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Inhoudsopgave 

Speciale  nieuwsbrief POSO Midden Groningen 

Nieuws van Landgoed Fraeylemaborg voor POSO Midden-Groningen 

Slochteren, december 2020 
 
Vanuit de  Culturele Compagnie kwam bij de Fraeylemaborg de vraag binnen of we iets kon-
den verzinnen wat helpt om eenzaamheid en gebrek aan activiteiten bij ouderen terug te drin-
gen. Toen we in de staf van de Fraeylemaborg hierover brainstormden kwam het idee naar vo-
ren om een Fraeylema Nieuwsbrief te maken, speciaal voor  POSO Midden-Groningen.   
Met achtergrondinformatie, nieuwtjes, wist-u-datjes en mooie foto’s. En ook een leuke kruis-
woordpuzzel die met de borg te maken heeft.  

De redactie van 
het “normale” 
Fraeylema Nieuws 
is hiermee aan de 
slag gegaan en het 
resultaat ziet u 
voor u.  Er zijn 
ook twee linkjes 
toegevoegd naar 
leuke filmpjes 
over activiteiten 
bij de borg.  De 
eerste is gemaakt 
door onze educa-
tiemedewerkster 
Annet Westrup. 
Zij schreef een 
interessant boek 
over de relatie tus-
sen de Fraeyle-
maborg en de kerk 
 van Slochteren en 
vertelt daarover.  

https://youtu.be/4RxEIzCXDOs 
In het tweede filmpje neemt conserva-
tor Henny van Harten u mee in de ten-
toonstelling met schilderijen van Maike 
van der Kooij.  Deze prachtige exposi-
tie is deze winter te zien in het Koets-
huis bij de borg. Kijk op  
https://youtu.be/wdjGyhHbeOc 
 
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier! 
 
Trijntje Molenberg 
Martin de Niet 
Henny van Harten 
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Nieuwe publicatie borg en kerk van Slochteren 

 
De historische verbondenheid tussen de 
Hervormde kerk met de Fraeylemaborg 
en zijn voormalige bewoners is groot. 
Voor de Fraeylemaborg een goede reden 
voor een publicatie, geschreven door edu-
catief medewerkster Annet Westrup-
Hoving  
 
De kerk en de borg zijn twee schitterende 
monumenten in het dorp Slochteren. In 
de volksmond wordt de karakteristieke 
kerk “Mijnheers kerk” genoemd, en dat is 
ook de titel van het boek. De koster zette 
de torenklok op zondag gelijk met die 
van de borg en er werd een kleed gelegd 
van de weg naar de kerkdeur zodat de 
borgfamilie in stijl kon binnenkomen.  

De voorname positie van de borgheer is ook 
verder overal te zien in en rondom de kerk. In 
“Mijnheers kerk” wordt aandacht besteed aan 
de bouwgeschiedenis, de eigen ingang van de 
familie, de herenbank, het avondmaalszilver en 
de rouwborden.  
Het boek is te koop in de museumwinkel van 
de Fraeylemaborg en in de webshop: https://
fraeylemaborg.nl/webshop/mijnheers-kerk/ 
 
En een leuke film vindt u op  
https://youtu.be/4RxEIzCXDOs 

https://fraeylemaborg.nl/webshop/mijnheers-kerk/
https://fraeylemaborg.nl/webshop/mijnheers-kerk/
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  De  dikke boom van de Fraeylemaborg 

 

Achterin het park van de Fraeylemaborg, ook wel het 
Slochterbos, staat een mooi zandstenen beeld van de 
godin Flora.  Naast Flora staat een beuk met een bijzon-
der verhaal. Deze beuk is ruim een halve eeuw oud en is 
de opvolger van de legendarische Kinderboom van 
Slochteren.  
 
De stam van die vroegere Kinderboom, ook wel de Dik-
ke Boom genoemd, had een omvang van ruim 6 meter. 
Vroeger geloofde men dat de zielen van nog ongeboren 
kinderen verborgen waren in het lommer van deze Dik-
ke Boom. De “heilige vogel”, de ooievaar, bracht op het 
juiste moment één van deze zielen naar het pasgeboren 
kind in de wieg.  
 
