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Er borrelt een staaltje jeugdsentiment op bij het
zien van het Hyperion Lyceum in Amsterdam-
Noord. Terug naar vroeger toen de cabaretgroep
Don Quishocking in De oude school zong over de
schoolplaten aan de muur, de kastanjes op het
plein, de aardrijkskunde- en geschiedenisrijtjes
die de leerlingen moesten opsommen. Voor
 iedereen ouder dan 50 jaar riep Willem Wilmink
een herkenbare sfeer op, waarbij je moeiteloos
de bedompte jassen aan de kapstokken kon zien
en ruiken, de eindeloze gang met klaslokalen in
slagorde aan weerszijden. Het ‘hok’ van de con-
ciërge naast de hoofdingang. 

Hangende closets
Voorgoed voorbij. De school van nu is een stape-
ling van leerpleinen, een vide (voorheen aula of

Hyperion School met adembenemende binnenstraat

Aan de Badhuiskade in Noord maakt het net
opgeleverde Hyperion Lyceum zich op voor
het nieuwe schooljaar. Het gebouw breekt in
alle opzichten met de tradities. 

Conventies zijn
hier ongewenst

atrium), een royale fietsparkeergarage en een
batterij kluisjes. Daar zitten dan wel weer ou-
derwets sleuteltjes op in plaats van elektroni-
sche kaarten omdat daar regelmatig iets mis
schijnt te gaan. 

De net benoemde lerares Frans aan het Hype-
rion die een kijkje komt nemen, jubelt bij het
zien van de toiletten voor de leerlingen: han-
gende closets! Dat is weleens anders geweest.

Architectuur is een vorm van organiseren.
Hoe maak je overzichtelijke looproutes, hoe
demp je de akoestiek, hoe houd je het klimaat in
de klassen acceptabel, zeker bij tropische tem-
peraturen? Het lijkt erop dat dit in het gloed-
nieuwe Hyperion Lyceum uitstekend is gelukt,
hoewel je dat pas met zekerheid kunt zeggen
met het nieuwe schooljaar vanaf september.
Nog een onzekere factor: zal de open kantine
aan de westkant van de gang wel of geen over-
last geven?

Zoals in zoveel recent gebouwde scholen is de
vide/aula het brandpunt van de onderste ver-
dieping, in dit geval terzijde geplaatst. Wie op
de tribune zit heeft zicht op het in- en uitstro-
mende verkeer naar de fietsgarage. Als dat geen
sociale controle oplevert.

Hier is niet de vide de kern van de school, maar
een binnenstraat van oost naar west. Die heeft
een adembenemende hoogte, waar een klas -
lokaal schuin in de ruimte hangt, lamellen
 garant staan voor een akoestisch en een plooi-
end grafisch effect en met brede gaanderijen
rondom. De conciërge zit hier niet bij de ingang
maar halverwege de straat, met uitzicht op een
geeloranje geschilderde binnenhof. 

De geeloranje uitsneden doorbreken de her-
metische grijze gevel en dat is noodzakelijk ook.
Anders zou het nieuwe Hyperion wel een uiterst
saaie doos zijn geworden, te vergelijken met een
vuilverbrandingsinstallatie. De binnenhof is
aan de benepen kant, maar werpt wel een warm
schijnsel in de lokalen rondom zodat de leerlin-
gen zich niet opgesloten hoeven te voelen. 

Aalglad is die gevel van grijze kunststofplaten
waarin de ramen en deuren naadloos opgaan.
Daardoor is het lastig zoeken naar de ingang –
ook al een handicap bij het Vierde Gymnasium
in de Houthaven. Maar ja, het gros van de scho-
lieren stevent af op de openschuivende deuren
van de fietsenberging. Op weg daarnaartoe pas-
seren ze de straat met de kluisjes. 

Besloten en openbaar
Een onconventionele school voor vwo en gym-
nasium is het Hyperion, waar trappen door de
klaslokalen heen steken, waar schuine steunbe-
ren en dikke kolommen de ruimte onderbre-
ken. Niet handig tegen spieken, maar mis-
schien doen deze leerlingen daar niet aan. 

De architect van dit nieuwe vwo, dat al 7,5 jaar
geleden in Overhoeks twee tijdelijke behuizin-
gen had, is Joost Ector van Ector Hoogstad in
Rotterdam. Dat bureau heeft getekend voor me-
nige onderwijsinstelling waaronder enkele
middelbare scholen en het MetaForum, hoofd-
gebouw van de TU Eindhoven. Ook daar is met
succes een mengvorm bereikt van beslotenheid
en openbaarheid. Leren gebeurt inmiddels in
allerlei vormen en omstandigheden – in dat op-
zicht beschrijft het lied De oude school inder-
daad een voorbije, uniforme periode waar het
individuele karakter van de leerling onderge-
schikt werd gemaakt aan de groep.

