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2.  Inleiding 

Het jaar 2021 eindigde met een geweldige opsteker. In samenwerking 

met de Gerrit van Houten Stichting en met steun van de Vereniging 

Rembrandt hebben we de ‘Rengers kom’ kunnen kopen.  

Voor ons de ‘Rembrandt’ van de collectie.  De kom is geschonken aan 

Fouwel Rengers van Ten Post in 1610. Rondom is de kom voorzien van 

wapens van families waar de Rengersen connecties mee hadden. De 

komt krijgt een prominente plaats in de borg. Er is een commissie 

ingesteld die de kom bestudeerd. De commissie bestaat uit de heren 

Redmer Alma (genealogisch expert), Jacob Roosjen (zilverexpert), Titus 

Eliëns (kunsthistoricus) en Harrie van Ham(voorzitter Gerrit van Houten 

Stichting) en mevrouw Marjon Edzes (directeur Fraeylema). 

 

Covid 

2021 werd opnieuw een jaar dat gekenmerkt werd door verplichte 

sluiting van het museum in verband met de maatregelen die de 

regering nam om de Covid infectie te beteugelen.  

We waren dicht van: 14-12-2020 tot en met 05-06-2021. Wij hebben 

deze lockdown onder andere benut door de zolderverdieping museaal 

in te richten en we hebben de Fraeylema app uitgebreid met 60 De Rengers kom. 
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verhalen. In de zomer mochten we open. En gelukkig kwam het 

publiek enthousiast de poort binnen. Een mooie tentoonstelling van 

Marie Cecile Thijs, succesvolle evenementen en een heel modderig 

Blote Voetenpad maakten veel mensen gelukkig. 

  

Met ingang van 29-11-2021 was het houden van evenementen niet 

toegestaan. Volgens de letter van de regelingen hadden we de 

Kerstmarkt kunnen houden, maar wij vonden dit niet  verantwoord 

voor bezoekers en deelnemers en lastten de Kerstmarkt af. In 

Bourtange ging de kerstmarkt wel door en ook sommige Duitse 

kerstmarkten waren te bezoeken. 

Van 28-11-2021 tot 14-01-2022  moesten we opnieuw de deuren 

sluiten tot 26-01-2022. Dit was de vierde sluitingsperiode vanaf het 

begin van de pandemie in 2020. 

 

Door anonieme giften en regelingen van de overheid, die zeer vlot 

beschikbaar werden gesteld, een compliment is op z’n plaats, konden 

wij het financieel bolwerken. We sloten de boeken af met een verlies 

van € 1.070. 

Onze bezoekers waren blij dat ze tenminste in het park konden wandelen. 

En in december schonk Restaurant de Boerderij warme chocolademelk to go 

 

 

 De Fraeylemaborg op een mistige herfstdag. 
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met wat lekkers, totdat vlak na kerst de deur daar dichtging vanwege een 

coronabesmetting. Met kerstboxen en afhaalmaaltijden probeerde De 

Boerderij nog zoveel mogelijk werk te bieden voor de medewerkers. 

Gelukkig was de zomer voor het restaurant een goede tijd met een 

veelal vol megaterras.  

 

 

Bezoekersaantallen 

Het museale bezoek bedroeg 26.372 personen, in het park telden we  96.251 
1bezoekers. 

In 2020 was het museale bezoek 16.772 en in 2019 voor Corona was dat  

38.866.  

Ondanks de lange periodes van sluiting zijn we toch tevreden over het aantal 

bezoekers. De tentoonstelling van Marie Cecile Thijs werd goed bezocht en 

ook de expositie van de Franse keramist Portanier trok naast algemeen  

 
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 Brocante Fair werd goed bezocht. 
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publiek ook liefhebbers vanuit het hele land.  

De heringerichte zolder wordt door het publiek zeer gewaardeerd.  

Het Blotevoetenpad in de zomer werd druk bezocht, evenals de Kunstmarkt 

en de Brocante Fair. Het park trok heel erg veel publiek.  

Voor het tweede jaar was het voor de vrijwilligers die de borg in kerstsfeer 

hadden gebracht een enorme teleurstelling dat ze alles af konden breken 

voor de kerst omdat we dicht moesten. Gelukkig zijn de kerststukken elders 

bij instellingen en bij mensen thuis nog wel getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Kerstpracht op de Bascour. 
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3. Beleid 2021-2024 

Expositieruimte 

In 2021 werd het duidelijk dat onze inspanningen om samen met het 

Groninger Landschap de Geertsemaheerd in exploitatie te nemen niet zouden 

slagen.  Dat was jammer omdat we al heel lang proberen extra 

expositieruimte te creëren, aangezien onze huidige ruimte in het Koetshuis te 

klein is. Na uitgebreid overleg met de eigenaar van het landgoed de Gerrit 

van Houten Stichting is het plan opgevat om te onderzoeken of we onder de 

Koetshuistuin een onzichtbaar paviljoen kunnen realiseren van 1.400 m2. Dat 

onderzoek is in volle gang. 

 

Park volgens Van Hulten 

De kaart van Van Hulten dateert uit 1821. Deze fraaie kaart van de 

Fraeylemaborg met “bosschen en landerijen”  is gemaakt door landmeter F.N. 

van Hulten. Hij deed dat in 1821, in opdracht van de borgbewoners, het 

echtpaar Hora Siccama-De Sandra Veldtman.  Op deze belangrijke kaart zijn 

veel interessante details vastgelegd betreffende de aanleg van het park. Zo 

zie je het padenpatroon, de vijverpartijen, tuinen, appelhoven, een 

bloementuin en zelfs graanvelden. Ook valt op dat de Engelse aanleg achter 

in het park, zoals eerder getekend door G.F. Blum, al aanwezig is. De vorige 

restauratie van het park vond plaats binnen het project Levende historie 

 

 Kaart van Van Hulten uit 1821. 
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(gestart in 2009, afgerond in 2012).  

Bij deze restauratie werd ook de kaart van Van Hulten als basis gebruikt. Toen 

zijn alle paden aangepakt, de Hooge berg is op oorspronkelijke hoogte 

gebracht en er is gebaggerd. Inmiddels zijn we een decennium verder. Tal van 

bomen zijn aan het einde van hun levenscyclus en moeten worden vervangen. 

Door dat te doen kunnen we de belijning van de bosvakken, de lanen, 

grachten en vijvers scherp houden. De kaart vormt dus de basis voor de 

keuzes die we maken om de belijning van het park te verbeteren, ook willen 

we het graanveld bij de Hooge berg terugbrengen en het theehuis op de 

berg en de kluizenaarshut reconstrueren. Onderdeel van het project is dat we 

de biodiversiteit op het borgterrein willen vergroten door een ander 

graslandbeheer in te stellen. De inventarisaties ten behoeve van dit project 

‘Fraeylema volgens Van Hulten’ zijn in 2021 gestart. Wij verwachten dat we in 

2022 kunnen starten met het werven van fondsen. 

 

Jongerenraad 

In december 2021 hebben we de jongerenraad van de Fraeylemaborg 

opgericht. In de raad hebben jongeren zitting die als vrijwilliger op de borg 

werken of die als invalkracht actief zijn tijdens evenementen. Er zitten 

scholieren en studenten in de raad.  

Als eerste project wil de jongerenraad een escapespel maken voor scholieren 

 

Vrijwilligster Mara helpt met pannenkoeken bakken tijdens Oktober 

Kindermaand. 



Jaarverslag Stichting Landgoed Fraeylemaborg 2021    12 

 

in het voortgezet onderwijs. De jongerenraad is ervan overtuigd dat dit spel 

het schoolbezoek aan de borg zal bevorderen en dat mogelijk groepjes 

scholieren het spel ook gaan doen in hun vrije tijd. Verder gaat de 

jongerenraad naar het Groninger museum om de Kinderbiënnale te zien.  

Annet Westrup en Gerard de Haan begeleiden de Jongerenraad. 

 

Toegankelijkheid 

Koninklijke Visio is dit jaar gestart met een onderzoek naar de visuele 

toegankelijkheid van de borg. Aan de orde kwamen veiligheid, functionaliteit, 

routing, verlichting, inrichting en contrasten.  

Er werd een studiedag gehouden waarop mensen met een visuele beperking 

aanwezig waren, specialisten van Visio en medewerkers en vrijwilligers van de 

borg.  

Een onderdeel van die studiedag was dat ziende medewerkers met een 

blinderende, of gedeeltelijk blinderende bril konden ervaren hoe de borg 

wordt ervaren als je niet, of niet goed ziet.  

De aanbevelingen zullen worden verwerkt in maatregelen zodat de 

toegankelijkheid van de borg voor visueel beperkten verbetert.        
 
 
 
 

 

 

 Medewerkers oefenen met een blinderingsbril. 
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4. Tentoonstellingen en museale ontwikkelingen 

We organiseerden in 2021 vier tentoonstellingen. 

 

Maike van der Kooij 

30-10-2020 - 06-06-2021 

In het Koetshuis van de Fraeylemaborg waren monumentale landschappen en 

zeegezichten van Maike van der Kooij te zien. 

