
26  november  2018 , pag.  20

Toerist in eigen Ommeland
REPORTAGE

Een hernieuwde
uitgave van de
reisgids Inburge-
ringscursus Gro-
ningen 2.0 van
Herman Sandman
en Frank den Hol-
lander verscheen
deze week. Tijd
voor een ommetje
Ommeland.

LIEKE VAN DEN KROMMENACKER

H
et is oppassen geblazen
op het Hogeland, volgens
Sandman en Den Hollan-
der. Het stikt er van de

MALMIS, ook wel bekend als Middle
Aged Men In Lycra die op peperdure
racefietsen zonder bel onverdroten
door het landschap razen en overig
volk de berm in jagen.

Aldus is de verslaggever dan maar
veilig in de auto gestapt voor een
rondje door de Noord-Groningse
streek van sluizen, wierden en
weidsheid. Eerste stop: Wierumer-
schouw.

Voorlopig heeft één racefietser
zich in de kou op het zadel gewaagd.
Verder is het landschap aan drie
wandelaars, die net weer op de been
zijn na een lunch in het kerkje van
Oostum. Prachtig en fotogeniek,
vinden Sandman en Den Hollander.

Wat vinden de wandelaars? „Hart-
stikke lelijk van binnen”, vrolijkt
Klaas Roos (44) uit Apeldoorn. Hij is
mee op Pieterpad getogen met broer
Frans Jan Roos (46) en diens zoon
Gerjan (19).

Op initiatief van Frans Jan loopt
het drietal deze zaterdag de etappe
naar Groningen. „Ik ga in stukjes het

hele pad lopen”, zegt hij. „Voor ik
aan een etappe begin mail ik familie,
vrienden en kennissen of er iemand
mee wil. Soms loop ik in gezelschap,
soms loop ik alleen.”

Bijna een decennium geleden
bracht zijn werk als onderwijzer
Frans Jan en zijn gezin naar Gronin-
gen. Drie jaar woonden ze in Noord-
horn en Bedum. Met een flinke tus-
senstop in Canada, waar het keuken-
raam uitzicht bood op de Rocky
Mountains.

Een plek om te blijven, zou je zeg-
gen. „We zijn een familie van door-
trekkers”, zegt Frans Jan. Maar wat
blijft: de liefde voor Groningen. Hij
houdt van de mist op het land, de
herinneringen die hier begraven lig-
gen, van de Stichting Oude Gronin-
ger Kerken die de deuren naar kerk-

jes als die in Oostum openzet.
„We zijn zelf ook gelovig. Als ik

hier aan kom lopen en ik zie dat mis-
tige landschap en de deur van zo’n
godshuis staat zo gastvrij open, dan
stel ik me voor hoe eenvoudige gelo-
vigen honderden jaren geleden ook
naar de kerk gingen. Prachtig.”

Zo’n 20 kilometer verderop leidt
de gids de weg via Garnwerd naar het
tweeduizend jaar oude Eenrum,
waar Groningen en Canada elkaar

k Groningen, waar
de deuren van het
godshuis gastvrij
open staan

opnieuw treffen. Barry van der Baan
(30) en zijn zus Tamara (28) staan in
Kaarsenmakerij Wilhelmus allebei
een door hen zelfgemaakte kaars
vijftig keer in koud water te dopen.
Ter afkoeling.

Barry, die tijdelijk bij zijn ouders
in Emmen woont, vertrekt over een
paar weken naar Beamsville in Cana-
da, vlak bij de Niagarawatervallen.
Hij gaat er aan de slag als vrachtwa-
genchauffeur. Voor het zover is, be-
dacht hij een verrassingsuitje voor
zijn zus uit Groningen.

Via Google stuitte hij op de kaar-
senmakerij, die ook bij Sandman en
Den Hollander niet onopgemerkt is
gebleven. Terecht, vinden broer en
zus. Tamara: „We hadden er allebei
nog nooit van gehoord. Heel erg
leuk om een keer naartoe te gaan.”

Boven links en rechts Kaarsenmakerij Wilhelmus in Eenrum, linksonder het kerkje van Oostum, rechtsonder het Reitdiep bij

Garnwerd. FOTO’S DVHN