Net als bij het Cburg College op het Zeeburger-
eiland ontwierp Zenber het interieur, alleen
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‘Verplicht melden vaccinatie bij opvang’
Ivar Penris
AMSTERDAM

Ouders die hun kroost bij een kinder-
dagverblijf willen onderbrengen,
moeten verplicht worden te melden
of hun kind is gevaccineerd tegen ge-
vaarlijke ziektes. 

Dat vindt Boink, belangenvereniging
van ouders in de kinderopvang. Het
aantal niet-gevaccineerde kinderen
neemt gevaarlijke vormen aan, vindt
het Instituut voor Verantwoord Medi-
cijngebruik.

Boink vindt het onaanvaardbaar dat
ouders mogen verzwijgen of hun kind
al dan niet is gevaccineerd tegen ziek-
tes als de bof, rode hond of mazelen.
“Er moet meer duidelijkheid komen

voor alle ouders en hun kinderen. Op-
vangorganisaties moeten om een vac-
cinatiebewijs kunnen vragen,” vindt
Boink-voorzitter Gjalt Jellesma. 

Zo kunnen andere ouders die hun
kind willen beschermen tegen deze
ziektes, kiezen of ze hun kind op die
opvang willen laten. “Nu hebben ze
die duidelijkheid niet.”

Vaccineren is niet verplicht. Daar-
naast is het wettelijk onmogelijk kin-
deren die niet zijn gevaccineerd te
weigeren op de opvang. Daarom wil
Boink dat voor alle ouders duidelijk is
of er kinderen op de opvang zitten die
niet zijn ingeënt. 

Cor Schuurman, directeur van de
crècheorganistaie Tinteltuin (met lo-
caties in de regio’s Amsterdam, Zaan-
streek en Waterland), weet niet wat de

risico’s zijn van niet-gevaccineerde
kinderen op een kinderopvangver-
blijf. 

“Ik ben daar onvoldoende over geïn-
formeerd, en zolang de rijksoverheid
geen richtlijnen geeft over of ouders
moeten melden of hun kinderen zijn
ingeënt of niet, kan ik daar ook niets
over zeggen. Ik weet ook niet of je dat
verplicht kunt stellen.”

Ondergrens is in zicht
In de zogeheten Bijbelgordel die loopt
van Zeeland tot de in Overijssel, is om
godsdienstige redenen soms maar
driekwart van de kinderen be-
schermd tegen besmettelijke kinder-
ziekten. Volgens Ruud Coolen van
Brakel, voorzitter van het Instituut
voor Verantwoord Medicijngebruik,

is de veilige ondergrens 90 procent.
“Het wordt echt gevaarlijk en het is
onverantwoord je kind naar een op-
vang te sturen waar de vaccinatie-
graad lager is,” aldus Coolen.

Uit cijfers van het Rijksinstituut
voor de Volksgezondheid en Milieu
blijkt dat de vaccinatiegraad in meer-
dere gemeenten ver onder het lande-
lijk gemiddelde ligt. Van alle kinde-
ren die in 2015 in Nunspeet zijn
geboren, is 73,8 procent volledig ge-
vaccineerd. In Staphorst is dat 76,4
procent. In Amsterdam ligt het iets
boven de 90 procent. Van de grote ste-
den daalt de vaccinatiegraad het
hardst in Utrecht: van 95 procent vo-
rig jaar naar net iets boven de 90 pro-
cent in 2018. Rotterdam en Den Haag
zitten lager, op 89,4 procent.

‘Kinderen naar een
opvang sturen met
een vaccinatiegraad
onder 90 procent is
onverantwoord’
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Noel Harding kan die vraag niet meer beant-
woorden, want die overleed twee jaar geleden
in Canada. Daar woonde hij het grootste deel
van zijn leven. In de tijd dat hij lesgaf aan de
kunstacademie van Enschede maakte hij het
lichtsculptuur voor het Nassauplein. Wat hij er
mee wilde verbeelden was – lezen we op een
website – ‘The life of Dutch people in reference to
the sea.’ 

Als buitenlanders en zeker die van het Engels
sprekende soort het hebben over Nederlanders
en de zee, komt al snel Hansje Brinker ter spra-
ken. Het verhaal gaat dat ook het kunstwerk
van Harding een verwijzing is naar het jongetje
dat een overstroming voorkwam door zijn vin-
ger in een gat in een dijk te steken.

