huurreductie om de exploitanten 
te helpen door de crisis te komen. Voor hen was en is het een moeilijke situatie. 
Ze maken er het beste van door het openstellen van een afhaal Drive Through 
en koffie en chocolademelk to go.

Van 1 juli tot en met 31 augustus hebben we het Blote Voetenpad open gesteld. 
Klaas Schipper en de medewerkers van de Olle Bongerd hadden er een prachti-
ge avontuurlijke route van gemaakt waar duizenden kinderen, ouders en groot-
ouders van hebben genoten. Ook voor het Blote Voetenpad moest een kaartje 
op tijdslot worden gekocht en dat ging prima. 

MODDERDANS BIJ DE RONDE VIJVER TIJDENS HET BLOTE VOETENPAD
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Weer dicht
Op het moment van dit schrijven zitten we in de tweede zware lockdown. Het 
aantal dagelijkse besmettingen is zeer hoog en in Nederland is het enten met 
een vaccin nog niet begonnen. Het museum moest de deuren weer sluiten van-
af 14 december 2020.
We wilden het project met Augmented Reality van Irma de Vries voor de kerst 
lanceren in het park. Zo zou er toch op een veilige wijze genoten kunnen wor-
den van cultuur. Door de strenge lockdown hebben we besloten het project ‘in 
de koelkast’ te houden totdat mensen weer meer bewegingsvrijheid hebben. 
Spannend was dat ‘in de koelkast’ houden wel, want de app is online en geac-
cepteerd door Apple en Android. Wij hebben de tijd gebruikt om de app goed 
door te testen. 

Bezoekers
De bezoekersaantallen zijn natuurlijk dramatisch gedaald omdat we veel dicht 
moesten zijn. Zodra we open waren wisten de bezoekers ons weer te vinden en 
van het park werd heel goed gebruik gemaakt met maar liefst 88.3941  bezoe-
ken. Van het museale bezoek bleef de teller staan op 16.772. Ter vergelijking, in 
2019 kwamen er 38.866 in het museum.

Financieel
Hoe vervelend de Coronacrisis ook is voor het landgoed, we zijn heel blij dat 
we er niet alleen voor staan. De overheid heeft goede regelingen in het leven 
geroepen waardoor we het bedrijf kunnen laten draaien. Daarnaast hebben we 
we van de Provincie, het Mondriaanfonds en een anonieme gever aanzienlijke 
bedragen gekregen om de schade te beper ken.
Bij het afsluiten van de boeken is het nog niet duidelijk hoe het restauratiepro-
ject wordt afgesloten. Wij waren van mening dat een afgewezen BRRG subsidie 
van de Provincie Groningen ons toch toekomt. Wij hebben besloten niet naar 

1 Wij tellen de borg bezoekers en de parkbezoekers afzonderlijk. Bezoekers gaan 
vaak zowel naar het park als naar de borg. Wij tellen het bezoek aan restaurant De 
Boerderij, onder normale omstandigheden ongeveer 60.000, niet.

de rechter te stappen, dus dat geld komt er niet. Wij zullen de lening van het 
Fonds het Nieuwe Doen gebruiken om het laatste deel van de restauratie te be-
talen. Deze lening was aanvankelijk alleen bedoeld als liquiditeitsvoorziening 
tijdens de restauratie. 

Overlijden
Aan het einde van het jaar bereikte ons het droeve nieuws dat onze gewaar-
deerde vrijwilliger Eddo Dresselhuis was overleden op 20-12-2020. Wij zullen 
zijn opgewekte aanwezigheid, zijn adviezen en de wijze waarop hij deskundig 
en enthousiast de museumbezoekers ontving zeer missen.

BORG IN DE STEIGERS
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Beleid 2021-2024
In 2020 ontvingen we de reactie van de Provincie op onze beleidsnota 2021-
2024. We kregen een goed ‘rapport’ en zijn opgenomen in het Uitvoeringspro-
gramma Cultuur 2021-2024. Wij krijgen een bijdrage van € 168.850 met een 
jaarlijks accres.

Fraeylemaborg
De Stichting Fraeylemaborg zorgt voor het onderhoud van de Fraeylema-
borg, de bijgebouwen en het landgoed in Slochteren. Aan de hand van een 
permanente presentatie wordt het verhaal van de Fraeylemaborg verteld. 
Er zijn wisselexposities en er is ruimte voor (jonge) kunstenaars om te ex-
poseren. Met een ondernemende mix van tentoonstellingen, manifestaties, 
educatie en fairs trekt de Fraeylemaborg een divers publiek. Fraeylemaborg 
biedt een breed palet aan originele activiteiten en exposities, waarbij het 
verhaal van de borg steeds centraal staat. De organisatie draagt bij aan al 
onze strategieën. De presentatie en instandhouding van de borg in de con-
text dragen in het bijzonder bij aan onze strategie ‘Thuis in Groningen’. 
Wij verlenen een subsidie van maximaal € 168.850,- per jaar.

Ons aanbod om kleine musea in de regio te ondersteunen werd niet door de 
Provincie overgenomen, wel komt er een shared service center georganiseerd 
door de Provincie dat ditzelfde doel dient.
Extra budget voor de exploitatie van een expositieruimte in de nog te restaure-
ren Geertsemaheerd in Slochteren werd niet ter beschikking gesteld. 

Kadernota Cultuur gemeente Midden-Groningen
Om dubbel werk te voorkomen sluit de gemeente Midden-Groningen aan op de 
beleidscyclus van de Provincie. Via de Culturele Compagnie hebben wij input 
geleverd voor de kadernota cultuur van de gemeente. De nota is door de Raad 
vastgesteld. Vanwege de Corona beperkingen konden wij helaas niet inspre-
ken bij de Raad. Maar één inspreker was toegestaan en dat werd de directeur 
van het Kielzog, Ids Dijkstra die namens de hele Culturele Compagnie sprak. 
Fraeylema krijgt structureel € 75.000 subsidie en dat bedrag wordt geïndexeerd.
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Toukomst
De meeste musea in Groningen woekeren enorm met middelen, geld en mens-
kracht. Daardoor is het soms moeilijk om voldoende kwaliteit te leveren, de 
deuren open te hebben als de toerist aanklopt of aan te haken op nieuwe ont-
wikkelingen.
Het project Toukomst.nl met 100 miljoen als budget riep op om plannen in te 
dienen voor een betere toekomst van Groningen.
Samen met de directeuren van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal, 
het klokkengieterij museum in Heiligerlee, het Streekhistorisch Centrum Ol-
dambt en enkele burgers hebben wij een plan geschreven voor de versterking 
van alle 50 musea in Groningen. 

Kern van het plan is:

63 Musea en borgen vertellen gezamenlijk het verhaal van Groningen. Er 
zijn 63 musea en borgen in de provincie die nu gezamenlijk 900.000 bezoe-
kers trekken. Door dit plan komt er een groei van 1,7 miljoen bezoekers 
die € 63 miljoen besteden in de provincie. Dat is goed voor de economie 
en de Groningers. Om nog aantrekkelijker te worden is er meer geld nodig 
voor marketing, begeleiding van de vele vrijwilligers, goede educatiepro-
gramma’s voor kinderen en voor het gezamenlijke beheer van een exposi-
tiebus die letterlijk naar de mensen toegaat.

Ruim 200 andere Groningers hebben ook plannen ingediend en dat resulteer-
de in 900 ingestuurde ideeën. Tijdens een grote bundel sessie, Corona proof  
(althans dat dachten we toen nog) werden die 900 ideeën gebundeld tot 59 ver-
nieuwende en creatieve Toukomstprojecten. 

Ons project ‘Sterkere musea voor een sterk Groningen’ haalde de volgende ron-
de en zat in de groep van 59 projecten waarop de Groningers konden stemmen.
Met de positieve beoordelingen op zak werd het plan doorgestuurd naar het 
Toukomstpanel. Het plan kreeg een positief advies van het Toukomspanel met 
een budget van 2 miljoen voor de voorbereiding.

Een beoordeling door Gemeenteraden en Staten is de volgende stap. Dat wordt 
dus spannend.

Ook aan het  plan 24. Verbonden biodiversiteit, fauna en follies heeft de direc-
teur intensief meegewerkt. 

De samenvatting van het project luidt:

Wij willen met een coöperatie van en voor Groningers een gemarkeerde 
route creëren die biodiversiteit, cultuur en educatie met elkaar verbindt. 
Onderweg zie je bloemrijke bermen en bezoek je insectentempels, bijen-
heemtuinen, borgen en voedselbossen. Bij knooppunten zijn terrasjes, 
pluktuinen, creatieve bouwwerken (follies) en leerplaatsen.

FRAEYLEMABORG 

VANAF HET SCHATHUIS

VINGERHELMBLOEM 

IN DE ENGELSE TUIN
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TENTOONSTELLINGEN
We organiseerden in 2020 zes tentoonstellingen.

TENTOONSTELLING PANORAMISCHE LANDSCHAPPEN 
VAN GERTJAN SCHOLTE-ALBERS
tot en met 23 februari 2020 

Al tijdens zijn studie aan de AKI in Enschede besloot Gertjan Scholte-Albers 
(Valthermond 1971) het schilderen in een atelier te verwisselen voor de rijke 
ervaring van het buiten schilderen. Hij trekt er met zijn fietskarretje op uit om 
het landschap heel rechtstreeks te beleven. “Ik ervaar de wisselende atmosfeer, 
het directe licht en de enorme ruimte. Ze geven mij een gevoel van vreugde”.

Scholte-Albers schildert in weer en wind, in de bossen of op het Groningse Ho-
geland waar hij sinds 1999 woont.  “Het mooie van olieverf is dat het water 
afstoot en niet bevriest”. Zijn natuurbeleving weet hij om te zetten in eigen-
zinnige kleurenharmonieën. Zijn verschijning, samen met zijn karretje, doet 
denken aan het action painting van Jackson Pollock. Kunstenaar, verf, doek en 
kar gaan geheel op in het landschap dat hij op onnavolgbare wijze schildert. 
Scholte-Albers is een echte plein-air schilder en beschouwt de vrije natuur als 
zijn privéatelier. Hij is steeds op zoek naar plekken met mooi licht en een goede 
dieptewerking. Daar gaat hij aan de slag met zijn doeken en zijn emmers vol 
met verftubes. Hij werkt vaak op groot formaat van wel 1 bij 2 meter en maakt 
soms ook twee- of drieluiken. 

Zijn schilderijen zijn uitgevoerd in geheel eigen opvallende kleuren, waarmee 
hij graag experimenteert. Hij werkt met een omgekeerde kleurencirkel, “wat 
licht is wordt donker, wat donker is wordt licht”. Zelf zegt hij dat hij niet de 
werkelijkheid wil weergeven, maar zijn beleving ervan. Hij werkt dynamisch 
met de verf, hij smeert stevige pasteuze streken, hij spat, hij druipt en schraapt. 

