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De aanleiding voor deze 
tentoonstelling was een 
terugblik op het Delfzijl 

van vroeger. Hoe zag Delfzijl er 
bijvoorbeeld honderd jaar gele-
den uit? Het museum had al een 
kleine collectie souvenirs en 
ansichtkaarten, maar door een 
oproep aan het publiek, kwamen 
er de meest verrassende dingen 
binnen. Soms als bruikleen, soms 
ook als schenking. ‘De tentoon-

stellingscommissie had de taak 
aan de poort te selecteren, waar-
bij ondermeer de kunst is je 
persoonlijke voorkeuren uit te 
schakelen.’ Het meest kostbare 
onderdeel in de tentoonstelling is 
een zilveren roomlepel met het 
wapen van Delfzijl. Cynthia’s 
persoonlijke voorkeur is een 
bonbonschaaltje van hotel       
Wilhelmina. ‘Dat dateert van 
rond 1900 en is duidelijk, gezien 

de naam, van vóór de oorlog, 
later heette het Hotel Dik.’

Zoenende paartjes
De ansichtkaarten die het muse-
um heeft gekregen, hebben soms 
opvallend weinig met Delfzijl te 
maken, behalve dan dat er Groe-
ten uit Delfzijl op staat. ‘De 
meeste ansichtkaarten zijn 
uitgegeven door Borchert Vos. 
Vaak werden kaarten ook in 

Duitsland gemaakt waardoor je 
dan ansichtkaarten krijgt met 
bijvoorbeeld een park wat duide-
lijk níet in Delfzijl is. Het park is 
vergeven van zoenende stelletjes, 
grappig om te zien, maar of dat 
nou de situatie in Delfzijl was….’ 
Een geliefd beeld op de kaarten, 
overigens wel uit Delfzijl, is de 
molen, die ook tegenwoordig nog 
een prominente plaats in het 
centrum van de stad heeft. 

Groeten uit Delfzijl; 
stadsgezichten en souvenirs
Er is de laatste jaren heel wat veranderd in Delfzijl. Deze oude havenstad aan de Eems 
(Delfzijl ontstond in de dertiende eeuw) heeft na de Tweede Wereldoorlog een ware 
metamorfose ondergaan. 1) 

Er is veel gebouwd maar vrij recent in het kader van vernieuwing ook veel afgebroken. 2)  
En voorlopig blijft de stad nog wel een bouwput, zoals de burgemeester aangaf bij de 
nieuwjaarstoespraak van 2020. ‘En dat geldt ook voor het MuzeeAquarium’, waar de 
tentoonstelling tot 5 april te zien is. Directeur Cynthia Heinen: ‘De museumtuin is nu in 
ontwikkeling.’

Wikipedia:
1) Aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog werd de haven van 
Delfzijl gebruikt om het zogenaam-
de Zweeds wittebrood te lossen. De 
Duitse bezetting eindigde door de 
vele versterkingen later dan op de 
meeste plaatsen in Nederland. Er 
werd fel slag geleverd om Delfzijl. 
De stad was van strategisch belang 
voor de bescherming van de Eems 
en de Duitse stad Emden. De 
zogenoemde Zak van Delfzijl 
(Delfzijl Pocket) zorgde ervoor dat 
de bevrijding van Delfzijl verschil-
lende dagen duurde. Pas op 2 mei 
1945 capituleerde het Duitse 
garnizoen. De binnenstad van 
Delfzijl werd bij de bevrijding door 
de krijgshandelingen grotendeels 
verwoest.

2) In het kader van de herstructure-
ring van Delfzijl werd vanaf 2015 
ook de oude binnenstad aangepakt. 
Om de grote leegstand in het 
winkelgebied te verminderen en de 
binnenstad een fraaiere uitstraling 
te geven werd besloten om een 
open verbinding met de haven en 
een nieuw kweldergebied met een 
natuur- en recreatiegebied langs de 
kust te creëren (Project Marconi) en 
de oude vestingstructuur meer 
zichtbaar te maken door een deel 
van de gracht te hergraven en veel 
groen aan te leggen. Hierdoor moet 
ook het stationsgebied een fraaiere 
uitstraling krijgen. Voor de plannen 
werd in 2018 de tien verdiepingen 
tellende Vennenflat uit 1969 tussen 
het centrum en de haven gesloopt 
om zo het winkelgebied te verklei-
nen en een open verbinding tussen 
centrum en haven te genereren.