De Kinderboom had een speciale plek in het fraai aan-
gelegde park van de borg.  De beuk stond in de midden-
as, die bijna 1,3 km lang is gerekend vanaf het borgge-
bouw.  Bijna aan het eind van deze centrale zichtas, iets 
ter rechterzijde, stond de enorme boom vlak bij het 
zandstenen beeld van Flora. Er zijn veel mooie verhalen 
over de stokoude dikke boom.  

Enkele daarvan zijn opgeschreven door 
K. ter Laan in zijn  “Groninger overleve-
ringen”.  Het Groninger studentenge-
nootschap Omlandia had een bijzondere 
band met de Boom en bezocht deze elk 
jaar.  
 
Het was dan ook een grote klap toen in 
1963 de Dikke Boom door de storm werd 
geveld.  De beuk was volledig afgestor-
ven na een decennia lange periode van 
verval.  Omlandia plaatste een rouwad-
vertentie in het Nieuwsblad van het 
Noorden en ook elders was de verslagen-
heid groot.  
Maar nu het goede nieuws:  om het ge-
boortecijfer in de wijde omgeving op peil 
te houden werd met spoed een jonge 
beuk geplant vlak bij de gesneuvelde 
voorganger. Deze boom is inmiddels 
ruim 50 jaar oud. Een waardige nieuwe 
Kinderboom.  Nog steeds heeft de ooie-
vaar het druk in en rond de Fraeyle-
maborg! 
 

Godin Flora 

De kinderboom 
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Meubels van een vroegere borgbewoonster 

De Fraeylemaborg probeert zoveel mogelijk meu-
bels en schilderijen terug te verwerven, die uit de 
oorspronkelijke inventaris van de borg komen.  Die 
inventaris is namelijk geveild in 1971 en overal in 
Nederland terecht gekomen.  
Dit voorjaar kwam conservator Henny van Harten in 
contact met iemand die meubels te koop aanbood 
die uit de Fraeylemaborg afkomstig zouden zijn. Dat 
gebeurt vaker. Dit was echter een interessant geval: 
de meubels waren eigendom geweest van Jeanne 
Nanninga-Thomassen à Thuessink van der Hoop 
van Slochteren, geboren in 1910. 
Haar familie had generaties lang de Fraeylemaborg 
bewoond, totdat in 1972 het landgoed door haar en 
haar jongere zuster Louise werd verkocht aan de 
Gerrit van Houten Stichting.  
 
Ze had een bijzondere jeugd op de Fraeylemaborg 
en op Welgelegen in Sappemeer.  
Ze wilde daarna geen nutteloos lid van de maat-
schappij zijn en begon aan een verpleegopleiding bij 
de Johanniters en werd later Zuster van de Malteser 
Orde.  

In Slochteren richtte ze de padvinderij op en bleef daarbij altijd zeer betrokken. In 1941 trouwde 
ze met Dirk Evert Nanninga, huisarts in Sauwerd. Ze kregen geen kinderen. Het huwelijk eindigde 
bijna 25 jaar later in een scheiding maar ze bleef zich altijd mevrouw Nanninga noemen. Na de 
dood van haar moeder in 1965 bewoonde ze naast haar flat aan de Hereweg in Groningen ook de 
Fraeylemaborg.  

Na de verkoop van de borginventaris in 1971 koos 
Jeanne een aantal kleinere meubels voor haar woning 
in Groningen. Deze zijn nu bijna 50 jaar later aange-
kocht door de Gerrit van Houten Stichting en weer 
teruggekeerd in de Fraeylemaborg. 
Een voorbeeld is “Vaders stoel”, een robuuste leun-
stoel die altijd in de Bibliotheek heeft gestaan. Het 
was de favoriete stoel van Jeannes vader, op wie ze 
zeer gesteld was.  
Een ander voorbeeld is een bijna manshoog houten 
Mariabeeld met het kindje Jezus op de arm. Jeanne 
werd op latere leeftijd Katholiek.  
Het pronkstuk is een rozenhouten Louis Seize secre-
taire, aan de voorzijde gedecoreerd met drie Japanse 
lakwerk panelen. Deze secretaire heeft volgens oude 
foto’s altijd in de erker van de Grote Zaal van de borg 
gestaan. Het was een feest om dit meubel weer op de 
oude ereplek te kunnen plaatsen!  
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                                                                            Wist u dat: 
 

     De Fraeylemaborg jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers trekt? In dit Coronajaar zijn  
     het er natuurlijk wat minder.  
 
    Het park ook goed bezocht wordt? Vorig jaar werden er zo’n 60.000 wandelaars 
     geteld door de telpalen bij de ingang van het park.  
 
