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Voorwoord
Wie had op 1 januari 2020 kunnen voorspellen hoe

van Wijngaarden als bestuurslid. Hij zat vanaf oktober

bizar het jaar zou verlopen? Het jaar begon prima

2003 in het bestuur en stond ruim 17 jaar lang klaar

voor de stichting met relatief veel bezoekers in de

voor het bestuur met vooral juridisch advies. Hij heeft

eerste maanden tot… 16 maart. Het coronavirus

ook een belangrijke rol gespeeld bij de verhuizing van

sloeg toe en het museum moest de deuren gesloten

het museum. Bedankt Peter, voor de vele jaren waarin je

houden.

ons hebt gesteund.

In juni mochten de deuren weer geopend worden en

Een vreemd jaar, 2020. Ook de jaarlijkse afsluiting kon

gelukkig wisten de bezoekers ons te vinden! De zo

niet doorgaan, maar gelukkig hebben alle medewerkers

mermaanden waren prima. Dit resulteerde toch nog in

een kerstpakket gekregen. Een pleister op de wonde…

16.046 bezoekers in 2020. Helaas moest het museum
vanaf 15 december haar deuren weer sluiten in verband

Blijf allen gezond en we blijven hopen op een beter 2021.

met de coronamaatregelen.
Greet Doornbos, voorzitter
Het bestuur is in 2020 als volgt samengesteld:
•

Mevrouw G.H. Doornbos-Oomkens, voorzitter

•

De heer ir. H.T.T. Leenders, penningmeester

•

De heer mr. H.N. Wessels, secretaris

•

Mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff

•

Mevrouw G.J. Koers

•

De heer H. Havinga

•

De heer mr. P. van Wijngaarden

Tijdens de laatste bestuursvergadering van het jaar, op
14 december, hebben we afscheid genomen van Peter

Vrijwilligers achter de balie.
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De glazen pui van het
MuzeeAquarium.

Bezoekers in het
museum volgen de
1,5-meter looproute.
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Inleiding: een uitzonderlijk jaar
Voor alle musea, alle vrijwilligers en alle bezoekers

werd ingevoerd. Zij moesten bezoekers ook steeds wij

was 2020 een uitzonderlijk jaar. Het MuzeeAquari-

zen op de hygiënemaatregelen en de registratieplicht.

um mocht zich in de eerste maanden verheugen op
een stijgend bezoekersaantal ten opzichte van de

Toch kon de toestroom van bezoekers in de tweede

voorgaande jaren: een groei van 6,5%. Daaraan

helft van het jaar het verlies van inkomsten niet meer

kwam abrupt een einde toen op zondag 15 maart

goedmaken. Gelukkig kwamen er verscheidene com

de musea moesten sluiten van overheidswege, als

pensatiemogelijkheden op ons pad, zodat we het jaar

maatregel om de verspreiding van corona tegen te

niet met een verlies hoefden af te sluiten.

gaan.
Vanaf dat moment was het stil in het museum. Maar

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het museum 2020

achter de schermen werd doorgewerkt: hoe kunnen

heeft ingevuld. De financiële verantwoording is terug

we het museum straks weer veilig openen met in-

te vinden in een ander document: de jaarrekening 2020.

achtneming van de 1,5 meterregel, hoe houden we
contact met onze vrijwilligers, onze donateurs en

Cynthia Heinen, directeur

ons publiek, hoe overbruggen we het inkomstenverlies etc. En afdelingen van het museum, zoals de administratie, de facilitaire dienst en het zeeaquarium
moesten in bedrijf blijven, of er nu publiek kwam of
niet.
Iedereen was blij dat we halverwege het jaar weer open
mochten. Ook al was het met beperkende maatregelen;
de bezoekers kwamen weer. Voor de baliemedewerkers
was het intensiever dan vroeger, zeker toen het mond
kapjesadvies en later in het jaar de mondkapjesplicht
5

