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Huizen, dieren en de school Het Koraal in
Assendelft in mozaïek. Juf Hetty maakt met
kinderen een kunstwerk

Hetty Kienhuis onthult het werk op Het Koraal en ziet de felicitaties aan haar adres.
© Foto Ella Tilgenkamp

Frans van den Berg 16/04/2021 om 20:10

ASSENDELFT

Alle aspecten van Assendelft zijn vastgelegd in drie grote mozaïeken van
glas die Hetty Kienhuis heeft gemaakt op basis van tekeningen van de
leerlingen van Het Koraal.

„Dit gele huis dat ik heb getekend, dat is ons eigen huis”, legt Yent uit. Hij is een

van de twintig leerlingen die zijn tekening uiteindelijk terug ziet in het mozaïek.

Vrijdagmiddag kreeg hij zijn originele tekening ingelijst terug, met daarbij een foto

van het uiteindelijke kunstwerk dat bovenaan het brede trappenhuis van de school

hangt.

Het paneel over Assendelft.
© foto Wim de Goede

Een voor een komen de kinderen bij de ’kunstjuf’ langs en op afstand. Allemaal

volgens het coronaprotocol. Uit twee klassen ontbreken de kinderen, omdat die

groepen in quarantaine zitten. „Vanwege corona zie ik de kinderen weer voor het

eerst in een jaar. Nu weet ik ook welke leerling wat heeft gemaakt. Het is wat dat

betreft een raar jaar, waarbij ook de kerst- en paasvieringen niet doorgingen en ik

niet kon helpen bij de musical”, vertelt ze, buiten voor de school, die aan de rand

van de nieuwbouw van Assendelft staat. Op de achtergrond zijn de

grondwerkzaamheden gaande voor de laatste uitbreidingsfase van de wijk.

Ontslag

Hoewel Kienhuis in Castricum woont, heeft ze haar hart verpacht aan Assendelft.

„Eerst 37 jaar als vakleerkracht op de Jozefschool, De Panta Rhei, De Regenboog

en De Oceaan. Ik gaf ook rekenen en taal, maar het creatieve werken met kinderen

vind ik het allerleukste. Met wereldoriëntatie kan je namelijk ook tekenen en

toneelspelen. Vooral op de Jenaplanscholen ging dat prima. Maar het onderwijs

werd steeds zakelijker en daarom nam ik acht jaar geleden ontslag. Als

vakleerkracht werd ik daarna ingehuurd door Het Koraal, die nu ook deze tweede

vestiging in de wijk heeft.”

De vogels uit de omgeving.
© foto Wim de Goede

Omdat het een nieuw gebouw is, mocht er ook kunst komen. „Daar heb ik dan

meteen een project met de kinderen van gemaakt. De school gaf me veel vrijheid

bij het ontwerp. Ik werk graag in mozaïek. Maar dan in glas. Bij de drie werken

van 80 bij 80 centimeter heb ik eerst zelf de rand gemaakt, met vierkante stukjes.

Dat ontwerp is van mijn hand. Voor de drie middenpanelen heb ik een kleine

keuze gemaakt uit de honderden tekeningen van de kinderen. Die delen bestaan

uit glasstukjes die ik steeds op maat heb geknipt en geslepen. Inderdaad een

enorm werk, waar ik wel een jaar mee bezig ben geweest.”

Lachende vis

De tekenles kon, ook weer vanwege corona, niet in de school worden gegeven. Dat

werd een video en lessenserie. „Anders krijg je wanneer je vraagt om een vogel te

tekenen, twee lijntjes. Ik heb ze nadrukkelijk gevraagd de dieren een lijf, nek, kop

en vleugels te geven. Dan worden het duidelijke soorten. Ook voor huizen kwam

een instructie. Kijk, er zit zelfs een lachende vis bij. Bij het thema Assendelft zie je

huizen, boerderijen en zelfs een vliegtuig. Op de rand heb ik zelf kenmerkende

elementen als de watertoren, de kerk, een stolpboerderij en nieuwbouw gezet.”

Hetty Kienhuis en Yent, die zijn eigen huis heeft getekend.
© Foto Ella Tilgenkamp

Bij binnenkomst in de school mag ze haar eigen werk onthullen en tot haar eigen

verrassing staan er langs de rand van het trappenhuis toch kinderen. Achter het

doek wacht haar zelf een verrassing: de schoolleiding heeft ’45 jaar’ over de

werken geplakt, er wordt gezongen en ze krijgt een bos bloemen voor haar 45-

jarige jubileum in het onderwijs. Dubbel feest.

Op, onder en boven het water.
© foto Wim de Goede

assendelft
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Edam-Volendam en Waterland gaan strijd aan met
waterplanten in Markermeer; nog zeven gemeenten doen
mee

Premium

Deze jonge dieren worden niet gezien. Kinderboerderijen
willen weer open

Premium

Zaans Museum gaat de komende jaren hedendaagse kunst
kopen. Kunsthistoricus pleit voor dependance
Hembrugterrein

Premium

Gemeente Zaanstad moet na jaren afstand doen van
elfhonderd opgeslagen kunstwerken: ’Kunstenaars kunnen
de werken terugkopen, de rest verkopen we’

Premium

Kunstenares Jans van Baarsen vereeuwigt in Volendamse
voetballegende ’De Knoest’ in standbeeld: ’Die benen - en
vooral zijn billen - waren echt enorm’

Premium

Bijna honderd bestuurders met te hoge snelheid over de
Volendamse Julianaweg

MEEST GELEZEN

1.

Straatfeest met 300 mensen
in De Goorn door politie
beëindigd; politie gebruikt
wapenstokken [video]

2.
Horecaonderneming gesloten
in IJmuiden; eigenaar
aangehouden

3.

Straatfeest in kermisweekend
De Goorn, met honderden
jongeren. ’Bloed kruipt waar
het niet gaan kan’

Premium

4.
Grote zoekactie IJsselmeer
naar opvarenden omgeslagen
boot [update]

5.

Opnieuw groepen drinkende
jongeren op straat in De
Goorn na onstuimige nacht,
politie preventief aanwezig in
het dorp, rust keert terug
[update]

6.

Dood door of na prik?
Immunologen schrikken niet
van 225 sterfgevallen na
coronavaccinatie

Premium

7.

Burgemeester Koggenland
’ontzettend teleurgesteld’
over straatfeest De Goorn. ’Ik
roep inwoners dringend op
om hun gezond verstand te
blijven gebruiken’

8.

Grappen maken over zijn
Nederlands, maar in de rij bij
zijn kar: de Vietnamese
loempia’s van Duong Huynh
zijn al 35 jaar een hit in
Noord-Holland
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9.

Politiemacht beëindigt
straatfeest in De Goorn met
honden en wapenstokken
[video]

10.

Bemanning van omgeslagen
boot in Andijk veilig aan wal,
eigenaar meldt zich bij
politie
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VIDEO UITGELICHT
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Lee Towers zette
Zaandijk op zijn kop en
de tabakswinkel heeft
meteen een nieuwe naam
...
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