De Fraeylemaborg maakte in 2006 al kennis met Gertjan Scholte-Albers. Hij 
kreeg daar toen de Gerrit van Houtenprijs uitgereikt, zijn winnende inzending 
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was een panoramisch zeeschilderij. De laatste jaren heeft de kunstenaar steeds 
meer succes met zijn dynamische brede landschappen, waarvan de Fraeyle-
maborg een mooie selectie liet zien. 
De tentoonstelling werd – in het Gronings- geopend door Theo Sikkema. Deze 
duizendpoot is bekend in de Groninger Sportwereld, journalist bij RTV Noord, 
zelfstandig ondernemer, clubgenoot van Gertjan Scholte-Albers bij TFC Win-
sum, maar bovenal Groninger in hart en nieren.

TENTOONSTELLING 
SCHERVEN BRENGEN GELUK
7 maart tot en met 7 juni 

Onder de noemer Scherven brengen geluk wer-
den toevallige bodemvondsten getoond rond-
om de borg. Tijdens het werk van alledag op 
het landgoed Fraeylemaborg zijn de afgelopen 
decennia allerlei scherven gevonden en inge-
leverd bij de conservator. Bijvoorbeeld bij het 
baggeren van een gracht, de restauratie van 
beschoeiing, het planten van bomen of het 
aanleggen van kabels. 

Tijdens de restauratie 2017 - 2020 werd het 
plaatsje achter de borg tijdelijk afgebroken. 
Onder dit plaatsje zat een oude beerput, waar-
in vaak kapot serviesgoed wordt aangetroffen en dat was ook hier het geval. 

In samenwerking met het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis werden alle 
bodemvondsten beschreven. Ook gaf het NAD objecten in bruikleen, die lieten 
zien van wat voor soort voorwerpen de scherven deel uitmaakten. Het gaat 
vooral om gebruiksgoed uit de keuken, merendeels uit de 18de en 19de eeuw. Het 
zijn maar eenvoudige fragmenten, maar ze vertellen een verhaal van eeuwen-
oude bewoning. 

SCHERVEN GEVONDEN IN DE BORGGRACHT TIJDENS DE RESTAURATIE

In de tentoonstelling waren ook scherven te zien uit de collectie van het na-
bijgelegen Stenenmuseum in Slochteren, gevonden door amateurarcheoloog 
Kees Hartenhof (1920-2011) in de directe omgeving van het landgoed Fraeyle-
maborg. 

TENTOONSTELLING 75 JAAR BEVRIJDING
7 maart tot en met 7 juni

In  2020 werd in het hele land het einde herdacht van de Tweede Wereldoorlog, 
75 jaar geleden.

De bevrijding na vijf jaar Duitse bezetting werd in 1945 uitbundig gevierd. Er 
verschenen talloze feestprenten, keramiek met vrolijke afbeeldingen en herin-
neringsvoorwerpen. 

Een selectie hiervan, afkomstig uit de Jan Menze van Diepencollectie, was te 
zien in het Koetshuis. Een kleurig bord heeft bijvoorbeeld het jubelende op-
schrift: Een blijder dag / ik nimmer zag, 5 mei 1945. Ook ‘vierden’ veel borden 
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en bekers de terugkomst in Nederland van Koningin 
Wilhelmina na een vijfjarige ballingschap in Enge-
land. “Door Godes kragt / En Geallieerde magt / Is de 
Oranjestam / Weer hier gebragt” met een decoratie van 
wapperende vlaggen en oranjeappeltjes. 

Op www.vandiepencollectie.nl is de hele verzameling 
van Jan Menze van Diepen (1905-1994) te bekijken. 

TENTOONSTELLING PORTRETTEN VAN SVETLANA TARTAKOWSKA 
20 juni t/m 18 oktober

Svetlana Tartakovska werd in 1979 geboren in Berditchev (Oekraïne) en woon-
de daar tot haar dertiende. Na een periode in Duitsland woont en werkt ze 
sinds 2000 in Nederland en is afgestudeerd aan de Klassieke Academie voor 
Beeldende Kunst in Groningen. Daarnaast studeerde ze aan de Art Academy 
in Florence. 

HERFST,  DOOR SVETLANA GESCHILDERD VANUIT HET PARK

Ze trok veel aandacht met haar deelname aan het programma Sterren op het 
doek, gepresenteerd door Hanneke Groenteman. Tartakovska won met haar 
portret van Joop van den Ende. Svetlana schilderde hem staand met op de ach-
tergrond een impressie van Cyrano de Bergerac, voor Van den Ende een be-
langrijke en dierbare productie. 

Svetlana portretteert graag mensen -vaak vrouwen- uit haar dagelijkse omge-
ving, waarbij hun emoties haar intrigeren. Veelal zijn dat zwaarmoedige ge-
voelens die ze probeert te vertalen op het doek. Zelf denkt ze dat dit te maken 
heeft met haar Oekraïense herkomst en haar liefde voor Russische literatuur 
en geschiedenis. Haar werk is stil en melancholiek en probeert de ziel van de 
mens te laten zien. Haar donkere kleurenpalet, met veel zwart, past hier goed 
bij. Maar ook met witte verf legt ze sfeervolle accenten en weet ze een bijzon-
dere sfeer te scheppen. 
De kunstenares werd geïnspireerd door de historische interieurs van de 
Fraeylemaborg. Met modellen dwaalde ze rond in de vertrekken en verwerkte 
later verschillende beelden in haar schilderijen. Zo laat het portret “Zusjes” twee 
dromerige jonge meisjes zien op een geborduurde bank in de Grote Zaal van 
de borg. Het schilderij legt een mooie relatie tussen binnen en buiten, doordat 
het ene meisje peinzend het park inkijkt, de ander is verzonken in een boekje. 

SCHILDERIJ ZUSJES VAN SVETLANA TARTAKOVSKA



STICHTING LANDGOED FRAEYLEMABORG JAARVERSLAG 2020  12

Een ingetogen schoonheid spreekt uit een ander portret van een jonge vrouw 
die in de Vestibule van de borg een donkere trap wil opgaan. De voorstelling is 
tot een simpele essentie teruggebracht.
Hartverwarmend in deze anderhalvemeter tijd is het schilderij van een vrouw 
op een Biedermeier bank die een treurig meisje omhelst en troost. De kun-
stenares combineert hier een krachtige schildertechniek met een gevoelige 
manier van uitdrukken. 

De opening van deze tentoonstelling op 19 juni kon vanwege Corona alleen in 
klein verband worden gehouden. Daarom werd gekozen voor een aantal meet 
& greets, waarbij de kunstenares in de tuin van het Koetshuis haar gasten ver-
welkomde. Vervolgens kon in kleine groepjes de tentoonstelling bekeken wor-
den. 

TENTOONSTELLING MAIKE VAN DER KOOIJ
30 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021

In het Koetshuis van de Fraeylemaborg waren vanaf 30 oktober 2020 monu-
mentale landschappen en zeegezichten van Maike van der Kooij te zien. 

Deze kunstenares studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kun-
sten in Den Haag en woont sinds 1987 in Groningen. Het weidse landschap 
maakte enorme indruk op haar. Haar schilderijen kan je zien als portretten 
van dit monumentale vaak lege land. Ze ervaart deze landschappen als weer-
barstig, stil en ruim, en soms schurend van ongemak. De mensen laat ze weg, 
maar hun sporen in het landschap zijn overal te herkennen zoals boerderijen, 
hoogspanningsmasten en geploegde akkers. 
“Het opengereten land onder een loden lucht, je wordt er niet per se blij van, 
maar dat is wat ik wil laten zien, de schoonheid daarvan.”

Van der Kooij maakt schetsen en foto’s in de buitenlucht en vertaalt deze later 
in haar atelier in schilderijen. Kleur en contrasten zijn van groot belang in haar 
werk. Haar schilderijen zijn beweeglijk en gelaagd, ze schildert snel met veel 

verf. Inspiratiebronnen zijn schilders als Nolde, Soutine en Permeke. “Dat was 
wat ik wilde, schilderen met vette verf.”

Naast het noordelijke landschap schildert Maike van der Kooij ook de zee. Als 
kind werd ze al gegrepen door het Panorama Mesdag in Den Haag, dat om de 
hoek lag als ze haar opa bezocht. Later inspireert de Waddenzee haar met zijn 
getijden en boeiende wolkenluchten. 
Op 29 oktober 2020 werd de tentoonstelling in een besloten bijeenkomst geo-
pend. Directeur Marjon Edzes interviewde Maike van der Kooij en dit filmpje 
werd als openingshandeling op de social media geplaatst. 

TENTOONSTELLING IRMA DE VRIES
In samenwerking het MOCO Museum in Amsterdam organiseert Fraeylema de 
Augmented Reality tentoonstelling ‘Reflecting forward’ in het park. Toen de 
geplande expositie van Irma in MOCO door de Corona crisis nauwelijks kon 
worden bezocht vatte de kunstenares het plan op om de presentatie om te zet-
ten in een tentoonstelling buiten op het Museumplein in Amsterdam. 

IRMA DE VRIES - WE ARE IN THIS TOGETHER
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Ook ‘hing’ ze de kunst op in Bodrun in Turkije, vertrekpunt van veel vluchte-
lingen op weg naar Europa en bij het door brand getroffen vluchtelingenkamp 
Moria in Griekenland. De tentoonstelling wil in deze moeilijk tijden bemoedi-
gen. Om de expositie te kunnen bekijken moet de app Moco Outside worden 
gedownload op de telefoon of tablet.

Het was de bedoeling dat de tentoonstelling op Fraeylema voor de kerst open 
zou gaan, maar door de nieuwe en strengere lockdown werd dit uitgesteld tot 
het moment dat iedereen zich weer wat meer mag bewegen.

Irma de Vries
Irma de Vries is opgegroeid in Wieringerwerf (1980) in een gereformeerde fa-
milie. Ze raakte als kind gefascineerd door het werk van Piet Mondriaan en 
startte als 18-jarige op de Rietveldt academie. Daar studeerde ze video kunst.

Over zichzelf zegt Irma dat ze een gevecht heeft moeten leveren om geaccep-
teerd te worden. Ze werd gepest en niet geloofd. Een paar jaar geleden kreeg ze 
als jonge moeder hartfalen en stortte in tijdens een tramrit in Amsterdam. Ze 
bleek een auto-immuun ziekte te hebben. Deze gebeurtenis heeft haar aange-
zet tot het maken van kunst die helend is.

Irma de Vries maakt interactieve kunstruimten. Ze gebruikt Augmented Re-
ality, Videomapping, computer animatie en ze schildert. Ze brengt met haar 
kunst bezoekers in een prachtige wereld. 
Irma heeft samen gewerkt met: Peter Greenaway, Rineke Dijkstra, Shirin Nes-
hat, and Peter Schneider.
De tentoonstelling op Fraeylema is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de gemeente Midden-Groningen.

MUSEALE ONTWIKKELINGEN 
Het eerste halve jaar van 2020 stond museaal gezien in het teken van de gro-
te restauratie van de borg. Aanvankelijk was de bedoeling dat de borg tijdens 
de werkzaamheden zoveel mogelijk open zou blijven voor bezoekers. In com-

binatie hiermee zou er elke tweede 
en vierde zondag van de maand een 
bouwhistorische rondleiding worden 
gehouden om het publiek een kijkje 
achter de schermen te geven. Hier-
voor werd een powerpoint presenta-
tie gemaakt door Henny van Harten 
en Gerard de Haan en werd een groep 
vrijwillige gidsen ingewerkt. Door de 
Corona-sluiting van het museum viel 
dit plan grotendeels in het water, er 
kon uiteindelijk maar één rondleiding 
doorgaan. 

