
Kaart 1781

De Fraeylemaborg in Slochteren geldt als uitstekend voorbeeld om het verhaal van de historische 

ontwikkeling van tuinstijlen in Noord Nederland te vertellen.

De middeleeuwse voorloper van de Fraeylemaborg had een puur functionele verschijningsvorm. 

Deze borg bestond uit dikke muren en smalle gangen. Ook het omliggende land was puur 

functioneel ingericht met een gracht  en torens. Alles stond in teken van het uitdragen van macht 

en mogelijkheden ter verdediging. Ook de omliggende gronden werden functioneel gebruikt en de 

enige tuin die de borg bezat, was ingericht als moestuin.

Formele aanleg

In de zeventiende eeuw verdween deze beschermende functie. De borg werd om andere 

redenen bewoond en gebruikt (bijvoorbeeld als jachtslot). Dit zien we terug in de veranderende 

verschijningsvorm van de borg en omliggende gronden. 

Aan het einde van de zeventiende eeuw kwam de Freaylemaborg in handen van Henric Piccardt. 

Hij liet achter de borg een formele tuin aanleggen. Piccardt was bekend met de hoven van Versailles 

en Paleis ’t Loo, waar hij ongetwijfeld de inspiratie voor zijn tuin vandaan haalde. 

De macht en status van de eigenaar was niet langer zichtbaar door de torens en gracht (zoals bij 

de middeleeuwse borg), maar door de eindeloze zichtlijnen, fonteinen, vazen en sculpturen die in 

dit formele ontwerp aanwezig waren.

Een kaart uit 1781 geeft meer duidelijkheid over de aanleg. Op de kaart zien we een langgerekte, 

omgracht terrein met borg afgebeeld. Het gedeelte direct achter de borg is weergegeven in een 

landschappelijke stijl. Wat vervolgens opvalt, is de enorme middenas, die op een kwart en in het 

midden van het perceel gekruist wordt door diverse lanen. In het midden van deze assen zijn ronde 

vijvers uitgegraven. Aan de achterzijde van de aanleg herkennen we speelse vormen. Dit gedeelte 

met rococo-elementen moet volgens onderzoek van H. Tromp gedateerd worden op 1750-1770.
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Impressie, Wiboldus, 1938

Ontwerptekening, J.D. zocher i.s.m. G. Michaël, 1802

Landmeetkaart, F.N. Van Hulten, 1821

Behalve deze kaart uit 1781 bestaat er een geïdealiseerde achttiende-eeuwse impressie van 

Wigboldus uit 1938. Voor deze impressie heeft Wigboldus vermoedelijk gebruik gemaakt van de 

kaart uit 1781. Op beide kaartbeelden domineren de middenas, zichtlijnen en de sterke geometrie. 

Deze geometrie duidt op een bijzondere maatvoering. Uit onderzoek is gebleken dat de maatvoering 

in de formele aanleg gebaseerd is op een eigen maat, de Slochter Roe. Daarnaast is voor de juiste 

verhouding tussen verschillende elementen gebruik gemaakt van de Gulden Snede.

De kaart uit 1781 is in opdracht gemaakt van de nieuwe eigenaar Hendrik de Sandra Veldtman. 

Gezien de grote tijdspanne tussen deze kaart en de opdracht van Piccardt uit het einde van de 

zeventiende eeuw, is het moeilijk te zeggen wat de exacte ontwikkeling van de aanleg is geweest. 

Waarschijnlijk was er sprake van een geleidelijke ontwikkeling. Dit is onder meer op te maken aan 

het breedteverloop van de middenas en de datering van de vazen en beelden. Een deel stamt uit 

het begin van de achttiende eeuw en een gedeelte uit latere tijd. 

Vroeg landschappelijke aanleg

In 1781 werd de Fraeylemaborg in aangekocht door Hendrik de Sandra Veldtman (lid vrijmetselarij). 

De borg en omliggende gronden bevonden zich in zeer slechte staat. De nieuwe eigenaar zette 

zich direct in om het geheel weer in goede staat te brengen. Hij lieten de bestaande formele aanleg 

herinrichten in de nieuwe landschapsstijl. Uit deze periode bestaat een ongesigneerde tekening met 

een vroeg landschappelijke ontwerp (1802) dat tot op heden aan J.P. Zocher wordt toegeschreven. 

