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 In het jaar 2017 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 9900 geregistreerde kunstobjecten. Daarnaast zijn zo’n 1720 boeken en 

documenten aanwezig. In 2017 werd gewerkt aan verdere digitalisering van de collectie. Hierbij staat 

het grote project van de fotografie van de gehele collectie op hoge resolutie centraal. 

Websites 

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 2017 

waren circa 8.400 objecten online te raadplegen. De Website heeft in totaal in 2017 ruim 95.000 

bezoeken gehad en met 1.1 miljoen hits is de website goed te vinden. 

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, te midden 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 van 11 januari tot en met 5 maart de tentoonstelling Top 

dertig van de Fraeylemaborg . 

In het koetshuis van de borg zijn 15 objecten uit de collectie zijn te zien geweest met andere hilights 

uit de Fraeylemaborg ten tijde van de aardbevingsrestauraties waarvoor een groot deel van de borg 

ontruimt moest worden. 

Deze prachtige objecten zijn ook te vinden op de website www.collectiegroningen.nl  

Koetshuis Fraeylemaborg, Reinder Homan, etser van nature, 30 september 2017 t/m 13 mei 2018. 

12 objecten uit de Van Diepen collectie  hingen naast nieuw werk van Reinder Homan. 

De grafische techniek van het etsen is voor Reinder Homan (1950) een volkomen natuurlijke 

werkwijze, waarin zijn hartstocht voor de natuur zich het best laat verbeelden. Deze Noordelijke 

Realist maakt portretten van een enkele boom of plant, maar ook hele bossen en bloeiende 



bermen, weiden in ochtendnevel of door parken omzoomde landhuizen. In de tentoonstelling is 

ook een aantal beelden te zien van Sofie Hupkens (1952). 

Overige bruiklenen 

 Princessehof, Leeuwarden  

13 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). 

Gemeente museum, Den Haag.  

Tentoonstelling Porselein met Karakter 

11 Chinese kunstvoorwerpen uit de Van Diepen collectie maakten ook dit jaar deel uit van de 

tentoonstelling Porselein met Karakter van 25 maart 2017 t/m 22 oktober 2017. 

Sierlijke penseelstreken die tot de verbeelding spreken: Chinese karakters hebben iets 

magisch. Niet alleen omdat de tekens er – zeker in onze westerse ogen – zo mooi uitzien, 

maar ook omdat karakters prachtige symboliek bevatten en de verhalen die worden verteld 

vaak heel bijzonder zijn.  

 


