Beelden in de openbare ruimte in de gemeente Delfzijl
Het thema van deze Open Monumentendag “Symboliek en iconografie” leent zich heel goed om eens
met een meer dan oppervlakkige blik naar beelden te kijken. Het roept een aantal vragen op. Kijkt u
weleens bewust naar een beeld in uw omgeving? Ziet u dan bewust het beeld of de symboliek, die er
achter schuil gaat? Bestaat er trouwens wel een beeld zonder symboliek? Ook kun je je afvragen of
een beeld met treffende symboliek uit kan groeien tot een icoon in het landschap.
Kijkt u dagelijks naar een beeld, bewust van haar symbolische lading of is het een vertrouwd beeld in
uw omgeving? Als u nooit naar een beeld kijkt op zoek naar de inspiratie van de beeldhouwer en de
symboliek, die de kunstenaar er in heeft gelegd, dan is er tijdens deze Open Monumentendag alle
gelegenheid voor om naar de beelden in de gemeente te kijken. Veel plezier bij uw zoektocht naar
inspiratie en verbeelding. Hieronder een paar voorbeelden, ook na de Open Monumentendag zijn de
beelden in de publieke ruimte te bekijken.
In de gemeente Delfzijl staat een aantal bijzondere beelden.

“Twee zeilen in de golven” (1)
Bij Kadijk, in de waterpartij rond het
appartementengebouwstaat het beeld
“Twee zeilen in de golven”. Het is gemaakt door Jan
van Eijl, die leefde van 1926-1996. Het is een sierlijk
beeld, dat op het oog een abstract geheel vormt, maar
als men de titel kent, dan zien de verticalen eruit als uit
de golven oprijzende zeilen. Van Eijl had een voorliefde
voor gladde organische vormen, voor het spel van licht
en donker, voor brede thema’s als evolutie en
natuurlijke processen. Gelegen tegen de dijk vormt het
een verbinding van land en water.

“100 jaar Kon. Zeil- en Roeivereniging Neptunus” (2)
Aan de Kustweg ten noorden van de spoorlijn, staat op een grasveld voor de Kustweg- flat een groot
beeld, voorstellende de drietand van Neptunus, de
god van de zee, staande op een krans van uit
omhoog stekende bladvormige delen. De maker is
Jan Wessels. Hij maakte dit beeld in 1976 ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zeil-en
Roeivereniging Neptunus.

Het “Ede Staal monument” (3)
Op de zeedijk, aan de noordkant van het Eemshotel staat een intrigerende spits toelopende zuil
omwonden door een roestvrij stalen band met er op tekst van het lied “Credo, mien bestoan” van de
beroemde Groningse liedjeszanger en dichter Ede Staal. Cris Verbeek uit Blijham maakte dit
eerbetoon en herinnering aan deze markante Groninger, die in juli 1986 overleed. Verbeek verbeelde
met zijn beeld de markante figuur van Ede, terwijl ook de teksten van Ede met kop en schouders
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boven die van andere liedjesschrijvers uitsteken. Ede vraagt zich af wat zijn bestaan inhoudt en
vraagt dit aan de wind, de vogels en de zee, maar die geven geen antwoord. In de avondlucht
overdenkt hij zijn leven en concludeert, dat er een tijd van komen is en een tijd van gaan en alles wat
daar tussen ligt is zijn bestaan. De Groningse tekst van het lied luidt
1e couplet:
“Ik vroag de wind moar dij verstaait mie nait
Ik vroag de zee dij zingt heur aigen laid
Geef mie de nacht din heb ik onderdak
Doarom, doar- om zing ik”
2e couplet:
“Ik zai de vogels tegen d’oavondlucht
Ik denk mien leven in n vogellucht
Geef mie de nacht din heb ik onderdak
Doarom, doarom zing ik”
3e couplet:
“Ik wait, der is n tied van komen
En een tied van goan
En alles wat er tussen ligt is mien bestoan”