De Gerrit van Houten Stichting is eige-
naar van Landgoed Fraeylemaborg en 
van de kerncollectie van het museum. 
Op zaterdag 18 januari 2020 werden de 
vrijwilligers van de borg gastvrij ont-
vangen in het Van Houtenhuis in Groningen. Bestuursleden Van Ham, De Jon-
ge en Van den Broek gaven uitleg over de achtergronden van de Stichting en de 
collectie. Daarna volgde een interessante rondleiding door de gebouwen en het 
kunstdepot. 

De collectie van de Jan Menze van Diepen Stichting is ruim vertegenwoordigd 
in de inrichting van de borg. De collectie wordt beheerd in het kunstdepot op 
het voorterrein van het landgoed. Op 2 maart 2020 werd een flinke groep vrij-
willigers ontvangen en rondgeleid in dit depot door Henny van Harten en Hil-
lebert Siemensma. 

Kunstmuseum Den Haag
Vanaf begin maart werden de staatsieportretten van Koning-stadhouder Wil-
lem III en zijn echtgenote Koningin Mary II Stuart in bruikleen gegeven aan 

SECRETAIRE UIT DE OUDE INBOEDEL 

WORDT HERPLAATST DE GROTE ZAAL



STICHTING LANDGOED FRAEYLEMABORG JAARVERSLAG 2020  14

het Kunstmuseum Den Haag. Ze maakten daar deel uit van de fraaie expositie 
“Koninklijk Blauw”. Vanwege de Corona-sluiting werd deze tentoonstelling ver-
lengd tot eind november. Het Kunstmuseum zorgde voor zeer goede reproduc-
ties op ware grootte die tijdelijk ter vervanging geplaatst werden in de Grote en 
Kleine Zaal van de borg. 

Textielrestauratie
In de eerste helft van 2020 was textielrestaurator mevrouw Millenaar bezig met 
het conserveren van textielobjecten uit de collectie Gerrit van Houten Stich-
ting. Deels gebeurde dit in haar atelier, deels op locatie in de borg. Het ging 
onder meer om damastzijden gordijnen, wandbespanning, stoelbekleding en 
borduurwerk. 

MEVR. MILLENAAR RESTAUREERT EEN DAMASTZIJDEN GORDIJN

Stagair
Studente Kunstgeschiedenis Lisanne van Campen liep in het eerste halve jaar 
van 2020 stage bij de Fraeylemaborg. Ze schreef haar doctoraalscriptie en on-
derzocht ook de ontwikkeling van een educatief programma voor de boven-
bouw van het voortgezet onderwijs. 

Dit educatieve programma sloot aan bij de eindtermen van de vakken kunst 
(algemeen) en culturele kunstzinnige vorming (ckv). Door de Corona-sluiting 
van het museum moest Lisanne een flink deel van haar stage thuis invullen. 
Vanaf juni kon ze weer in de borg zelf aan de slag. 

Lezingen
Het lezingprogramma van conservator Henny van Harten over de bewoners-
geschiedenis van de Fraeylemaborg moest deels worden afgelast, drie avonden 
konden binnen de geldende maatregelen doorgaan. 

Meubels terug
In het voorjaar werd een aantal meubels te koop aangeboden uit de voorma-
lige collectie van de Fraeylemaborg. Ze waren eigendom geweest van Jeanne 
Nanninga-Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, geboren in 
1910.  Na de verkoop van de borginventaris in 1971 koos Jeanne een aantal klei-
nere meubels voor haar woning in Groningen. Deze zijn nu bijna 50 jaar later 
aangekocht door de Gerrit van Houten Stichting en weer teruggekeerd in de 
Fraeylemaborg.
Een voorbeeld is “Vaders stoel”, een robuuste leunstoel die altijd in de Biblio-
theek heeft gestaan. Het was de favoriete stoel van Jeannes vader, op wie ze 
zeer gesteld was. 
Het pronkstuk is een rozenhouten Louis Seize secretaire, aan de voorzijde ge-
decoreerd met drie Japanse lakwerk panelen. Deze secretaire heeft volgens 
oude foto’s altijd in de erker van de Grote Zaal van de borg gestaan en is nu 
herplaatst. 

Kerk en borg
Educatief medewerkster Annet Westrup-Hoving schreef een publicatie over de 
relatie tussen de kerk en de borg van Slochteren. In de volksmond wordt de 
karakteristieke kerk “Mijnheers kerk” genoemd, en dat is ook de titel van het 
boek. De voorname positie van de borgheer is ook overal te zien in en rondom 
de kerk. 
In “Mijnheers kerk” wordt aandacht besteed aan de bouwgeschiedenis, de ei-
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gen ingang van de familie, de herenbank, het avondmaalszilver en de rouw-
borden. Het boek wordt verkocht in de museumwinkel en de webshop van de 
borg. 

Corona eenzaamheid
Vanuit de Culturele Compagnie kwam bij de Fraeylemaborg de vraag binnen of 
we iets konden verzinnen wat helpt om eenzaamheid en gebrek aan activitei-
ten bij ouderen terug te dringen. Er werd een Fraeylema Nieuwsbrief gemaakt, 
speciaal voor het Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties 
(POSO) Midden-Groningen. Met achtergrondinformatie, nieuwtjes, wist-u-
datjes en mooie foto’s. En ook een leuke kruiswoordpuzzel die met de borg te 
maken had. Ook werden voor POSO twee filmpjes gemaakt, over de tentoon-
stelling van Maike van der Kooij en over de nieuwe publicatie over de kerk van 
Slochteren.
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Een groot deel van onze evenementen moesten we helaas als gevolg van de 
Corona crisis afgelasten. 

Overige evenementen in 2020 
Za 16 februari - INLOOPMIDDAG TROUWEN IN DE FRAEYLEMABORG 
Aanstaande bruidsparen konden de trouwlocatie bekijken en er was een Amb-
tenaar van de Burgerlijke Stand aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

Za 29 februari - ENTDAG / Werkschuur 
Tegen een kleine vergoeding voor materiaalkosten ging een aantal deskundi-
gen van de “Vrienden van het Oude Fruit” jonge fruitboompjes enten. Dit ge-
beurde in de werkschuur van het landgoed. Er was enthout aanwezig van oude 
fruitrassen die in Noord-Nederland thuis horen en die zeldzaam zijn geworden. 

Zo 15 maart– MEERTMOAND DIALECTMOAND
Groningstalige rondleiding met koffie en povverd afgelast 

Zo 22 maart – STINZENPLANTENTOCHT / park / 11.00-16.00 uur
Deze bijzondere voorjaarsbloeiers zijn bolgewassen die door de borgbewoners 
door de eeuwen heen zijn aangeplant. afgelast

Zo 12 april– Eerste Paasdag, PAASEIEREN ZOEKEN / voor kinderen t/m 8 jaar. 
In het park zouden door de Paashaas een groot aantal eieren verstopt worden 
tussen het gras en bij de bomen. afgelast

Ma 13 april, Tweede Paasdag- GROEI & BLOEI OP FRAEYLEMA 
Groei & Bloei afdeling Hoogezand-Sappemeer e.o. organiseerde samen met het 
landgoed een aantrekkelijke Tuin- en Lifestyle Fair, met presentaties, bloem-
schikken en leuke doe-activiteiten voor de jeugd. afgelast

Za 9 mei en 17 juli – MOLENWANDELING 
In het kader van de Nationale Molendag werd een wandeling georganiseerd 
vanaf de Fraeylemaborg naar de Fraeylemamolen aan de Groenedijk. 
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Zo 31 mei en ma 1 juni - PINKSTEREVENEMENT
In samenwerking met VKVB Bourtange werd dit spektakel georganiseerd met 
een 16de eeuws kampement, schijngevechten en wapenhandelingen, kanonge-
bulder, varken aan het spit en mooie oude kostuums. In het kader van de lan-
delijke Dag van het Kasteel. afgelast

Za 13 en zo 14 juni - BROCANTE FAIR
Veertig bekende Brocanteurs zouden uit heel Nederland komen met voor elk 
wat wils zoals Stoer-Industrieel, Romantisch-Liefelijk, Shabby-Chic en Bou-
doir. afgelast

Vr 19 en za 20 zo 21 juni- OPENLUCHTSPEL DE GELAARSDE POES
geschreven door Don Duyns en gespeeld door het Fraeylema Ensemble onder 
regie van Albert Secuur. afgelast

Vr 24 juli- ZOMERAVOND-WANDELING
Tijdens deze rondleiding werd aandacht besteed aan de unieke aanleg van het 
park en aan de boeiende natuur. 

Za 22 augustus - FRAEYLEMA KOETSENTOCHT
Met deelnemers uit diverse provincies van Nederland. afgelast

Zo 30 augustus- DRIEBORGENTOCHT 
De start van deze Oldtimertocht op het voorterrein van de Fraeylemaborg trekt 
normaliter veel bekijks. afgelast

Za 12 september - OPEN MONUMENTENDAG
Met gratis entree. afgelast

Zo 13 september - KUNSTMARKT FRAEYLEMA RONDOM
Deze populaire kunstmarkt had ruim 50 deelnemende kunstenaars, die ook 
uitleg gaven over hun werk. De markt kon binnen de geldende maatregelen 
doorgaan! Het weer was uitzonderlijk mooi, de sfeer was prima en het pu-

bliek gedroeg zich goed. De markt werd getransformeerd tot een veilige kunst-
markt-wandeling over het landgoed. De kramen stonden op ruime afstand van 
elkaar. Zo wandelde de bezoeker van kraam naar kraam via een systeem van 
eenrichtingsverkeer. 

STAND MET QUILTEN OP DE KUNSTMARKT

Vanaf het ruim opgezette terras kon de bezoeker genieten van allerlei culturele 
nevenactiviteiten. Art Carnivale zorgde voor een afwisselend live programma 
en er waren leuke activiteiten voor kinderen. 

Juli tot en met september - BLOTEVOETENPAD
Er was een avontuurlijk blotevoetenpad uitgezet in het park van de Fraeyle-
maborg, met onderweg gevarieerde belevenissen. Veel gezinnen met kinderen 
gingen deze uitdaging aan en zorgden voor enorme levendigheid tijdens de 
zomermaanden. 
Voelen met je voeten hoe grond aanvoelt, op een pad langs struiken, bomen en plan-
ten die je kunt voelen en ruiken. Een pad waarlangs je leuke dingen kunt beleven, 
zoals waterpret, klimmen, balanceren en wiebelen, ploeteren door de modder. Ook 
wandel je langs en soms dwars door de follies, de verrassende gebouwtjes. 
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Er waren langs de route ook mooie houten installaties geplaatst voor muzikale 
en zintuigelijke ervaringen, gemaakt door Klaas Schipper en zijn medewerkers 
van Stichting De Olle Bongerd. Zo kon je muziek maken op allerlei installaties 
in de boomgaard achter de borg. Een topper was de picknickbank midden in 
de Ronde Kom. Een unieke kans om uit te rusten midden in een 18de eeuwse 
vijver!

GEZIN OP DE PICKNICKBANK MIDDEN IN DE RONDE KOM 

BIJ HET BLOTE VOETENPAD

Om het Landgoed Fraeylemaborg te steunen in de moeilijke Coronatijd werd 
een bijdrage gevraagd voor het blotevoetenpad.

