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Een ‘pareltje’ komt uit zijn oester
REPORTAGE

Deze zomer had
het vernieuwde
MuzeeAquarium
de deuren weer
willen openen.
Maar dit ‘pareltje
van Delfzijl’ komt
maar moeizaam
uit zijn oester.

ERIK VAN DER VEEN

Een van de pijlstaartroggen
ligt op zijn rug te chillen in
een hoekje van zijn bassin.
,,Die is een beetje gestoord’’,

lacht Pieter Haaksma. ,,Toen ik het
voor het eerst zag toen ik hier kwam
werken, dacht ik dat-ie dood was. Tot
ik hem een por gaf
met het schep-
net. Hij vindt
het gewoon
leuk om een
beetje op zijn
rug te liggen.’’

Sinds acht
jaar heerst
oud-visserman
Haaksma soe-
verein in de oude
Duitse bunker waar
de aquaria staan waaraan het Mu-
zeeAquarium zijn naam dankt.
Ook de afgelopen bouwperiode
waakte de 68-jarige Delfzijlster over
de onderwaterwereld in ‘zijn’ fort.
Terwijl alles om hem heen werd ge-
sloopt en nieuw opgebouwd, hield
Haaksma vijf maanden lang zijn ‘vis-
jes’ in leven.

Nee, thuis heeft hij nog geen
goudvissenkom staan. ,,Ik zit hier al
iedere dag tussen de vissen. Ja, ook
op zaterdag en zondag ga ik altijd
nog even kijken. Ik had niet veel met
vissen toen ik hier als vrijwilliger
kwam. Ja, uit het vet bij de visboer.
Maar je krijgt toch een band.’’

Laatst ging er een grote Noordzee-
tong dood, zegt Haaksma. ,,Die
noemden we The Boss. Hij was hier
misschien al wel vijftien jaar. Dat
vond ik écht heel erg. Gek hè: als vis-
serman op Zoutkamp heb ik tíg vis-
jes levend gestript. Zo uit het net de
ingewanden eruit. Nu zou ik het niet
meer kunnen.’’

Deze week is
het grote schoon-
maak in de bun-
ker. Haaksma en
‘assistenten’ Willem Di-
derich en Amber de Haan zijn
druk in de weer met bezem en water-
slang. ,,Dat hebben we vijf maanden
lang niet kunnen doen want tijdens
de sloop en nieuwbouw waren we af-
gesloten van de waterleiding. En we
zaten middenin een bouwput, dus
overal ligt zand.’’

Ook de aquaria zelf zijn aan ver-
versing toe, constateert Diderich.
,,Het wordt langzamerhand een
beetje groene soep’’, zegt de afgestu-
deerd mariene bioloog uit Stad. Nor-
maal wordt jaarlijks 45 kuub vers
zeewater per tankwagen aange-
voerd voor de veertig verzamelde
vissoorten uit Noord- en Wadden-

zee, van pui-
taal tot zee-
baars en van

pieterman tot
kathaai. Diderich

hoopt dat het tegen de
zomer weer kan als de onbe-

gaanbare bouwput rond de nieuw-
bouw eenmaal is opgeruimd.

Binnen is alles en iedereen er al
helemaal klaar voor om een nieuwe
start te maken, laat Haaksma zien
tijdens een kleine rondleiding. Wat
ooit het recreatiebad van het vroe-
gere tropisch zwemparadijs Aquari-
om was, is nu volgestort met ce-
ment. Daar staat het prehistorische
hunebed van Heveskes – onder de
rook van Delfzijl – al opgeknapt en
wel te wachten op de rest van de col-
lectie Archeologie en Geologie. Bo-
venop het wedstrijdbad is een nieu-
we vloer gelegd voor de scheep-
vaartcollectie. Daaronder – letterlijk
op de zwembadtegeltjes – komen
opslag- en werkruimtes.

Ja, beaamt Haaksma: het ziet er al-
lemaal prachtig uit. En tóch: ,,Ik mis
het oude museum wel een beetje.
Het was misschien wat rommelig,
met veel kleine hokjes en ruimtes,
maar ook gezellig. Het is wat je ge-
wend bent, hè. Maar goed, dat gaat
hier vast ook weer groeien. Uitein-
delijk.’’

‘Ik had niet veel
met vissen. Of ja,
uit het vet bij
de visboer’

Hoge ambities versus dijk en geldgebrek
Het geduld wordt op de proef gesteld,
maar het geloof in een mooie nieuwe
toekomst blijft. Het MuzeeAquarium
had deze maand los gewild met de
inrichting, maar moet nog even wach-
ten. Het gebouw is klaar, rondom is
het nog een puinhoop.
De gemeente Delfzijl wacht met de
aanpak van de bouwput nu water-
schap Noorderzijlvest nog studeert op
de verhoging van de achterliggende
zeedijk. Het museum heeft de opening
naar eind dit jaar geschoven.
,,Onze mensen kunnen al nauwelijks
binnenkomen door de modder, laat
staan de verhuiswagens met de col-
lectie die nu ligt opgeslagen in het
centraal museumdepot in Nuis’’, zegt
Martin Hillenga. De (streek)historicus
en publicist bedacht samen met colle-
ga Willy van der Schuit het concept

voor het ‘MuzeeAquarium 2.0’.
,,Een verborgen parel’’, noemt Hillen-
ga de collectie die sinds 1960 in
Delfzijl is opgebouwd. Straks worden
al die verzamelde schelpen, scheeps-
modellen en -motoren en archeologi-
sche bodemvondsten met nieuwe
interactieve (3D-)technologie aan
elkaar geregen tot de ‘verhalen van
Delfzijl’ en de eeuwenoude geschiede-
nis van stad, haven en zee.
Ondertussen wil het echter ook nog
niet erg lukken om bij fondsen bijna
800.000 euro binnen te halen voor
het 2,3 miljoen kostende museum.
,,We zitten op de helft. We willen niet
bezuinigen op de ambities, dus moe-
ten we onze plannen faseren.’’ Voor
de directeur die nu wordt gezocht ligt
er een schone taak om onder meer
daaraan nieuwe impulsen te geven.

De populaire pijlstaartroggen zwemmen hun rondjes voorlopig nog even zonder publiek: pas eind dit jaar
verwacht het MuzeeAquarium de deuren te kunnen openen. FOTO’S JAN ZEEMAN

Terwijl het museum werd vernieuwd waakte Pieter Haaksma (midden) met Am-
ber de Haan en Willem Diderich over het welzijn van de ‘visjes’.

De bouwput rond het nieuwe ZeeAquarium wordt pas opgeruimd als er duidelijk-
heid is over de verhoging van de zeedijk (voorgrond).