 

Deze kunstenares studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende 

Kunsten 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 weerbarstig, 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”, zegt Van der Kooij. 

 

Ze 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. 

 

Tussen de dijken van Maike van der Kooij. 
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De 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. 

Vanwege de sluiting van het museum tijdens de lockdown werd deze tentoonstelling 

verlengd tot en met 6 juni 2021.  

 

 

Reflecting forward Irma de Vries  

31-12-2020-31-12-2021 

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.  

Ook ‘hing’ ze de kunst op in Bodrun in Turkije, vertrekpunt van veel 

vluchtelingen op weg naar Europa en bij het door brand getroffen 

vluchtelingenkamp Moria  in Griekenland. De tentoonstelling wil in deze 

 

 

Augmented Reality van Irma de Vries. 
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moeilijke tijden bemoedigen. Om de expositie te kunnen bekijken moet de 

app  

Moco Outside worden gedownload op de telefoon of tablet.                           

Irma	de	Vries	
Irma de Vries is opgegroeid in Wieringerwerf (1980) in een gereformeerde 

familie. Ze raakte als kind gefascineerd door het werk van Piet Mondriaan en 

startte als 18-jarige op de Rietveld academie. Daar studeerde ze video kunst. 

 

Irma de Vries maakt interactieve kunstruimten. Ze gebruikt Augmented 

Reality, 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 Neshat, and Peter Schneider. 

De tentoonstelling op Fraeylema is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard 

Cultuurfonds en de gemeente Midden-Groningen. 

 

 

 

Marie Cecile Thijs Solo 

19 juni tot en met 24 oktober 2021 

 

Fotograaf Marie Cécile Thijs heeft internationaal naam gemaakt met iconisch 

werk, zoals de foto van het beroemde dressuurpaard Salinero en portretten  

 

 Angel Girl van Marie Cecile Thijs. 
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van kinderen en katten met 17e-eeuwse kragen. De sfeer van haar foto’s doet 

denken aan schilderijen uit de Gouden Eeuw maar is tegelijkertijd 

surrealistisch en puur hedendaags.  

De foto’s van Thijs waren te zien in het Koetshuis van de Fraeylemaborg, 

maar er waren ook zestien werken opgenomen in de historische inrichting 

van de borg zelf. Soms contrasteerde dat met het eeuwenoude interieur, 

maar vaker paste het verbazend goed. Er kwamen veel positieve reacties van 

bezoekers, die de combinatie van oud en hedendaags zeer waardeerden.  

 

Thijs werkt vooral in series, zoals White Collar, Food Portraits, Cooks, Horses, 

Majestic, Human Angels en Amazones. Ze heeft ook veel portretten gemaakt 

van politici, kunstenaars, schrijvers en acteurs. Ze is een kunstfotograaf met 

een geheel eigen uitstraling. Haar onderwerpen komen los van hun dagelijkse 

context, waardoor je er heel anders naar gaat kijken. Dat levert boeiende 

creaties op, waarbij elementen als verstilling, dynamiek en soms ook humor 

samenkomen. De koninklijke kat met een kroontje kijkt je majesteitelijk aan, 

zodat je bijna vergeet dat katten normaal geen kronen dragen. In haar Food 

Portraits zweven ingredienten door de lucht en de Human Angels hebben iets 

herkenbaars ondanks hun vleugels. In haar werk is het ongewone 

vanzelfsprekend.  

Foto's uit de White Collar serie van Marie Cecile Thijs. 
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Foto’s van Marie Cécile Thijs doen qua licht- en kleurgebruik denken aan de 

17de eeuw. De oude meesters in de schilderkunst zijn een belangrijke 

inspiratiebron. Tegelijkertijd is haar werk volstrekt eigentijds. Voor de serie 

White Collar (sinds 2009) fotografeerde zij een authentieke zeventiende 

eeuwse plooikraag uit de collectie van het Rijksmuseum. Deze 

molensteenkraag verwerkte zij later met behulp van digitale technieken in 

haar portretten. Dat levert intrigerende kinderportretten op, bijvoorbeeld de 

bekende foto van het meisje dat haar tong uitsteekt naar ons.  

De tentoonstelling werd op 18 juni 2021 geopend door wethouder José van 

Schie van de gemeente Midden-Groningen.  

 

   

Gilbert Portanier 

6 november 2021 tot en met 15 april 2022 

 

In het Koetshuis van de Fraeylemaborg was een tentoonstelling te zien met 

kleurrijke keramiek van de bekende Franse keramist Gilbert Portanier. In de 

collectie van de Gerrit van Houten Stichting, eigenaar van de Fraeylemaborg, 

bevinden zich tientallen objecten van deze kunstenaar. Ze werden aangekocht 

in 1975 en zijn nooit eerder tentoongesteld.  Ze werden aangevuld met 

 

 

 

 Wethouder José van Schie opent samen met Marie Cecile Thijs de 

tentoonstelling. 
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prachtige bruiklenen uit de eigen collectie van Portanier, door conservator 

Henny van Harten uitgezocht tijdens een bezoek aan de kunstenaar in 

Vallauris in Zuid-Frankrijk.  

 

Gilbert Portanier, geboren in 1926, woont en werkt in Vallauris.  Na de 

kunstacademie in Parijs en een periode in Brussel trok hij in 1948 naar 

Vallauris aan de Franse Riviera. Hij ontmoette daar Picasso, die in dit 

pottenbakkersdorp intensief experimenteerde met keramiek.  Vallauris kreeg 

door Picasso grote aantrekkingskracht op andere kunstenaars en werd een 

levendig keramiekcentrum met een bekend Picassomuseum.  

 

Portanier maakte zich het pottenbakkersvak eigen en ontwikkelde een eigen 

stijl. Hij werkte eerst vele jaren met de rode ijzerhoudende klei uit de streek. 

Hij decoreerde vazen en schotels binnen kleurige randen met vooral grafische 

voorstellingen.  Later gebruikte hij uitsluitend witbakkende klei, die hij 

beschilderde met kleurrijke voorstellingen. Voor Portanier is keramiek een 

medium om gevoelens, emoties en de geneugten van het leven te vertalen.  

 

Visser	
De eerste jaren had Portanier tussen al die concurrentie moeite om een markt 

te vinden voor zijn keramiek en leefde in betrekkelijke armoede. In 1952 

ontmoette hij de Nederlandse diplomaat en schilder Bob Gesinus Visser. Deze 

 

 Keramiek van Gilbert Portanier. 

 

 Gilbert Portanier en Henny van Harten op het terras in Vallauris. 
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hielp hem aan een beter atelier en introduceerde Portanier bij verschillende 

musea en galeries. 

In 1953 kwam voor Portanier een doorbraak, toen hij samen met Picasso en 

Fernand Léger een tentoonstelling kreeg in Hamburg. Er volgden vele grote 

exposities in keramiekmusea in Duitsland en Frankrijk. Met de Duitse 

porseleinfirma Rosenthal werkte Portanier tientallen jaren samen. Hij maakte 

ontwerpen voor “limited editions”  waarmee hij internationaal veel succes had.  

 

Gilbert Portanier was oorspronkelijk opgeleid als schilder, dat is te zien aan 

zijn liefde voor decor en kleur. Hij is ook bekend door zijn variatie aan 

vormen, variërend van klassiek tot barok. Deze vormen zijn altijd verrassend 

en lijken ontworpen om de schilderingen tot leven te brengen.  

In de tentoonstelling waren naast de stukken uit eigen collectie ook ruim 40 

objecten opgenomen uit de collectie van Portanier, die tegenwoordig een 

galerie heeft in zijn atelier in Vallauris.  

De tentoonstelling werd op 5 november 2021 geopend door Mr. Harrie van 

Ham, voorzitter van de Gerrit van Houten Stichting. Uit Frankrijk was mevrouw 

Annette Portanier aanwezig.  

  

 

Portanier tentoonstelling in het Koetshuis. 



Jaarverslag Stichting Landgoed Fraeylemaborg 2021    21 

 

 

5. Museale ontwikkelingen   

Uitbreiding Fraeylema App 

De lockdown was natuurlijk erg vervelend, maar stelde ons wel in staat om 

projecten die in ontwikkeling waren versneld te realiseren, zoals de 

uitbreiding van de Fraeylema App. Deze gratis downloadbare app kan door 

bezoekers in de borg gebruikt worden, maar ook thuis.  

Een flink aantal interessante voorwerpen in de borg werd voorzien van een 

verhaal.  Deze werden vervolgens “ingekleurd” door Reinoud Bekkema in de 

kamertekeningen. Het aantal items in de app werd ruim verdubbeld en dit 

proces gaat in de  komende jaren door.  

 

Toegankelijkheid voor slechtzienden en blinden 

In samenwerking met Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en 

blinde mensen, werd gewerkt aan de verbetering van de toegankelijkheid 

voor slechtzienden.  Er werd een “schouw op locatie” gedaan, met als 

resultaat een adviesrapport met aanbevelingen op het gebied van verlichting, 

zonwering, contrastgebruik, routes, bewegwijzering et cetera. 

