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Voorwoord

Het is een mooie dag, die zondag 9 augus tus 2020.  
In de felle zon dronk ik een gin-tonic op het terras van  
de Heeren Hofsteenge in het centrum van Assen. Corona 
had de wereld in zijn greep, dus keurig op 1,5 meter 
afstand van mijn buren.
 Ik dacht na over de gevolgen van corona voor mijn 
bedrijven. Gelukkig mocht ik het terras van mijn eigen 
horeca   bedrijf Grandcafé ’t Wapen ver ruimen en een deel 
van de Kop van de Vaart als terras in gebruik nemen.
 Ik zag hoeveel mensen vanaf dat terras de Vaart 
fotografeerden. Daarover na den kend bedacht ik dat het 
mooi zou zijn als een kunstenaar plekken in de stad zou 
vereeuwigen. Ik dacht gelijk aan Sam Drukker, de 
bekende schilder die ik ongeveer zeven jaar geleden 
had leren kennen. Sam is hier opgegroeid en heeft hart 
voor Assen.
 De lijntjes werden snel gelegd met hulp van vriend 
Harry Tupan, directeur van het Drents Museum en tevens 
een goede bekende van Sam. Zo werd op die tweede 
zondag van augustus het idee geboren.

Op maandag 21 september was het zover. Een week 
lang ging Sam op zoek naar het Assen van zijn jeugd.  
Hij legde de plek ken vast met een bijzondere techniek: 
met een tandenstoker en inkt. 
 Sam begon z’n tocht door Assen op deze zonnige 
dag aan de Stationsstraat. Graag had ik erbij willen zijn. 
Ik had me ver heugd op een week lang bijzondere 
momenten, goede verhalen en Bour  gondische avonden. 
Helaas zat ik juist die week in quarantaine. Telefonisch 
hield Sam mij op de hoogte. Ook kreeg ik diverse foto’s 
van mensen die bij Sam kwamen kijken. Zo was ik er 
toch een beetje bij. 

Sams tekeningen hebben geleid tot zo’n vijfentwintig 
fraaie impressies van onze stad. Vereeuwigd met een 
bijzon dere tech niek. Bij elke tekening heeft Sam een 
herinnering of anekdote geschreven. 
 De plekken die door Sam zijn vastgelegd vormen 
knooppunten die tezamen een bijzondere stads-
wandeling vormen. Assen door de ogen van Sam 
Drukker. Verras send en uniek.
 Wat op een mooie zondagmiddag begon als een 
droom, groeide dus al snel uit tot een professioneel 
project. Mede door de ervaring en expertise van Harry 
Tupan, Paul Klarenbeek (Communicatie Drents Museum) 
en in het bijzonder Kor IJszenga (directeur-eigenaar 
uitgeverij Koninklijke Van Gorcum). Zij hebben mij 
tijdens het gehele project ondersteund en gead viseerd. 
Daarvoor ben ik hun dank baar.

Ik bedank Sam Drukker. Dat hij zo snel mijn droom 
omarmde en zo enthousiast aan de slag is gegaan.  
Voor de bijzondere techniek die hij heeft toegepast met 
25 geweldige tekeningen als resultaat. Hij heeft mee-
gedacht over hoe het boek eruit moest gaan zien en  
Rolf Toxopeus heeft dat vertaald in een bijzondere 
vormgeving.
 Geheel belangeloos mocht Sam, tijdens zijn verblijf  
in Assen, gebruik maken van Studio DM – Artist 
Residence Drents Museum aan de Kloosterstraat. Een 
gewel dig gebaar waarvoor ik het Drents Museum erg 
dankbaar ben. In Studio DM kunnen beeldend kunste-
naars, in de stimulerende omgeving van het museum,  
in de provincie Drenthe en de stad Assen bijzonder werk 
maken en tot een uit wisseling van ideeën en inspiratie-
bronnen komen. 
 Ten slotte wil ik Wim Hammer (bureau HMMR) 
bedanken. Als sparring partner was hij betrokken bij  
het ont staan van dit boek. En ook alle anderen, bedrijven 
en personen die met hun voor af toe gezegde afname  
dit boek mogelijk hebben gemaakt. Hun namen zijn 
achter in het boek opgenomen.
 Ik ben enorm trots dat mijn droom tot dit mooie boek 
Assen in inkt heeft geleid. 

Ronald Obbes, Directeur VVV Assen
Assen, 7 januari 2021
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De Markt vormt met mooi weer het meest levendige 
deel van Assen. Er komen hier dan ook zeven wegen en 
een water bij elkaar. Tal van cafés, restaurants en vooral 
terrassen zorgen voor leven. Het is moeilijk kiezen waar 
te zitten en welke kant op te kijken. Toch herkennen 
we in café-restaurant 1809 Lodewijk Napoleon (Assen 
kreeg in 1809 zijn stadsrechten van hem) de typische 
architectuur van Assen. 

Markt 
richting Weiersloop
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