3

Ensceneren
Is een tentoonstelling met an-
sichtkaarten en souvenirs wel 
aantrekkelijk om te zien? ‘Je moet 
het wel aankleden, vind ik. Zo 
hebben wij veel ansichtkaarten 
uitvergroot en bijvoorbeeld bij de 
kaarten met het strand, want 
Delfzijl had vroeger een heuse 
badcultuur, een enscenering 

gemaakt van een strandgezicht 
met poppen in strandkledij en 
dergelijke.’ Voor de tekstpanelen is 
een grafisch vormgever ingescha-
keld, de inrichting is door het 
museum zelf gedaan. 

De magie van het object
Wat maakt iets tot een goede 
expositie? Cynthia: ‘Een tentoon-
stelling waar je meteen alles kunt 
overzien is in mijn ogen geen 
goede tentoonstelling. Je moet 
verrast worden, ontdekkingen 
doen. En behalve foto’s en teksten 
moeten er ook originele objecten 
zijn: er gaat niets boven de magie 
van het object, de beleving, in een 
andere wereld stappen. Bovendien 
moet het sfeer hebben: aankleding 

en rekwisieten zijn dan ook 
onmisbaar.’

Wie komen nou naar Groeten uit 
Delfzijl? ‘Vooral de inwoners van 
Delfzijl en dat vind ik fantastisch. 
Zij willen graag het Delfzijl van 
vroeger zien.’ Er zijn ook oude 
films over de stad te zien. ‘Daar-
over kreeg ik al een klacht’, zegt 
Cynthia, ‘te weinig stoelen!’

De tentoonstelling ‘Groeten uit 
Delfzijl, stadsgezichten en souve-
nirs’ is tot 5 april te zien in
MuzeeAquarium Delfzijl
Zeebadweg 7
9933 AV Delfzijl
(0596) 63 22 77
www.muzeeaquarium.nl

http://www.muzeeaquarium.nl
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Tot en met 19 april is in het Museum 
Klooster Ter Apel de tentoonstelling 
‘Een man van kleur; schilderijen van 
Jan F. Bogema’ te zien. 

Eind jaren tachtig begon 
Bogema te schilderen. Zijn 
landschappen zijn vrij 

figuratief geschilderd in een stijl 
die verwant is aan het Duitse 
expressionisme en met die van   
De Ploeg uit Groningen. Hij vangt 
de wonderschone Groninger 
dorpjes in felle kleuren, die soms 
van het doek lijken te spatten. In 
zijn schilderijen combineert hij 
een tekenachtige stijl in de bebou-
wing met een lossere toets in het 
landschap. Bogema werkt met 
olieverf en acryl; veelal op doek en 
soms ook op papier. Het Klooster 
Ter Apel is al vaak onderwerp 
geweest in zijn schilderijen. 

Over de kunstenaar
Jan F. Bogema is op 11 mei 1939 
geboren te Usquert in Noord-Gro-
ningen. Veelvuldige bezoeken aan 
musea (onder leiding van Ekke 

Kleima) tijdens zijn periode op de 
Hogere Burgerschool te Warffum 
zijn van blijvende invloed op hem 
geweest. Als lid van de voormalige 
Stichting Museum-Klooster te Ter 
Apel in de vorige eeuw, organi-
seerde hij tentoonstellingen 
moderne kunst en onderhield hij 
contacten met kunstenaars. 