    Het park ruim 23 ha groot is en ook wel het Slochterbos wordt genoemd? 
 
    De borg in december prachtig wordt aangekleed in kerstsfeer?   
    Deze Kerstpracht wordt door een groep vrijwilligers op creatieve manier verzorgd. 
  
    Je ook kan trouwen in de Fraeylemaborg?  Dat is ook mogelijk in het park.  
 
    Er een ooievaarsnest naast de borg staat, op het weiland bij de Noordbroeksterweg 
    Dat nest is nu twee jaar achter elkaar bewoond geweest.  
 
    Er veel kinderen en schoolklassen naar de borg komen? 
    Ze maken een leuke speurtochten en kunnen zich verkleden.  
 
    Er een kunstdepot staat op het voorterrein van de borg, waar twee mooie kunstcollecties  
    worden beheerd? 
 
    Je bij Restaurant De Boerderij bij de Fraeylemaborg heerlijk eten kunt ophalen? 

          Kijk op https://www.de-boerderij.net/drive-through-2.0/ 
 

    Er een interessante Fraeylema-app is met allerlei leuke achtergrondinformatie over de 
    inrichting van de borg? Je kan deze ook thuis in je luie stoel bekijken! 

           
    Er een mooie tentoonstelling met schilderijen van Maike van der Kooij te zien is in het  
    Koetshuis?  Kijk naar dit filmpje via deze link    https://youtu.be/wdjGyhHbeOc 
 
 
    Er een groot rood hart staat op het voorterrein van de borg? Marketing Midden- 
    Groningen organiseert een feel-good actie om mensen een hart onder de riem te steken  
    in de donkere dagen voor kerst.  
 
    Dit houten hart gemaakt is door onze medewerker Joost?  

 

https://www.de-boerderij.net/drive-through-2.0/
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Verslag van een vrijwilliger 

Wist U dat…. 
de Fraeylemaborg zo’n 60 vrijwilligers kent, die actief zijn in de museumwinkel (Koetshuis), 
in de Fraeylemaborg zelf, of in het bloementeam in de Borg, of in het Park? 
Eén van hen vertelt in een interview in Fraeylema-Nieuws over enkele van haar ervaringen 
als vrijwilliger in de Borg: 

“Wat is de leukste of meest 
bijzondere gebeurtenis die 
je hebt meegemaakt met 
betrekking tot de borg? 
Dat kan ik met een leuke 
anekdote vertellen. Tijdens 
mijn dienst in de Fraeyle-
maborg gaat de bel. Er 
staat een groep van 6 pers-
oenen voor de deur: opa, 
oma, vader, moeder en 
twee kinderen. Terwijl opa 
het woord doet, lopen en 
rennen de kinderen trap op, 
trap af, en gaan op de bo-
venverdieping te keer. ‘ 

De verkleedkist, een speurtocht voor de kinderen?’ Opa: ‘geen belang bie’. Intussen lopen de 
kinderen rechtop of op de knieën over de stoelen in de trouwzaal. Opa: ‘och laat die kinder 
toch, ze interesseren zich hier nait veur. Opa geeft tenslotte mij nog een nabrander bij het weg-
gaan ‘en du bist hier helemoal nait geschikt veur’… 
Wat vind je het aantrekkelijke van dit vrijwilligerswerk m.b.t. de Borg? 
Het omgaan met mensen, in het contact met de bezoekers, die je mag ontvangen met een 
praatje over de Fraeylemaborg. Ook het contact met de collega vrijwilligers, die samen een 
leuk en prettig team vormen. 
Wat zou er verbeterd kunnen worden? 
Dit vind ik een moeilijke vraag, want ik weet niet wat er nu veranderd zou moeten worden. 
Iedereen die betrokken is bij de Fraeylemaborg doet zijn taak naar eigen idee, en kunnen. Bo-
vendien: wat ik vind dat er veranderd moet worden, dat hoeft een ander nog niet zo te vinden.  