Zondagmiddagen in oktober - OKTOBERMAAND KINDERMAAND
Voor kinderen tot 12 jaar was de entree gratis. Ze konden een speurtocht ma-
ken in borg of park en zich verkleden als ridder of jonkvrouw. Ook werd er elke 
zondag een leuke activiteit georganiseerd, zie Educatie. 

Zo 18 oktober - PADDESTOELEN-/KABOUTERTOCHT
Wel 100 soorten paddestoelen treft men in het park aan. Vele ervan stonden 
in een uitleg beschreven. De route zou door middel van bordjes worden aan-

gegeven. De grappige kaboutertocht voor kinderen zou een eigen bewijzering 
krijgen. afgelast

Zo 1 november - CONCERT SPINBERG 75 JAAR VRIJHEID
Dit concert, dat werd georganiseerd i.s.m. Theater ’t Kielzog in Hoogezand, kon 
doorgaan. In de Grote Zaal van de borg konden 30 luisteraars plaatsnemen, het 
concert was daarmee uitverkocht. Beno Hofman was de verteller, de muzikale 
aankleding werd verzorgd door het Bolotny Trio. 

Za 7 november - NATIONALE NATUURWERKDAG 
Vrijwilligers zouden aan de slag gaan in het park van de Fraeylemaborg. In 
samenwerking met Landschapsbeheer Groningen. afgelast

Zo 8 november- WANDELING VAN BORG NAAR KERK 
De relatie tussen de Fraeylemaborg en de kerk van Slochteren zou belicht wor-
den tijdens een afwisselende wandeling door het dorp Slochteren. afgelast
 
Za 19 en zo 20 december - KERSTMARKT
Deze sfeervolle kerstmarkt op het voorterrein van het landgoed en in de Koets-
huistuin ging niet door. Normaliter komen er 4.000 mensen genieten van de 
gevarieerde stands en activiteiten. De ijsbaan voor kinderen is dan ook altijd 
populair. afgelast

19 december tot en met 3 januari 2021 - 
KERSTPRACHT OP FRAEYLEMA
De fraaie kerstdecoraties in de eeuwen-
oude vertrekken van de borg werden dit 
jaar verzorgd door het eigen bloemen-
team van de borg, met assistentie van 
leden van Groei & Bloei. Ze hadden er 
al lange tijd aan gewerkt en waren be-
zig met de inrichting toen opnieuw een 
lockdown werd afgekondigd. afgelast
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Het educatiejaar begon rustig. In de eerste weken van 2020 waren er in ver-
band met de restauratie bewust geen scholen ingepland. Vanaf maart stonden 
er weer veel schoolbezoeken op het programma, voor het project ‘Arm en Rijk’, 
kwamen er kleutergroepen en ook groepen uit het speciaal onderwijs. 
En toen kwam de sluiting als gevolg van de Corona maatregel. Scholen moes-
ten worden afgezegd en geplande kinderactiviteiten onder andere met Pasen 
en op de dag van het Park werden geannuleerd. Gelukkig kon er in 2020, met 
aanpassingen, nog genoeg wel doorgaan op educatiegebied.

Individuele bezoekers konden tijdens hun bezoek aan de Fraeylemaborg zelf 
creatief aan de slag met het schilderen met krijtverf. Er stond een leuke uitno-
digende kraam buiten met alle materialen. In het park en rond de borg waren 
genoeg inspirerende plekken waar bezoekers, zowel kinderen als volwasse-
nen, konden gaan zitten en zelf schilderen.

Ook werd gedurende het hele jaar de Sprokkeltocht, langs verstopte kluisjes in 
het park, aangeboden. In de borg konden kinderen een speurtocht doen waar-
door ze meer te weten kwamen over het gebouw en het leven en wonen op een 
borg vroeger.
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Bovenbouw
In de zomer van 2020 rondde Lisanne van Campen haar studie Kunstgeschie-
denis af met haar masterscriptie. In haar onderzoek verdiepte zij zich in een 
educatieprogramma voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Zij 
maakte een opzet voor een educatief programma kunst (algemeen) en cultu-
rele- en kunstzinnige vorming. Dit programma zal worden uitgewerkt en in de 
toekomst worden aangeboden aan het voortgezet onderwijs.

SCHOOLKLAS BEZOEKT DE BORG IN OKTOBER

In september en oktober werd het grootste gedeelte van de geannuleerde 
schoolbezoeken van het voorjaar alsnog ingehaald. Het was zelfs opvallend 
druk in het begin van de herfst. Groepen 3 en 4 van het primair onderwijs be-
zochten met de erfgoedbus de Fraeylemaborg voor het educatieproject Arm en 
Rijk. Tijdens een voorbereidend bezoek in de klas en tijdens het bezoek aan de 
borg ontdekken de kinderen wat een borg is en hoe men er vroeger woonde en 
werkte. Dat het project aanslaat bij de scholen blijkt wel uit het aantal aanmel-
dingen maar ook uit de jaarlijkse evaluatie. Uit de beoordeling die de deelne-
mende scholen in 2020 gaven aan de Fraeylemaborg blijkt dat de scholen het 
project goed tot uitstekend vinden, dat het aansluit bij de belevingswereld van 

de kinderen, dat de kinderen actief, betrokken en enthousiast zijn. Scholen 
geven aan dat de leerlingen veel leren op een leuke manier.

CBS DE WEGWIJZER GROEPEN 5 EN 6 BRENGEN 

KOETSEN- CREATIES NAAR DE FRAEYLEMABORG

De Open Monumentendag voor scholen ging door in september. Leerlingen 
van groep 7 en 8 uit de voormalige gemeente Slochteren bezochten de Fraeyle-
maborg voor een speurtocht in het kader van het thema Leermoment. Voor dit 
thema werd een speciale lesbrief gemaakt. Voor de leerlingen was er genoeg te 
ontdekken over de Fraeylemaborg en natuurlijk leerden ze ook dat de kinderen 
vroeger les kregen in de Speel- en Leskamer in de borg.

Tijdens de jaarlijkse Kunstmarkt op 13 september 2020 konden kinderen zelf 
creatief aan de slag. Een houtschijf uit het bos kon worden beschilderd. Dit 
leverde vele leuke en kunstzinnige creaties op van jong en oud.

Koets van de toekomst
De Koetsentocht ging dit jaar niet door. Wel was er al een wedstrijd voor kin-
deren uitgeschreven: Ontwerp de koets van de toekomst. De Leerlingen van 
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groep 5 en 6 van basisschool CBS de Wegwijzer uit Slochteren waren enthousi-
ast aan de slag gegaan en leverden fraaie ontwerpen en zelfgebouwde koetsen 
van de toekomst aan. Deze werden tentoongesteld in de Oranjerie.

KOETSEN VAN DE TOEKOMST

Kinderboekenweek
In oktober was het thema van de Kinderboekenweek: En toen… verhalen van 
vroeger. Voor veel scholen was dit thema de aanleiding om een bezoek aan de 
Fraeylemaborg te brengen met de klas. We ontvingen verschillende kleuter-
groepen en groepen uit het speciaal onderwijs voor een interactieve rondlei-
ding door de borg met als insteek ridders en kastelen. Vooral het verkleden en 
dan een echt kasteel bekijken was voor veel kinderen een bijzondere belevenis. 

Oktober Kindermaand
Tijdens de Oktober Kindermaand stonden er elke zondag speciale, gratis, eve-
nementen gepland om kinderen de gelegenheid te bieden om kennis te maken 
met musea en cultuur.
Op zondag 4 oktober 2020 ging de oktobermaand van start met een gezellige 
middag. Er werden pannenkoeken gebakken op houtkachels en kinderen kon-

den in het kader van dierendag hun favoriete dier schilderen op een houtschijf 
uit het Slochterbos. De middag was zeer succesvol.
Op zondag 11 oktober 2020 was er speciaal voor kinderen een wandeling met 
quiz van de Fraeylemaborg naar de Fraeylemamolen. Deze wandeling is een 
samenwerking tussen verhalenverteller Gerhard Landman, molenaar Koos Uil 
en de Fraeylemaborg.
Helaas konden de kabouter- en paddenstoelentocht en de creatieve schrijf- en 
tekenworkshop als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen niet door 
gaan.

Vraaggericht
Op de Fraeylemaborg is er op educatiegebied een samenwerking met de scho-
len. Op verzoek wordt er ingespeeld op de wensen van de school. Dit kan zowel 
inhoudelijk zijn door speciale thema’s te belichten als ook door in te spelen op 
het niveau van de leerlingen. Dit is vooral bij groepen van het speciaal onder-
wijs van belang. Deze worden in kleine groepjes ontvangen en begeleid bij hun 
bezoek aan de borg. In oktober bezochten alle schakelgroepen uit Delfzijl de 
borg, dit zijn kinderen uit het AZC of kinderen die de Nederlandse taal nog niet 
goed genoeg beheersen.

Er is een nauwe samenwerking met instellingen als de Erfgoedpartners, Ivak 
en Kunst en Cultuur. Zij zorgen er mede voor dat scholen ons en ons educatie 
aanbod weten te vinden en dat we in kunnen spelen op de wensen van scholen.
Daarnaast werken we samen met andere erfgoedinstellingen als de Molen-
stichting Midden-en Oost Groningen en de kerk van Slochteren. Al een aantal 
jaren worden er wandelingen met gids georganiseerd naar zowel de Fraeyle-
mamolen als naar de kerk van Slochteren. 

In oktober verscheen het boekje Mijnheers kerk waarin de relatie tussen de 
kerk van Slochteren en de relatie met de Fraeylemaborg wordt belicht. Door 
ook in 2020 samen te werken met andere instellingen en door het organiseren 
van educatieve activiteiten hebben we weer zowel scholen als individuele be-
zoekers de verschillende kanten van het landgoed kunnen laten zien.
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Onderverdeling bezoekers 2020 2019 2018

Volwassenen 2.844 3.488 3.176

Kinderen 6-12 jaar 221 285 268

CJP Kaart 13 34 45

Gratis 201 228 177

Vrienden 587 653 450

Museum Jaarkaart 4.080 4.975 3.926

Rondleidingen 31 220 107

Rondleiding bospark 15 0 70

Scholen 743 1.374 1.051

Symposia en ontvangsten 0 240 330

GROEP POSO HOOGEZAND MET SCOOTMOBIELS BEZOEKT DE BORG
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Onderverdeling bezoekers 2020 2019 2018