Meer informatie: 
https://www.kloosterterapel.nl/
nl/expositie-eenmanvankleur

Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
9561 LH Ter Apel
(0599) 58 13 70
www.kloosterterapel.nl

Een man van kleur 
in Museum Klooster Ter Apel

http://www.kloosterterapel.nl
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Pier Bosch is een enthousiaste 
landschapsarchitect. Hoewel 

inmiddels met pensioen houdt het 
groen en dan vooral in relatie met 

historische situaties/gebouwen 
hem nog steeds bezig. Opgeleid in 

Wageningen, en ondermeer 
werkzaam voor het Ministerie van 

Landbouw in de noordelijke 
provincies, viel hem zo’n dertig 

jaar geleden op dat in Groningen, 
anders dan in Drenthe, nogal 

langs elkaar heen werd gewerkt 
op het gebied van landschap, 

erfgoed, recreatie en 
natuurbescherming. ‘Daar heb ik 

mij over verbaasd. Het ligt 
misschien aan de volksaard. Ik 

vind dat we meer moeten 
samenwerken. We hebben elkaar 
keihard nodig in deze tijd waarin 
groen en ruimte steeds schaarser 

worden. Ik ben gewend om te 
verbinden, ruim te kijken, te 

koppelen en van samen 
optrekken.’ 

Om de samenwerking te 
bevorderen wilde Bosch 
partijen uit de groene 

wereld bij elkaar brengen. ‘De 
omgeving is steeds belangrijker 
geworden. Vroeger was vooral het 
gebouw belangrijk en was er 
minder oog voor de omgeving. Dat 
is veranderd, tuinen en parken 
horen er nu bij. Ze werden opge-
knapt. Groen is moeilijk te be-
schermen en extra kwetsbaar 
omdat het vaak geen beschermen-

de status heeft. Ik ben van mening 
dat als dat echt noodzakelijk is, 
bomen gekapt mogen worden 
zolang je de groene structuur maar 
behoudt of versterkt met nieuwe 
bomen. Met name ensembles vind 
ik mooi, zoals erfbeplanting en 
slingertuinen bij boerderijen of 
solitaire bomen bij monumentale 
gebouwen.’

Inspiratie- en contactmiddag
In 2016 werd voor het eerst over-

legd tussen de Boerderijenstich-
ting Groningen, de Erfgoedvereni-
ging Heemschut Groningen, de 
Nederlandse Tuinenstichting 
Groningen en Stichting ‘Het 
Tuinpad Op’ over hoe het groene 
erfgoed onder de aandacht van 
een breder publiek gebracht kon 
worden. Dat had tot gevolg dat in 
2017 het eerste Groen Erfgoedcafé 
werd gehouden. ‘Erfgoedpartners 
werd benaderd met de vraag of zij 
voor de facilitaire ondersteuning 

Toekomst voor het groene erfgoed 
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konden zorgen.’ De eerste bijeen-
komst, die als ondertitel kreeg 
inspiratie- en contactmiddag, was 
meteen een groot succes. Meer 
dan tachtig leden van de vier 
organisaties deden mee aan het 
programma, dat zich afspeelde in 
en rondom borg Ekenstein bij 
Appingedam. Naast een toelich-
ting op en wandeling door het 
park door kunsthistorica en 
Roodbaarddeskundige Rita 
Radetzky, kregen deelnemers ook 
een rondleiding door Ekenstein 
èn, extra speciaal, een rondleiding 
door Borg Rusthoven, dat zich 

vlakbij Ekenstein bevindt. 
De Groninger borgen zijn een 
geschikte plek om een Groen 
Erfgoedcafé te houden. In de 
zomer van 2018 was landgoed 
Ewsum bij Middelstum uitvalsba-
sis. Er was een aantrekkelijk 
programma samengesteld met 
verschillende excursies op en rond 
Ewsum en Middelstum. Leden van 
de Historische Vereniging 
Middelstum verzorgden de bege-
leiding. Behalve van de restanten 
van de borg Ewsum en de prachti-
ge tuin kon men ook genieten van 
de verschillende monumentale 

gebouwen in Middelstum en kon 
met een enthousiaste deskundige 
de molen worden bekeken.  

