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A lida en Esther  nemen blij de voorraad van flessen verf op, die een sponsor heeft laten afleveren. Foto: Grietje               -Akke 

de Haas. 
ERMELO - Ga er maar aan staan om in een lesuur 2600 leerlingen het grootste mozaiekschilderij van de 
wereld te laten maken. Daar moet je wel een beetje 'gek' voor zijn. En dat zijn de initiatiefnemers Alida van 

Beek, docent beeldende kunst, en plaatselijke beeldend kunstenaar Esther Koppe van www.artista.nu . Of 
liever gezegd, het koppel doet graag gekke dingen. "Beperkingen zijn onderdeel van een proces, maar 
absoluut niet heersend", verduidelijken ze. Het hele schilderij gaat vijf bij vijf meter worden. Elke leerling 

neemt een doekje van tien vierkante centimeter voor zijn of haar rekening. Iedere klas gaat een 
verschillende combinatie van twee kleuren verf gebruiken. Iedereen kan dan wel nagaan dat het 
eindresultaat een uiterst kleurrijk geheel gaat worden. Als afbeelding is de keus gevallen op een foto van 
Rene Keizer, die de jazzmuzikant Roy Hardgrove voorstelt. De foto wordt dusdanig uitvergroot dat de pixels 

duidelijk als blokjes te zien zijn. Tijdens de aftrap van de openingsweek, maandag 7 december het eerste 
lesuur, krijgt iedere leerling zijn vierkantje om in te kleuren met verf. Zodra ze klaar zijn worden de 2600 
doekjes bevestigd op vijf grote bouwplaten. Alida en Esther willen de hulp van een aannemer inroepen om 
ze aan elkaar te bevestigen, en het geheel tegen de wand in het trappenhuis van de ontvangsthal te 

hangen. Het initiatief kan nog de nodige sponsors gebruiken. Zo heeft HAVO BV schoolbenodigheden uit 
Ermelo al een gedeelte van de verf laten aanrukken, en de Rabobank stelt een bedrag ter beschikking. 
Maar er is nog geld nodig voor meters papier om de vloer te beschermen, zwarte en witte verf, 2600 

penselen en placemats, vuilniszakken tot lijm. En raakt een schoonmaakbedrijf zo enthousiast door het 
initiatief, dan is zijn hulp welkom. Want naast een recordpoging, gaat het uiteindelijk ook om het sponsoren 
van lokale goede doelen. De twee mooiste doekjes uit elke klas die niet in het mozaiekschilderij worden 
verwerkt, moeten die opbrengst uit de verkoop opbrengen. De leerlingen dragen de doelen aan. 
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De Stentor zaterdag 18 april 2009 

Herman Gorterplantsoen 

 
Drie poefjes en een bankje van beton met vrolijk glasmozaïek maken het door 
narcissen omringde plantsoen aan de Herman Gorterlaan bijna helemaal af. Bijna, 
want het hofje in Stadsdennen-Oost in Harderwijk, waar ooit vier bouwlagen 

hoge flats stonden, wordt ook nog eens voorzien van speelmaterialen voor de 
allerkleinsten. De bank en de poefs zijn gemaakt door de beeldend kunstenaars 

Anneke Granum-Kamerling en Esther Koppe-Verburgt van Artista uit Ermelo. 
De kleuren combineren Arabische tinten met Hollandse volkscultuur als 
klompjes en tulpen. ‘Together one’ heet het nieuwe kunstwerk dat in opdracht 

van de gemeente Harderwijk is gemaakt. Esther en Anneke hebben er bijna vier 
maanden aan gewerkt. Heel dicht bij, in het Vondelpark om de hoek, heeft Ophof 

Infra de gemeente Harderwijk ter afsluiting van de werkzaamheden in 
Stadsdennen-Oost een boom aangeboden. Die is gisterochtend ingeplant.  
Foto Nils ten Brinke 

 

De Stentor donderdag 16 april 2009 

Onthulling van Kunstwerk 
HARDERWIJK - In het Herman Gorter plantsoen in Harderwijk wordt 

vrijdag het kunstwerk 'Together one' officieel onthuld.  
Het is gemaakt door de beeldend kunstenaars Esther Koppe-Verburgt en Anneke 
Granum-Kamerling van Artista uit Ermelo. Het kunstwerk bestaat uit een 

halfronde bank en drie ronde poefs, bekleed met kleurrijk glasmozaïek. Het beeld 
wordt geplaatst rond half tien 's morgens. 