Daarna volgde op 5 juli 2021 een cursusdag voor onze (vrijwillige) 

medewerkers. Ruim twintig mensen meldden zich hiervoor aan. Na een 

algemene introductie over Visio kregen we meer te horen over allerlei visuele 

 

 Fraeylema App: De Grote Zaal. 
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aandoeningen en bijbehorende beperkingen. Er waren namens Visio ook een 

aantal ervaringsdeskundigen aanwezig, die vertelden wat hun eigen visuele 

beperking met zich mee brengt. In kleinere groepen kon men rondlopen door 

de borg met een “slechtziendbril”.  Met naar keuze  Maculade generatie, 

kokervisie, ernstige staar, en ook geheel blind. Al met al een leerzame cursus.  

 

Excursie Leerstoel Buitenplaatsen 

Op vrijdag 16 april 2021 vond het jaarlijkse bezoek plaats van studenten van 

de Bijzondere Leerstoel Buitenplaatsen aan de RU Groningen. Het programma 

omvatte een bezoek aan het depot van de Stichting Van der Wyck-de 

Kempenaer, de borg en het park.  

 

Zolder van de borg    

Tijdens de lockdown werd verder gewerkt aan het verbeteren van de 

inrichting van de zolder van de borg. De oude functie als opslag van 

overtollige huisraad werd teruggebracht op de zijzolder rechts, met een grote 

variatie aan meubels en kunstnijverheid. De zijzolder links kreeg de oude 

functie van droogzolder terug, waarbij gebruik gemaakt werd van de 

lattenconstructie uit de oorspronkelijke inventaris van de borg.  Het zeer goed 

bekeken interview met onze laatste borgvrouwe verhuisde naar een eigen 

filmzaaltje in de voormalige kamer van de directeur. Ook werd een nieuwe 
 

 De droogzolder. 
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korte film gemaakt die bij de ingang van de toren te zien is. Hierin volgt de 

camera de klim naar boven, toont het uitzicht en geeft leuke historische 

informatie.  

 

Lezingen 

Het lezingprogramma van conservator Henny van Harten over de 

bewonersgeschiedenis van de Fraeylemaborg moest deels worden afgelast, 

drie avonden konden binnen de geldende coronamaatregelen doorgaan.  

 

Concerten op de borgklip 

In de zomer konden er binnen de geldende maatregelen weer een tweetal 

concerten worden georganiseerd. Dit gebeurde ’s avonds in de buitenlucht op 

de borgklip, met de Fraeylemaborg als prachtig decor.  

Op 17 juli 2021 trad het saxofoonkwartet SAKS op. Dit veelzijdige kwartet 

speelde arrangementen van Bach en Bernstein (West Side Story), maar ook de 

bekende Czardas van Monti, Ierse volksmuziek, Klezmer en oude Hongaarse 

dansen.  

Op 13 augustus 2021 was er een optreden van vijf musici van het Noord 

Nederlands Orkest en theatergroep Het Tuintheater.  Ze brachten een 

ontroerende en geestige voorstelling vol Russische muziek. Polder Wodka was 

een nieuwe bewerking van de eenakter De Beer van Anton Tsjechov. 
 

 Saxefoonkwartet SAKS. 
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6. Evenementen 2021 

Een deel van onze evenementen moesten we helaas als gevolg van de 

Coronacrisis afgelasten, met name in de eerste helft van het jaar. Wij noemen 

de evenementen wel, zodat zichtbaar is wat het effect van de Corona  crisis is. 

 

za 20 februari 2021  - INLOOPMIDDAG TROUWEN IN DE FRAEYLEMABORG 

Aanstaande bruidsparen konden de trouwlocatie bekijken en er was een 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand aanwezig voor het beantwoorden van 

vragen.  AFGELAST 

 

za 27 februari 2021  - ENTDAG / Werkschuur   

Tegen een kleine vergoeding voor materiaalkosten ging een aantal 

deskundigen van de "Vrienden van het Oude Fruit" jonge fruitboompjes 

enten. Dit gebeurde in de werkschuur van het landgoed. Er was enthout 

aanwezig van oude fruitrassen die in Noord-Nederland thuis horen en die 

zeldzaam zijn geworden. AFGELAST. 

 

zo 14 maart 2021 – MEERTMOAND DIALECTMOAND /Groningstalige    Bloeiende abrikoos aan de gevel van het Koetshuis. 
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rondleiding met kovvie en povverd   AFGELAST  

 

zo in 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 1 april 2021 – Eerste  Paasdag,  PAASEIEREN ZOEKEN / voor kinderen tot 

en met 8 jaar. In het park zouden door de Paashaas een groot aantal  eieren 

verstopt worden tussen het gras en bij de bomen.  AFGELAST 

 

ma 5 april 2021 - 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, 

bloemschikken en leuke doe-activiteiten voor de jeugd. AFGELAST 

 

 Za 8 mei 2021  – MOLENWANDELING/  In het kader van de Nationale 

Molendag werd een wandeling georganiseerd vanaf de Fraeylemaborg naar 

de Fraeylemamolen aan de Groenedijk. AFGELAST. 

  

Zo 23 mei en ma 24 mei 2021 - PINKSTEREVENEMENT/ In samenwerking met 

VKVB Bourtange werd dit spektakel georganiseerd met een 16de eeuws 
 

  Sneeuwklokjes bij de Fraeylemaborg. 
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kampement, schijngevechten en wapenhandelingen, kanongebulder, varken       

aan het spit en mooie oude kostuums. In het kader van de landelijke Dag van 

het Kasteel.  AFGELAST 

 

Juli tot en met augustus  – BLOTEVOETENPAD-  Er was een avontuurlijk 

blotevoetenpad uitgezet in het park van de Fraeylemaborg, met onderweg 

gevarieerde belevenissen. Veel gezinnen met kinderen gingen deze uitdaging 

aan en zorgden voor enorme levendigheid tijdens de zomermaanden.  

Ervaren met je voeten hoe grond aanvoelt, op een pad langs struiken, bomen 

en planten 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.  

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 het 

speelhuis midden in de Ronde Kom. Een unieke kans om te schommelen 

midden in een 18de eeuwse vijver! 

Om het Landgoed Fraeylemaborg te steunen in de moeilijke Coronatijd werd 

een bijdrage gevraagd voor het blotevoetenpad. 
 

 Speeltoestel in de vijver tijdens het blote voeten pad. 
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Vr  9  juli 2021 -  ZOMERAVOND-WANDELING 

Tijdens deze rondleiding werd aandacht besteed aan de unieke aanleg van 

het park en aan de boeiende natuur.  

 

Za 4 september 2021  - FRAEYLEMA KOETSENTOCHT/ Met deelnemers uit 

diverse provincies van Nederland. Dit jaar was de organisatie van de tocht 

voor het eerst in handen van het nieuwe bestuur. De nieuwe voorzitter Fred 

Smid zette tijdens de prijsuitreiking de oud bestuursleden in het zonnetje en 

hen werd het ere-lidmaatschap van de Stichting Fraeylema Koetsentocht 

toegekend. Co van Rooyen, Roel de Vries en Dirk de Vries hebben na de 

Slochterjaarmarkt van 1995 de hoofden bij elkaar gestoken en de tocht in het 

leven geroepen. 

Het is geweldig dat een nieuwe generatie dit prachtige werk doorzet.  

Zoals gebruikelijk werden er historische, rijdende en zorgvuldig bewaarde 

aanspanningen aan het publiek gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld meer dan 

100 jaar oude postkoetsen, kerkbrikken, bierwagens, huif- en boerenkarren, 

Oostenrijkse rijtuigen en diligences, vanaf de bok gemend op het stemgeluid 

van ervaren koetsiers. Een jury van de Vereniging van Traditioneel Gerij 

beoordeelde de aanspanningen op veiligheid, authenticiteit, conditie van de 

paarden en tuigage. Koetsiers en hun passagiers presenteerden zich in 
 

 De Fraeylema Koetsentocht. 
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historische kledij. Ook het massief gespierde en werklustige Groninger 

Stamboekpaard was te bewonderen, naast vele andere rassen. 

 

Zo 5 september 2021 -  DRIEBORGENTOCHT  

De start van deze Oldtimertocht op het voorterrein van de  Fraeylemaborg 

trekt altijd veel bekijks.  

 

za 11 september - OPEN MONUMENTENDAG 

Met gratis entree. 

 

Zo 12 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 publiek gedroeg zich goed.  

De markt werd getransformeerd tot een veilige kunstmarkt-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. 

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.  
 

 Kunstmarkt: de kunst van Christa Hut. 
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Za 25 en zo 26 september 2021 - BROCANTE FAIR/  Veertig bekende 

Brocanteurs uit heel Nederland kwamen met  een gevarieerd assortiment. 

Voor elk wat wils zoals Stoer-Industrieel, Romantisch-Liefelijk, Shabby-Chic en 

Boudoir.  De verkopen gingen zo goed, dat sommige Brocanteurs na afloop 

van de eerste dag terug moesten naar hun voorraadruimten om meer 

Brocante te halen. Er was zelfs een Brocanteur die even op en neer naar 

Limburg reed. 