Voor Bosch is het belangrijk dat er 
routes, met voor elk wat wils, zijn 
langs borgen, molens, kerken, 
orgels, tuinen/parken of bijzonde-
re landschappen of natuurgebie-
den: kortom langs verschillende 
pareltjes. ‘Wij moeten meer inte-
greren en af van het alleen maar 
voor eigen parochie preken. Wijs 
gelijkgestemden ook op elkaars 
organisaties of objecten en onder-
neem zo nodig gezamenlijke 

acties. Besturen moeten ook meer 
samenwerken vind ik. Je kunt 
elkaar op die manier helpen en 
versterken. Samen ben je immers 
zoveel sterker. En bovendien 
creëer je draagvlak. Elkaar ken-
nen, informeren, stimuleren en 
ondersteunen; dat is mijn motto.’ 

Terugkijkend ziet Bosch wel 
toekomst in het Groen Erfgoedca-
fé en hij zou het toejuichen als 
bijvoorbeeld ook het industrieel 
erfgoed bij het programma wordt 
betrokken.

Groen Erfgoedcafé 2020
De organisatie had voor dit voor-
jaar een bijeenkomst gepland in 
Nuis en Niebert met op het pro-
gramma ondermeer een lezing 
over stinzenplanten. Helaas moet 
dit vanwege het coronavirus tot 
nader order worden uitgesteld. 
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Oproep: bromfietsnostalgie 
gezocht! 
Voor de in april 2020 verwachte 
tentoonstelling over nostalgie is 
het MOW in Bellingwolde op zoek 
naar brommerliefhebbers. Was u 
tussen pakweg 1945 en 1990 de 
trotse bezitter van een brommer 
en hebt u een foto waarop u 
stralend poseert naast uw Puch, 
staat te sleutelen aan uw Kreidler, 
uw Zundapp staat op te poetsen of 
rondtoert op uw Honda? Dan 
plaatsen we die foto graag in de 
tentoonstelling.

Op vrijdag 27 maart van 16:00 tot 
20:00 uur kunt u in het MOW uw 
foto laten scannen. De foto mag 
ook via email worden opgestuurd 
maar let dan wel op het volgende. 
Die digitale foto moet kwalitatief 
goed zijn en een minimale be-
standsgrootte van 1 Mb hebben. 
Vermeld in het bericht in ieder 
geval naam, het jaar waarin, de 
plaats waar de foto genomen is en 

natuurlijk het type brommer.
Per persoon is ruimte voor één 
foto. Het museum maakt een 
selectie en bepaalt of en welke 
foto’s geschikt zijn om te gebrui-
ken. Kom langs op 27 maart of 
stuur uw foto vóór 3 april via een 
mail: info@museumdeoudewol-
den.nl. 
Beeld: Jos Lange, Groninger 
Archieven

Museum Wierdenland Ezinge
tot en met 13 april
Groningen, Kunstenaarspara-
dijs!? deel II
Tijdens de expositie Groningen, 
Kunstenaarsparadijs!? toont 
Museum Wierdenland werk van 
27 professionele hedendaagse 
Groninger kunstenaars: prachtige 
kunstwerken in verschillende 
stijlen en technieken. Er is aan-

dacht voor zowel de vergezichten 
van, als details uit het landschap. 
Felgekleurde schilderijen en 
kunstwerken met subtiele lijnen 
en kleurvlakken hebben een plaats 
in de tentoonstelling. Ook wordt 
de mens afgebeeld op zink, in klei 
en in andere materialen evenals 
de maaksels van de mens: karren 
en kasten. Teksten lichten de band 
van de kunstenaars met de pro-
vincie toe. In een tijdlijn wordt 
inzichtelijk gemaakt wat er aan 
kunst in Groningen (gemaakt) is 
vanaf de wierdentijd. 
Voor slechts 2 x € 2,- kunt u een 
klein kunstwerkje van één van de 
kunstenaars trekken uit het Pakje 
Kunst-automaat!  
Beeld: Museum Wierdenland 
Ezinge