“Video Clip Folly” (4)
Op de dijk ten zuiden van het Eemshotel staan nog twee beelden. De ene is een groot futuristisch
kunstwerk dat in 1988 in opdracht van Coop Himmelb(l)au, een architectengroep uit Wenen en Los
Angeles voor de tentoonstelling “What a Wonderful World” in het Groninger Museum. Het
kunstwerk stond naast het museum voor video vertoningen. Via een bolle loopbrug kom je in het
gebouw waar wanden en vloeren niet haaks ten
opzichte van elkaar staan en desoriënterend werken.
Video Clip Folly is een typisch voorbeeld van het
deconstructivisme: een verzamelnaam voor chaotisch
ogende en gefragmenteerde architectuur met vaak
scheve daken, vloeren en wanden. De achterliggende
gedachte van deze postmoderne stijl is om de
verwarring en onzekerheid van de samenleving te
vertalen naar bouwkunst.
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“Het Loodsmonument” (5)
Het andere beeld is het Loodsmonument ter
nagedacht aan de loodsen, die in de loop van
de jaren, vooral in de 19e eeuw, op zee zijn
omgekomen. Het is in 1922 gemaakt door de
steenhouwers Noorda-de Vries. Op de zijkant
staat een gedicht van A.G. Windt, dat luidt:
“Al STAART GE OOK NOG ZOO DROEF EN STRAK
OP ’T ZILTE WATERVLAK
AL HOOPT GE STEEDS BIJ DAG EN NACHT
OCH, DROEVEN ,’T IS VERGEEFS GEWACHT
DE ZEE IS DOOF VOOR AL UW GEWEEN
EN HOUDT WAT IN HAAR SCHOOT VERDWEEN”

“Een zee van kunst” (6)
Bij het gemeentehuis van Delfzijl is in 1990 na de
gemeentelijke herindeling met de gemeenten
Bierum en Termunten een beeldenpartij
geplaatst door Hans Mes uit Groningen. De
beeldenpartij heet “Een zee van kunst”. Bronzen
vormen als vliegende meeuwen gespiegeld
tegen een glazen lucht. De dukdalven van basalt
zijn bakens op de dijk. De entree van het
gemeentehuis is als een zee met schuim van
golven op de treden. Zo is Delfzijl als de grens tussen land en zee.

“Maigret, boek en beeld” (7)
Aan de noordzijde van de parkeerplaats voor het
gemeentehuis bij de ingang van de Landstraat staat
op een paal een geopend boek. Op de bladzijden van
het boek staat “ George Simenon en Maigret in
Delfzijl”. Samen met het beeld van Maigret, dat op de
hoek Rijksweg-Ringenum in het plantsoen staat,
vormen ze een aandenken aan het boek van Simenon
“Un crime en Hollande”, dat in Delfzijl speelt. Het
beeld aan de Rijksweg is in 1966 gemaakt door Pieter
d’Hont.
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“Zwaantje” (8)
Aan de parkeerplaats bij het politiebureau staat “Zwaantje”, het beeld herinnert ons aan
verzetsgroep Zwaantje, die in de Tweede Wereldoorlog mensen naar
Zweden smokkelde en strategische berichten naar Londen seinde.
De groep, onder leiding van dokter Oosterhuis werd verraden en
gearresteerd. De leden werden veroordeeld en naar een
concentratiekamp gestuurd; anderen werden tewerk gesteld in
Duitsland. De meesten overleefden, zeker twee overleefden het
concentratiekamp niet. Twee ander werden vlak voor de bevrijding
gefusilleerd door de Duitsers.
Het beeld toont een zwaan die opstijgt van de boeg van een schip.
Het is in 1970 vervaardigd door Jan Wessels.

“Oorlogsmonument “40-45” (9)
Op de parkeerplaats voor het gemeentehuis aan de Johan van den
Kornputplein staat het oorlogsmonument, gemaakt in 1950 door
Thees Meesters (1908-2002). Het
werd onthuld op 1 mei 1950.
Het oorlogsmonument is een gedenkzuil van witte kalksteen. De
zuil heeft de vorm van een tulp en is geplaatst op een vierkant
voetstuk. Het gedenkteken is 3 meter 40 hoog.
De tekst op de voorzijde van het voetstuk luidt:
“VOOR HEN
DIE VIELEN”
Op de achterzijde van het voetstuk zijn de jaartallen 1940-1945
aangebracht.
Symboliek
De tulp staat symbool voor de Nederlandse gemeenschap in het
algemeen en de Delfzijlse in het bijzonder, die na de moeilijke
oorlogsjaren toch weer wist te herrijzen.