 

zondagmiddagen in oktober/ OKTOBERMAAND KINDERMAAND 

Voor kinderen tot 12 jaar was de entree gratis. Ze konden een speurtocht 

maken in borg of park en zich verkleden als ridder of jonkvrouw. Ook werd er 

elke zondag een leuke activiteit georganiseerd, zie Educatie.  

 

zondag 18 oktober 2021  - PADDESTOELEN-/KABOUTERTOCHT 

Wel 100 soorten paddestoelen treft men in het park aan. Vele ervan stonden 

in een uitleg beschreven. De route was door middel van bordjes aangegeven. 

De grappige kaboutertocht voor kinderen had een eigen bewijzering. 

 

za 6 november 2021 - NATIONALE NATUURWERKDAG  

Vrijwilligers zouden aan de slag gaan in het park van de Fraeylemaborg. In 
 

Kaboutertocht. 
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samenwerking met Landschapsbeheer Groningen. AFGELAST 

 

Zo 7 november 2021 - WANDELING VAN BORG NAAR KERK  

De relatie tussen de Fraeylemaborg en de kerk van Slochteren zou belicht 

worden tijdens een afwisselende wandeling door het dorp Slochteren.  

  

za/zo 19 en 20 december 2021 – KERSTMARKT   

Deze sfeervolle kerstmarkt op het voorterrein van het landgoed en in het 

Koetshuis 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. 

AFGELAST. 

De fraaie  kerstdecoraties in de eeuwenoude vertrekken van de borg werden 

dit jaar verzorgd door het eigen bloementeam van de borg, met assistentie 

van leden van Groei & Bloei.  

Ze hadden er al lange tijd aan gewerkt en waren bezig met de inrichting toen 

opnieuw een lockdown werd afgekondigd.  Heel sneu! Er werd een video 

gemaakt van de fraaie creaties en deze is op de website en de social media 

geplaatst.  

 

 Kerstpracht op Fraeylema. 
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7. Educatie  

Ook op educatiegebied zorgde de coronapandemie er  in 2021 voor dat veel 

geplande activiteiten geen doorgang konden vinden. Door de lockdown was 

schoolbezoek in het voorjaar niet mogelijk. Gelukkig kon in de zomer en in 

het najaar wel veel doorgaan.  

Tijdens de lockdown hebben we gewerkt aan nieuwe projecten op 

educatiegebied. Voor de lessen CKV en kunst voor de bovenbouw van het 

VMBO, HAVO en VWO werden er twee educatieve erfgoedprogramma’s 

ontwikkeld waarin verkennen, verbreden en verdiepen centraal staan. Door de 

verbinding van museum en onderwijs leert de leerling kunst en cultuur te 

ervaren in een andere context. Door middel van de twee programma’s waarin 

de collectie van de Fraeylemaborg centraal staat, leren de leerlingen actief 

bezig te zijn met erfgoed en kunst en ze leren tevens het verhaal van de 

Fraeylemaborg kennen. In het ene programma staat Trompe l’oeil, 

gezichtsbedrog, en in het andere programma portretschilderkunst uit de 

zeventiende eeuw centraal. 

 

Hanzehogeschool 

Ook werd samengewerkt met de Hanzehogeschool in Groningen. In het kader 

van 350 jaar Gronings Ontzet werd er in samenwerking met de studenten van 

 

 Trompe'l oei in de Gele Kamer. 

 

Trompe 'l oei in de Eetkamer. 
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de PABO een lessenserie ontwikkeld waarin verschillende aspecten van het 

Gronings ontzet  en het leven in de zeventiende eeuw centraal staan.  

Verschillende studenten bezochten de Fraeylemaborg voor het project wonen 

rond 1672. Na uitleg en een rondleiding gingen de studenten aan de slag 

met het ontwikkelen van lessen voor het primair onderwijs. Zo werd er in 

samenwerking met de studenten een filmpje gemaakt voor kleuters over het 

wonen op een borg in de zeventiende eeuw. Na een pilot in 2021 is het de 

bedoeling dat de lessenserie voor het primair onderwijs beschikbaar is vanaf 

zomer 2022. 

 

Speurtocht 

Gedurende het hele jaar werd de speurtocht in de borg aangeboden en 

konden kinderen zich verkleden als prinses of ridder. Ook de sprokkeltocht in 

het bos, langs verstopte kluisjes, werd het hele jaar aangeboden. 

Tijdens de jaarlijkse kunstmarkt in september konden kinderen in de kraam 

van de Fraeylemaborg zelf met kunst aan de slag: er werden door kinderen 

prachtige schilderijen gemaakt. 

 

Arm en Rijk 

Roelfina Schaafstal bezig met erfgoededucatie. 
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Vanaf oktober konden we weer scholen ontvangen voor ons project Arm en 

Rijk, wonen en werken in de Fraeylemaborg. Leerlingen van groep 3 en 4 van 

het primair onderwijs bezochten met de erfgoedbus de Fraeylemaborg. 

 

Spraaklab 

Het Spraaklab, een mobiel laboratorium van de Rijks Universiteit Groningen, 

bezocht de Fraeylemaborg in oktober. Kinderen en volwassenen konden mee 

doen met een onderzoek naar dialecten en articulatie. 

 

Oktober kindermaand 

In oktober waren er weer elke zondag activiteiten voor kinderen in het kader 

van oktober kindermaand. Deze maand biedt kinderen de mogelijkheid om 

op een laagdrempelige en goedkope manier in contact te komen met kunst, 

cultuur en erfgoed. 

Op de eerste zondag in oktober konden kinderen schilderen op een 

houtschijf uit het bos. Het thema was dierendag en herfst. Er werd door de 

kinderen zeer enthousiast gewerkt met deze thema’s. 

Op 10 oktober 2021 was er een speciale kinderwandeling van de 

Fraeylemaborg naar de Fraeylemamolen aan de Groene Dijk. Onderweg 

werden er quizvragen gesteld en verhalenverteller Gerhard Landman vertelde 

een aantal verhalen. Molenaar Koos Uil vertelde over de molen en liet zien 

 

Roelfiena Schaafstal als dienstbode Hanna tijdens het 

erfgoedproject Arm en Rijk. 

 

 Kinderen beschilderen houtschijven uit het park. 
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hoe de molen werkt.  

 

Paddenstoelen 

De jaarlijkse Kabouter-en Paddenstoelentocht in het park werd weer goed 

bezocht. Naast een route langs paddenstoelen in het park en een route langs 

kabouters werd er op het voorterrein door Klaas en Johanna Steenbergen 

voorlichting gegeven over de fascinerende wereld van de paddenstoelen. 

Ook werden er in oktober pannenkoeken gebakken en gaf een imker in de 

Oranjerie uitleg over het belang van bijen.  

 

Baantje op de borg 

Op 24 oktober werd er een schrijf- en teken workshop voor kinderen 

georganiseerd. Paulien Andriessen en Yvonne Komduur, maaksters van het 

boekje: een baantje op de borg, vertelden een verhaal en lieten kinderen 

schrijven en tekenen naar aanleiding van de vraag: Wat zou je doen als je 

voor één dag Jonkvrouw of Jonkheer op de Fraeylemaborg zou zijn? Speciale 

gast was jonkvrouw Catharina van Panhuys, oud bewoonster van de 

Fraeylemaborg. Ze vertelde de kinderen hoe het vroeger was op de 

Fraeylemaborg.  

 

Jongerenraad 
Catharina van Panhuys vertelt hoe het was om op een borg te 

wonen tijdens de schrijf- en teken workshop. 
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In december werd er een eerste bijeenkomst georganiseerd voor de 

oprichting van een jongerenraad. Een groep van jonge medewerkers 

(middelbare scholieren en studenten van 13 tot 23 jaar)  van de 

Fraeylemaborg zal zich buigen over de vraag: hoe kunnen we de borg voor 

jongeren aantrekkelijker maken en hoe kunnen we jongeren meer betrekken 

bij het landgoed? Voor 2022 staat al een aantal bijeenkomsten gepland. 

 

Samenwerking 

Naast de samenwerking met de Hanzehogeschool is er een nauwe 

samenwerking met instellingen als Erfgoedpartners en  K&C (Kunst en 

Cultuur). Zij zorgen er mede voor dat scholen ons en ons educatieaanbod 

weten te vinden. Er is een intensief contact met cultuurcoördinatoren en 

docenten van scholen voordat een schoolklas de Fraeylemaborg bezoekt. We 

werken vaak op maat: educatieve programma’s worden aangepast aan het 

niveau van de groep of aan het thema waar de school de nadruk op wil 

leggen. Daarnaast wordt er samengewerkt met instellingen als de 

Molenstichting Midden- en Oost Groningen en andere culturele instellingen. 

