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Binnenstadscampus

learned van de andere campus-
sen mee te nemen.’

Hart van de UvA
Cees ziet de Binnen stads campus 
als de kroon op alle campussen. 
‘Deze campus kan de centrale 
plek worden voor UvA-brede 
evenementen, vanuit de gedachte 
dat de Oudemanhuispoort 
eigenlijk van oudsher het hart 
van de UvA is. We hebben een 
juweel in handen. Nu al spreekt 
de UvA met partijen die zich op 
of  bij dit ‘Universiteitskwartier’ 
willen vestigen.’ Hij legt uit dat 
de UvA de afgelopen jaren heeft 
gewerkt aan de uitvoering  
van vier open stadscampussen.  
De Binnenstads campus is de 
vierde en laatste. ‘Dit veronder-
stelt financiële, inhoudelijke  
en morele solidariteit van alle 
faculteiten. Zoals ook alle 
faculteiten solidair waren aan  
de campussen die al gebouwd 
zijn, Amsterdam Science Park  
en Roeterseiland.’ 

Energie neutraal
‘Wat is het perspectief? Over een 
x aantal jaren is de Binnenstads-
campus the place to be voor stu-
denten’, zegt Cees. ‘Het bestrijkt 
een groter gebied, dan dat rond-
om de Oudemanhuispoort en het 
Binnengasthuisterrein. En we 
streven naar een energie neutrale 
invulling bijvoorbeeld door de  
inzet van warmte- en koude-

opslag waardoor de huisvestings-
lasten fors omlaag kunnen. De 
gemeente Amsterdam wil daaraan 
ook een bijdrage leveren. Het is 
een rustiek verblijfsgebied als  
tegenhanger van het drukke  
Rokin en de Wallen. Wat mij  
betreft met vele hofjes.’  
De universiteit is er met haar 
 studenten en medewerkers 
 prominent aanwezig, daarnaast 
natuurlijk de bewoners. Toeristen 
in mindere mate. Gerard spreekt 
van ‘een long waar je adem kunt 
halen na de hectiek van de Dam 
en het Wallengebied.’ Vanuit  
de droom, de Binnenstads -
campus als visitekaartje voor  
de UvA, moeten we volgens  
Cees een  keuze voor de invulling  
maken.  

Beslissing op gebiedsniveau
Als het aan de drie directeuren 
ligt, is de keuze van de academi-
sche gemeenschap straks tussen 
twee uitgewerkte scenario’s met 
extra UvA-brede functies, inclu-
sief  een goede financiële onder-
bouwing. ‘Ons inziens gaat het 
om een beslissing op gebiedsni-
veau’, aldus Maria. Vragen die bij 
de keuze centraal staan zijn onder 
meer: zijn we bereid investeringen 
te doen ten gunste van kwaliteit?; 
staan de huisvestingslasten in 

De hoofdbewoners van de 
 campus zijn geestes weten-
schappen en de Universiteits-
bibliotheek. Daarnaast worden 
wellicht extra functies toege-
voegd aan het programma voor 
de campus zoals een plek voor 
het bestuur, een congresruimte, 
meer ruimte voor evenementen 
en een aula voor promoties. 
Gerard: ‘De kleur van de 
Binnenstadscampus wordt zo 
meer UvA dan alleen FGw en 
UB.’ En daarmee krijgt de 
campus meerwaarde voor de 
UvA als geheel, aldus Maria. 
Behalve de uitbreiding van het 

programma worden twee 
scenario’s uitgewerkt tot een 
(voorlopig) ontwerp. Het ene 
scenario is het  huidige, waarbij  
de Universiteits bibliotheek op 
het Binnengast huis  terrein komt, 
het andere gaat uit van de UB  
in de Oude man huispoort. 