Jaaroverzicht van activiteiten
Tot en met het einde van de kerstvakantie, op 5

via de lokale media kreeg het museum vele objecten

januari, was de tentoonstelling ‘Op doorreis naar

aangeboden, van de bekende theelepeltjes met stads

Delfzijl’ nog te zien, ter gelegenheid van het 135-

wapens tot onverwachte vondsten zoals een melkkan

jarig bestaan van de spoorlijn Groningen-Delfzijl en

netje met opdruk van het geheelonthouders koffiehuis

de renovatie van het station van Delfzijl.

te Delfzijl.
De tentoonstelling werd op 31 januari geopend met

Vanaf 1 februari konden bezoekers de tentoonstelling

een lezing van dr. Egge Knol, conservator cultuurge

‘Groeten uit Delfzijl, stadsgezichten en souvenirs’ be

schiedenis en oude kunst van het Groninger Museum,

zichtigen. De tentoonstelling schetste een beeld van

die onlangs uit zijn privécollectie een aantal souvenirs

oud Delfzijl aan de hand van – uitvergrote – ansichtkaar

van Delfzijl aan het museum had geschonken. Hij gaf

ten en souvenirs van de havenstad. Dankzij een oproep

een verklaring voor de fouten op ansichtkaarten: het al
gemeen gebruik van niet-plaatsgebonden foto’s, zoals
een reddingsboot, maar ook schrijffouten die ontstaan
waren doordat de kaarten in vroeger tijden in Duitsland
werden gemaakt. Bezoekers waardeerden vooral de
herkenbaarheid: de beelden van Delfzijl zoals het in hun
jeugd was.
Vanwege de tijdelijke sluiting werd deze expositie ver
lengd tot en met de zomervakantie. Het thema leende
zich daar overigens prima voor: de vele toeristen die in
eigen land bleven dit jaar, vonden het strandtafereel en
de nostalgische beelden ook interessant.

Tentoonstelling Groeten uit Delfzijl.
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Bruiklenen voor de tentoonstelling Joods familieverleden van Delfzijl.

Het jaar 2020 was ook het jaar waarin veel activiteiten

ken van een film konden diverse verhalen en objecten

waren gepland rondom het feit dat Nederland 75 jaar

worden verzameld, waarmee de tentoonstelling vorm

geleden bevrijd was van de Duitse bezetting. In Delf

kon krijgen.

zijl waren diverse activiteiten gepland, onder andere
de onthulling van het monument voor de voormalige

Op 12 september stond er een nieuwe expositie, met

Synagoge in het centrum. Deze onthulling vond plaats

als thema ‘Amsterdamse school in Delfzijl, architectuur

op 12 maart, gevolgd door de opening van een tentoon

en vormgeving’. Een officiële opening met genodig

stelling over het Joodse familieverleden van Delfzijl in

den en een lezing door deskundige Anja Reenders kon

het MuzeeAquarium. Deze expositie was niet ingericht

helaas niet plaatsvinden vanwege de corona-maatre

in de wisselzaal, want daar zou een expositie over de

gelen: handhaving van de 1,5 meter-regel zou dan niet

bevrijding en wederopbouw van Delfzijl volgen. Maar die

mogelijk geweest zijn.

moest worden uitgesteld, omdat alle bevrijdingsjubileu

Maar de tentoonstelling zelf werd goed ontvangen:

mactiviteiten na 15 maart werden uitgesteld.

sommige bezoekers en vrijwilligers vonden het zelfs de

De belangstelling voor de tentoonstelling over de Jood

mooiste tentoonstelling tot nu toe.

se families was heel groot: in samenwerking met de

De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door een

Werkgroep 4 mei Delfzijl en met Spinbarg voor het ma

groot aantal bruikleengevers, waaronder de gemeente
7

Delfzijl, Boerma’s Antiekhoeve uit Uithuizen, Stichting

vervallen. Ook Delfsail werd uitgesteld, hét evenement

Monument en Materiaal te Groningen, Stichting meu

van Delfzijl waar het museum met een educatief pro

belfabrikant J. Huizinga, Museum Stad Appingedam en

gramma en een wisseltentoonstelling bij zou aanslui

particuliere bruikleengevers.

ten. De voorbereidingen waren in 2020 begonnen en
zullen doorgeschoven worden naar een later jaar.