 

 
8. Trouwen 

 

 Wandeling van de Fraeylemaborg naar de Fraeylemamolen, een 

samenwerking met de Molenstichting Midden-en Oost Groningen. 
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Voor veel bruidsparen was 2021 een lastig en onzeker jaar voor het plannen 

van hun trouwdag. Ze kregen te maken met veel vragen: Kunnen we gebruik 

maken van de horeca? Hoeveel gasten mogen we uitnodigen? Is er genoeg 

ruimte om afstand te houden? Wat zijn de regels voor een 

huwelijksvoltrekking en voor een bruiloft? 

Er werden verschillende oriënterende afspraken met aanstaande bruidsparen 

gemaakt in 2021.  Naast boekingen waren er ook een aantal annuleringen en 

veel verplaatsingen van trouwdata. Gelukkig werd er ook getrouwd. Er werden 

26 huwelijken op het landgoed gesloten.  

De belangstelling voor buiten trouwen nam ook in 2021 toe. Verschillende 

paren kozen voor het trouwen in de Engelse tuin of voor het trouwen achter 

de borg onder de zwarte walnoot. 

Binnen werd er, vanwege corona, voornamelijk in de Grote Zaal getrouwd. 

Hier is meer ruimte en kan er voldoende afstand tussen de gasten worden 

gegarandeerd. Door overleg met het bruidspaar kon er vooraf afgesproken 

worden hoe de indeling het beste en het veiligste was. 

In het begin van 2021 werd er vaak een beroep gedaan op de vindingrijkheid 

van de bruidsparen. Geen horeca open en maar een beperkt aantal gasten. 

Toch leverde dit veelal een zeer intieme ceremonie op met na afloop een 

goodybag voor de gasten of een koffie to go. 

Nadat de coronaregels werden verruimd werd er in de zomer en het najaar 

 

 Alles staat klaar voor een huwelijksvoltrekking in de Grote Zaal. 
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van 2021 volop getrouwd in en bij de Fraeylemaborg.  

 

Inloop 

In september werd er een trouw inloop middag georganiseerd. Aanstaande 

bruidsparen konden zich laten informeren over de mogelijkheden omtrent het 

trouwen op de Fraeylemaborg. Naast een medewerker van de borg was er 

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig voor het 

beantwoorden van vragen. Restaurant de Boerderij verleende zijn 

medewerking aan deze middag. De middag werd goed bezocht en leverde 

een aantal reserveringen voor 2022 op. 

De Fraeylemaborg als trouwlocatie stond in 2021 vermeld op verschillende 

trouwsites: 

www.trouweningroningen.nl 

www.trouwplannen.nl 

www.bruiloft.nl 

www.trouwen.nl 
  

 

 Buiten trouwen in de Engelse tuin. 
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9. Bezoekers 

In acht genomen dat we een half jaar dicht moesten zijn, zijn we tevreden 

over de bezoekersaantallen. De overzichten treft u in dit hoofdstuk aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderverdeling bezoekers 2021 2020 2019 

Volwassenen 2099 2.844 3.488 

Kinderen 6-12 jaar 183 221 285 

CJP Kaart 27 13 34 

Gratis 136 201 228 

Vrienden 647 587 653 

Museum Jaarkaart 2698 4.080 4.975 

Vriendenloterij VIP kaart 345 0 0 

Rondleidingen 0 31 220 

Rondleiding bospark 0 15 0 

Scholen 129 743 1.374 

Symposia en ontvangsten 0 0 240 

 

Bezoekers bekijken de tentoonstelling van Marie Cecile Thijs. 
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Onderverdeling bezoekers 2021 2020 2019 

Entdag 0 220 200 

Sprokkelpad 41 74 130 

Trouwinloop 10 10 72 

Workshop schrijven 27   

Vrouwen van Nu 0 0 103 

Stinzentocht 0 0 700 

Molen/kerkwandeling 14 19 56 

Vriendendag 0 0 145 

Paaseieren zoeken 0 0 70 

Groei en bloei 0 0 2.875 

Opening tentoonstellingen 70 85 115 

 Drie Borgentocht 750 0 650 

Pinksteren Living History 0 0 1.900 

Oktober Kindermaand 70 0 0 

Kunstmarkt 3000 1.345 1.300 

Arrangementen in het park 0 0 0 

 

 

Oktober Kindermaand. 
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Onderverdeling bezoekers 2021 2020 2019 

Midsommar markt 0 0 1.200 

Leerstoel buitenplaatsen 0 0 50 

Brocante Fair 4868 0 2.230 

Blotevoetenpad 4234 5.609 5.000 

Koetsentocht 850 0 900 

Open monumentendag 0 0 185 

Samhain markt 2700 0 0 

Paddenstoelentocht 1500 0 1.500 

Pannekoeken 

bakken/Knutselmiddag kabouters 

340 75 175 

Glas schilderen / Schilderen als de 

Ploeg 

0 0 50 

Natuurwerkdag 0 0 12 

Theater 0 0 1006 

Kennisdag bomen 0 0 80 

Concerten 35   

Follies te Food 0 0 120 
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Kerstmarkt 0 0 3.605 

Subtotaal 24.812 

 

16.172 35.926 

Aanwezigen bij huwelijken 1.560 600 2.940 

Subtotaal 26.372 16.772 38.866 

Bezoekers park 96.251 88.394 61.512 

Totaal exclusief bezoek 

restaurant 

122.623 105.166 100.378 
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 2021 2020 2019 

Huwelijken en partnerregistraties 26 20 49 

Bezoek website tot op heden 943.735 815.801 695.862 

Website bezoek dit jaar 127.934 119.939 86.812 

Stand Instagram 1.329 1.012 700 

Stand pagina likes Facebook 11.653 10.317 9.240 

Toename pagina likes Facebook 1.334 1.077 881 

Aantal advertenties Facebook 31 49 42 
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Steekproef
Waar komen de buitenlandse bezoekers vandaan

Zuid-Afrika Zwitserland Mexico Italië Hongarije Tsjechië

Taiwan Brazilië Rusland China Oekraïne Denemarken

Nieuw-Zeeland Spanje Denemarken Australië Frankrijk Canada

Verenigde Staten Groot-Brittannië België Duitsland
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10. Onderhoud en bouw op het landgoed 

De restauratie van de borg en alle bijgebouwen is in 2021 helemaal afgerond. 

De officiële oplevering vond al plaats op 27 oktober 2020 om 14.00 uur. 

Maar bij zo’n complex werk blijven er natuurlijk altijd details over die onder 

de garantie vallen. Al die punten zijn in 2021 afgewerkt. 

Het restauratieproject begon na een meervoudige onderhandse aanbesteding. 

De werken werden gegund aan Jurriëns Noord op 16 april 2019 voor het 

totaalbedrag 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,- (exclusief BTW) gekost. 

 

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. 

 

 De Fraeylemaborg na de restauratie. 
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- 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 

- 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 

 

Afwerking van detail 

Het wapenschild dat zomers aan de voorgevel van de borg hangt is 

bijgewerkt door hset restauratie bedrijf Veldman en Veltman uit Haren, de 

geknakte staart van een hond op het schild werd hersteld. 

De poort aan de Hoofdweg wordt elektrisch bediend. Helaas laat de 

elektronica ons nog regelmatig in de steek. We zullen het komende jaar dit 
 

 Het Wapenschild aan de voorgevel van de borg. 
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probleem oplossen. 

 

Er is verder gewerkt aan het verduurzamingsprojekt. Onze eigen vrijwilligers 

hebben nieuwe ledverlichting aangebracht in de diverse kamers van de borg.  

 

Zolder 

Een ander project was de afwerking van de zolder.  Er is een trapportaal 

gemaakt bij de nieuwe trapopgang naar de zolder. We hebben veel leidingen 

op de zolder weten te camoufleren door gebruik te maken van oude 

materialen.  We zijn erg tevreden met de het eindresultaat. 

 

De groene banken die opgesteld staan rondom de borg zijn geschilderd door 

een vrijwillige medewerker.   

De expositieruimtes in het koetshuis zijn voorzien van nieuwe vloerbedekking. 

In de herenkamer van de Boerderij is een nieuwe mechanische ventilatie 

aangebracht. 

Het is fijn om te mogen constateren dat de uitgevoerde grote restauratie de 

komende jaren tot weinig onderhoud zal leiden. 

 

 

 

 

De ingerichte zolder van de Fraeylemaborg. 
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11. Ontwikkelingen in het groen 

Het was een natte en groeizame zomer.  Na jaren van droogte zijn de 

grondwaterstanden eindelijk weer op peil. Ook op de hoge zandgronden 

achter in het park heeft  overvloedige regenval  het grondwater weer 

aangevuld. 

 

In het voorjaar van 2021 hebben we de lange lengte sloot achter in het park 

uitgebaggerd, er zijn twee waterstuwen aangelegd en een pomp op zonne-

energie.  

Zo kunnen we het waterpeil in de slangenvijver, gelegen in het hogere deel 

van het park, op een verantwoord niveau houden.  

Aan het project werd bijgedragen door de Brediusstichting en het Prins 

Bernhard Cultuurfonds. 

 

Op de site https://stinzenflora-monitor.nl/  is afgelopen voorjaar voor het 

eerst te zien welke stinzenplanten er in bloei staan op het landgoed. 

