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Waarom 20 x 20?

In dit boekje vindt u van 23 kunstenaars uit de 

gemeente Midden-Drenthe hun eigen invulling 

van het onderwerp ‘Vrijheid in expressie’. 

Het thema van deze invulling is bepaald door 

het jaar 2020, het herdenkingsjaar van onze 

verkregen vrijheid na de het eindigen van WO II 

in 1945.

In het jaar 2020 jaar was de gemeente Midden-

Drenthe culturele hoofdstad van de provincie 

Drenthe. Daarom is het project 20x20 - waarin 

alle kunstenaars in een lijst van 20x20 cm 

hun gevoel van vrijheid tot expressie hebben 

gebracht - gestart. 

In het boekje vindt u een overzicht van alle 

kunstwerken met een toelichting door de 

kunstenaar op het kunstwerk.  

Ook al is het niet helemaal te vergelijken, maar 

tijdens dit ‘vrijheidsjaar’ heeft iedereen door de 

coronacrisis ook nu weer kunnen ervaren wat 

vrijheid en onvrijheid betekent. 

Een dankwoord voor Gemeente Midden-Drenthe 

en Provincie Drenthe die het financieel mogelijk 

maakten om dit project uit te voeren.

Veel kijkplezier!

Het bestuur van de Stichting Kunst- en 

Cultuur4daagse,

Henk Jan Huiting, voorzitter

Pieter van de Water, secretaris

Joan Bruggink, penningmeester

Smilde, mei 2021
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Hoogeveenseweg 1

9431 AZ Westerbork

06-17852029

zwolpje@gmail.com

Peter van Zwol
Ter toelichting:

Het is een gedrukte prent in drie drukgangen.

Het lettertype is Bodoni, een schreefletter, die in 1789 is ontworpen door 

Giambattista Bodoni (1740-1813).

De lettercollectie in lood is gegoten door Lettergieterij Amsterdam.

De voor de prent gebruikte drukpers staat in de museumdrukkerij 

van openluchtmuseum Ellert en Brammert te Schoonoord. Het is een 

cilinder-proefpers (50 x 70 cm) van Lettergieterij Amsterdam, gebouwd 

in ongeveer 1960.

Het gedicht is van mijn hand en geeft de spanning weer van de 

verworven vrijheid van een vluchteling in een veilig land  

en het verlangen naar het thuisland.



Annie Buist
Vrijheid:

Zwart-wit? Mag

Abstract? Mag

Monochroom? Mag

GRROOOOT? Mag zeker ook!

Groen met rood? Mag

3 x 4 cm? Mag

Grafiek? Mag

Piepklein? Mag 

Houtskool? Mag ook Bijna alles mag: dat is best verwarrend, maar ook bevrijdend: dit 

jaar heb ik voor de derde keer het roer omgegooid. Ik begon na de 

academie met grote schilderijen van bomen; daarna 15 jaar sumi-e, 

de Japanse penseelschilderkunst (totdat het verkrijgen van het 

goede rijstpapier een probleem werd). Vanaf 20-1-’20 iedere dag 

een tekening in houtskool, op A4-formaat. Nou ja: bijna iedere dag. 

Dit werk is er een van. Onderwerp: Reflectie binnenshuis. Dus ik 

neem de vrijheid om werk te maken dat op een bepaald moment bij 

mij past en vooral: wat me boeit.

06-47974911

anbuist@outlook.com

www.anbuist.nl



Maar alleen als je geld hebt is vrijheid niet duur.

Vrijheid is het vinden van ruimte tussen de regels.

Vrede is nog geen vrijheid.

Voor de meeste mensen is er maar beperkte vrijheid.

Ik heb geluk,

ik heb beperkte vrijheid.

Adje Martens

Kievitstraat 14

7938 PH Nieuw Balinge

06-18151441

www.adjemartens.info

Ik ben fan van Jugendstil / 

Art deco,

maak wandtotems van leer 

en beelden van vele 

materialen.

Het sprookje in mijn hoofd 

gaat door.



BEELDENDE KUNST MAAKT VRIJ

“Een labyrint is een stelsel van paden die langs omwegen naar het 

doel leiden.”

Een vrije vorm van een labyrint waarin, naast een lichte en een 

schaduwkant, ook obstakels zichtbaar zijn. 

De (h)erkenning, omarming en acceptatie van deze beide kanten 

in ieder van ons in de zoektocht door ons leven mogen wellicht 

uiteindelijk leiden tot vrij zijn van hart, geest en ziel.

