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MUZIKALE
FIETSROUTE

Alweer zesde
UITHUIZEN - Even leek
de succesvolle Muzikale
Fietsroute op het Hogeland
met het lustrum twee jaar
geleden ook zijn laatste
editie te hebben gehad.
Maar dat ging Rob en Marjan Ruitenberg, ook de drijvende krachten achter het
tweejaarlijkse Quiltfestival
Noord-Groningen, aan het
hart. Zij sprongen erin en
samen met Suzan Herweijer, organisator van het
eerste uur, Anneke Moreel,
die ook al langer meedeed
en nieuwe kracht HenkDoeke Odinga wordt er nu
toch weer een fietsroute
vol muziek georganiseerd.
Deze keer op zondag 11 juni. Rob Ruitenberg en
Henk-Doeke Odinga vertellen erover.

op het
Hogeland

door Marja Spakman
De Muzikale Fietsroute startte in
2009, op initiatief van Ton van den
Hout van de Nicolaaskerk in Oldenzijl en Suzan Herweijer van de
Rottummer kerk. Dat betekende
een zondag lang ieder uur kleine
concertjes in een historische kerk.
Bezoekers fietsen van de ene naar
de andere locatie om te luisteren.
Drie jaar op rij volgden. In 2010
werd ook voor het eerst het Quiltfestival Noord-Groningen georganiseerd. Eveneens in diverse kerken, maar daarnaast ook nog op
veel andere locaties. Het festival
was een enorm succes. Dat was het
moment waarop besloten werd om
de fietsroute niet meer jaarlijks
maar, net als de intentie was met
het quiltfestival, eens per twee
jaar te organiseren, zodat beide
evenementen elkaar zouden afwisselen. Dus was er in 2011 een fietsroute, in 2012 een quiltfestival en
zo door. Tot na het lustrum in 2015
het doek voor de fietsroute zou
gaan vallen. Ruitenberg: „Toen
Marjan en ik daarvan hoorden,
vonden we dat zó zonde. Het was
zo’n mooie combinatie: het ene
jaar het Quiltfestival en het andere jaar de Muzikale Fietsroute.
Beide voor een deel met dezelfde
elementen: de kerken, het landschap en muziek. Het zou heel jammer zijn om de fietsroute teloor te
laten gaan, er zijn al té veel dingen
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links Rob Ruitenberg, Marjan Ruitenberg, Anneke Moreel, Suzan Herweijer en Henk-Doeke Odinga.

die ophouden te bestaan. Wij hebben toen aangeboden om mee te
helpen. In december 2016 hebben
we een gesprek gehad en met elkaar besloten om de fietsroute
toch opnieuw te gaan organiseren.
De taken, zoals het regelen van de
locaties en de musici en het binnenhalen van sponsorgelden, werden verdeeld en er kwam een
aparte website. Verder zochten we
versterking en die werd gevonden
in de persoon van Henk-Doeke.”
Omdat de organisatie pas in december weer op gang kwam, was
het allemaal kort dag. Voor het
vinden van sponsors scheelde het
enorm dat Ruitenberg voor het
Quiltfestival vaker met dit bijltje
heeft gehakt. Naast allerlei andere
sponsors heeft de Muzikale Fietsroute opnieuw veel medewerking

gekregen van de gemeente Eemsmond en van het Loket Leefbaarheid. „Dit is natuurlijk ook bij uitstek een activiteit die een bijdrage
levert aan de leefbaarheid. Het is
voor de omgeving, voor de kerken,
voor de dorpshuizen, voor de dorpelingen, voor iedereen en breed
gedragen. Hoe leefbaar wil je het
hebben?”, lacht Ruitenberg. Ook
is het gelukt om wederom een
mooi programma samen te stellen.
„Qua keuze van musici hebben we
goed gekeken naar het geheel”,
vertelt Odinga. „Er was eerder vrij
veel zang in de wat meer populaire
hoek en naar ons idee kon er wel
wat meer klassiek in het programma. We hebben ook goed gekeken
naar het niveau van de musici. En
zo hebben we een uitgebalanceerd, gevarieerd en ook kwalita-

tief goed programma kunnen samenstellen, dat een breed publiek
zal aanspreken. Vrijblijvend en
laagdrempelig, voor jong en oud.”