Entdag 220 200 130

Sprokkelpad 74 130 103

Trouwinloop 10 72 52

Vrouwen van Nu 0 103 97

Stinzentocht 0 700 250

Molen/kerkwandeling 19 56 60

Vriendendag 0 145 160

Paaseieren zoeken 0 70 100

Groei en bloei 0 2.875 1.873

Opening tentoonstellingen 85 115 245

Oldtimers op Landgoed 0 650 600

Pinksteren Living History 0 1.900 1.917

Ladies day 0 0 168

Kunstmarkt 1.345 1.300 1.500

Arrangementen in het park 0 0 350

Midsommar markt 0 1.200 1.517

Leerstoel buitenplaatsen 0 50 30

Brocante Fair 0 2.230 2.548

Blotevoetenpad 5.609 5.000 3.291

Open monumentendag 0 185 446

Koetsentocht 0 900 800

Onderverdeling bezoekers 2020 2019 2018

Culinair Fraeylema (1 maal / 2 jaar) 0 1.803

Paddenstoelentocht 0 1.500 1.200

Pannekoeken bakken/Knutselmiddag 
kabouters

75 175 180

Glas schilderen / Schilderen als de Ploeg 0 50 6

Natuurwerkdag 0 12 15

Theater 0 1006 950

Kennisdag bomen 0 80

Follies te Food 0 120

Kerstmarkt 0 3.605 5.000

Subtotaal 16.172 35.926 34.975

Aanwezigen bij huwelijken 600 2.940 2.680

Subtotaal 16.772 38.866 37.655

Bezoekers park 88.394 61.512 46.695

Totaal exclusief bezoek restaurant 105.166 100.378 84.350
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Huwelijken en partnerregistraties 20 49 43

Bezoek website tot op heden 815.801 695.862 609.050

Website bezoek dit jaar 119.939 86.812 97.396

Stand Instagram 1.012 700

Stand pagina likes Facebook 10.317 9.240 8.359

Toename pagina likes Facebook 1077 881 931

Aantal advertenties Facebook 49 42 34

TERRAS VAN RESTAURANT  DE BOERDERIJ
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Bouw
Het grootste deel van de restauratie aan de borg en alle bijgebouwen is in 2020 
afgerond, daarom vond de oplevering plaats op 27 oktober 2020 om 14.00 uur. 
In 2021 worden alle details die nog bijstelling of aandacht vergen naar aan-
leiding van de oplevering afgewerkt. Denk aan vergeten stukjes schilderwerk, 
een schade die veroorzaakt is door een onderaannemer en lekkage van de 
Oranjerie. Ook zal er in 2021 nog gewerkt worden aan verduurzaming door het 
aanbrengen van led verlichting.

Het restauratieproject begon na een meervoudige onderhandse aanbesteding.
De werken werden gegund aan Jurriëns Noord op 16 april 2019 voor het to-
taalbedrag van € 1.347.200,- exclusief btw. Later kwam daar nog meerwerk bij 
zoals het verstevigen van de borgvoet, het herstel van de aardbevingsschade 
en communicatiekosten zoals de uitbreiding van de app. Totaal heeft het werk 
€ 1.800.000,- gekost.
Jurriëns Noord startte op 22 mei 2019 met de uitvoering van de restauratie.

Financiering
Dat het gelukt is om de Fraeylemaborg met alle bijgebouwen zo grondig te res-
taureren is te danken aan de gulle bijdragen van een groot aantal fondsen. Wij 
zijn hen zeer erkentelijk. De borg kan er nu weer tientallen jaren tegen en is 
bovendien verduurzaamd.

Het restauratieproject is mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:
• Provincie Groningen via de regeling voor groot onderhoud waaronder res-
tauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen. 

• Prins Bernhard Cultuurfonds 
• Gerrit van Houten Stichting
• Het programma Leefbaarheid en duurzaamheid NAM
• Scholten Kammingafonds
• Gravin van Bylandt Stichting
• Dr Henrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
• Dinamo fonds
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• Dioraphte 
• Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg
• BankGiroLoterij
• Instituut Mijnbouwschade 
• Eigen bijdrage van de Stichting Landgoed Fraeylemaborg
• Een lening van het Fonds het Nieuwe Doen 

De borg
Onderstaand de uitgevoerde werkzaamheden aan de borg een en ander verdui-
delijkt met fotomateriaal. 

DE BORG MEDIO FEBRUARI 2020 GEHEEL IN DE STEIGERS 

TER VOORBEREIDING OP DE RESTAURATIE.

Alle pannen van de borg zijn van het dak gelicht. De onderconstructie is daar 
waar nodig hersteld en het dak is geheel voorzien van een meerlaagse isola-
tiefolie. Vervolgens zijn de pannen weer teruggelegd. Waarbij enkele pannen 
vanwege hun slechte conditie zijn vervangen.

De bestaande verflagen van de muren zijn geheel verwijderd middels stralen. 
De onderliggende stuclagen werden weer zichtbaar. De onderlagen bestonden 
uit diverse varianten stuclagen van verschillende samenstelling.

ONDERLIGGEND STUCWERK
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Het onderliggend stucwerk is slechter dan aangenomen in de technische om-
schrijving en uiteindelijk is 195 m2 van het stucwerk boven de maaiveldlijn eraf 
gehaald. Plaatselijk bij de voormalige schouwen is roetuitslag van de stenen 
verwijderd middels frezen.

De dakkappellen waren over het algemeen in slechte staat. Soms moest er hout 
worden vervangen, daarvoor is Accoya gebruikt.
Rondom zijn de bestaande zinken bakgoten, verholen (vrijwel onzichtbare) go-
ten en kilgoten (goten die zich tussen twee dakvlakken bevinden) vervangen.

HET METSELWERK VAN DE BORG MET DE TOREN 

WAS PLAATSELIJK IN SLECHTE STAAT EN IS HERSTELD. 

Op bovenstaande afbeelding een indruk van het metselwerk van de toren die 
voor een groot deel geen samenhang meer heeft. Door het metselwerk 2 steens 
in te boeten (plaatsing van goede stenen) is de samenhang hersteld.

De dakbedekking van de toren bestaande uit leien en diverse aansluitingen was 
in slechtere toestand dan was aangenomen. Een prijsopgave voor het vervan-
gen van leien en loodaansluitingen is gevraagd en hiervoor is opdracht ver-

strekt aan Hankels uit Wommels. De onderliggende houten constructie is deels 
vervangen en hersteld. Het dakbeschot is zeer dun, ca. 15 mm. Om een goede 
bevestiging te krijgen op de ondergrond zijn extra schenkels (schoren die het 
effect van een boog hebben) aangebracht. Over het dakbeschot is een damp-
open waterkerende folie aangebracht.

De nieuwe leien zijn aangebracht op het dakbeschot met koperen nagels. Tijdens 
de werkzaamheden zijn delen van de staalconstructie van de toren blootgelegd. De 
stalen onderdelen zijn sterk aangetast door plaatselijke inwatering en besloten 
werd in overleg met de constructeur het aangetaste profiel geheel te vervangen.
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Delen, aangetast door houtrot, zijn hersteld in en rondom de hele borg. De 
natuurstenen onderdorpels zijn gerepareerd. De houten goten waren in goe-
de tot redelijke toestand. Er zijn enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd en 
plaatselijk is het afschot aangepast.

Het glas van de borg is vervangen voor dubbel isolatie glas. Het ging in totaal 
om 300 ramen, een enorme klus. Door houtrot aangetast raamhout van de borg 
is hersteld en 2 ramen zijn in zijn geheel vervangen.

De entree stoep is gedemonteerd, verlijmd en weer teruggeplaatst. De onder-
liggende metselwerk fundering was in slechte staat en is hersteld.

Het hekwerk, met balusters van het terras noordoost, is gedemonteerd, her-
steld en weer teruggeplaatst.

De fundering van het terras is hersteld en de bestrating is opnieuw gelegd. De 
vloer van de groene kamer is opgehoogd. Onder de vloer zijn nieuwe raveelbal-
ken (dwarsbalken die kracht opvangen) geplaatst.

De windvaan met bollen is hersteld. De stalen on-
derdelen zijn deels vervangen door een smid en 
de koperen bollen met windvaan zijn voorzien van 
nieuw verguldwerk.

Het hoofdinrijhek is gedemonteerd en voorzien van 
een nieuwe betonnen fundering.
De houten delen waren in matige staat en er zijn 
veel onderdelen vervangen. De zuilen zijn voorzien 
van brievenbussen en in de zuilen zit ook de aanstu-
ring van het automatische systeem dat de hekken 
sluit en opent.
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De Boerderij
De pannen van de boerderij zijn er geheel afgenomen. De onderconstructie is 
daar waar nodig hersteld en het dak van het dwarshuis is geheel voorzien van 
een meerlaagse isolatie folie. Het schuurdeel is voorzien van een dampopen 
waterkerende folie. Vervolgens zijn de pannen weer teruggelegd. Hierbij zijn 
pannen vervangen vanwege slechte conditie.

DE ZINKEN GOOTBEKLEDINGEN RONDOM ZIJN VERVANGEN.

De dakkapel was in slechte staat en 
de werkzaamheden die waren voor-
zien in de technische omschrijving 
zijn uitgevoerd.

De houten delen zoals gootlijsten, 
raamhout, kozijnen en deuren zijn 
geheel geschilderd. Plaatselijk zijn 
door houtrot aangetaste onderde-
len hersteld en indien nodig deels 
vervangen.

De muurkas van De Boerderij
De ruitjes van de kas aan de voorzijden zijn gedemonteerd en opnieuw ge-
plaatst in de stopverf. De ruitjes zijn zodanig geplaatst dat ze nu ventileren. 

Onderstaand het eindresultaat van de boerderij.
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De Duiventil

Enkele onderdelen van de duiventil zijn vervangen, deze waren in slechte 
staat.

De Oranjerie
Gestart is met het demonteren van de dakconstructie. De onderdelen zijn naar 
de schilder gebracht waar ze in een geconditioneerde ruimte zijn gerestau-
reerd.
Van de hoofdconstructie zijn enkele liggers vervangen omdat deze in slechte 
staat waren.

De stopverf is verwijderd. De bestaande stopverf bestond uit diverse materia-
len.  Er zijn diverse kitten aangetroffen. De aansluiting op het glas was voor een 
groot deel niet meer waterdicht omdat deze kierde.
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Aan de onderzijde van de dakconstructie is een detail gewijzigd. Het glas is nu 
zodanig geplaatst dat aan de onderzijde een kier ontstaat waardoor geventi-
leerd wordt. Dit voorkomt dat de onderzijde van het raamhout continu een 
vochtbelasting heeft.

De Oranjerie is de oudste houten kas van Nederland. Toen de kas gebouwd 
werd was er dus geen ervaring. Om die reden had de Oranjerie altijd veel last 
van inwatering en houtrot. Wij hopen dat deze restauratie en aanpassing dat 
probleem wegneemt.

Enkele onderdelen waren aangetast door houtrot en zijn hersteld.

Enkele stuks raamhout waren dusdanig slecht dat gekozen is voor deelvervan-
ging. Het gebruikte hout is Accoya.

Bij het herstel en vervangen van stopverf is ca. 15% van het glas gesneuveld 
en dit is vervangen door nieuw restauratieglas van een gelijk materiaal, kleur 
en uiterlijk.
Alle houten delen zoals raamhout, kozijnen en deuren zijn geheel geschil-
derd. Onderstaand enkele foto’s van het eindresultaat.
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Koetshuis
De pannen van het koetshuis zijn geheel afgenomen. De onderconstructie is 
daar waar nodig hersteld en het dak is geheel voorzien van een meerlaagse 
isolatiefolie. Vervolgens zijn de pannen weer teruggelegd. Daarbij zijn enkele 
pannen vanwege de slechte conditie vervangen. De zinken gootbekledingen 
zijn vervangen.