In de Rabozaal, de multimedia- en ontvangstruimte van
het museum, was een expositie ingericht met als thema

Tijdens de sluitingsperiode heeft het museum wel ob

Visserij.

jecten uitgeleend voor educatieve doeleinden aan een
basisschool en een kinderdagopvang die bezig waren

Vanwege de corona-maatregelen en het verbod op eve

met het thema ‘Onderwaterwereld’. Omdat deze acties

nementen moesten helaas ook de Dag van de Bouw en

als promotie van het museum worden beschouwd, is

het Water (juni), Dag van de Bodemschatten (oktober)

het lenen kosteloos.

Beelden van de tentoonstelling Amsterdamse school in Delfzijl.
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werkboekje gemaakt, met stickers en opdrachten en
middels een pilot hebben basisscholen in 2020 dit kun
nen uitproberen. Een stadswandeling met opdrachten
is onderdeel van ‘Delfzijl als Vestingstad’. Het project
kan nog vele jaren worden ingezet tijdens schoolbezoe
ken aan het museum: leerlingen kunnen zelfstandig of
in groepjes van twee de opdrachten uitvoeren en later
met hun docent en een museummedewerker evalueren.
In 2020 is een begin gemaakt met een lesplan rond
het aquarium en het thema ‘Onderwaterwereld’. Het op
drachtenboekje dat hiervoor wordt gemaakt, kan zowel
door basisscholen als door individuele bezoekers wor
den gebruikt.

Affiche tentoonstelling Amsterdamse school.

Het museum was in 2019 gestart met twee educa
tieve lespakketten over de historie van Delfzijl als
vestingstad en over de historie van het verzamelen.
Het eerste project is vooral voor de bovenbouw van
de basisscholen geschreven, het tweede meer voor
de onderbouw. Bij beide projecten is een aansprekend

Rabozaal tentoonstelling over visserij.
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Jonge bezoeker groet de bultrug bij de entree.

Corona-maatregel, kuchschermen bij
de balie.

Memoryspel van oud Delfzijl.
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Bezoekers
Het museum heeft in 2020 toch nog 16.046 bezoe-

of de provincie Groningen komt, maar uit andere gebie

kers mogen ontvangen. Dat was beduidend lager dan

den in Nederland. Het percentage bezoekers uit het

in de voorgaande jaren (in 2018: 20.230 en in 2019

buitenland is klein, in het tweede gedeelte van het jaar

25.359), maar de oorzaak daarvan is bekend. Zonder

was het voor toeristen uit het buitenland ook nauwelijks

corona hadden we de 25.000 zeker nog overtroffen,

mogelijk Nederland te bezoeken.

want juist in maart waren afspraken gemaakt voor
het aanbieden van arrangementen aan touropera-

Aan de hand van de kassaregistratie van de bezoekers

tors. De touringcarparkeerplaatsen naast het mu-

bij de entree wordt aan het einde van het jaar een tabel

seum waren klaar voor gebruik en er waren afspra-

opgesteld, waaruit af te lezen is welk type entreekaart

ken gemaakt met het nabijgelegen Eemshotel voor

het meest populair is. De familiekaart is nog steeds erg

groepsarrangementen.

in trek: een aanbod met korting voor gezinnen of opa en

Bijzondere bezoekers waren dit jaar de zogenaamde
Hunebedhoppers: een groepje jonge mensen die een
hardlooproute rond de hunebedden in Drenthe hadden
bedacht, maar ook graag wilde weten of ze een rondje
om het hunebed in het MuzeeAquarium konden lopen.
Het museum vond het een leuk initiatief en heeft ze met
open armen ontvangen. Van de activiteit is een filmpje
op YouTube geplaatst.
De bezoekers worden bij binnenkomst gevraagd naar
hun postcodecijfers, zodat de herkomst kan worden
vertaald in een taartdiagram met procentaanduiding:
het blijkt dat het gros van de bezoekers niet uit Delfzijl

Fotomoment bij het hunebed.
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Overzicht bezoekersaantallen 2020 in procenten op basis van postcodecijfers