“Kiepkerel” (10)
Aan de Kon. Julianalaan, aan de rand van de gracht, tegenover het gemeentehuis staat een mozaïek
met een raadselachtige man. Dit is de kiepkerel.
Dit is een man, die in de negentiende eeuw
lopend van dorp naar dorp ging en zijn waar te
koop aanbood en dat ging gepaard met een lied.
Zijn waar was in een kist of mand opgeborgen.
Deze kist of mand noemde men een kiep. Hij
pakte artikelen uit zijn kiep en al zingend prees hij
zijn waar aan en als refrein zong hij dan in het
Gronings:
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”Vrouluu moak joen keur en ik vroag hoast niks doar veur”. Het geen betekent: Dames maak uw
keuze en ik vraag bijna niets er voor. Het kunstwerk is een geschenk van Delfzijls Handelvereniging
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan in 1964.

“100 jaar Zeevaartschool” (11)
Aan het Abel Tasmanplein voor het gebouw van Amasus (voorheen zeevaartschool en IVAK) staat
een beeld, dat Aphrodite (Euploia) godin van de zee
voorstelt. Het is in 1956 gemaakt door Anna Dekking-van
Haeften, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
zeevaartschool en als monument voor de gesneuvelde
leerlingen en oud-leerlingen van de school. Op de sokkel
staat een gedicht van Vasalis.
“Laat hier, boven gemis en rouw,
Boven de springgolf van herinneringen,
Het beeld verrijzen van de trouw ,
Van hen die in de golven vergingen”

“Wereldbeeld” (12)
Aan de rand van de gracht aan het burg. Buiskoolplein staat
een intrigerend beeld. Op een rode bol met ijzeren
uitsteeksels zit een naakte magere vrouw. De naam van het
beeld is
“Wereld- beeld”. Het beeld is gemaakt door Toos
Hagenaars uit Winschoten in 1989. De hoogte is ca 2.75 m.
Het beeld is een schreeuw om aandacht voor de
misstanden in de wereld . De kunstenares heeft de
volgende symboliek bij het maken van het beeld voor ogen
gehad.
“ Wij mensen, de westerse rijke wereld, houden een
grootschalige wapenindustrie in stand en
verdienen daaraan veel geld. Met deze wapens houden
autoritaire regeringen zich in stand en houden de arme
ongeletterde volksmassa onder de duim. De kunstenares
vindt deze toestand onaanvaardbaar en wil ons
toeschouwers zeggen, dat we elke dag in maatregelen
moeten investeren, die in de hongerlanden een acceptabel
bestaan mogelijk maken”.
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De rode ovalen bol is een mijn met uitdagende blinkende uitsteeksels. Rood is de kleur voor vuur,
bloed en dreiging. Zittend op de mijn geeft aan, dat dood en geweld niet dichterbij kunnen zijn. De
vermagerde vrouw verbeeldt de onderdrukking van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden en
zijn daardoor de meest machtelozen en, degenen, die de ellende het hardst voelen. Het sterk
vermagerd zijn duidt op het feit, dat vrouwen, datgene wat ze te geven hebben aan hun kinderen
geven en daardoor zich zelf wegcijferen. De gebalde vuisten in haar schoot geven de woede en
wanhoop weer, die ze voelen als reactie op hun vrede lot. Het feit, dat de vuisten niet gebald in de
lucht geheven zijn geeft aan, dat ze berusten in hun lot. Het kan niet langer zo en de schreeuw van de
vrouw is ook voor ons bedoeld. Laten we dit ter harte nemen.

“Eem poestn” (13)
Aan het eind van de Marktstraat bij de
Waterpoort staat een bronzen beeld,
dat snel de toeschouwer tot verbazing
brengt. Wie is deze zittende man en
waarom zit hij daar? De kunstenaar
Albert Zweep uit Amsterdam heeft dit
beeld in 1995 gemaakt en noemde het
“Even uitblazen”. In het Gronings
dialect “Eem poestn”. Het beeld wordt
ook wel de dokwerker genoemd. Het is
een eerbetoon aan de havenwerker en
in zijn achterhoofd heeft de kunstenaar
ook gedacht aan de landarbeider. De dokwerker zit in gepeins verzonken met het hoofd opzij in de
verte kijkend met zijn handen rustend op zijn brede bovenbenen.
De beeldhouwer heeft nog een advies voor de toeschouwer: De mooiste plek om naar het beeld te
kijken is vanaf de zijkant. Op de Molenberg, tussen de kerk en restaurant Ziel staat het beeld
“Aanleggers” eveneens van Albert Zweep.
Vanaf de “Eem poestn” lopen we de Marktstraat in en aan onze linker hand treffen we het gebouw
van de rederij Wagenborgen. Boven de ingang staat in een nis een vrouwelijk naakt. Het stelt de
godin Venus of Aphrodite voor. Zij is de schutspatroon van de zeeman. Het beeld is geplaatst in
1939/1940 en gemaakt door Willem Valk uit Groningen, die leefde van 1898-1977. Het beeld rijst op
uit het schuim van de zee en op de sokkel staat een anker met aan weerszijden een dolfijntje en het
staat voor de hoop van een behouden vaart en heet “De zee”.
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Kleine Waterpoort (15)
Lopen we verder langs de huizen en de dijk, dan
komen we bij de kleine Waterpoort. Hier ging Michiel
de Ruyter op 6 augustus 1665 van boord om zijn vrouw
te ontmoeten. Aan de binnenzijde van de poort staan
aan beide zijden staat een schilderij, dat het bezoek
van Michiel de Ruyter aan Delfzijl uitbeeldt. Delfzijls
schildersgroep “De Stalmeesters” vervaardigde het
kunstwerk.