Wekelijks wordt de site bijgehouden door de heer Theo Bekking. Wij 

waarderen de inspanningen van de heer Bekking zeer. 

 

 Voorjaar op landgoed Fraeylemaborg. 
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De Olle Bongerd 

Fijn is dat de zorgboerderij De Olle Bongerd ons twee dagen in de week 

helpt met het onderhoud van het park.  Zo is erdoor leidinggevende Klaas 

Schipper en zijn mannen  in het najaar begonnen met het verwijderen van de 

zieke esdoorns. Zij zorgen er ook voor dat de paden goed begaanbaar 

blijven. En bouwden wederom een mooi Blotevoetenpad op. 

 

Green Passion 

Een aantal leerlingen van het TERRA Groningen werken voor de Stichting 

Green Passion. Het is de bedoeling dat de leerlingen van TERRA zelf 

opdrachten zoeken bij bedrijven, instanties of particulieren. Als een bedrijf 

met de leerlingen in zee wil gaan dan worden er offertes gemaakt die 

hopelijk worden gegund. Wij hebben op deze manier een deel van de taluds 

van het park laten maaien met de bosmaaier.  

 

Goed bereikbare taluds worden met een (mini)tractor met maaier 

onderhouden. 

 

Diploma 

TERRA Groningen heeft dit jaar eenmaal het praktijkdiploma bosmaaien 

 

Het praktijk diploma bosmaaien van Terra Groningen in het park. 
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afgenomen bij ons in het park.   

 

Fraeylema volgens Van Hulten 

Het park is een rijksmonument. We realiseren ons en zien dat bomen niet het 

eeuwige leven hebben.  Het herstel van de oorspronkelijke belijningen van 

het park is van groot historisch belang.  

We zijn dan ook begonnen met het laten maken van rapportages en 

herstelplannen door de Groene Monumentenwacht. We hopen in 2022 met 

de financiering van deze plannen te kunnen beginnen. 

 

Kamperen 

Niemand mag kamperen in het park behalve als je je aansluit bij 

Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen(VOBULA) en de 

handen uit de mouwen wilt steken in het groen onderhoud. 

Afgelopen zomer hebben maar liefst 35 kampeerders van VOBULA ons 

geholpen in het park.  

Stichting Vobula organiseert voor vrijwilligers jaarlijks natuurwerkweken op 

landgoederen of buitenplaatsen van particuliere eigenaren of 

natuurbeheerorganisaties.  

Deze zomer is er heel veel gebeurd in ons park. De bramen van het 

hondenkerkhofeiland zijn verwijderd en van het talud van de hele 

 

Joost Haagsma en medewerkers van zorgboerderij de Olle Bongerd 

aan het werk in het park. 
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slangenvijver zijn de opslagbomen verwijderd. 
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12. Bestuur, medewerkers, vrijwilligers 

In 2021 heeft het bestuur viermaal vergaderd, daarnaast vond er een 

studiedag plaats over de uitbreiding van expositiemogelijkheden. Bij deze 

studiedag was Sjarel Ex als adviseur aanwezig via ZOOM. Ex is directeur van 

Boijmans van Beuningen uit Rotterdam. 

De conclusie van de studiedag was dat het onderzoek naar uitbreiding van de 

expositiemogelijkheden in gang kan worden gezet. Er werd een commissie 

‘Expositieruimte’ ingesteld bestaande uit de bestuursleden Titus Eliëns, 

Annemarie de Groot, Peter Bijster en directeur Marjon Edzes. 

 

Belangrijke zaken  

We waren dicht van: 14-12-2020 tot en met 05-06-2021. Wij hebben 

deze lockdown onder andere benut door de zolderverdieping museaal 

in te richten en we hebben de Fraeylema app uitgebreid met 60 

verhalen. 

In de zomer waren we dus open. En gelukkig kwam het publiek 

enthousiast de poort binnen. Een mooie tentoonstelling van Marie 

Cecile Thijs, succesvolle evenementen en een heel modderig Blote 

Voetenpad maakten veel mensen blij. 

  

  

Kinderactiviteiten tijdens de druk bezochte Kunstmarkt. 
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Dicht 

Met ingang van 29-11-2021 was het houden van evenementen niet 

toegestaan. Volgens de letter van de regelingen hadden we de 

Kerstmarkt kunnen houden, maar wij vonden dit niet  verantwoord 

voor bezoekers en deelnemers en lastten de Kerstmarkt af. In 

Bourtange ging de kerstmarkt wel door en ook sommige Duitse 

kersmarkten waren te bezoeken. 

De lockdown duurde van 28 november 2021 tot 26-01-2022. Dit was 

de vierde sluitingsperiode vanaf het begin van de pandemie in 2020. 

 

Door anonieme giften en regelingen van de overheid konden wij het 

financieel bolwerken. 

 

 

Wij sloten een regeling over de huur met  Restaurant De Boerderij  zodat  het 

doorzetten van de bedrijfsactiviteiten werd vergemakkelijkt.  

 

Leden van het bestuur 

Voorzitter Henk Menninga en penningmeester Jaap Pilon zijn langer 

aangebleven dan de zittingsperiode van tweemaal 4 jaar. Het bestuur is hen 

 Bestuur en directie: Van links naar rechts, Marjon Edzes, Titus Eliëns, 

Jaap Pilon, Kees Dontje, Annemarie de Groot, Judith Jansen, Peter 

Bijster, Sadhna Oediet-Doebee, Henk Menninga. 
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zeer erkentelijk dat ze bereid waren om aan te blijven als bestuurders. Henk 

Menninga bleef langer in functie omdat voorzitter Jaap Teekman plotseling 

overleed. Menninga was secretaris en werd de nieuwe voorzitter. Ondertussen 

startten we met de grote restauratie. Om die reden was het niet verstandig 

dat penningmeester Pilon af zou treden. Per 01-01-2022 worden beide 

opgevolgd. Hans Alders wordt de nieuwe voorzitter en Evert Veldman de 

nieuwe penningmeester.  

Het afscheid van Menninga en Pilon zal in 2022 plaatsvinden als de Corona 

maatregelen een fysieke bijeenkomst mogelijk maken. 

Menninga zat gedurende 13 jaar in het bestuur en Pilon 9 jaar. 

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 

Groninger musea. Zij is lid van VNO/NCW, voorzitter van de Vereniging Marketing 

Midden-Groningen. Zij is initiator en kwartiermaker van de Coöperatie Sterke 

Musea Groningen U.A. Zij zit in de taskforce Museumwerf Wolthuis. 

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 voerde een onderzoek uit naar de 

De nieuwe penningmeester Evert Veldman, directeur Marjon Edzes 

en de nieuwe voorzitter Hans Alders. 
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toekomst van Museumwerf Wolthuis in Sappemeer. 

 

Vrijwilligers 

De inzet van onze vrijwilligers was ook in 2021 ondanks moeilijke 

omstandigheden geweldig. De periodes van de lockdown zijn voor hen zwaar 

omdat er daardoor veel sociaal contact wegvalt. 

 

Er kwam viermaal een FraeylemaNieuws uit. De redactie bestaat uit Martin de 

Niet en Trijntje Molenberg. Teun Arends helpt bij de vormgeving. De 

eindredactie is in handen van Henny van Harten. 

 

De eindejaarsbijeenkomst kon helaas niet doorgaan. Alle vrijwilligers kregen 

als eindejaarsgeschenk een bollenpakket.  

Het jaarlijkse dagje uit voor de vrijwillgers kon helaas ook niet doorgaan.  

 

Er werd 1 vrijwilligersvergadering gehouden in november. De vrijwilligers 

volgenden online de cursus klantvriendelijkheid en in het najaar volgden ze 

de cursus feedback geven. De vrijwilligers zijn enthousiast over deze 

cursussen van Sadhna Inpowerment. 

 

Een overzicht van de vrijwilligers die op 01-01-2021 in dienst waren treft u aan 

 

 Epke van Elderen achter de balie in de museum winkel. 
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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 

Governance, de Fair Practice code en de Code Diversiteit en inclusie. Zowel 

onze eigenaar de Gerrit van Houten Stichting als ons bestuur onderschrijven 

de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO). 

  

 

 Kerstpracht in de keuken. 
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13. Communicatie en Public Relations 

Website en Sociale media 

Het bezoek aan de website en sociale mediakanalen blijft zich goed 

ontwikkelen. Opnieuw publiceerde Marketing Midden-Groningen over ons. 

Ook de posteractie ‘Ontdek je passie’ die betaald werd door de gemeente 

vestigde de aandacht op het culturele veld van Midden-Groningen en 

uitgebreid op de Fraeylemaborg. 

De foto’s die in het kader van deze actie zijn gemaakt mogen we ook bij 

onze eigen PR gebruiken.  

Het trekken van virtueel bezoek doen we met onze verhalen op 

www.deverhalenvangroningen.nl. Deze organisatie is dit jaar ondergebracht bij 

Erfgoedpartners. We doen ook 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, 

Tentoonstellingsagenda. 

