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Fraeylemaborg 
 
Een aantal van ruim 800 objecten is met een permanent karakter in de Fraeylemaborg 
ondergebracht. Het betreft objecten uit de verschillende deelcollecties op het gebied van 
meubilair, Oranjeprenten en – keramiek alsmede van oosters porselein.  
 
In het Koetshuis van de Fraeylemaborg was vanaf 19 oktober de tentoonstelling "Keuze uit 
eigen collecties'  te zien, samengesteld met bruiklenen van de drie stichtingen verbonden met 
het landgoed Fraeylemaborg. Vanuit de Van Diepencollectie werden enkele tientallen  
objecten en kunstwerken opgenomen.  
Hieronder het meubilair ontworpen door A.W. Kort (circa 1925) in combinatie met het recent 
aan de Van Diepen Stichting geschonken handgeknoopte tapijt.  
 
In de Oranjerie van de Fraeylemaborg was vanaf 21 september 2012 een tentoonstelling te 
zien betreffende de geschiedenis en ontwikkeling van het park.  Hiervoor leverde de Van 
Diepen Stichting een zestal objecten.  
 
Princessehof, Leeuwarden  
Chinese kunstvoorwerpen uit de Van Diepen collectie maakten ook dit jaar deel uit   van de 
vaste opstelling China.  Deze opmerkelijke objecten vullen hiaten in de eigen collectie van het 
Princessehof. Een voorbeeld is een fraaie Chinese schenkkan in de vorm van een 
vrouwenfiguur (JMD-P-2390).   
 
Simonis & Buunk, Ede 
Kunstwerken uit de Oranjecollectie werden van 31 januari tot en met 25 februari in bruikleen 
gegeven ten bate van de verkoopexpositie "Vlag en wimpel"  uit de nalatenschap van prinses 
Juliana.  
 
Oranjemuseum Buren 
Het Oranjemuseum heeft voor een  tentoonstelling over stadhouder Willem IV werken in 
bruikleen ontvangen van de Van Diepen Stichting. De expositie duurde tot en met 23 februari 
2012.  
 
Kloostermuseum Aduard 
Ten bate van de de seizoen-opstelling werden vanaf 19 maart meubels en  Chinees porselein 
in bruikleen gegeven.  
 
Burcht te Wedde 
Ten bate van een kleine expositie met werken van leden van de familie Koning werden vanaf 
25 mei aquarellen van Thalia Koning in bruikleen gegeven.   
 
Groninger Museum, Groningen 
Ten bate van de tentoonstelling Famille Verte leverde de Van Diepen Stichting diverse 
stukken.  De -verlengde- tentoonsteling duurde tot en met 17 juni 2012.  
 
 