Programma
In de kerk van Rottum, op de plek
waar eeuwenlang de kloosterkerk
en de Benedictijner abdij Sint Juliana stonden, wordt opgetreden
door Gray Tones. Met gitaar, zang
en percussie spelen ze muziek in
de stijl van de top-100 met uitstapjes naar meer klassieke nummers.
In De Sint Nicolaaskerk van Oosternieland treft de bezoeker onder
de prachtige koepelgewelven het
trio Jonker, Tijssen en Vennik met
muziek uit de Balkan en de Middeleeuwen. De Mariakerk in Uithuizermeeden met de opvallende
wit-blauwe toren biedt onderdak

aan Regina Forte, een kwartet van
twee violen, altviool en cello. Zij
spelen muziek uit alle klassieke
periodes van barok tot de hedendaagse Pärt. In de doopsgezinde
kerk van Uithuizen (ook ‘vermaning’ genoemd) treedt een drietal
op met een toepasselijk naam: Trio
Vermaning. Ze brengen liederen
voor sopraan, basbariton en piano,
van Mozart tot Poulenc. De Jacobikerk, eveneens in Uithuizen, is het
decor van Another Jig will do, een
maar liefst achtkoppige Groningse
folkband. De fraai bepleisterde gele Sint Georgiuskerk van Stitswerd
biedt plek aan Mathilde van Wijnen die als specialisatie instrumenten uit de baroktijd heeft. De route
kent nog een tweede Nicolaaskerk,
maar dan zonder ‘sint’ ervoor: in
Oldenzijl. Deze dertiende-eeuwse

kerk biedt onderdak aan Trio Mare, waarin ook medeorganisator
Odinga speelt. Dat trio richt zich
met zang, fluiten en piano op het
uitvoeren van eigen composities
en improvisaties op teksten van
Nederlandse dichters. In de kerk
van Zandeweer komt men binnen
door het koor. Daar kan men het
Van Hijck a-capellakwintet horen
met een uiteenlopend repertoire.
In de Petrus en Pauluskerk in Usquert speelt de akoestische progrockformatie Marjoram. Melancholisch, stevig en vol emotie. In
Kantens werd in voorgaande jaren
het orgel bespeeld. Deze keer
strijkt het Warffums Mannenkoor
er neer. Alle optredens beginnen
steeds op ieder heel uur. Het eerste om 11.00 uur, het laatste om
16.00 uur. De concertjes duren elke keer twintig minuten waarna er
tijd is om weer naar de volgende
locatie te fietsen. Het is ook mogelijk om de route met de auto te
doen, of om fiets en auto te combineren. Prettig voor wie minder mobiel is of als het weer wat slechter
is. Onderweg zijn er diverse plekken waar men iets kan eten en/of
drinken, zoals in de dorpshuizen
van Oldenzijl en Kantens, in Uithuizen bij de Menkemaborg, in Usquert in ‘Het Gemeentehuis’ en in
de Doopsgezinde Kerk in Uithuizen, één van de deelnemende kerken. In totaal zijn er tien locaties
waar muziek gemaakt wordt. Wie

MODERN ART
Loppersum
spannend en
n
verrassend
LOPPERSUM - Wie door
Loppersum rijdt en terecht
komt in de Appelhof, ziet
direct dat de bewoner van
nummer 1 een kunstliefhebber is. In de tuin staan
imposante beelden, waaronder het Alfabet van Koen
Taselaar. Ook de kleurkeuze van het exterieur verraadt dat er met gevoel
voor evenwichtige, maar
toch ook prikkelende combinaties, is nagedacht. Eenmaal binnen blijkt dat het
lichte, grote en ruime huis
van boven tot beneden vol
hangt en staat met kunstwerken. Het gaat daarbij
om hedendaagse beeldende kunst. In dit huis woont
kunstliefhebber en -verzamelaar Ger van Dam.
door Janny de Weijs
Niet alleen het huis van Van Dam
is een openbaring voor kunstliefhebbers, dat geldt ook voor een
pand even verderop in de buurt
waar Van Dams echtgenote Wilma
Kuiper woont. Samen zijn ze actief
in MAL, dat staat voor Modern Art
Loppersum. MAL richt zich op
werk van ontluikende talenten.
Vaak gaat het daarbij om jonge
kunstenaars. De missie van het
tweetal is dat het kunst wil delen.

Dat kan niet alleen door kunstwerken uit de verzameling te verkopen of te verhuren maar ook door
schenkingen aan gerenommeerde
musea.
Dat Ger van Dam zich ooit zou voelen aangetrokken door Kunst met
een grote K en er zelfs door zou
worden gegrepen, lag niet zo heel
erg voor de hand. Hij werd geboren in een eenvoudig gezin in Slikkerveer, dat vier kinderen, twee
jongens en twee meisjes, telde.
Zijn ouders hadden alleen 'lagere
school', zoals dat in die tijd heel gewoon was. Net als hun tijdgenootjes, die niet meer leerplichtig waren, werden ze van school gehaald
en aan het werk gezet. Dat was
doodgewoon. Hun inkomsten waren meer dan welkom in de, vaak
kinderrijke, gezinnen. Van Dam
senior verdiende de kost als
vrachtwagenchauffeur. Zijn echtgenote had de handen vol aan haar
kroost. De kinderen Van Dam bezochten de School met de Bijbel.
Het was nog de tijd van één keer
in de week voor een wasbeurt in
een grote teil en ’zondagse kleren’,
waarop je zuinig moest zijn. Bij de
Van Dams was er wel tijd en aandacht voor voetbal en er werd dan
ook met belangstelling naar de uitslagen via de radio geluisterd.
Nadat vader Van Dam een betere
baan kon krijgen als chauffeur bij
Caltex, verhuisde het gezin naar
Hoogvliet, dat toen nog in opbouw
was. ,,Het leven in zo'n gloednieuwe omgeving was voor een kind
een hele belevenis. In bijna alle
huizen woonden gezinnen met jonge kinderen. Het was er echt spannend om in zo'n wijk, die nog in