 

Routes 
De presentatie van het cultuur magazine van Midden-Groningen 

door Marjon Edzes aan wethouder José van Schie. 
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De ontwikkeling van routes rondom en over ons landgoed stimuleert het 

bezoek aan het landgoed. Marketing Midden-Groningen heeft zich in 2020 

ingespannen 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 Roegwold en naar de Fraeylemaborg. 

Ook komen er ruiterroutes en tal van fietsroutes.  

 

Het  Pronkjewailpad is een lange afstandsroute. Deze is opgedeeld in een 

Noordroute (250 km), een Zuidroute (350 km), een Oostroute (200 km) die in 

2021 startte en een Westroute (200 km) die in 2022 zal starten. 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. Fraeylema heeft ten behoeve van het Pronkjewailpad een 

doorgang gemaakt aan de achterkant van het park. 

 

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 

 

Wandelen in het park. 



Jaarverslag Stichting Landgoed Fraeylemaborg 2021      59 

 

 

langs de borg. In de route zit een kwis verstopt. 

 

Radio reclame 

Sinds enkele jaren maken wij voorafgaand aan evenementen reclame op 

Radio Noord. Dit jaar hebben wij geen reclame gemaakt. Dat pakken we wel 

weer op zodra de Corona crisis minder onzekerheid veroorzaakt. 
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A0 campagnes 

Het plaatsen van A0 reclame posters langs de weg is voor ons een belangrijk 

promotie middel. In 2021 werden veel A0 campagnes afgeblazen omdat een 

evenement niet door kon gaan. 

 

Spreiden van foldersDit 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 Midden-Groningen. Ten behoeve van sommige 

evenementen verspreiden we ook nog flyers. 

 

In de pers 

Er zijn in 2021 13 persberichten verzonden die alle zijn geplaatst.  

 

FraeylemaNieuws 

FraeylemaNieuws verschijnt eenmaal in de drie maanden en wordt via email 

verstuurd aan de vrijwilligers, de bestuurders, de Vrienden van het landgoed 

en een ieder die zich heeft opgegeven voor de ontvangst van de Nieuwsbrief. 

   

 Posters langs de weg. 



Jaarverslag Stichting Landgoed Fraeylemaborg 2021      61 

 

 

14. Subsidie aanvragen 

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 

bijgebouwen hebben kunnen voltooien. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk 

dank. 

Soort steun Toegewezen 

  

Prins Bernhard Cultuurfonds waterhuishouding park €  24.435 

 

Kickstartcultuurfonds voor verbetering publieksbereik 

en herinrichting zolder 

€  13.574 

 €  38.009 

  

Corona gerelateerd  

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 

(NOW) 

€ 24.575 
 

 Conservator Henny van Harten met Roelfiena Schaafstal en Truus 

Broersma. 
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Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  € 21.386 

Gemeente nabetaling 2020 € 14.854 

Anonieme gift € 10.000 

Provincie, uit te keren in 2022 voor het jaar 2021 € 80.000 

 € 150.815 
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15.  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 

Koetshuis. De stichting ondersteunt in Leiden de leerstoel ‘Chair of Asian art’. 

- De Stichting Van der Wyck-De Kempenaer beheert een bijzondere 

kunstcollectie die tentoongesteld wordt in de borg en in het 

expositiepaviljoen het Koetshuis. Tevens financiert de stichting de leerstoel 

Historische Buitenplaatsen. 

- 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 
 

 Weerspiegeling in de borggracht. 
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auto’s langs drie borgen in Groningen waaronder altijd de Fraeylemaborg. 

- De plaatselijke afdeling Hoogezand Sappemeer e.o. van de landelijke 

vereniging Groei & Bloei organiseert in samenwerking met de Fraeylemaborg 

jaarlijks een tuinfair op het landgoed. 

- Stichting De Olle Bongerd voert met cliënten 

parkonderhoudswerkzaamheden uit op het landgoed en maakt houten 

ervaringsspeelgoed (voor het Blotevoetenpad), tuinmeubilair en 

gebruiksartikelen die we verkopen in de museum winkel. 

 

Binnen de organisaties die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan het 

culturele erfgoed van het Landgoed Fraeylemaborg, zijn 53 bestuurders actief. 

 

 

  

 Bestuurders 

aantal 

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 6 

Stichting Drie Borgen Tocht 5 

 

Speelobject van Stichting de Olle Bongerd in de vijver voor het 

Blotevoetenpad. 
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16. Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg 

Het jaarverslag van de Vrienden wordt altijd 

opgenomen in het jaarverslag van de Stichting 

Landgoed Fraeylemaborg. De Vrienden schrijven:  

Ons jaarverslag over 2021, andermaal een bijzonder 

jaar, omdat wij door de wereldwijde verspreiding van 

de ziekte COVID-19 ook als bestuur niet op de voor 

ons gebruikelijke wijze hebben kunnen vergaderen. Daarnaast hebben we de 

Vriendendag in april vanwege de pandemie moeten annuleren. Hierna zullen 

we eerst kort stilstaan bij het ledenaantal. Daarna gaan we in op de 

bestuursvergaderingen. Vervolgens behandelen we kort de donaties van de 

vereniging en de ledenvergadering van 9 oktober 2021.  

 

Leden  

In het jaar 2021 is het aantal leden van de Vereniging Vrienden van het 

Landgoed Fraeylemaborg  gedaald naar 536 per 31 december. Het 

ledenaantal vertoont helaas een dalende tendens. Wel merken we op dat de 

vriendenlijst is ‘opgeschoond’. De penningmeester en de secretaris hebben 

ook nu weer 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 

 

 De Fraeylemaborg gezien vanaf de Geele Brug. 



Jaarverslag Stichting Landgoed Fraeylemaborg 2021      66 

 

 

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 12 september 2021. De Kerstmarkt ging vanwege COVID-

19 helaas niet door. Nieuwe Vrienden hebben als welkomstgeschenk ons 

boek Het Wapen van Slochteren ontvangen. Daarnaast zijn vele brochures 

meegegeven 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 2022 wil het bestuur met de verdere uitvoering van de 

actiepunten het ledenbestand van onze vereniging op peil houden en zo 

mogelijk vergroten. 

 

Bestuur 

Vanwege de omvang van de taak van het bestuur zijn er zeven bestuursleden. 

 

 Middenas in het park. 
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Peter Kamminga is vorig jaar benoemd vanwege het statutaire aftreden van 

Elbert Westerink. Voor Carin Allersma eindigde het bestuurslidmaatschap 

statutair in mei 2021. We hopen in 2022 in deze vacature te voorzien en 

zullen daartoe in een ledenvergadering een voorstel doen. Beide aftredende 

bestuursleden werden bedankt voor hun inzet voor onze vereniging 

gedurende acht jaren.  

Per 31 december 2021 is de samenstelling van en taakverdeling binnen het 

bestuur als volgt: 

 

D.J. Bremmer (Dirk Jan)           voorzitter 

E. Kieft  (Edith)                        secretaris  

K. Reitsma (Koos)               penningmeester 

N. Siebenga-van Heuveln (Nina)       coördinator activiteiten  

P. Kamminga (Peter)          ledenwerving, pr en algemeen 

vacature                                        ledenwerving, algemeen 

F. Homan (Follie)                              algemeen 

 

In het eerste halfjaar 2021 zijn een aantal zaken vanwege de pandemie per 

mail aan de orde geweest en in het tweede halfjaar kon een drietal 

bestuursvergaderingen worden gehouden. Waar mogelijk is de vergadering 

gecombineerd met het verzorgen van een mailing naar de leden. Van de drie Leden werven tijdens de kunstmarkt. 
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bestuursvergaderingen zijn verslagen gemaakt en vastgesteld. Per jaar wordt 

een jaarrooster opgesteld, waarin de uit te voeren activiteiten 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 2021-2024 en is ook 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 2021 vanwege COVID-19 alleen 

plaatsvinden op 14 oktober 2021.   

 

Besteding donatie van de Vereniging Vrienden van het landgoed 

Fraeylemaborg 

In de ledenvergadering van 9 oktober 2021 is ingestemd met een donatie 

voor 2021, ten bedrage van € 10.000 euro, voor de installatie van een pomp 

op zonne-energie in het park om de waterhuishouding te verbeteren2. Voor 

 
2 Op het project waterhuishouding viel het werven van gelden mee, daarom heeft de 

Stichting Landgoed Fraeylemaborg aan het Vrienden bestuur gevraagd of de € 10.000 aan 

een ander project (Het park volgens Van Hulten) in het park kan worden besteed. Dat zal aan 

de ledenvergadering worden voorgelegd. 