GEBIED

AANTAL

%

Gemeente Delfzijl

1443

9%

Provincie Groningen

3748

24%

Rest Nederland

10213

66%

Buitenland

237

2%

totaal Nederland

13961

91%

15405

100%

totaal aantal bezoekers waarvan de
postcodecijfers zijn gevraagd

2018

2019

Gemeente Delfzijl

2%
11%
20%

17%

2020
2%

Provincie Groningen

13%

9%

24%

Rest Nederland

44%
45%

Buitenland

70%
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66%

oma met kleinkinderen. Ook de museumkaart blijkt elk

15 personen niet mogelijk. Een uitzondering hierop was

jaar voor meer publiek te zorgen.

het bezoek van de Raad van Commissarissen van rederij

Verder is het museum aangesloten bij de Nationale Cul

Wagenborg, één van de sponsoren van het museum: zij

tuurcadeaukaart: hier is in enkele gevallen gebruik van

konden wel hun vergadering in het museum organise

gemaakt.

ren, omdat hun groep uit drie families bestond.

Het aantal groepsbezoeken lag dit jaar lager dan anders:

Het MuzeeAquarium is dagelijks geopend van 10:00 uur

vanwege de beperkende maatregelen waren rondleidin

tot 17:00 uur.

gen, feestjes, jubilea en ook vergaderingen boven de
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0

0

Schema van bezoekersaantallen gesorteerd op entreebewijzen.
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1350
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Bezoekers in het Museum.
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Donateurs, fondsen,
subsidiegevers en sponsoren
Het museum kon het jaar 2020 financieel gelukkig

In de eerste dagen van 2020 heeft het museum bij de

positief afsluiten. Dat is voor een belangrijk deel te

provincie Groningen een aanvraag ingediend voor de

danken aan de subsidiegevers en sponsoren, die on-

meerjarensubsidie in het kader van de provinciale cul

danks de beperkte mogelijkheden van het museum

tuurnota 2021-2028. Helaas heeft de Kunstraad ge

om geopend te zijn, toch besloten de toegezegde

adviseerd om deze aanvraag af te wijzen en heeft de

steun te continueren.

provincie dit advies overgenomen. Omdat het museum
zich niet herkende in de omschrijvingen als ‘bezoekers

Daarnaast waren vanwege coronaschade extra fond

centrum’, ‘onvoldoende raakvlakken met de collectie

sen en subsidiemogelijkheden in het leven geroepen,
waar het museum ook mee geholpen was. Zo ontving
het museum van het Mondriaanfonds een mooi bedrag
in het kader van de compensatieregeling voor musea
met meer dan 7.500 betalende bezoekers. Van een
fonds dat anoniem wenst te blijven ontving het muse
um een even groot bedrag, onder voorwaarde dat het
besteed zou worden aan de collectie en de presentatie
daarvan. De provincie riep de compensatieregeling in
het leven voor ondernemers die aanpassingen hadden
moeten doen om de 1,5 meterregel te kunnen waar
maken binnen hun bedrijf: van de investering kon 50%
worden teruggevraagd: ook hiervan heeft het museum
gebruik gemaakt. De gemeente Delfzijl heeft eveneens
een compensatiesubsidie verstrekt.

Werkzaamheden rond het MuzeeAquarium.
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Groningen’ en het op de oude situatie gebaseerde ge

bekendheid gegeven via de lokale radio, regionale kran

schetste beeld van het museum, is een bezwaarproce

ten en in de gemeente Delfzijl zijn huis aan huis flyers

dure gestart. Ten tijde van het schrijven van dit jaarver

verspreid. De actie leverde 75 nieuwe donateurs op.

slag loopt deze procedure nog.

Tegelijkertijd met de actie heeft het museum een aan
koopfonds opgericht: alles wat donateurs meer geven

Aan het einde van 2020 heeft het MuzeeAquarium

dan de gevraagde minimum bijdrage van 20 euro, wordt

een donateurswervingsactie opgezet: hieraan werd

in het aankoopfonds gestort.

De boei in de tuin van het MuzeeAquarium.

