
UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2018 

In het jaar 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden om de doelstellingen van de 

Stichting te bereiken. Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan: 

- de collectie; 

- subsidies en giften; 

- de onroerende zaken in Ommen en Doorn; 

- de leerstoel; 

- het vermogen van de Stichting. 

 

De collectie 

 

De in de doelstellingen genoemde collectie is ondergebracht in een depot bij de Fraeylemaborg te 

Slochteren welk depot sinds 1 januari 2006 wordt gehuurd van de Gerrit van Houten Stichting. 

De gehele collectie is – behoudens enige ornamenten – in dit depot ondergebracht. 

Evenals voorgaande jaren blijft ons bestuurlid mevrouw Enklaar zich bezighouden met het selecteren 

en inventariseren van onze boekencollectie en heeft zich ook gezet aan het inventariseren van het 

foromateriaal. Dit gezamenlijk met de heer Siemensma, die ons depot beheert. 

In 2016 is een portret van Assueer Torck, Heer van Rosendael in harnas, aangeschaft en in 2017 is 

het portret gerestaureerd en voorzien van een prachtige lijst. Jonkheer mr. Henri van der Wyck was 

nogal gecharmeerd van deze familie en haar geschiedenis. In onze collectie bevinden zich ook enige 

stukken zilver, voorzien van het familiewapen Torck. 

In 1966 heeft Jonkheer mr. Henri van der Wyck een zilveren toiletdoos aangeschaft en die toiletdoos 

is vanwege het overlijden eigendom van de Stichting geworden. In 2018 het de Stichting de daarbij 

behorende zilveren borstel aangeschaft. 

 

Subsidies en giften 

 

De Stichting heeft afgezien van de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Landgoed Fraeylemaborg in 

2018 opnieuw een terughoudend subsidiebeleid gevoerd.  

Naast vorenstaande bijdrage heeft de Stichting financieel bijgedragen het internationale symposium 

op Slot Zuylen 'Adellijke vrouwen: Levens en representaties / Noble Wowen: Life Roles and 

Representations vanwege het 25-jarig bestaan van de stichting: Stichting Werkgroep 

Adelsgescheidenis. 

Per subsidieaanvraag wordt een afweging gemaakt of deze past in ons beleid waarbij de filosofie van 

de grondlegger van de Stichting als uitgangspunt wordt genomen.  

 

De onroerende zaken in Ommen en Doorn 

 

Ten aanzien van de onroerende zaken in Ommen zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen te 

melden, anders dat regelmatig door ons, gezamenlijk met de rentmeester, de pachters worden 

bezocht. 

De situatie rond het onroerend goed in Doorn is veranderd. De Stichting is in het jaar 2017 actief op 

zoek gegaan naar een koper en heeft die koper in 2018 gevonden. In het begin van 2018 is tussen de 

Stichting en de Dennenborgh Group een koopovereenkomst gesloten. Vanwege de aanwezigheid van 

krakers in het object te Doorn is een gerechtelijke procedure tot ontruiming ingezet. Het bleek 

behoorlijk lastig en met name voor de voorzitter van de Stichting heel tijdrovend om tot ontruiming te 

geraken. De krakers en allerlei aanverwante (rechts)personen hebben met diverse gerechtelijke 

procedures getracht ontruiming en verkoop van het object te Doorn te verhinderen. Uiteindelijk zijn alle 

gerechtelijke procedures gewonnen en was eind 2018 duidelijk dat verkoop en levering van het object 

begin 2019 zou kunnen plaatsvinden. 

 

Leerstoel 

 

Een van de doelstellingen van de Stichting betreft het doen van onderzoeken naar de geschiedenis 

van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen. Deze doelstelling heeft in 2012 vorm gekregen middels 



de benoeming prof. dr. Yme Kuiper en dr. Elyze Storms-Smeets als respectievelijk bijzonder 

hoogleraar en universitair docent Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Faculteit der 

Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Van der Wyck-

de Kempenaer voor een periode van twee maal vijf jaar (2012-2022). De leerstoel kent een sterk 

interdisciplinair karakter: zowel de geschiedenis van de bewoners van de buitenplaatsen, als ook de 

architectuur en interieurs van de huizen en het landschap van de bijbehorende tuinen, parken en 

landgoederen krijgen aandacht. De RUG beschikt als enige universiteit in Nederland over een 

academische onderzoeks- en onderwijsgroep op het gebied van buitenplaatsen en landgoederen, en 

de grote betekenis die ze als cultureel erfgoed hebben. Hierin zijn de buitenplaatsen en landgoederen 

onderwerp van historisch onderzoek, enerzijds in de context van de historische wetenschappen, 

anderzijds in die van de maatschappelijke toepassing van het cultureel erfgoed. 

Mevrouw prof. dr. H. (Hanneke) Ronnes is per 1 oktober 2017 benoemd als de nieuwe Bijzonder 

hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen en wordt sinds 1 december 2017 geassisteerd 

door de heer dr. C.A.M. (Conrad) Gietman als docent. 

De vakken behorende tot de vakgroep Historische buitenplaatsen en landgoederen worden bijzonder 

goed bezocht. Een steeds groter wordende groep studenten is geïnteresseerd en het is natuurlijk 

fantastisch om te constateren dat in steeds grotere mate in een behoefte wordt voorzien. 

 

Het vermogen van de stichting 

 

Om in de toekomst bovengenoemde doelstellingen te kunnen verwezenlijken is het streven om het 

stichtingsvermogen zoveel mogelijk in stand te houden. 

Om dit in de huidige tijd, met lage renteniveaus, te realiseren is in 2017 meer risico genomen dan in 

het verleden. Het defensieve risicoprofiel is vervangen door een meer offensief ingesteld profiel. Dat 

profiel is ook in 2018 aangehouden, waarbij moet worden opgemerkt dat het rendement van het 

vermogen in 2018 behoorlijk onder druk heeft gestaan.  

Het uitgangspunt blijft echter het eigen vermogen van de Stichting in stand te houden. 