De dakkapel was in slechte staat en de werkzaamheden die waren voorzien in 
de technische omschrijving zijn uitgevoerd. De houten delen zoals gootlijsten, 
raamhout, kozijnen en deuren zijn geheel geschilderd. Plaatselijk zijn door 
houtrot aangetaste onderdelen hersteld en indien nodig deels vervangen.

Onderstaand enkele foto’s van het eindresultaat.
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Een bijzonder jaar. Prachtig om te kunnen waarnemen dat de natuur, cultuur 
en recreatie zo samengingen. Nog nooit eerder hebben we als voorbeeld het 
ijsvogeltje zo vaak gezien. De ooievaars waren voor de tweede keer aanwezig op 
het nest op de Venne. De elektronische telpalen in het park registreerden nog 
nooit zoveel bezoekers. Heel veel wandelaars en deelnemers aan het Blotevoe-
tenpad hebben in Coronatijd genoten ons het groene Rijksmonument.

OOIEVAARS OP NEST, MAART 2020

Werkzaamheden
In het voorjaar hebben we de ronde vijver laten uitbaggeren. De vrijgekomen 
baggerspecie is naar ons eigen baggerdepot gebracht op het achterste weiland 
van de Vennen.
De borg heeft onderhoudsplicht tot aan het asfalt van de openbare weg langs de 
Noordbroeksterweg. Er is een granulaatlaag aangebracht in de berm. Vracht-
wagens en groot landbouwverkeer hebben op de weg moeite om elkaar te pas-
seren. Er waren kuilen ontstaan. De gemeente had ons gevraagd dit probleem 
op te pakken omdat wij als eigenaar van de grond hiervoor verantwoordelijk 
zijn, ook al is de weg in eigendom bij de gemeente Midden-Groningen.
De hagen op de parkeerplaats zijn dit jaar voor het eerst gesnoeid met een mo-
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biele kraan met een maaidek. Dit is met deze apparatuur in 8 uur uit te voeren. 
Voorheen deden we dit met motor- heggescharen, een project van een 3-tal 
weken. Deze mechanisatie van het onderhoud is ons goed bevallen.

BLOEIENDE RHODODENDRON BIJ DE GEELE BRUG

Leerlingen van Terra Groningen hebben een aantal taluds met de bosmaaier 
gemaaid. Delen zijn ook door ons eigen personeel en de zorginstelling De Olle 
Bongerd gemaaid. Het is een arbeidsintensief karwei. Het is een totale lengte 
van ongeveer 6 kilometer. Er is een proef gedaan met een minitractor met een 
maaidek en dat beviel goed. Waar mogelijk zullen we deze methode volgend 
jaar inzetten.

De mannen van De Olle Bongerd zijn begonnen met het verwijderen van hout-
resten uit de lange lengte sloot die achter in het park ligt. Dit vooruitlopend op 
het plan om deze sloot uit te baggeren.

Dit heeft alles te maken met het plan dat we hebben uitgewerkt om verdroging 
van het achterste deel van het park tegen te gaan. We willen met zonnecollec-
toren en een pomp, water in het hoger gelegen gebied van het park brengen. 

Verdroging is hier een probleem, door het diep ontwateren van landbouwge-
bieden rondom ons park en het tekort aan neerslag in de zomers. 

MEDEWERKERS VAN DE BONGERD VERWIJDEREN ONKRUID UIT DE BORGGRACHT
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Bestuur
In 2020 heeft het bestuur viermaal vergaderd. De vergadering in april vond 
plaats via Skype. Verbindingstechnisch gingen er toen veel dingen fout. In mei 
hebben we in de grote zaal van de borg vergaderd op 1,5 meter afstand, in juni 
in de grote zaal van De Boerderij en in september bij Hotel Faber in Hoogezand. 

VRIJWILLIGERS BRENGEN BEZOEK 

AAN VAN HOUTENHUIS IN GRONINGEN

Belangrijke zaken
Effect van de Coronacrisis is dat musea de deuren moesten sluiten. Op 13-03-
2020 startte de door ministerpresident Mark Rutte aangekondigde ‘intelligente 
lockdown’. De Fraeylemaborg ging dicht tot en met 02-06-2020. Van 14-10-2020 
tot in ieder geval 09-02-2021 ging de borg opnieuw dicht. Door gebruik te ma-
ken van de overheidsregelingen in de tegemoetkoming van de personeelskos-
ten (NOW) en de vaste kosten (TVL) werden de verliezen aanvankelijk beperkt. 
Daarna hielpen de COVID regelingen van het Mondriaanfonds, het Prins Bern-
hardcultuurfonds en de Provincie en moesten we de NOW en TVL terugbetalen.

Restaurant De Boerderij moest de deuren ook sluiten. Dat heeft enorme conse-
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quenties voor de bedrijfsvoering. Wij hebben met de Boerderij een kwijtschel-
dingsovereenkomst gesloten ten aanzien van de huur.

Er was frequent overleg, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau met de 
gemeente Midden-Groningen en de Provincie.

Een belangrijke kwestie was de weigering van de Grootonderhoud en Restaura-
tie van Rijksmonumenten provincie Groningen (GRRG), met als reden dat een 
aantal kleine posten in de aanvraag niet goed zouden zijn gespecificeerd. We 
hebben bezwaar gemaakt tegen de weigering bij de commissie Rechtsbescher-
ming. Deze commissie oordeelde dat Gedeputeerde Staten (GS) hun standpunt 
zou kunnen herzien. Dat heeft GS niet gedaan. Naar ampele overwegingen 
heeft het bestuur besloten niet naar de rechter te stappen. 

Geertsemaheerd
Het Groninger Landschap ziet geen kans om de Geertsemaheerd in exploitatie 
te nemen. Daarmee lijken de kansen van de Fraeylemaborg om de schuren 
als expositieruimte te gebruiken te verdampen. Te meer omdat Fraeylema de 
risico’s van het zelfstandig exploiteren van de Geerstemaheerd niet op zich wil 
nemen.

Leden van het bestuur
Er vonden dit jaar geen bestuurswisselingen plaats.
Een overzicht van de leden van het bestuur is opgenomen in bijlage 1.

Medewerkers
Externe activiteiten en nevenfuncties
Directeur Marjon Edzes nam deel aan het overleg van directeuren van Gronin-
ger musea. Zij is lid van VNO/NCW, voorzitter van de Vereniging Marketing Mid-
den-Groningen, voorzitter van de commissie Leefbaarheid en duurzaamheid 
van de NAM, die bijdragen toekent aan bewoners van het aardbevingsgebied. 
Haar buro voerde een onderzoeksopdracht uit voor de gemeente Noordenveld 
om tot een vernieuwd museaal concept te komen voor de erfgoedinstellingen 

rond de Brink in Roden waaronder de havezate Mensinge. Zij ontwikkelde een 
nieuw concept voor het Nationaal Rijtuigmuseum en Borg Nienoord in Leek. 
Zij participeerde actief in het project ‘Toukomst”. Edzes werkt parttime voor 
Fraeylema.
Conservator Henny van Harten is tevens conservator van de Jan Menze van 
Diepen Stichting. Zij heeft zitting in het Borgenoverleg.
Management assistent Nynke van Hoorn voert een onderzoek uit naar de toe-
komst van Museumwerf Wolthuis in Sappemeer.

DE KUNSTMARKT COMMISSIE VERGADERT

OVER HET EVENEMENT IN SEPTEMBER

Vrijwilligers
De inzet van onze vrijwilligers was ook in 2020 ondanks moeilijke omstandig-
heden geweldig. De periodes van de lockdown zijn voor hen zwaar omdat er 
daardoor veel sociaal contact wegvalt. 
Dit jaar waren in het winkelteam de volgende personen actief : Henny Geerts-
ma, Trijntje Molenberg, Fokko Bos en Marja Scholten.

Er kwam viermaal een FraeylemaNieuws uit. De redactie bestaat uit Martin de
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Niet en Trijntje Molenberg. Teun Arends helpt bij de vormgeving. De eindre-
dactie is in handen van Henny van Harten.

De eindejaarsbijeenkomst kon niet doorgaan. Alle vrijwilligers en bestuurders 
ontvingen een bon waarmee zij gebruik konden maken van de Drive Through 
diner afhaalmogelijkheid van De Boerderij.
Er werden drie goed bezochte medewerkersvergaderingen gehouden. Voor 
aanvang van de opening op 2 juni 2020 vond er een grote instructie plaats in de 
tuin van het Koetshuis. 
Het jaarlijkse dagje uit voor de vrijwillgers kon helaas niet doorgaan. 

Een overzicht van de vrijwilligers die op 01-01-2020 in dienst waren treft u aan
in bijlage 3.

Codes
Wij verklaren dat wij geen nieuwe overeenkomsten hebben afgesloten of lo-
pende overeenkomsten hebben gewijzigd die voorzien in beloningen die hoger
zijn dan de normering in de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector de WNT-norm. De uitgebreide verklaring 
staat in de jaarrekening.

Wij verklaren dat wij werken volgens de richtlijnen van de Code Cultural Go-
vernance, de Fair Practice code en de Code Diversiteit en inclusie. Zowel onze 
eigenaar de Gerrit van Houten Stichting als ons bestuur onderschrijven de Lei-
draad Afstoting Museale Objecten (LAMO).

VRIJWILLIGERS VERGADERING OP 1,5 METER
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Website en Sociale media
Het bezoek aan de website en sociale mediakanalen blijft zich goed ontwikke-
len. Wat ons daarbij helpt zijn de vele en mooie berichten die Marketing Mid-
den-Groningen over ons publiceert. Als een andere organisatie positief over 
je schrijft stijgt het bezoek. Deze taak neemt Marketing Midden-Groningen op 
zich voor tal van bedrijven die zijn aangesloten. 
Het trekken van virtueel bezoek doen we ook door het plaatsen van verhalen 
op ‘Het verhaal van Groningen’. Deze verhalen gebruikt Marketing Groningen 
voor promotiecampagnes. We doen mee aan het Digitaal Museum van Erfgoed-
partners.
Wij vullen zelf de volgende agenda sites: dagjeweg.nl, toerisme Groningen, 
Marketing Midden Groningen, Visit Groningen, Museum.nl, Tentoonstellings-
agenda. 

HARMA BOER DOET HET WEERBERICHT VOOR RTV NOORD 

BIJ DE BORG IN SEPTEMBER

Routes
De ontwikkeling van routes rondom en over ons landgoed stimuleert het be-
zoek van het landgoed. Marketing Midden-Groningen heeft zich in 2020 inge-
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spannen om budgetten te werven die het aantal routes voor verschillende doel-
groepen zal vergroten. Daardoor zal de hele regio aantrekkelijker worden voor 
de eigen inwoners en de toeristen. 

Zo wordt het Roegbainderspad ontwikkeld. Een wandelroute door het Roeg-
wold en naar Fraeylema. Ook komen er ruiterroutes en tal van fietsroutes. Het 
Pronkjewailpad is een lange afstandsroute. Het Pronkjewailpad is opgedeeld 
in een Noordroute (250 km), een Zuidroute (350 km), een Oostroute (200 km) 
in 2021 en een Westroute (200 km) in 2022. Deelnemers kunnen één van de 
routes kiezen (of meerdere, natuurlijk) en hebben twee jaar om één route te 
voltooien. Het Pronkjewailpad is elk jaar van april t/m oktober geopend, van 
donderdag tot en met zondag. Bij de Fraeylemaborg en vele andere locaties 
verzamelen wandelaars stempels en ze krijgen vaak kleine attenties. Fraeyle-
ma heeft ten behoeve van het Pronkjewailpad een doorgang gemaakt aan de 
achterkant van het park.

