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Wouter en Erin van de Montessorischool zijn twee van de schrijvers van de gedichten die langs de vaart worden 'gerealiseerd. Fk
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Poëzie, kunst en cultuur
Het Geheim van de Smid is een serie artikelen die laat zien wat bijna acht jaar De Smederijen van
Hoogeveen heeft opgeleverd. In deze aflevering staat het kunstproject Poëzie Aan De Vaart centraal.
Inspirator en initiatiefheemster van dit project is Delia
Bremer.
Wie is Delia Bremer?
'Ik ben cultureel ondernemer
en houdt me bezig met alle
vormen van kunst, zoals het
schrijven en voordragen van
gedichten, het maken van
schilderijen, het organiseren
van exposities, concerten en
culturele projecten'
Hoe ben je aan geld gekomen om het poëzieproject
te financieren?
'Ik heb gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om een idee
in te dienen bij De
Smederijen. Er was geld te
besteden dankzij het winnen
van de Meer Dan Handen
Award. De jury koos mijn
idee uit als één van de winnende ideeën.'

Waarom 'Poëzie Aan De
Vaart?'
'Taal is communicatie. Het is
heel belangrijk en taal bepaalt voor een groot deel je
leven. Hoogeveen heeft te
maken met laaggeletterdheid
en daar moeten we iets aan
doen. Daar kun je niet vroeg
genoeg mee beginnen, vandaar dat het project vooral is
gericht op kinderen. En 'aan
de vaart' is natuurlijk een
prachtige locatie.'
Wat is er allemaal al gebeurd?
'Ik heb basisscholen bezocht
en ben met leerlingen aan
het schrijven gegaan. Kinderen kregen de kans om onder
woorden te brengen wat hun
gevoel was bij het thema
water. Het is zeer verrassend
om te ervaren hoe goed de
ldnderen hiermee aan de slag

zijn gegaan.
Het gevolg is een prachtige
gedichtenbundel.
'Inderdaad. Alle ldnderen die
een gedicht hebben gemaakt,
zien hun werk terug in de
bundel. 130 gedichten over de
vaart, het is geweldig om te
lezen. De kinderen hebben
puur vanuit hun ervaring en
beleving geschreven en dat is
het mooiste dat er is. De
bundel is voor 5,95 euro te
bestellen via info@delibre.nl
Wat mogen we nog meer
verwachten van het project?
'De tien mooiste gedichten
krijgen een plek aan de Hoogeveense Vaart. De jury heeft
de winnende gedichten uitgekozen. In de komende maanden worden er borden geplaatst met een gedicht er op,
er komt een tekst op een

brug, er komt ook een groot
doek op één van de flatgebouwen.'
En dus heeft Hoogeveen er
straks een toeristische attractie bij.
'Dat zou zomaar kunnen. Er
wandelen of fietsen veel
mensen langs de vaart. Een
locatie waar je naar toe leunt
wanneer je daar zin in hebt.
Tevens is het ook een aanwinst voor de vaarrecreatie!'
Je broeit dus al op nieuwe
plannen?
'Natuurlijk, plannen tot
realisatie brengen is het
mooist! In Hoogeveen hebben
we nu het mooie 'Gedichtenpad' bij het Jannes van der
Sleedenhuis (Wolfsbos) en
straks 'Poëzie aan de Vaart.'
Zo wordt poëzie toegankelijk
voor iedereen.'