Kunstliefhebber Ger van Dam.
steigers stond, te spelen. Het nodigde uit voor avonturen met leeftijdgenootjes”, zegt Van Dam.
Nadat Ger van Dam de lagere
school had doorlopen, moest er
worden ‘doorgeleerd’. ,,Dat was
duidelijk. Jongens moesten in het
vervolgonderwijs een vak onder
de knie krijgen” aldus van Dam.
Het werd een LTS in Rotterdam.
Omdat elektrotechniek een vak
leek met veel toekomst, was de
keus niet moeilijk. Van Dam, aan
wie niets was gevraagd en die zelf
geen enkel gevoel had met het
vak, haalde er wel zijn diploma.
Hij was, zoals dat hoorde, vlijtig en
zorgde er voor dat zijn huiswerk altijd keurig klaar was. ,,Op die LTS
zaten indertijd 1.100 jongens. Er
was in geen velden of wegen een
meisje te bekennen”, zegt Van
Dam. Na het behalen van zijn diploma hoefde hij nog niet aan het
werk. Dat was een groot geluk. Hij
kon verder gaan op de ingeslagen
weg op een MTS, ook in Rotterdam. Huiswerk werd gemaakt en
stages afgerond. Toch bleef er wat

knagen: elektrotechniek was nog
steeds niet zijn ding. Eigenlijk had
hij er nog steeds helemaal niets
mee.
Gelukkig hoefde hij toen ook nog
niet direct te kiezen, want de militaire dienstplicht riep. Het werd
de onderofficiersopleiding op de
luchtmachtbasis Gilze Rijen. Voor
de jeugdige Van Dam had dat niet
beter kunnen uitpakken. ,,Ik had
enorm veel geluk. Het werd een
openbaring voor me.” Zijn kamergenoten, die allen ouder waren,
waren belezen. Ze hadden een
HBS- of zelfs al een HBO-diploma,
er was er zelfs een bij die al een eigen bedrijf had. Ze lazen de Volkskrant en de Haagse Post, spraken
over Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, hadden dichtbundels en
hielden van muziek. Het waren allemaal zaken waarvoor in huize
Van Dam in Hoogvliet geen enkele
aandacht was. De hele diensttijd
bleek een ontdekkingsreis voor
Van Dam, die ook mee wilde kunnen praten. Hij schafte zich een
Cultureel Jongeren Paspoort aan

en bezocht concerten, toneelvoorstellingen en balletuitvoeringen.
Allemaal ontmoetingen met kunstvormen uit een wereld, waarvan
hij de mores niet kende. Toch had
hij in die tijd nog niets met de
beeldende kunst. Daar maakte hij
pas kennis mee, toen hij na zijn
diensttijd een baan kreeg als tekenaar op een ingenieursbureau in
Rotterdam. Dat lag vlak bij het bekende museum Booijmans van
Beuningen. In de lunchpauze bezochten Van Dam en een kunstminnende collega elke dag het museum, dat gratis toegankelijk was.
Hier werd uitvoerig kennis gemaakt met veel aspecten van de
beeldende kunst.
In die tijd gaf NRC maandelijks
prenten uit in een beperkte oplage. Ze kostten 75 gulden. Het waren echte, genummerde, kunstwerken. In 1973 kocht Ger van Dam
een exemplaar: zijn eerste eigen
kunstwerk, dat hij nu nog koestert.
Van het één kwam het ander en in
1975 werd het eerste abstracte
werk aangeschaft. Daarnaast werd

het tijd om de bakens helemaal te
verzetten. Na het volgen van ook
nog een lerarenopleiding, besloot
Van Dam om verder te gaan studeren aan de Academie Mens en Arbeid in Tilburg, waarvoor hij een
studiebeurs kreeg. Hij verliet toen
ook het ouderlijk huis. Het werd
een keerpunt in zijn leven. Hij
kreeg er verkering met een klasgenote, met wie hij ook zou trouwen.
Het jonge stel ging regelmatig op
stap en bezocht Parijs, Londen en
andere toeristische hoogtepunten.
Er werd genoten van het leven.
Toch vond Van Dam dat die vakanties eigenlijk wel wat minder konden. Ze kostten veel geld, geld dat
daardoor niet aan de aanschaf van
kunst kon worden besteed. Van
Dam had het in die tijd verder ook
wel gehad met de Randstad, waar
het alleen maar drukker en drukker werd. Het stel verhuisde daarom naar Nijverdal, toen er een geschikte functie werd gevonden. In
die tijd werd er flink wat tijd doorgebracht met het maken van reizen en het kijken naar en verzame-