“Ontmoeting tussen water en land” (16)
Bij de zeesluizen in het Eemskanaal in Farmsum staat aan de noordkant van de buitenste
sluisovergang een hoge stenen paal, waarop drie personen staan. Het beeld heet “De ontmoeting
tussen water en land”. Beeldhouwer Hildo Krop uit Amsterdam, die leefde van 1884-1970, maakte
dit beeld in 1964. Krop had als stelregel voor zijn kunst, dat hij probeerde het een teken te laten
worden. De beelden, die er op staan, stellen zeevaart ( de schipper), landbouw (de vrouw met de
sikkel) en industrie (lasser) voor. Ze
staan voor de bedrijvigheid in en om
Delfzijl. Het Eemskanaal, dat in 1876
werd gegraven verhoogde die
bedrijvigheid in en om Delfzijl. De
beeldengroep verbeeldt ook de
ontmoeting tussen water en land, de
varensgast en de ambachtsman en het
beeld is ook een wachter op de grens
van water en land. Op de zuil staat nog
de tekst:
” Kerende het water ontsluit ik de weg
naar zee”.
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“Zeehelden” (17)
Op de rotonde in de Hogelandsterweg met de weg, die toegang geeft tot het industrieterrein
Farmsumerpoort in Farmsum staan drie beelden, die helden voorstellen, waarvan twee betrokken
zijn geweest bij de geschiedenis van de vesting Delfzijl. Prins Maurits veroverde de vesting op de
Spanjaarden in 1591. Michiel de Ruyter deed Delfzijl aan met zijn eigen vloot een aantal op de
Engelsen veroverde schepen. Dat was op 6 augustus 1665. Piet Hein is nooit in Delfzijl geweest.
Het beeld is in 2008 gemaakt door Lambert Kamps ( geb. 1974) uit Groningen. In de volksmond heet
het beeld “Zeehelden”.

“Zeewijzer” (18)
Op de Rotonde in de N362 bij Weiwerd, gaat staat een bijzondere groep dingen, die boeien voorstellen. Het beeld is gemaakt in 2013 door Herbert Koekoek. Hij kreeg in 2010 opdracht van Groningen Seaports om op de rotonde een groot beeld te maken, dat de dynamiek en de zorg voor het
milieu verbeelden, die de opdrachtgever
hoog in zijn beleid heeft staan.
Het beeld heet “Zeewijzer”. Koekoek
maakte gebruik van afgedankte boeien van
Rijks Waterstaat en liet de butsen, die er in
zaten, zitten om te laten zien, dat het
gerecycled materiaal was. Wel kregen ze
een nieuw verflaagje. De blauwe boeien
verbeelden de dansende boeien op zee, de
grote boei heeft een opbouw, waar een
drietand op staat, dat het symbool van
Neptunus, de god van de zee is.