Anne-Marie Magielse

Dorpsstraat 6

9441 PD Orvelte

06-52696115

amagielse@hotmail.com

Titel: Labyrint

Materiaal: Wol



… ”Fear, fear wy binne fry!!”

Betty Simonides

Elzenlaan 10

9422 ES Smilde

www.bettysimonides.com

simonides39@zonnet.nl



Vrijheid is niet vanzelf

Vrijheid kan niet zonder grenzen.

Grenzen laten zien hoe vrij we zijn.

Vrijheid is de keuze of je binnen de 

grens blijft of erover gaat.

Vrijheid is soms een plicht: 

soms moet je moeite doen om te zien 

wat er aan de andere kant is, 

en kan de buitenkant iets anders zijn 

dan de binnenkant.

René Kaiser

Seringenstraat 1

9421 SJ Bovensmilde

06-29132452

renekaiser50@gmail.com

www.renekaiser.nl



Greet Verschoor

06-13643852

gverschoor@ziggo.nl

Facebook: Fardu art

Tijdens het schilderen ontwikkelt zich 

een proces van kijken en doen.

Uiteindelijk is dit schilderij dus in vrijheid 

ontstaan, zonder beïnvloeding van 

buitenaf.



Bevrijdend inzicht

Geregeld doet ‘de tegenwoordige tijd’ ons 

kunstenaars met het hoofd in de handen zitten. We 

slaan de handen voor de ogen om maar niet te zien 

of te beleven. Maar onafwendbaar blijven, ook in 

het donker van onze handen, de meeste, soms ook 

afschrikwekkende beelden zichtbaar. 

Toch weten we na zo’n moment, soms boven de 

krant of na het journaal of gewoon zomaar na een 

gesprek, ons aan die beelden te onttrekken en zien 

we door het donker heen een prikkelende inspiratie 

opdoemen. Een beeldend kunstenaar vindt juist dan 

zijn uitweg in het vormgeven van die inspiratie. 

In materiaal en handeling, ambacht en durf wil 

een kunstenaar zijn persoonlijke weg vinden, weg 

van zorgen en die afschrikwekkende beelden of… 

proberen ze om te keren… vast te leggen… te 

behouden.

Gerard Molenaar

GEMo Keramiek

Krommaat 16

9431 MA Westerbork

gamolenaar@hotmail.com

0593-370607

 

Schoonheid, herkenbaarheid, verwondering en 

vooral de drang tot maken… nee, veelal het maken 

zelf bevrijdt de kunstenaar van zijn gruwelen en 

zorgen… of nee… de kunstenaar dwingt zichzelf 

haast te ontlasten in de richting van blijvende 

schoonheid…

Dit kleine plastiek verbeeldt dat proces, het zien 

van een inspirerende uitweg op een wat donker, 

zorgelijk moment. Door ‘de hand’ heen wordt een 

uitweg, een bevrijding gezien. Dat bevrijdende 

inzicht helpt, niet alleen de kunstenaar, maar ook de 

aanschouwer van het kunstwerk, aan wat troost en 

bevrijding. 

Niet de afzondering van de gesloten handen en 

ogen, maar het vinden van een inspirerende doorkijk 

doet Beeldende Kunst Bevrijden.



Kunst bevrijdt

Het bevrijdende ‘sprongetje’

Is beheersing zo lang oefenen tot het in je zit?

Niet kunnen is dan geen obstakel meer.

Je kunt je helemaal geven.

Eigenlijk weet ik niet wat ik zoek.

Opeens zie ik het en kan ik in vrijheid verder.

Geïnspireerd door dagboek van  

Johannes Antonius Siegmund.

Herman van de Poll

06-51035010

h.vd.poll@hetnet.nl

www.geoform.net/artists/herman-van-de-poll 

www.herman.exto.nl 

www.artolive.nl/kunst/1278-herman-van-de-poll



Project: Kunst in een frame van 20 x 20 cm, 

met het thema: ‘Vrijheid’.

Ogenblikkelijk kwam mijn vrijheidsbeeld in opstand.

Vrijheid in zo’n klein, tweedimensionaal raampje persen. Onmogelijk.

Toen deze storm iets geluwd was, kwamen de ideeën. Vrijheid is 

mooi, maar kwetsbaar als een zeepbel.

Vrijheid heeft met het heden te maken, dus kan het voor de 

duidelijkheid gekaderd worden.