Pictura Groningen
tot en met 26 april
Vrij!?
Deze groepsexpositie is een selec-
tie van 85 werken van 60 kunste-
naars die werken maakten rond 
het begrip VRIJ!? Groningen werd 
vijfenzeventig jaar geleden bevrijd 
maar hoe vrij zijn we eigenlijk en 
hoe vrij voelen we ons? De deelne-
mers bekijken vrijheid vanuit 
diverse perspectieven. 
De expositie is zo samengesteld 
dat het de toeschouwer de ruimte 
geeft om te ervaren hoe hij zich 
verhoudt tot de vrijheid die de 

kunstenaars zich permitteerden. 
In de eerste ruimte wordt ‘Vrij na 
‘45! Verworven vrijheden in 
portret’ verbeeld door leden van 
Stichting Drents Portret. In de 
tweede ruimte, grenzend aan de 
tuin met zicht op de Martinitoren, 
is een vrijheidskabinet ingericht 
en in de bovenzaal wordt de 
verbeelding van het uitroepteken 
en het vraagteken door de geselec-
teerde kunstenaars getoond.  

Verhildersum Leens
3 april tot en met 1 juni in het 
Koetshuis
Geurt Busser, waddenschilder uit 
liefde

Geurt Busser schildert uit liefde 
voor de natuur en het wad. Zijn 
kunst is een ode aan de schoon-
heid van het Waddengebied in 
prachtige aquarellen. De rust, de 
ruimte en de weidsheid van de 
Waddenzee en het natuurlijke 
licht boven een open horizon zijn 

Tentoonstellingen en activiteiten
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de steekwoorden die kenmerkend 
zijn voor de schilderijen van de 
waddenschilder Geurt Busser, 
waarmee hij landelijk en internati-
onaal faam verwierf. Grote wer-
ken, geschilderd op zijn boot of 
vanuit de vrachtwagen. Naast de 
aquarellen maakt Geurt Busser 
ook kleine landschapjes in Oost 
Indische inkt; met enkele lijnen 
zet hij zo de Waddenzee of de 
Noordpolder treffend neer.
www.verhildersum.nl/nl/agenda/
expositie-geurt-busser/

Fraeylemaborg Slochteren
tot en met 7 juni 
Tijdens de restauratie van de 
Fraeylemaborg zijn in het Koets-
huis twee kleinere tentoonstellin-
gen te zien.  

Scherven brengen geluk 
Onder de noemer Scherven bren-
gen geluk worden toevallige 
bodemvondsten getoond rondom 
de borg. Tijdens het werk van 
alledag op het landgoed Fraeyle-
maborg zijn de afgelopen decennia 
allerlei scherven gevonden en 
ingeleverd bij de conservator. 
Tijdens de huidige restauratie 
werd het plaatsje achter de borg 
tijdelijk afgebroken. Onder dit 
plaatsje zat een oude beerput, 
waarin vaak kapot serviesgoed 
wordt aangetroffen en dat was ook 
hier het geval. 

In samenwerking met het Noorde-
lijk Archeologisch Depot in Nuis 
werden alle bodemvondsten 
beschreven. Ook gaf het (NAD) 
objecten in bruikleen, die laten 
zien van wat voor soort voorwer-
pen de scherven deel uitmaakten. 
Het gaat vooral om gebruiksgoed 
uit de keuken, merendeels uit de 
18de en 19de eeuw. Het zijn maar 
eenvoudige fragmenten, maar ze 
vertellen een verhaal van eeuwen-
oude bewoning. 
In de tentoonstelling zijn ook 
scherven te zien uit de collectie 
van het nabijgelegen Stenenmuse-
um in Slochteren, gevonden 
door amateurarcheoloog
Kees Hartenhof (1920-2011) in de 
directe omgeving van het land-
goed Fraeylemaborg.

Koetshuis Fraeylemaborg
75 Jaar vrijheid
De bevrijding na vijf jaar Duitse 
bezetting werd in 1945 uitbundig 
gevierd. Er verschenen talloze 
feestprenten, keramiek met vrolij-
ke afbeeldingen en herinnerings-
voorwerpen. 
Een selectie hiervan, afkomstig uit 
de Jan Menze van Diepencollectie, 
is nu te zien in het Koetshuis.  Een 
kleurig bord heeft bijvoorbeeld het 
jubelende opschrift:  Een blijder 
dag / ik nimmer zag, 5 mei 1945. 
Ook vieren veel borden en bekers 
de terugkomst in Nederland van 
Koningin Wilhelmina na een 
vijfjarige ballingschap in Enge-
land. “Door Godes kragt / En 
Geallieerde magt / Is de 
Oranjestam / Weer hier gebragt” 
met een decoratie van wapperen-
de vlaggen en oranjeappeltjes. 
Op www.vandiepencollectie.nl is 
de hele verzameling van Jan 
Menze van Diepen (1905-1994) te 
bekijken. 