 

De Vereninging van Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg 

draagt bij aan de film over de restauratie. 
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het jaar 2022 is er voor gekozen om de bijdrage te besteden aan het maken 

van twee films over de restauratie en een 3D-foto over de bouwhistorie van 

de Fraeylemaborg. Hiermee is een bedrag gemoeid van  

€ 7.750 euro. Het doel van de bestedingen heeft, evenals voorgaande jaren, 

een duurzaam karakter en is van belang voor de borg. Voor de besteding van 

het in 2020 door onze vereniging ontvangen legaat van 10.000 euro zijn we 

in overleg met het bestuur van de borg. Dit bedrag staat nu op de 

spaarrekening. We overleggen  over een passende, blijvende bestemming en 

zullen daartoe een voorstel voorleggen in een Vriendenvergadering.   
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Ledenvergaderingen 

De vriendendagen c.q. huishoudelijke ledenvergaderingen vinden normaliter 

twee keer per jaar plaats, met aansluitend een lezing of activiteit in relatie tot 

de borg, danwel de omgeving. Deze lezingen en activiteiten worden door de 

vrienden erg op prijs gesteld. 

 

Voorjaarsvergadering  

Deze vergadering kon vanwege COVID-19 helaas geen doorgang vinden. 

Najaarsvergadering 

Nadat er vanwege COVID-19 twee jaar lang geen vergadering gehouden  kon 

worden, was het fantastisch, dat op zaterdag 9 oktober 2021 de 

najaarsvergadering kon plaatsvinden. Voorzitter Dirk Jan Bremmer kon rond 

de 50 Vrienden verwelkomen. De gebruikelijke agendapunten kwamen aan de 

orde, maar nu over een periode van twee jaar. De ledenbrief van september 

2020 over de nieuwe wervingsbrochure, het financieel verslag 2019, over de 

geldelijke bijdrage voor de borg in 2021, het van een Vriend verkregen legaat 

van 10.000 euro en over het derde boek van Peter Kamminga, werd 

besproken en toegelicht, evenals de mutatie in ons bestuur en de gevolgen 

van de privacywetgeving voor onze vereniging. Tot slot werd in deze brief 

nog melding gemaakt van de tentoonstelling in het koetshuis en activiteiten 

in en rondom de borg. De vergadering kon zich verenigen met de 

 

 Pallas Athene. 



Jaarverslag Stichting Landgoed Fraeylemaborg 2021      71 

 

 

jaarverslagen en financiele verslagen over de jaren 2019 en 2020.  

Er werd vervolgens informatie verstrekt over de WBTR, Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen, en de gevolgen van deze wet voor onze vereniging. 

Dit onderwerp zal vaker in de ledenvergadering aan de orde komen. 

Marjon Edzes, directeur van de borg, vertelde over de problemen in de 

afgelopen twee jaren. Veel minder bezoek, inkomsten gemist en activiteiten 

die noodgedwongen moesten worden geannuleerd. De restauratie van de 

borg is nagenoeg afgerond. De borg ziet er nu weer heel goed uit. Er wordt 

thans gewerkt aan een langjarig verbeteringsplan voor het park. Henny van 

Harten vertelde over de tentoonstellingen in het Koetshuis. In april 2022 is 

het 350 jaar Gronings Ontzet, waaraan aandacht zal worden besteed. 

 

 

De heerlijkheid van Slochteren 

Na de pauze wordt door Peter Kamminga een interessante lezing verzorgd 

over De heerlijkheid Slochteren onder druk (1902-1952). Herkenbare situaties 

komen aan de orde en de aanwezigen hebben hier zeer van genoten. De 

voorzitter bedankte Peter voor zijn prachtige lezing en kon die dank 

vergezeld doen gaan van een passende attentie. 

Zoals gewoonlijk was er na afloop van de bijeenkomst gelegenheid om onder 

het genot van een drankje na te praten. 

 

 Foto van Marie Cecilie Thijs in de Kleine Zaal. 
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Tot slot bedankt het bestuur de personeelsleden en vrijwilligers van de borg 

voor hun steun en medewerking in het afgelopen jaar. Ook Scouting 

Fraeylema wordt bedankt voor de prima verzorgde catering op onze 

Vriendendag. Het bestuur hoopt, dat het in 2022 weer mogelijk wordt de 

vereniging Vrienden te laten functioneren, zoals we dat sinds jaren gewend 

zijn.    
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17. Bijlagen 

Bijlage 1 bestuurders 

Per 31-12-2021 

Naam 

Functie Jaar van 

aantreden 

Dhr. mr. H. Menninga 
Harkstede 

Voorzitter aftredend per 

01-01-2022 

2008 

Dhr. J. Pilon Appingedam Penningmeester 

aftredend per 01-01-

2022 

2012 

Dhr. prof. dr. T.M. Eliëns  
Den Haag 

Cultuurhistorie en 

exposities 

2015 

Mevr. J. Jansen Steendam Secretaris 2016 

Mevr. S. Oediet-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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De heer H. Alders groningen Voorzitter per 01-01-2022 2022 

De heer E. Veldman 

Wagenborgen 

Penningmeester per 01-

01-2022 

2022 
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Bijlage 2 Medewerkers 

Naam medewerker Functie Vorm dienstverband (datum in dienst) Omvang  

dienstverband 

Mevrouw M.J. Edzes-Posthumus 

MGM 

Directeur Management contract (01-01-2005) 0,5 

Mevrouw drs. H. van Harten -

Boers 

Conservator Gedetacheerd via SFMOG (01-04-1981) 0,56 

De heer G.P. de Haan Hoofd interne  

dienst 

Gedetacheerd via SFMOG (01-03-1991) 1 

Mevrouw A.E.J. Westrup -Hoving Educatie 

medewerker 

(01-03-1986) 0,33 

Mevrouw N. van Hoorn Management 

ondersteuning 

(01-11-2014) 0,5 

Mevrouw J. Akkerman-Medema Schoonmaak (01-06-2015) 0,25 

De heer J. Haagsma Algemeen 

medewerker 

(20-09-2016) 0,8 

   3,94 
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 Bloemendames en heren in dienst per 01-01-2022 

1. Mevrouw C. Aaldring 
2. Mevrouw D. Bakker 
3. Mevrouw  L. de Jonge 

4. Mevrouw N. Kerdijk 

5. Mevrouw S. Nieman 

6. Mevrouw B. Tijsterman 

7. De heer B. Twickler 

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

01-2022 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.   Mevrouw E. Feringa-Staal  

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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Museumassistenten per 01-01-2022 

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. Mevrouw W. Buikema 

13. Mevrouw  M. de Boer 

14. Mevrouw  E. van Elderen (tevens gids en erfgoededucatie) 

15. Mevrouw L. Engels ( tevens kunstmarktcommissie ) 

16. Mevrouw G. Folkersma 

17. Mevrouw R. Graver 
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18. Mevrouw C. de Groot 

19. Mevrouw. E. Hartgers 

20. Mevrouw J. Jellema 

21. Mevrouw A. van Kregten 
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22. Mevrouw G. Kremer 

23. Mevrouw. A. Kroon 

24. Mevrouw T. Molenberg (tevens redactie Nieuwsbrief ) 

25. Mevrouw. L. Mulder 

26. De Heer M. de Niet ( tevens redactie Nieuwsbrief) 

27. Mevrouw I. Oliveiro 

28. Mevrouw J. Post 

29. Mevrouw R. Rozema-van Calfsbeek 

30. Mevrouw R. Schaafstal (winkelteam en erfgoededucatie) 

31. Mevrouw M.Scholten (kunstmarktcommissie, winkelteam) 

32. Mevrouw N. Siebenga 

33. Mevrouw T. Smeels 

34. Mevrouw E. Smid 

35. Mevrouw T. Smit 

36. Mevrouw R. Tepper 

37. Dhr. B.Twickler 

38. Mevrouw J. Uil 
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  39. Mevrouw E. Wals  

40. Mevrouw A. de Witt 

41. Mevrouw G. van Wijngaarden 

44. Mevrouw J. Wieringa 



Jaarverslag Stichting Landgoed Fraeylemaborg 2021      81 

 

 

 

 
  

Jongerenraad op 01-01-2022 

1. De heer Tijn van den Berg 

2. De heer Jasper Bos 

3. De heer Youri Folkersma 

4. De heer Benjamin van der Meulen 

5. De heer Brend Offens 

6. Mevrouw Myrthe Postma 

7. Mevrouw Mara Smit 

8. De heer Lars Westerhof 

9. Mevrouw Charlotte Westrup 
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Bijlage 4 Stakeholders 
 

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, de Vriendenkaart 

en de Rembrandt kaart verzorgen 

PR over het    landgoed. 

Lionsclub Skiramere organiseert 

een- maal in de twee jaar Culinair 

Fraeyle- ma (50) vanaf 2022 zal 

dat een ander evenement zijn 

Rijksuniversiteit houdt jaarlijks een 

onderdeel van de leergang 

historische buitenplaatsen op het 

landgoed en 

doen dan ook onderzoek 
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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 
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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) 

 

 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  
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 Toerisme Coöperatie Groningen Archeologisch Museum Hartenhof  

 Culturele Compagnie gemeente 

Mid- den-Groningen 

Erfgoed overleg onderwijs 

gemeente 

 

 We the North   

 Coöperatie Sterke Musea 

Groningen U.A. Deze coöperatie 

adviseert musea, steunt bij 

fondswerving en bevordert 

intermuseale samenwerking 
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18. Gewaarmerkte jaarrekening 














