BORG VANUIT DE ENGELSE TUIN IN DE ZOMER 

Het routebureau Groningen heeft een route door het Overbos en het park van 
Fraeylema gemaakt. En de fietsroute ‘Zonder zorg langs wold en borg’. Ook 

het HiBike-route avontuur Schildwolde, speciaal voor kinderen, komt langs de 
borg. In deze route zit een kwis verstopt.

Radio reclame
Sinds enkele jaren maken wij voorafgaand aan evenementen reclame op Radio 
Noord. Dit jaar moesten wij de meeste spots afzeggen vanwege de afgelastin-
gen van evenementen door de Corona crisis.

A0 campagnes
Het plaatsen van A0 reclame posters langs de weg is voor ons een belangrijk 
promotie middel. In 2020 werden veel campagnes afgeblazen.

Spreiden van folders 
Dit jaar zijn er 80.000 folders met het jaarprogramma van Fraeylema verspreid. 
Ook doen we mee in de gezamenlijke folder en agenda’s van Marketing Mid-
den-Groningen. Ten behoeve van sommige evenementen verspreiden we ook 
nog flyers.

In de pers
Er zijn in 2020 15 persberichten verzonden die alle zijn geplaatst. Het populaire 
KRO-NCRV programma BinnensteBuiten besteedde op 25 november aandacht 
aan het park van de Fraeylemaborg. Het camerateam ging aan de wandel met 
voormalig bewoonster Jkvr. Mieke van Panhuys en met conservator Henny van 
Harten. 

Veel aandacht in de pers was er voor de uitreiking van de bijdrage van 250.000 
euro van de BankGiroLoterij door Leontine Borsato op dinsdag 21-02-2020. 
Onze directeur had die dag een zakelijke afspraak over de achtergronden van 
de grote restauratie met de accountmanager van de BankGiroLoterij, dit con-
tact liep al 8 jaar. Groot was de verrassing dat er ineens een complete camera-
ploeg in de museumwinkel stond en Leontine een enorme cheque tevoorschijn 
toverde. 
De echte uitreiking van die cheque vond nogmaals plaats op het Goed Geld 
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Gala in museum Naturalis in Leiden. Daar waren 
naast directeur Marjon Edzes ook penningmees-
ter Jaap Pilon en management assistent Nynke 
van Hoorn aanwezig.

FraeylemaNieuws
FraeylemaNieuws verschijnt eenmaal in de drie 
maanden en wordt via email verstuurd.
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Toezeggingen voor projecten
Ook dit jaar hebben wij van vele fondsen en overheden steun ontvangen voor 
onze projecten. Deze steun helpt ons door de Corona crisis heen en maakt het 
mogelijk dat wij de grote restauratie van de Fraeylemaborg met alle bijgebou-
wen hebben kunnen voltooien. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank.

Soort steun Toegewezen

Bredius Stichting voor verbetering waterhuishouding park € 4.000

Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg voor sokkels Pal-
las, Athene en Heracles en uitbreiding van de App

€ 13.153

Leefbaarheidsloket Provincie Groningen, via SNN, voor pro-
ject Augmented Reality van Irma de Vries en boekje over kerk 
van Slochteren

€ 10.000

Leefbaarheidsloket gemeente Midden-Groningen, voor pro-
ject Augmented Reality van Irma de Vries en boekje over kerk 
van Slochteren

€ 2.000

BankGiroLoterij voor restauratie € 250.000

€ 279.153

Corona gerelateerd

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 
moet worden terugbetaald

€ 41.957

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moet worden terugbetaald € 15.000

Mondriaanfonds voor opvang van verliezen omdat museum 
deur moest sluiten

€ 30.000

Anonieme giften € 25.000

Provincie, uit te keren in 2021 € 62.000

Prins Bernhard Cultuurfonds, vrijwilligers fonds, voor trap die 
eenrichtingsverkeer mogelijk maakt en schilderen in het park

€ 5.000

€ 178.957



STICHTING LANDGOED FRAEYLEMABORG JAARVERSLAG 2020  42

12
. B

et
ro

kk
en

 
12

. B
et

ro
kk

en
 

re
ch

ts
pe

rs
on

en
re

ch
ts

pe
rs

on
en

Betrokken rechtspersonen

Bij het Landgoed Fraeylemaborg zijn meerdere stichtingen en een vereniging 
betrokken. 
• De Gerrit van Houten Stichting/Van Houten Stichting is eigenares van de 

Fraeylemaborg, het bijbehorende landgoed en de Van Houten collectie, 
waarvan een gedeelte in de borg te zien is.

• De Stichting Landgoed Fraeylemaborg is belast met de exploitatie van de 
borg en het landgoed. 

• De Jan Menze van Diepen Stichting beheert een bijzondere kunstcollectie 
die tentoongesteld wordt in de borg en in het expositiepaviljoen het Koets-
huis. 

• Stichting Van der Wyck-De Kempenaer beheert een bijzondere kunstcol-
lectie die tentoongesteld wordt in de borg en in het expositiepaviljoen het 
Koetshuis. 

• De Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg ondersteunt de 
Fraeylemaborg in de breedste zin van het woord. 

• De stichting Fraeylema Koetsentocht organiseert samen met het landgoed 
de jaarlijkse koetsentocht. 

• De Stichting Drie Borgen Tocht organiseert jaarlijks een tocht voor Oldtimer 
auto’s langs drie borgen in Groningen waaronder altijd de Fraeylemaborg. 

• De plaatselijke afdeling Hoogezand Sappemeer e.o. van de landelijke ver-
eniging Groei & Bloei organiseert in samenwerking met de Fraeylemaborg 
jaarlijks een tuinfair op het landgoed. 

• De stichting De Houtstek is bezig een multifunctioneel dorpshuis te bouwen 
op het erfgoedplein, ook geschikt voor exposities.

• Stichting De Olle Bongerd voert met cliënten parkonderhouds-werkzaam-
heden uit op het landgoed en maakt houten ervaringsspeelgoed (voor het 
Blotevoetenpad), tuinmeubilair en gebruiksartikelen die we verkopen in de 
winkel.

Binnen de organisaties die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan het 
culturele erfgoed van het Landgoed Fraeylemaborg zijn 57 bestuurders actief.
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Aantal bestuurders

Stichting Landgoed Fraeylemaborg 9

Gerrit van Houten Stichting 7

Jan Menze van Diepen Stichting 3

Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg 7

Stichting Van der Wyck-De Kempenaer 8

Stichting Fraeylema Koetsentocht 5

Stichting Drie Borgen Tocht 5

Vereniging Groei & Bloei Hoogezand-Sappemeer 5

Stichting Houtstek 5

Stichting De Olle Bongerd 3

Totaal 57

BUITEN SCHILDEREN MET KALKVERF IN DE ZOMER

HERFST IN DE ENGELSE TUIN OKTOBER 2020



STICHTING LANDGOED FRAEYLEMABORG JAARVERSLAG 2020  44

Leden 
In het jaar 2020 is het aantal leden van de Vereniging Vrienden van het Land-
goed Fraeylemaborg gedaald naar 543 per 31 december. Het ledenaantal is nog 
steeds goed, maar er is een dalende tendens. De penningmeester en de se-
cretaris hebben ook gekeken of er Vrienden zijn, die al meerdere jaren hun 
donatie niet hebben overgemaakt. Dat bleek zo te zijn en deze Vrienden zijn 
om die reden uit het ledenbestand afgevoerd. Voor het verkrijgen van nieuwe 
Vrienden is er een plan voor ledenwerving, dat een aantal actiepunten behelst. 

In het bijzonder onze presentatie tijdens een aantal activiteiten rondom de 
borg ervaren wij hierbij als zeer waardevol. Zo waren we weer actief tijdens 
de Kunstmarkt op 13 september 2020. De Kerstmarkt ging helaas vanwege CO-
VID-19 niet door. Nieuwe Vrienden hebben als welkomstgeschenk ons boek 
Het Wapen van Slochteren ontvangen. Daarnaast zijn vele brochures meegege-
ven aan belangstellenden. 

Aan de bruidsparen die huwen in de Fraeylemaborg wordt van onze zijde een 
Vrienden-folder verstrekt. Het bestuur vindt evenwel en ervaart dit ook bij het 
aanmelden van nieuwe Vrienden, dat onze leden de beste ambassadeurs van 
onze vereniging zijn. Daarom zou iedere Vriend moeten proberen één nieuwe 
Vriend te werven. 
In 2021 wil het bestuur met de verdere uitvoering van de actiepunten het leden-
bestand van onze vereniging op peil houden en zo mogelijk vergroten.

Bestuur
Vanwege de omvang van de taak van het bestuur zijn er zeven bestuursleden. 
Voor Elbert Westerink eindigde het bestuurslidmaatschap statutair in mei 
2020. Peter Kamminga is bereid zijn plaats in het bestuur in te nemen. Zodra 
mogelijk wordt in een ledenvergadering voorgesteld hem te benoemen. 

Per 31 december 2020 is de samenstelling van en taakverdeling binnen het be-
stuur als volgt:13
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D.J. Bremmer (Dirk Jan) voorzitter

E. Kieft (Edith) secretaris 

K. Reitsma (Koos) penningmeester

N. Siebenga-van Heuveln (Nina) coördinator activiteiten 

P. Kamminga (Peter) kandidaat-bestuurslid voor ledenwerving, pr 
en algemeen

C. Allersma (Carin) ledenwerving, algemeen

F. Homan (Follie) algemeen

In 2020 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden, waarvan twee online. Waar 
mogelijk is de vergadering gecombineerd met het verzorgen van een mailing 
naar de leden. Van alle bestuursvergaderingen zijn verslagen gemaakt en vast-
gesteld. Per jaar wordt een jaarrooster opgesteld waarin de uit te voeren ac-
tiviteiten per maand staan genoemd. Het jaarrooster is de leidraad voor het 
bestuur. 

Om de vier jaar wordt het beleidsplan voor de komende vier jaren opgesteld. 
Het huidige beleidsplan geldt voor de jaren 2017-2020. Het is vermeld op de 
website Fraeylemaborg, onderdeel: Over ons, Partners.
Het informatieve overleg tussen een delegatie van het bestuur van de Stichting 
Landgoed Fraeylemaborg en een delegatie van het bestuur van de Vereniging 
van de Vrienden kon in 2020 vanwege COVID-19 helaas ook niet plaatsvinden. 

Besteding donatie van de Vereniging Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg
In de ledenvergadering van 5 oktober 2019 is de donatie voor 2020 besproken. 
Gekozen is voor een bijdrage van € 3.153,- in de kosten van restauratie van de 
zuilen onder de twee beelden - Pallas Athene en Hercules -, die de borgbrug 
markeren, alsmede voor een bijdrage van € 10.000,- in de kosten voor het pro-
ject augmented reality, de speciale informatie-app. Deze bedragen zijn door 
het borgbestuur bij onze vereniging in rekening gebracht en door ons betaald. 