“Eeuwig water” (19)
Aan de Oosterwierum, de weg die aan de zuidkant van de wierde, evenwijdig aan de N362 ligt, staat
een waterzui veringsinstallatie. Op het oog lijkt water overal, maar bruikbaar water is dat zeker niet.
Het oppervlakte is meestal vervuild en ook rioolwater en industrieelwater is dat in zeer ernstige
mate. Een waterzuiveringsinstallatie dient voor het
maken van bruikbaar water. In 1994 is bij deze
zuiveringsinstallatie door Maree Blok en Bas
Lughart uit Onderdendam een 6 meter hoog beeld
geplaatst, dat “Eeuwig water” heet. De man draagt
op zijn schouder een bol, die de wereldglobe
voorstelt. Het is een doorschijnende bol, die de
helderheid van het water voorstelt. In het
glasheldere kristal zitten drie golvende
neonlijntjes, die om de beurt vanuit één zijde aan
en uit gloeien. Zo lijkt het kristal gevuld met water.
De golvende lijnen verwijzen ook naar de
Spirochetenbacterie, die in het rioolwater
voorkomt.
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Monument - Begraafplaats Oterdum (20)
Rijden we langs de dijk richting Termunten, dan ontdekken we op en tegen de dijk een aantal grafzerken en een geopende handpalm. De grafzerken zijn afkomstig van het kerkhof rond de gesloopte
kerk van Oterdum. In de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn in dit gebied drie dorpen van de aardbodem geveegd om ruimte te maken voor de industrie. In 1978 plaatste Mattheüs Meesters dit
beeld. In de handpalm staat een afbeelding van een kerk, die door de handpalm wordt beschermd
tegen de vijanden, die op de pols staan afgebeeld, nl. de golven en de fabriekspijpen. Symbolisch
wordt zo de herinnering aan het dorp beschermd en in leven gehouden. Voor de grafzerken zie:
Gevelstenen, grafzerken en familiewapens.

“Boog van Ziel” (21)
Vervolgen we de weg verder richting
Termunten, dan komen we in
Termunterzijl. Allereerst komen we bij
de brug over het Termunterzijldiep.
Deze brug met borstwering uit 1725
wordt de “Boog van Ziel” genoemd.

“Zonder naam” (22)
Bij de spuisluis staat een monument,
dat in 1906 is gemaakt door een
onbekende beeldhouwer. We rijden door en komen bij het museumgemaal Cremer, iets verder
staat gemaal Rozema.
Tussen de beide gemalen staan 5 op zeilen lijkende geroest uitziende stalen driehoeken. Bij het
eerste gezicht zal men zich afvragen wat dit voorstelt. Is het kunst of een bij elkaar geraapt zootje.
Het is wel degelijk kunst en de beeldengroep draagt de naam “Zonder naam”. Het is in 1986
geplaatst door de in 1944 geboren kunstenaar Chris Verbeek. Bij het maken van het beeld zocht hij
naar vormen, die stroken met het ritme en de maat van de omgeving en daarmee bakens vormen in
het landschap. Het was niet zijn bedoeling er een associatie in te zien met zeilen van een schip.

“De Postduif” (23)
In Termunterzijl op het plein van de Melle
Coendersbuurt staat een mozaïek dat in 1956
door Ploegkunstenaar Johan Dijkstra is
gemaakt. Het stelt een postduif voor met een
brief in zijn snavel. Het kunstwerk is gemaakt
voor het, toen nieuwe, Stationspostgebouw
aan de van Hallstraat in Groningen. Het hing
als een luifel boven de ingang van het
gebouw.
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Toen het Stationspostgebouw in 1987 werd afgebroken, is met bemiddeling van de Stichting Johan
Dijkstra en de Culturele Raad Delfzijl het beeld geadopteerd door de gemeente Delfzijl. Het lijkt erop
dat nu een plaats is gevonden voor dit belangrijke kunstwerk

“Poort” (24)
Aan de noordzijde van het dorp Wagenborgen
staat in een bosperceel op een heuvel een stalen
gevaarte van ca drie meter hoog met in het
midden een opening van de grond tot ca 2/3 van
de totale hoogte, de “Poort” genaamd.
Het is in 1998 geschonken door de kunstenaar
René de Boer uit Usquert aan de Dienst
Landinrichting en Beheer Landbouwgronden van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. De kunstenaar gaf zijn beeld van verre een
lichte indruk met zijn hoge opening. De Poort
trekt aan, het maakt je nieuwsgierig, biedt uitzicht en is een schuilplaats.

“Flat-Land-Scape” (25)
Aan de rechterzijde van de weg Delfzijl-Nieuwolda staat ten zuiden van het recreatiepark “Klein
Finland” een beeld, dat gemaakt is van ijzeren buizen. Het heet “Flat-Land-Shape”. Het is in 1933
gemaakt door Bas Lugthart. Het stelt een flatgebouw voor, dat uit het land omhoog rijst.
We hopen, dat u geïnspireerd bent en op uw reizen met een ander oog, dan tot nou toe naar beelden kunt kijken. Veel plezier met uw ontdekkingstocht

Zin in een wandeling langs de beelden? Op de volgende pagina staat een route.
De nummers corresponderen met de vermeldingen in het programmaboekje.
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