Ook heeft vrijheid met de toekomst van doen, dus kunnen we het in 

lagen zien.

En als we oppassen, hoeft de zeepbel niet te knappen.

Peter Bes

Lootenstraat 5

9423 RL Hoogersmilde

peterbes@home.nl

www.glastro.com



Vrijheid, vrij zijn, 

dankbaar voor bevrijding van duistere heersers,

of niet meer onterecht opgesloten tussen muren,

maar ook

vrij zijn van eigen knellende gedachten

dansen is vrij vliegen!

“Dansen is vrij vliegen”  is een monotype gemaakt 

voor de expositie 75 jaar bevrijding. Hij maakt deel 

uit van een serie monotypes met als onderwerp 

“bewegende mens”.

Bij het maken van monotypes ervaar ik ook veel 

vrijheid.

Het fysiek, speels en sensopathisch werken in het 

contact met het beeldend materiaal spreekt me 

aan.

Hannie van der Gijp

Seringenstraat 1

9421 SJ Bovensmilde

06-25510725

hvdgijp51@gmail.com

Instagram: hanniegijp51

Kenmerkend voor mijn werk is een losse, 

beweeglijke toets en lijnvoering, kleurig werk en 

abstractie. Expressie en interactie van mensen 

inspireert me.

Mijn interesse gaat altijd uit naar het verhaal 

van de mens, waar ik voorheen dan ook mijn 

beroep van heb gemaakt: beeldende therapie in 

de GGZ en het begeleiden van studenten hierin. 

Veranderingsprocessen, nonverbale interactie 

en expressie van denken, voelen en handelen 

en de fricties hierin zijn belangrijk en boeiend. 

Deze fascinatie werk ik nu meer visueel uit, het 

weergeven van bepaalde houdingen in interactie, 

die bepaalde intenties en gevoelens uitdrukken.



Rob Koedijk

Atelier: 

Brinkstraat 69

9401 HZ Assen

06-13500630

koedijkrob@gmail.com

Wat is vrijheid?

Hoe voelt dat… heb ik het… ervaar ik het… ben ik het…?

Moet ik ergens aan voldoen om het te hebben of te ervaren?

Is het plaatsgebonden? Kan ik het zien?

Is het vormgebonden? Heeft het een kleur of vorm?

Bestaat vrijheid? Of denken we dat het bestaat…

Vrijheid is geen vrijheid, zeg eens dat het niet zo is…

Is iets mooi? Vrijheid is onder andere dat je mag zeggen:

Ik vind het wel of niet mooi……… en………

U heeft de vrijheid om het ook van dit werkje te vinden.

VRIJHEID

Uitvoering werk in full fused glas



Vrijheid van beleving

Kinderen die spelen met zand en water

hun fantasie de vrije loop laten

opgaan in hun spel

los van de wereld om hen heen

De kunstenaar, getroffen door dit beeld

legt het vast in een schets

met de vrije interpretatie

die dit tafereel bij hem oproept

De beschouwer van het kunstwerk

getroffen door de emotie

die dit beeld heeft opgeroepen

en hierin vrijelijk weg kan dromen

Wiebe F. Bosma, 2020

Wiebe F. Bosma

Kraaiheide 15

9421 NE Bovensmilde

0592-413436

wimabo@t-mobilethuis.nl

www.atelierwiebefbosma.nl



Jos de Vink

0592-414355 / 06-12813655

jos@devink.net

www.youtube.com/mdevink

Als thema heb ik gekozen voor het bekende symbool van ‘Yin en Yang’. Dit symbool 

vertegenwoordigt een oud Chinees begrip van hoe de dingen werken .

Als kunstenaar heb ik de vrijheid genomen om het symbool te spiegelen, yin-element 

links en yang-element rechts in de cirkel. De buitenste cirkel staat voor ‘alles’, terwijl 

de donkere en lichte vormen binnen de cirkel de interactie van twee energieën 

vertegenwoordigen, ‘yin’ (donker) en ‘yang’ (licht).

Yin is de veroorzaker van yang; hetgeen in dit symbool tot uitdrukking wordt gebracht 

door de messing stip( knop) in het donkere Yin-element.

Yang is de veroorzaker van yin; hetgeen in dit symbool tot uitdrukking wordt gebracht 

door de koperen stip (knop) in het lichte Yang-element.

Het symbool, dat ontstaan is in de Chinese oudheid, heb ik gemaakt 

van recyclebare materialen, dit zijn messing (yang), koper (yin) en 

brons (cirkel).