Het doel van de bestedingen heeft, evenals voorgaande jaren, een duurzaam 
karakter en is van belang voor de borg. Daarnaast hebben we als vereniging 
in 2020 iets bijzonders meegemaakt. Uit een erfenis hebben we een legaat van 
€ 10.000,- ontvangen. Dit bedrag staat op de spaarrekening. We overleggen met 
het bestuur van de borg over een passende, blijvende bestemming. Het idee 
leggen we dan eerst nog voor in een Vriendenvergadering. 

Tot slot bedankt het bestuur de personeelsleden en vrijwilligers van de borg 
voor hun steun en medewerking in het afgelopen jaar en hoopt, dat het in 2021 
weer mogelijk wordt de vereniging Vrienden te laten functioneren, zoals we 
dat sinds jaren gewend zijn. 
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Bijlage 1 Bestuurssamenstelling

Per 01-01-2020 
Naam

Functie Jaar van
aantreden

Dhr. mr. H. Menninga  harkstede Voorzitter 2008

Dhr. J. Pilon  appingedam Penningmeester 2012

Dhr. prof. dr. T.M. Eliëns  den haag Cultuurhistorie en exposities 2015

Mevr. J. Jansen  steendam Secretaris 2016

Mevr. S. Odiet Doebe
groningen

Jeugdzaken en PR 2017

Dhr. dr. P. Bijster  haren Historisch Groen 2019

Mevr. ir. A. de Groot  annen Monument onderhoud 2019

Dhr. K. Dontje  woudbloem Theater 2019

Dhr. dr. J.F.J. van den Broek 
groningen

Vertegenwoordiger 
Van Houten Stichting

2019
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Per 31-12-2020 
Naam

Functie Jaar van
aantreden

Dhr. mr. H. Menninga  harkstede Voorzitter 2008

Dhr. J. Pilon  appingedam Penningmeester 2012

Dhr. prof. dr. T.M. Eliëns  den haag Cultuurhistorie en exposities 2015

Mevr. J. Jansen  steendam Secretaris 2016

Mevr. S. Odiet Doebe
groningen

Jeugdzaken en PR 2017

Dhr. dr. P. Bijster  haren Historisch Groen 2019

Mevr. ir. A. de Groot  annen Monument onderhoud 2019

Dhr. K. Dontje  woudbloem Theater 2019

Dhr. dr. J.F.J. van den Broek 
groningen

Vertegenwoordiger 
Van Houten Stichting

2019

Bijlage 2 Medewerkers 

Naam medewerker Functie Vorm dienstverband 
(datum in dienst)

Omvang 
dienstverband

Mevrouw M.J. Edzes-Posthumus Directeur Management contract 
(01-01-2005)

0,5

Mevrouw drs. H. van Harten -Boers Conservator Gedetacheerd via SFMOG 
(01-04-1981)

0,5

De heer G.P. de Haan Hoofd interne dienst Gedetacheerd via SFMOG 
(01-03-1991)

0,95

De heer E. Eggens Algemeen medewerker (01-01-2013) 0,8

Mevrouw A.E.J. Westrup -Hoving Educatie medewerker (01-03-1986) 0,3

Mevrouw N. van Hoorn Management ondersteuning (01-11-2014) 0,5

Mevrouw J. Akkerman-Medema Schoonmaak (01-06-2015) 0,1

De heer J. Haagsma Algemeen medewerker (20-09-2016) 0,6

4,25
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12.  De heer J. Schoonhoven (Algemeen onderhoud)

13.  De heer K. Schipper (Begeleider Zorgboerderij “De Olle Bongerd”)

Museumassistenten in dienst per 01-01-2020

1. Mevrouw J. Aalfs -Kleefstra 

2. Mevrouw A. van Akker

3. De heer T. Arends (tevens webmaster, administratief medewerker) 

4. Mevrouw M. Bakker

5. Mevrouw H. de Boer

6. Mevrouw T. Boerema

7. De Heer F. Bos (tevens winkelteam)

8. Mevrouw. D. Bragonje

9. Mevrouw G. Brekeling

10. Mevrouw. T. Broersma (tevens kunstmarktcommissie)

11. Mevrouw A. Brons

12. De heer E. Dresselhuis (tevens audioguide onderhoud)

13. Mevrouw. E. van Elderen (tevens gids en assistent erfgoededucatie)

14. Mevrouw L. Engels (tevens kunstmarkt commissie)

15. Mevrouw G. Folkersma 

16. Mevrouw H. Geertsma (tevens winkelteam)

17. Mevrouw R. Graver

18. Mevrouw E. Hartgers

19. Mevrouw J. Jellema

Bijlage 3 Vrijwilligers 

Bloemendames en heren in dienst per 01-01-2020

1. Mevrouw D. Bakker

2. Mevrouw G. Luxema

3. Mevrouw M. Muurling

4. Mevrouw S. Nieman

5. Mevrouw B. Tijsterman

6. De heer B. Twickler

7. Mevrouw C. Aaldring

8. Mevrouw L. de Jonge

Bos-, tuin- en onderhoudsmedewerkers in dienst per 01-01-2020

1.    De heer L. Akkerman (Zagen en kappen)

2.    De heer A. van der Veen (Algemeen onderhoud)

3.    De heer B. de Boer (Algemeen onderhoud)

4.    De heer H. Boer (Sprokkelpad)

5.    De heer L. Duijts (Pomoloog)

6.    De heer B. Rogaar (Stinzenplanten expert) 

7.    De heer J. Hamming ( Algemeen Onderhoud )

8.    Mevrouw P. Rogaar (Vrijwilligerscoördinator)

9.    De heer A. Sietsma ( Nutsvoorzieningen)

10.  Mevrouw J. Steenbergen (Paddestoelen expert)

11.  De heer K. Steenbergen (Paddestoelen expert)
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20. Mevrouw A. van Kregten

21. Mevrouw. G. Kremer

22. Mevrouw A. Kroon

23. Mevrouw T. Molenberg (tevens redactie Nieuwsbrief)

24. De heer M. de Niet (tevens redactie Nieuwsbrief)

25. Mevrouw. L. van der Ploeg

26. Mevrouw J. Post

27. Mevrouw R. Rozema-van Calfsbeek

28. Mevrouw R. Schaafstal (winkelteam en assistent erfgoededucatie)

29. Mevrouw M. Scholten (Kunstmarktcommisse, winkelteam)

30. Mevrouw N. Siebenga (tevens gids)

31. Mevrouw T. Smeels (tevens gids)

32. Mevrouw E. Smit (tevens gids)

33. Mevrouw T. Smit

34. Mevrouw R. Tepper

35. De heer B. Twickler (Gids)

36. Mevrouw E. Wals

37. Mevrouw A. de Witt

38. Mevrouw G van Wijngaarden

39. Mevrouw J. Wieringa
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Schragende organisaties die het land-
goed jaarlijks financieel steunen
()= aantal personen

Overheden en steuninstellingen 
waarmee het landgoed een intensieve 
relatie heeft

Organisaties die samen met het land-
goed evenementen organiseren

Organisaties die jaarlijks werken op 
het landgoed en die op het landgoed 
onderwijs ontvangen over cultuur-
historie

De Provincie Groningen, subsidieert Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Verstrekken onderhoudssubsidie en 
adviseren over monumentenzorg.

De Olle Bongerd organiseert samen 
met ons het Blote Voetenpad

Stichting de Olle Bongerd. Werkt met 
jongeren in het park die veel zorg no-
dig hebben. (4)

De Gemeente Midden-Groningen, sub-
sidieert

Marketing Groningen en Marketing 
Midden-Groningen verzorgen veel PR 
voor het landgoed.

Noordelijke brocanteurs organiseren 
brocante markt

AOC Terra Groningen.

Gerrit van Houten Stichting eigenaar 
gebouwen en kerncollectie (7)

De Museumkaart, verzorgt PR over het 
landgoed.

Lionsclub Skiramere organiseert een-
maal in de twee jaar Culinair Fraeyle-
ma (50)

Rijksuniversiteit houdt jaarlijks een 
onderdeel van de leergang historische 
buitenplaatsen op het landgoed en 
doen dan ook onderzoek

Van Houten Stichting eigenaar park (7) Erfgoedpartners, zorgt voor scholing 
van medewerkers en vrijwilligers, 
organiseert het platform van muse-
umdirecteuren, borgen, collecties en 
educatie.

POSO (Plaatselijk Overleg Samenwer-
kende Ouderen Organisatie)

Scouting Fraeylema heeft het club-
gebouw op het landgoed. Helpen bij 
de kunstmarkt, het openluchtspel, de 
kerstmarkt en de Vriendenvergaderin-
gen. (240)

Jan Menze van Diepen Stichting. Deel 
van de collectie permanent in de borg. 
(3)

K & C steunt bij educatie. De Stichting Koetsentocht organiseert 
jaarlijks de Fraeylema Koetsentocht. 
(6)

Vobula, organiseert vrijwel ieder jaar 
een landgoedkamp op het borgterrein 
en pakken dan een onderhoudsklus in 
het groen aan. (15)

Stichting Van der Wyck - de Kempenaer. 
Deel van de collectie permanent in de 
borg. (7)

De Groninger Archieven, beheren 
familiearchief landgoed, verzorgen 
de organisatie rond ‘Het verhaal van 
Groningen’1.

De organisatie van de Drie Borgen-
tocht organiseert jaarlijks een oldti-
mertocht van auto’s met als centraal 
punt van samenkomst en show de 
Fraeylemaborg. (6)

1 De link naar de website ‘Het Verhaal van Groningen’ is www.hetverhaalvangroningen.nl

Bijlage 4 Stakeholders
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Schragende organisaties die het land-
goed jaarlijks financieel steunen
()= aantal personen

Overheden en steuninstellingen 
waarmee het landgoed een intensieve 
relatie heeft

Organisaties die samen met het land-
goed evenementen organiseren

Organisaties die jaarlijks werken op 
het landgoed en die op het landgoed 
onderwijs ontvangen over cultuur-
historie

Vereniging van Vrienden van het 
Landgoed Fraeylemaborg (7)

De Nederlandse Kastelen Stichting 
coördineert samenwerking tussen de 
kastelen.

De Pomologische Vereniging organi-
seert jaarlijks een entdag op Fraeyle-
ma. (4)

Rabobank, organiseert jaarlijks de 
Rabo-museumdag en ondersteunt het 
Openluchtspel

De Noordelijke Lustwarande. Netwerk 
van landgoederen van Stavoren tot 
Oldenburg. (20)

Groei en Bloei organiseert de tuinfair.
(10)

Toeristisch overleg Provincie Gronin-
gen. (50)

Vereniging Krijgshistorie Vesting 
Bourtange. Verzorgt met Pinksteren 
Living Histoy (80)

De Leerstoel Historische Buitenplaat-
sen en Landgoederen van de Rijks 
Universiteit Groningen

De Slochter Molen Stichting

Vereniging Particuliere Historische 
Buitenplaatsen

De kerk van Slochteren

Ondernemers Toerisme Grun, coö-
peratie van toeristische bedrijven in 
Groningen.

Archeologisch Museum Hartenhof

Culturele Compagnie gemeente Mid-
den-Groningen

Erfgoed overleg onderwijs gemeente

We the North

Toerisme Coöperatie Groningen
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