even rekent, ziet dat het onmogelijk is alle tien concerten bij te wonen. Dat hoeft ook niet. Het programma is zeer gevarieerd, dus iedereen kan een eigen route samenstellen met de muziek die bij hem
of haar past. Bij de route hoort ook
een programmaboekje dat verkrijgbaar is in de deelnemende
kerken en op allerlei andere plaatsen als bibliotheek en gemeentehuis. Het is ook integraal te vinden
op de website.
Ruitenberg: „Het is de combinatie
die de Fietsroute zo aantrekkelijk
maakt: je fietst een stukje door
een vreselijk mooi landschap. Dan
kom je bij zo’n middeleeuws kerkje dat historie ademt en daar
wordt dan ook nog eens heel mooie
muziek in gespeeld. Kan je je nu
een mooiere invulling van je zondagmiddag bedenken!?” Odinga
vult aan: „Eigenlijk is het een dubbel cultureel erfgoed. De kerken,
maar ook de routes! Die meanderende wegen die je overal naar toe
leiden, waar je zelfs soms nog even
moet zoeken, het is prachtig. En
dan komt de muziek er ook nog
eens bij. En ook dat is cultureel
erfgoed.” En Ruitenberg besluit:
„Het is dit jaar opnieuw gelukt,
mede dankzij de sponsors, om al
dat moois gratis toegankelijk te
maken voor de bezoekers. Kortom,
een middagje genieten!”
Nadere informatie is te vinden op
www.muzikalefietsroute.nl.

len van moderne kunst. Omdat het
er niet klikte met een collega,
werd besloten nog eens te verkassen toen er een mooie baan in Groningen bij de GMD vrij kwam en
het stel in 1993 naar Gieten trok.
Daar zouden ze niet lang blijven,
want in 1995 werd, na 20 jaar huwelijk, besloten er een punt achter
te zetten.
In 1999 kon Van Dam huis kopen
in Loppersum, dat helemaal naar
eigen smaak kon worden ingericht.
Het resultaat werd precies wat hij
wilde. Nu wilde het toeval dat in
de nieuwe buurt, toen hij er net
woonde, er een barbecue werd gehouden. Hier was hij als nieuwe
bewoner meer dan welkom. Het
voelde meteen goed en het was tegelijkertijd een goede gelegenheid
om kennis met elkaar te maken.
Natuurlijk was men wel nieuwsgierig hoe het er bij de nieuwe buurtgenoot uit zou zien. Ze werden dan
ook allen uitgenodigd om te komen kijken. Dat deden ze: ze keken hun ogen uit, vooral naar een
erotisch schilderij. Onder de gasten was ook Wilma Kuiper. Van
Dam kon toen in de verste verte
niet vermoeden dat hij ooit met
haar zou trouwen. Toch gebeurde
dat. De liefde voor de moderne
kunst bracht ze samen.
Ger van Dam beschouwt zichzelf
als een autodidact op het gebied
van de kunst. In de loop der jaren
heeft hij de nodige kennis en ervaring opgedaan door veel en goed te
kijken. Hij had daarbij ook nog
het geluk dat in Groningen Academie Minerva is, waar hij binnen
kon lopen en het werk van aankomend talent kon spotten. Werk
hiervan was betaalbaar. Bij de aankomende kunstenaars gaf het een
kick te weten dat die Ger van Dam
uit Loppersum stukken van ze wilde kopen.
Van het aangekochte werk schenken Wilma Kuiper en Ger van
Dam veel exemplaren aan musea.
Daarbij snijdt het mes aan meerdere kanten. Musea hebben vaak
een krap budget, waardoor ze lang
niet alles kunnen aanschaffen wat
ze willen hebben, voor de beide eigenaars van MAL geeft het een
heel goed gevoel te weten dat
kunstwerken van jonge artiesten
een plek krijgen in gerenommeerde musea waardoor hun naam bekend wordt. Inmiddels zijn er door
het echtpaar 85 kunstwerken aan
deze instellingen geschonken en
wel aan het Gronings Museum, het
Drenst Museum in Assen, de Fundatie in Zwolle, Belvédère in Heerenveen, het Stedelijk Museum in
Schiedam en ook aan Booijmans
van Beuningen, waar voor Ger van
Dam de kennismaking met de
beeldende kunst begon. Zo is de
kunstcirkel helemaal rond.