Dit ontwerp laat een overgang zien tussen de formele aanleg en de landschappelijke stijl. De 

middenas en schuine zichtassen zijn nog aanwezig. Daar omheen kronkelt een regelmatig 

padenstelsel. De vormentaal wordt bepaald door deze afgeronde vormen. Dit zien we ook terug bij 

de vijverpartijen, die ten opzichte van de formele aanleg enigszins vergraven zijn.

Een volgende kaart is gedateerd op 1821. Deze kaart, van de landmeter F.N. van Hulten, toont een 

uitbreiding van het terrein ten opzicht van de kaart uit 1802. We zien dat het ontwerp uit 1802 voor 

een groot deel is overgenomen. De invloed van de formele aanleg is echter verkleind. Aan dit 

smalle perceel werd  tussen 1802 en 1821 een terrein toegevoegd, dat als achterpark eveneens in 

landschappelijke stijl werd ingericht. In dit deel van het park zijn de middenas en de linker (schuine) 

as doorgevoerd. Een langgerekte kronkelende vijverpartij domineert binnen dit deel. Daar omheen 

kronkelen paden. De ronde vormentaal uit het eerste deel is ook hier herkenbaar. Deze wordt in het 

achterpark gecombineerd met meer langgerekte kronkelige structuren.



Ontwerptekening achterpark, G.A. Blum

Ontwerptekening achterpark, L.P. RoodbaardKaart t.b.v. weerbaarheidsconcours, 1870

Laat landschappelijke aanleg

Van dit achterpark bestaan twee ontwerptekeningen: een ongedateerde van G.A. Blum en een 

eveneens ongedateerde van L.P. Roodbaard. De ontwerptekening van Blum moet van voor 1821 zijn, 

aangezien dit ontwerp zichtbaar is op de kaart van F.N. van Hulten. 

Het achterpark: Blum & Roodbaard

De tekening van Roodbaard laat aan de rechterzijde een uitbreiding van het achterpark. Het is 

aannemelijk dat de uitbreiding van het park de aanleiding vormde voor deze opdracht. Duidelijk 

zichtbaar is dat Roodbaard doorwerkte op een bestaand ontwerp van Blum. Zo heeft hij de 

langgerekte waterpartij en het hoger gelegen gebied met bouwwerken overgenomen. In vergelijking 

met Blum heeft Roodbaard het aantal perken vergroot en het padenstelsel verdicht. Hierdoor is de 

oriëntatie in met name het rechtergedeelte gewijzigd. Ook in zijn vormentaal wijkt Roodbaard af van 

het ontwerp van Blum. In plaats van de ronde kronkelende vormentaal, past Roodbaard langgerekte 

en ovalen vormen toe.

Interessant is vervolgens de kaart uit 1870 die gemaakt is ter gelegenheid van een 

weerbaarheidsconcours. Algemeen is aangenomen dat het achterpark naar ontwerp van 

Roodbaard is uitgevoerd. Deze kaart uit 1870 biedt echter een ander beeld. We zien hier nog 

grotendeels het ontwerp van Blum terug, met enkele wijzigingen vanwege de uitbreiding aan de 

rechterzijde. Dit roept vraagtekens op over de opdracht van Roodbaard. Het biedt bovendien inzicht 

in de betekenis van een tekening. De Fraeylemaborg maakt duidelijk dat de aanwezigheid van een 

ontwerptekening van Roodbaard, niet automatisch betekent dat dit ontwerp uitgevoerd is.



Symboliek van de Vrijmetselarij

Fraeylemaborg en de vrijmetselarij

De Fraeylemaborg is regelmatig in verband gebracht met de maçonnieke symboliek van de 

vrijmetselarij. In het samenspel van de middenas en zichtassen op de tekening van Wigboldus 

kunnen maçonnieke symbolen herkend worden.

Bekend is dat Hendrik de Sandra Veltman lid was van de Groningse vrijmetselaarsloge L’Union 

Provinciale. Ook van Henric Piccardt werd wel hetzelfde gesuggereerd. Piccardt  leefde echter niet 

meer toen in 1734 in Nederland de eerste loge werd opgericht. Het wel mogelijk dat hij in Frankrijk 

kennis en inspiratie opgedaan had van de vrijmetselarij.

Ook tuinarchitecten worden nogal eens in verband gebracht met de vrijmetselarij. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor G.A. Blum, J.D. Zocher en Gijsbert van Laar.

 