Trouwzaal  Fraeylemaborg 

Wat ervaar je als een pluspunt 
op het landgoed? 
De ontspannen sfeer waarin je 
als vrijwilliger werkt, de gezel-
ligheid met elkaar als colle-
ga’s. Ook het omgaan met de 
bezoekers van de Fraeyle-
maborg. Ik kom altijd met een 
heel voldaan gevoel thuis, of 
het nu druk was of rustig. Het 
ligt er natuurlijk ook aan, hoe 
je het doet, met welke instel-
ling. Er ligt geen druk op je, 
maar vrijwilligerswerk is uiter-
aard niet vrijblijvend. Je geeft 
je ervoor op, dan moet je er 
ook voor staan…” Daagse kamer Fraeylemaborg 
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Sinds januari 1972 is de Gerrit van Houten Stichting eigenaar 
van het landgoed Fraeylemaborg. Na een flinke restauratie gaf 
deze Stichting de borg een museale functie.  
En dat is al bijna een halve eeuw de reden dat veel bezoekers van 
dit prachtige landgoed kunnen genieten.  
 
Maar wie was nu deze Gerrit van Houten? Gerrit van Houten 
werd in 1866 in de stad Groningen geboren in een vooraanstaan-
de Groninger familie. Al jong gaf hij blijk te beschikken over 
een bijzonder tekentalent. Behalve vele aquarellen maakte hij 
een groot aantal olieverfschilderijen. Hij schilderde vooral land-
schappen, stillevens en zeegezichten, maar ook portretten, interi-
eurs en gezichten op de stad Groningen.  
 
Zijn hele oeuvre ontstond tussen zijn dertiende en vierentwin-
stigste levensjaar. Zijn grote kunde op jeugdige leeftijd is opmer-
kelijk. Geleidelijk ging hij lijden aan een geestesziekte. Hij raak-
te steeds meer in de war en moest uiteindelijk opgenomen wor-
den in een psychiatrische inrichting. Dat  betekende omstreeks 
1890 een vroegtijdig einde van zijn kunstenaarsloopbaan.  
 
In de Groene Kamer van de Fraeylemaborg zijn steeds fraaie 
schilderijen en aquarellen te zien van  Gerrit van Houten. Vooral 
zijn stillevens vallen op door hun tijdloze schoonheid.  
  

Wie was Gerrit van Houten  (1866-1934) 

Gerrit van Houten 

Geboortehuis  Gerrit van Houten  
Damsterdiep Groningen 
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Tentoonstelling Maike van der Kooij 

In het Koetshuis van de Fraeyle-
maborg zijn vanaf 30 oktober 
2020 monumentale landschappen 
en zeegezichten van Maike van 
der Kooij te zien.  
 
Deze kunstenares volgde de Ko-
ninklijke Academie van Beelden-
de Kunsten in Den Haag en 
woont sinds 1987 in Groningen. 
Het weidse landschap maakte 
enorme indruk op haar. Haar 
schilderijen kan je zien als por-
tretten van dit monumentale vaak 
lege land. Ze ervaart deze land-
schappen als weerbarstig, stil en 
ruim, en soms schurend van on-
gemak.  

De mensen laat ze weg, maar hun sporen in het landschap zijn overal te herkennen zoals boer-
derijen, 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. “ 
 
Van der Kooij 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. Haar 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 be-
zocht. Later inspireert de Waddenzee haar met zijn getijden en boeiende wolkenluchten.  Kijk 
voor een impressie van deze tentoonstelling op: 
https://youtu.be/wdjGyhHbeOc 

Verdronken land 

Tussen de dijken 
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Colofon 
FraeylemaNieuws is een uitgave van de Stichting Landgoed 
Fraeylemaborg 

 
Verspreiding: 
Gratis via E-mail. 
 
Redactie: 
Trijntje Molenberg (trijntjemolenberg@agroconnect.nl) 
Martin de Niet (m.a.deniet@home.nl),   
Eindredactie: Henny van Harten 
 
Verschijning: eenmaal in de drie maanden. 
 
Openingstijden Landgoed:  
2 januari-31 december: di t/m vr 10-17 uur, 
za-zo-feestdagen 13-17 uur. 
Juli en augustus za. en zo. 11-17 uur 
Adres: Fraeylemaborg, Hoofdweg 30,  
9621 AL Slochteren 
Telefoon: 0598-421568, fax 0598-423045 
Rabobank Slochteren: IBAN NL 36 ABO 0359412343 
Internet site: www.fraeylemaborg.nl  
Email:info@fraeylemaborg.nl 
 
Gerangschikt als algemeen nut beogende instelling door de        
Belastingdienst. 

http://www.fraeylemaborg.nl
mailto:info@fraeylemaborg.nl

