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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.  
 
De tentoonstelling "Keep on Dreaming" met werk van Hans van Bentem werd op  
15 maart geopend in de Fraeylemaborg. Deze kunstenaar voegde aan zijn kleurrijke 
installaties 14 prenten en topografische kaarten toe uit de Van Diepencollectie.   
 
In het Koetshuis van de Fraeylemaborg was vanaf 29 november de tentoonstelling 
"Vorstelijke Varia'  te zien, geheel samengesteld uit de Van Diepencollectie.  
Commissaris van de Koning drs. M.J. van den Berg opende de tentoonstelling en ontving het 
eerste exemplaar van de bijbehorende publicatie. De expositie haakte aan bij de landelijke 
herdenking “200 jaar Koninkrijk” (1813-2013), die een dag later startte in Scheveningen en 
Den Haag.  
Voor de publicatie "Selectie uit de collectie Oranje-Nassau" met als subtitel "Vorstelijke 
Varia" (280 p.) selecteerde conservator Henny van Harten ruim 400 topstukken en voorzag ze 
van een toelichting. In dit “vorstelijke prentenboek” geven vele boeiende, zeldzame of 
aandoenlijke kunstobjecten een bijzondere kijk op ons vorstenhuis door de eeuwen heen.  
Deze publicatie is de vierde in de reeks collectiecatalogi, uitgegeven door de Jan Menze van 
Diepen Stichting.  
De achtergrondgegevens van de tentoongestelde werken waren beschikbaar in een brochure 
met herkenningsplaatjes van de prenten.  Ook waren vier terminals met Oranjefilms 
toegevoegd, en was er een digitale Oranje-quiz die de kennis van de bezoeker testte. Het 
portret van verzamelaar Jan Menze van Diepen hing centraal in deze expositie.   
De "Vorstelijke Varia" waren ook in  de zestien kamers van de borg te zien.  
In elk vertrek waren een aantal Oranje-Nassau werken opgenomen uit de Van 
Diepencollectie. Voor kinderen was er een speurtocht gemaakt, met een speelse zoektocht 
naar de Oranje-werken.  
 
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.  
 
Stadsmuseum Appingedam, tentoonstelling "Groninger kinderportretten" 
Aan deze expositie werd van 15 januari tot en met 11 april een kinderportret van E. van 
Dulmen Krumpelman in bruikleen gegeven.  
 
Verhildersum,  tentoonstelling "De terugkomst van de bewoners" 
Aan deze expositie droeg de stichting bij met Chinees porselein. De duur van de 
tentoonsteling was 26 maart t/m 19 september.  
 
Veenkoloniaal Museum, tentoonstelling "De erfenis van Napoleon" 
Ten bate van deze expositie werden werken uitgeleend op het gebied van prenten, kaarten, 
meubels en kunstnijverheid.  



"De erfenis van Napoleon" was te zien van 28 november 2013 t/m 27 april 2014.  
 
Stadsmuseum Appingedam, tentoonstelling "Zilver en goud met een verhaal"   
Diverse prenten werden in bruikleen gegeven tijdens de periode 13 oktober 2013 t/m  
5 januari 2014.  
 
 