Hopelijk kan dit kunstobject een senang gevoel geven in huis en omgeving.

Vrijheid 

is voor mij dat ik kunst mag maken en exposeren in een land zonder dictatuur en oorlog.



Co Raatjes-Dijkstra

Brunstingerveld 14a

9411 VJ Beilen

0593-526137

Veel mag niet, wat blijft is de verbeelding. Titel: ‘Coronaportret’, gemengde techniek



Los en toch vrij

in vrijheid gebonden

samen 

gebonden

samen verbonden

Helma van de Water

KERAMIEK HW

06-44318270

helmasmilde@hotmail.com

www.keramiekhw.nl



Jannie Slingerland

Kalmoes 3

9411 CP Beilen

0593-542664

www.slingerlandbeelden.nl

Fladderende vogel 

zoekt in de ruimte 

de vrijheid 

om te mogen zijn wie hij is.



Roelanda Bonder

Hoofdweg 94a

9422 AL Smilde

06-46014679

www.gewoonroelanda.nl

De natuur is voor mij een grote inspiratiebron. 

De natuur laat zich niet dwingen maar is vrij in haar groei en 

ontwikkeling, net als kunst.



Meta Geerts

Beukenlaan 17

9321 GP Peize

050-5033927

metageerts@kpnmail.nl

www.metageerts.nl

VRIJHEID

is

een

KRULLENSJAAL



Ina Zeewuster-Wesseling

De Hofkamp 4

9415 PZ Hijken

06-10404579

ina@inazeewuster.nl

www.inazeewuster.nl

Dromenvanger

Gemaakt van stukjes albast 

en speksteen gecombineerd 

met metaal en andere 

materialen

Ik ben geboren op het drentse platteland. In mijn jeugd heb ik door mijn moeder al vroeg kennis gemaakt 

met allerlei textiele werkvormen. Iets namaken kon ik niet, al werkende ontstond er een eigen creatie. Ik heb 

me in de loop der jaren als autodidact verder ontwikkeld door het volgen van workshops om mij zo kennis 

van materiaal en gereedschap eigen te maken. Tegenwoordig leg ik me toe op beeldhouwen. 

Een steen kan mij inspireren of ik zoek voor mijn idee een geschikte steen. Daarna ga ik een proces in 

waarbij ik geheel op ga in de wisselwerking van materiaal en mij zelf. Met mijn zucht naar ontdekken en een 

sterk gevoel voor lijn en vlak kom ik steeds vaker tot 

abstractie in mijn beelden.



Ik maak graag groot werk met krachtig gebruik van materialen.

Lichaamstaal van mens en dier zijn regelmatig het onderwerp.

In dit kleine werkje vertaal ik het gevoel dat bij het thema; 

beeldende kunst maakt vrij, bij mij wordt opgeroepen. 

Een sterk dynamisch mens reikt de hand uit.

Het is aan de kijker om aan de hand van de titel invulling te geven.

Anneke Verstegen

Veldhuizenweg 7

9423 TB Hoogersmilde

06-25042215

annekeverstegen1@gmail.com

www.annekeverstegen.nl en facebook

De hand UIT-reiken

gemaakt van fimo klei en 

magneetjes



Beeldende kunst maakt vrij.

 

Bij dementie gaat er van alles mis in je hoofd.

Je vergeet alledaagse dingen zoals, waar wat is, 

wie wie is en soms ook wie jezelf bent.

Je raakt steeds verder weg in jezelf.

Je raakt als het ware opgesloten in je eigen 

hoofd.

 

Maar met beeldende kunst, de kunst van licht, 

geur, muziek en afbeelding, kan je terug gehaald 

worden.

Komen er weer herinneringen en stukjes van jezelf 

terug.

Gaat je hoofd weer een beetje open.

Ben je weer vrij…

Janneke Boer

Kleine Veenbes 12

9421 NJ Bovensmilde

Jannekeboerluth@hotmail.com

www.jannekeboer.nl



Joan Bruggink

Veenhoopsweg 61

9422 AD Smilde

0592-413564

bruggink@xs4all.nl

www.joan-bruggink.nl

Gedachten zijn vrij en 

oneindig, steeds dieper in het 

voortdurend veranderende 

blauw en wit van de hemel. en 

de wereld die er tussen zit.

Beelden, schilderijen, 

tekeningen, portret in 

pastel, acryl of brons in 

opdracht.





www.kunstcultuur4daagse.nl
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