Aandacht voor de donateursactie.
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Collectie en depot
De collectie van het MuzeeAquarium bestaat uit een

een melkkannetje en een scheepsklok die ooit hebben

natuurhistorisch en een cultuurhistorisch gedeelte,

toebehoord aan de Kriegsmarine. Ze werden terugge

en een zeeaquarium. Het natuurhistorisch gedeelte

vonden op een in de oorlog geconfisceerd schip, dat

omvat een collectie schelpen, gesteenten, minera-

naar Polen was gegaan. De Nederlandse eigenaar heeft

len en fossielen. Het cultuurhistorisch gedeelte om-

de objecten daarna nog jarenlang in gebruik gehad en

vat een collectie archeologie, historie van Delfzijl en
de regio en scheepvaarthistorie. De collecties zijn
verbonden in het verhaal dat wordt verteld in het
rariteitenkabinet: over het ontstaan van het museum en de vele scheepvaartsouvenirs op natuur- en
cultuurgebied die de basis vormden van de huidige
collectie.
Het zeeaquarium is een bijzonder onderdeel met een
levende ‘collectie’ vissen en kleine zeedieren uit de
Noordzee en de Waddenzee, ongeveer 30 soorten. In

Schenking van opgezette schildpad.

het afgelopen jaar heeft het museum geïnvesteerd
in het aquarium, door de plaatsing van een biologisch filter en een eiwitafschuimer en het aantrekken van een marine-bioloog.
De collectie is dit jaar uitgebreid met een 26-tal schen
kingen. Zo is het een mooi effect van de wisselten
toonstellingen dat bruikleengevers na afloop van de
tentoonstelling besluiten dat het museum de geleende
objecten mag houden. Een opvallende schenking betrof

Schenking van koralen en in zee gevonden fossielen.
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Het museum krijgt regelmatig scheepsmodellen en
scheepsattributen aangeboden, maar kan niet alles
aannemen: er wordt geselecteerd op datgene wat past
in de collectie en een verbinding heeft met de haven van
Delfzijl of met de provincie Groningen. Zo werd dit jaar
een scheepsdagboek van de Delfzijlster loodsboot Cas
tor geschonken, uit 1955/56.
In 2020 zijn foto’s en teksten met betrekking tot objec
ten uit de collectie toegevoegd aan de website ‘Digitaal
museum’ van de Provincie Groningen. Daarnaast is de

Vitrine over het loodswezen in Delfzijl.

collectie te vinden via DIMCON, de site van Collectie
Nederland.
De totale collectie van het MuzeeAquarium omvat zo’n
8000 objecten, waarvan ongeveer 60% is geregis
treerd in Adlib. Adlib heeft een eigen cloud waarin de
objectregistratie toegankelijk is voor musea:
www.thecollectioncloud.nl.
Het bestuur heeft in 2020 besloten om de collectie
actief uit te breiden op het terrein van de historie van
Delfzijl en de regio. De zichtbare collectie was tot de
nieuwe inrichting van het museum vooral gericht op
scheepvaart, maar ook op het gebied van deelthema’s

Hoek scheepvaart met antiek duikerspak.

als Amsterdamse School-architectuur en de Tweede
toen het schip uiteindelijk werd verkocht, mocht zijn

Wereldoorlog wordt actief verzameld.

dochter meenemen wat ze wilde bewaren en zij heeft
het vervolgens aan het museum geschonken.
18

Communicatie en PR
Aan het begin van 2020 is gestart met het maken

de acties opgezet. Zo was er een kleurwedstrijd voor

van een promotiefilm over het museum, in de vorm

kinderen: de winnende inzendingen hebben een aantal

van een rondleiding langs de verschillende afdelin-

maanden in de ‘etalage’ van het museum gehangen, zo

gen waarbij vrijwilligers het bijbehorende verhaal

dat wandelaars langs het museum ze toch konden zien,

vertellen. Deze film is gemaakt door de Videoclub 76

ook al was het museum gesloten. De winnaars hebben

uit Delfzijl en het project is financieel ondersteund

hun prijs helaas niet in het museum in ontvangst kunnen

door de Mauritsfundatie uit Delfzijl. De film is be-

nemen, maar hebben de prijzen per post ontvangen.

doeld om te laten zien aan belangstellenden in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, die zelf niet in staat