Museum Havezate Mensinge 
Roden
1 april tot en met 27 december 
Reis door de tijd 

Dit jaar staat Museum Havezate 
Mensinge in het teken van de tijd! 
2020 is een bijzonder jaar: zo’n 
jaartal met dubbele cijfers komt 
maar eenmaal per eeuw voor. Op 
de eeuwenoude havezate kondig-
de de klok al vaker zo’n uniek 
moment aan. Zo luidde in 1717 de 
Meidenklok van het dienstmeisje, 
de vaaspendule van de burge-
meester van Roden in 1818 en het 
Franse uurwerk van de adellijke 
dame in 1919. En nu, in 2020, is het 
de beurt aan de 3D-geprinte klok 
van de millennial! 
Met de tentoonstelling ‘Reis door 

http://www.verhildersum.nl/nl/agenda/expositie-geurt-busser/
http://www.verhildersum.nl/nl/agenda/expositie-geurt-busser/
http://www.vandiepencollectie.nl
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de tijd’ stapt u in een wereld vol 
gesnor, geklingel en getik, tand-
wieltjes en radartjes. Van pendu-
les, staande horloges en andere 
uurwerken tot de werkplaats van 
de klokkenmaker; de tentoonstel-
ling belicht de klok in al zijn 
facetten. Maar er is meer! Naast 
antieke en moderne klokken uit de 
collectie van horloge- en klokken-
maker Tjitte Talsma en die van 
Mensinge zelf, vertellen Mensin-
ges markantste bewoners over hun 
beleving van tijd. 

Veenkoloniaal Museum Veendam
22 maart tot en met 14 juni
Jannes de Vries (1901-1986); 
Overzichtstentoonstelling
Jannes de Vries was een prominent 
lid van de Groningse kunstenaars-
vereniging De Ploeg. Hoewel de 
schilder vooral bekend staat om 
zijn felgekleurde landschappen en 
de kunst die is ontstaan naar 
aanleiding van zijn buitenlandse 
reizen, maakte hij ook veel religi-
eus werk. In de jaren zestig kwam 
Jannes elke week naar Veendam. 
Hij gaf daar schilderles aan de 
leden van ‘Het Palet’, op dat 
moment de enige vereniging van 
amateur beeldende kunstenaars in 
Noordoost-Nederland.

Zelfportret Jannes de Vries met 
zijn vrouw, particuliere collectie

Groninger Museum
5 april tot en met 9 mei 2021
Pronkjewails, design uit heden en 
verleden
Gastconservator John Veldkamp 
heeft de vrije hand gekregen om 
het Starckpaviljoen naar eigen 
inzicht in te richten met keramiek 
en glas uit heden en verleden. De 
tentoonstelling toont een deel van 
de verzamelgeschiedenis van het 
Groninger Museum, maar laat de 
bezoeker vooral genieten van 
originele combinaties van prachti-
ge objecten die gearrangeerd zijn 
tot meesterlijke stillevens.
Veldkamp was eigenaar van de 
spraakmakende designwinkel 
John John’s, die ruim dertig jaar 
was gevestigd aan de Oude Kijk in 
’t Jatstraat in Groningen. Hij heeft 
in de jaren tachtig een belangrijke 
impuls gegeven aan toenmalig 
Groninger Museumdirecteur 
Frans Haks om eigentijds design 
te gaan verzamelen.
www.groningermuseum.nl/
museum/nieuws/pronkjewails

Het is verstandig om de websites 
te raadplegen van de vermelde 
musea. Deze kunnen gesloten zijn 
vanwege het coronavirus.
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