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In het jaar 2016  kwam het bestuur vijf maal in vergadering bijeen. Daarnaast is er eens per 

kwartaal een bespreking van de voorzitter met de twee medewerkers van de stichting.  

Een belangrijk deel van de activiteiten is – in de geest van de oprichter en naamgever van de 

stichting- gericht op activiteiten die zich op het landgoed Fraeylemaborg afspelen.  

 

De collectie omvat ruim 9300 geregistreerde kunstobjecten. Daarnaast zijn zo’n 1720 boeken 

en documenten aanwezig. In 2016 werd gewerkt aan verdere digitalisering van de collectie.  

De internetsite met collectie-database van de Van Diepen Stichting wordt door een groeiend 

aantal mensen geraadpleegd. Het adres is www.vandiepencollectie.nl 

 

De collectie-database die ook geraadpleegd kan worden via www.archieven. nl  werd bewerkt 

en uitgebreid. Op 31 december 2016 waren circa 8.000 objecten online te raadplegen.  

 

Fraeylemaborg 

 

Ruim 800 objecten zijn 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.  

 

Een deel van het door de Van Diepen Stichting aangekochte Volkstedt-servies (uit de 

oorspronkelijke collectie van de Fraeylemaborg) kan in de porseleinkast in de Eetkamer 

bewonderd worden. In de Blauwe Kamer staat een boeiend ameublement speciaal gemaakt 

voor de jonge koningin Wilhelmina,  met daarbij diverse portretten  uit de Van Diepen 

collectie. In de Gele Kamer en in de Logeerkamer staan porseleinkasten met een keur aan 

bijzondere Chinese en Japanse objecten. Het portret van Jan Menze van Diepen hangt in het 

Boudoir, temidden van een verzameling kinderportretten van het Huis Oranje-Nassau.  

In de Kleine Zaal zijn de wanden gevuld met een portretten-stamboom van alle regerende 

Oranje-Nassaus met hun partner.  

 

Tentoonstellingen Fraeylemaborg 

 

In het Koetshuis van de Fraeylemaborg was tot en met 16 februari de tentoonstelling Het 

echtpaar Mesdag-van Houten te zien, in het kader van het Mesdagjaar. Uit de collectie van 

de Van Diepen Stichting was de fraaie aquarel "Zee bij maanlicht" opgenomen.  

 

Overige bruiklenen 

 

Princessehof, Leeuwarden  

Dertien 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).   

 

Aan de tentoonstelling “Sexy ceramics” in ditzelfde museum werd een kop met schotel in 

bruikleen gegeven. De expositie duur van 27 augustus 2016 tot en met 9 juli 2017.  

 

Museum Gouda, tentoonstelling "Uitgelezen" 

http://www.archieven..nl/


Het thema van deze expositie was de geschiedenis, de toekomst en het plezier van lezen.  Het 

schilderij "Lezende vrouw" van Barbara van Houten (1862-1950) werd uitgeleend. De 

tentoonstellingsduur werd verlengd tot en met 21 februari 2016.  

 

Westerholm, Haren 

Van kunstenares Annie Dommering werden zestien werken tentoongesteld, tekeningen en 

aquarellen van vooral bloemen.  

De tentoonstelling duurde tot en met 25 januari 2016.  

 

Rond Koningsdag werd in Westerholm een expositie ingericht met veertien werken op het 

gebied van Oranje-Nassau. Onder de titel “Koningen en koninginnen” duurde deze 

tentoonstelling van 15 april tot en met 28 juni.  

 

Museum Appingedam, tentoonstelling "Scheepvaart en handel”.  

Hieraan werden dertien objecten uit de Van Diepen collectie uitgeleend, waaronder prenten, 

kaarten en een schilderij van Dirk de Vries Lam.  

De tentoonstelling duurde van 17 juni tot en met 28 augustus.  

 

Overige activiteiten 

 

Van een particulier uit Hoogezand werd een legaat ontvangen van 16 schilderijen, waaronder 

werken van Arie Zuidersma, Jannes de Vries en Jan Altink.  

 