Het museum heeft ansichtkaarten laten drukken naar

zijn om het museum te bezoeken.

voorbeeld van historische ansichten van foto’s van oud
Delfzijl en deze kaarten zijn door vrijwilligers voorzien

Om tijdens de verplichte sluitingsperiode toch contact

van een handgeschreven bemoedigende boodschap

te blijven houden met de bezoekers zijn verschillen

en verspreid in de verzorgings-, verpleeg en bejaarden
tehuizen van Delfzijl en omstreken. De actie werd heel
positief ontvangen.
De gemeente Delfzijl was ondertussen bezig met de
productie van een memoryspel van Oud Delfzijl, in sa
menwerking met het MuzeeAquarium. De foto’s kwa
men deels uit het gemeentearchief en deels uit de
museumcollectie en het museum heeft ook de beschrij
vingen aangeleverd. Het spel is met name gericht op ou
dere inwoners die aan dementie of Alzheimer lijden, in
de hoop dat zij juist de foto’s en situaties uit hun jeugd
nog herinneren. De spellen zijn inmiddels uitgegeven en

Kleurplaat.
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verspreid, maar ook te koop aangeboden in de museum

Delfzijl flyers verspreid waarop aan de ene zijde infor

winkel.

matie stond over de lopende expositie en aan de ande
re zijde hoe je donateur kon worden. De actie was een

In 2020 zijn twee nieuwsbrieven verschenen. Het mu

succes: 70 nieuwe donateurs hebben zich aangemeld.

seum heeft middels verspreide persberichten meerde

Hun bijdrage wordt zeker gewaardeerd, maar ook hun

re malen in de lokale media gestaan.

toezegging voelt als een steun in de rug, zeker in deze
bijzondere tijd.

Aan het einde van het jaar is een actie gestart om do
nateurs te werven. Huis aan huis zijn in de gemeente
Bijeenkomst in de
Rabozaal.

Overhandiging van
de film over het
MuzeeAquarium.

Ansichtkaarten van oud Delfzijl.
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Organisatie en personeel, VVV
Het MuzeeAquarium is een stichting met een be-

aan het museum. De medewerkers van de VVV ontvan

stuur bestaande uit zeven leden. De dagelijkse lei-

gen dezelfde informatie als de museummedewerkers,

ding ligt bij het managementteam, bestaande uit

via mailings en interne nieuwsbrieven.

de directeur en de manager voor facilitaire en tech-

Het werven van nieuwe vrijwilligers was in 2020 niet

nische zaken. De directeur is ook verantwoordelijk

mogelijk en ook stageplaatsen bleven onbemand, in

voor de collectiegroepen, de pr en de samenwerking

verband met de corona-voorschriften.

met andere instellingen.

Ondanks dat we elkaar een lange tijd niet konden zien,
is de betrokkenheid gebleven en hopen we in 2021 de

Het museum wordt gedragen door 70 vrijwilligers, ver

draad weer op te kunnen pakken op een veilige en ver

deeld over de collectiegroepen scheepvaart, gesteen

antwoorde manier, zodat de vrijwilligers zich weer thuis

ten en fossielen, archeologie, aquarium en collectiere

voelen in hun museum en we samen de bezoekers weer

gistratie. Daarnaast zijn er nog diverse afdelingen, zoals

een hartelijk welkom kunnen geven.

de administratie, de tentoonstellingengroep, de balie
medewerkers en de gidsen. De maandag is al jaren de
vaste vrijwilligersdag, waarop de meeste collectiegroe
pen aanwezig zijn.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werk
zaamheden. Sinds 2019 heeft het bestuur zich gecon
formeerd aan de Code Cultural Governance en is er een
bestuursreglement en een directiereglement opge
steld. De directeur is met een aanstelling voor 0,5 fte
de enige betaalde kracht; het salaris blijft binnen de
grenzen van de Wet Normering Topinkomens.
Het museum deelt de balie en de winkel met de VVV

Vrijwilliger Tjibbe Noppert kreeg een lintje, onder andere voor zijn

Eemsdelta. De VVV betaalt hiervoor maandelijks huur

40 jaar inzet voor het msueum.
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