Duidelijk is in elk geval dat de roze balk in de
richting van de Noordzee wijst. In die bak met
water laat zich makkelijk een verbeelding van
diezelfde zee herkennen. En die gespierde arm,
dat zijn wij Nederlanders, die de vaak gevaar -
lijke zee weten te beheersen. 
Peter van Brummelen

Sinds 1992
Kunstenaar Noel Harding
Waar Nassauplein

H
oogbouw, tegenwoordig kijken we
er niet meer van op in Amsterdam.
Nog even en op de noordwestpunt
van het Zeeburger eiland verrijst
een Mokums Manhattan. Eind ja-
ren tachtig was het nog heel wat dat

op het Nassauplein een flatgebouw van wel
acht verdiepingen werd neergezet. 

Het gebouw met licht gebogen gevel is geheel
in de stijl van die tijd. Welke architect zou het
vandaag de dag nog in zijn hoofd halen een ge-
bouw te ontwerpen in de kleuren spekjesroze
en zeegroen?

Die kleuren keren terug in het door Noel Har-
ding ontworpen lichtsculptuur op het dak.
Light sculpture is de officiële titel, wat er alles
mee te maken heeft dat Harding werd geboren
in Engeland.

Het kunstwerk kwam er op voorspraak van
het comité Kunst in Mokum. Het gezichtsbepa-
lende flatgebouw, indertijd een van de hoogste
gebouwen in de omgeving, verdiende een artis-
tiek accent. 

Dat pakte nogal groot uit. Twee jaar na de op-
levering in 1992 schreef De Groene Amsterdam-
mer dat Hardings lichtsculptuur zo ruim was
bemeten dat het woonblok zelf erdoor werd ge-
reduceerd tot een bescheiden roze sokkel.

Evengoed is vanaf de straat moeilijk te zien
wat er nu precies op het dak staat. Vanuit de
trein naar en van Haarlem is het zicht beter en
zijn een roze balk op vier dragers te onderschei-
den, alsmede een waterbak en daar weer naast
nog een glazen constructie met een afbeelding
van een menselijke arm. ’s Avonds is het geheel
verlicht.

In gedachten horen we de stemmen van Theo
en Thea: ‘Waar gaat het eigenlijk over, Thé?’

→ Light sculpture kan een hommage zijn aan de Nederlander en de zee. FOTO TAMMY VAN NERUM

Light sculpture

De stad staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme
beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze beelden?

→ Hyperion is een
onconventionele school
voor vwo en gymnasium,
waar trappen door de
klaslokalen heen steken. 

heeft die bemoeienis zich hier niet vertaald in
veelzijdige kleuren. De leerlingen zullen de
kleur wel inbrengen als het seizoen weer begint. 

Mishandeling
De lerares Frans beklopt de wanden van het bin-
nenplein, die bekleed zijn met lichtblauwe pla-
ten, die een beetje meegeven. Aha, hier kunnen
de leerlingen wellicht tekeningen en foto’s op-
prikken, denkt ze. Dat is uiteraard niet de be-
doeling van deze akoestische panelen. Punaises
zouden de geluidskwaliteit van dit binnenplein
drastisch mishandelen. De kleur zal in de loka-
len en via kleding een plek moeten krijgen.

Blikvangers

Krakers in verzet
tegen ontruiming
Tom Kieft
AMSTERDAM

De groep Amsterdamse jongeren die
begin vorige maand de begane grond
van een pand in de Jan Luijkenstraat
kraakte, heeft een kort geding aan-
gespannen tegen de aangekondigde
ontruiming van het pand. 

Dat bevestigt de rechtbank. Het kort
geding dient op 30 augustus. 

De jongeren, die zich de Rederijkers
noemen, kraakten het pand in Zuid
vorige maand, maar kregen te horen
dat zij het pand uiterlijk 12 september
moesten ontruimen. Op deur van het

pand heeft de eigenaar een ontrui-
mingsbevel laten ophangen. 

Het pand in de Jan Luijkenstraat is
niet toevallig gekozen. De jongeren
kozen voor deze woning omdat de ei-
genaar een vergunning heeft aange-
vraagd voor shortstayappartemen-
ten. Op de bovenverdiepingen zit al
een hotel. Dat is niet gekraakt.

De jongeren, die hun inspiratie put-
ten uit de jaren zeventig en tachtig,
vinden dat de woonruimte in Amster-
dam te veel gericht is op toerisme.
“Wij zijn woningzoekenden die het
onmogelijk wordt gemaakt om een
kamer te huren. De stad wordt ver-
kocht aan de hoogste bieder.”