Potentie
De uitwerking van een tweede 
scenario komt mede door de 
gebeurtenissen in 2015 (bezet-
ting Maagdenhuis, red.). Maria 
en Gerard noemen de toevoe-
ging van extra functies als 
onderdeel van beide scenario’s 
‘voortschrijdend inzicht’. ‘Alle 
ontwikkelingen in 2015 hebben 
als het ware geleid tot een breder 
perspectief ’, zegt Maria.  
Immers, de Binnenstadscampus 
is de meest gezichtsbepalende 
campus. Gerard: ‘Universiteiten 
worden vaak visueel gepresen-
teerd aan de hand van een aantal 
historische gebouwen die met de 
geschiedenis van die universiteit 
verbonden zijn. Voor de UvA is 
dat onder meer de Oudeman-
huis poort. Tot nu toe is de 
Binnenstadscampus misschien 
vooral gezien als de plek voor 
FGw en de UB, maar het heeft 
een grotere potentie, het 
representeert de UvA als geheel.’ 
Cees: ‘We kijken hoe we de 
ruimte op de Binnenstads-
campus zo optimaal mogelijk 
kunnen invullen. En de herbe-
zinning betekent ook dat we  
de kans hebben om de lessons 

De Binnenstadscampus komt er, zoveel staat vast. De Faculteit der Geestes-
wetenschappen (FGw) en de Universiteitsbibliotheek (UB) worden daar gehuis-
vest en mogelijk straks ook het bestuur van de UvA. Een toelichting van Maria 
Heijne (Bibliotheek UvA/HvA), Gerard Nijsten (directeur bedrijfsvoering FGw) 
en Cees van der Wolf  (directeur HuisvestingsOntwikkeling UvA). 

Meer informatie
De UvA realiseert op en rond 
het Binnengasthuisterrein de 
Binnenstadscampus, een van 
de vier open stadscampussen 
van de UvA. Door clustering 
van verwante wetenschap
pelijke disciplines wil de  
UvA de banden binnen de 
universiteit versterken en 
onderlinge samenwerking  
en samenwerking met  
bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisa
ties stimuleren. De Binnen
stadscampus wordt de thuis
basis van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen en 
de Universiteitsbibliotheek.
www.campus.uva.nl  

Volg ons op Twitter  
  @UVABinnenstad

Binnenstadscampus gezichtsbepalend voor UvA
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‘De Binnenstadscampus 
krijgt meerwaarde voor 
UvA als geheel’ 
 
Maria Heijne

Faculteit der Geesteswetenschappen, 
hoofdbewoner van de Binnenstadscampus 
(foto: conservering en restauraties)
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 verhouding tot goed faciliteren van 
onderwijs, onderzoek en valorisatie?; 
willen we het  bestuurscentrum op  
de Binnenstadscampus plaatsen?;  
is het geheel financier baar?; is sprake 
van redelijke  onderhouds kosten?  
Kortom, wat is de meest effectieve 
en toekomstbestendige invulling van  
de campus?

Vertraging
De scenario’s moeten op (voorlopig) 
ontwerpniveau uitgewerkt zijn, zodat 
de academische gemeenschap tot 
een goede keuze kan komen. Dat 
 betekent vertraging voor de start van 
de bouw, voorheen gepland in 2016. 
Toch kan de UvA volgens Cees  
de oorspronkelijke prognose halen 
(oplevering totale Binnenstads-
campus in 2023/2025, red.) ‘We  
investeren nu extra tijd in goede 
voorbereiding, samen met de acade-
mische gemeenschap, omwonenden 
en de gemeente. Bij een goede voor-
bereiding horen bijvoorbeeld het 
 opstellen van een programma van 
 eisen en de aanvraag van vergunnin-
gen, zodat de bouw in 2018 van start 
kan. We streven naar een efficiënte 
uitvoering voor alle betrokkenen 
door het hele gebied in één keer aan 
te pakken.’ 

Leegstand 
De buurt hoeft niet bang te zijn voor 
leegstand. Gerard: ‘We doen er alles 
aan om dat te voorkomen. Dat zijn 
we niet alleen verplicht aan de 
 bewoners, maar evenzeer aan de 
 medewerkers die er al zitten zoals 
van Kunstgeschiedenis en algemene 
cultuurwetenschappen, Bijzondere 
Collecties en het Allard Pierson 
 Museum. En de medewerkers die de 
komende maanden naar het Bushuis 
en Oost-Indisch huis komen. Op  
de begane grond van het voormalige 
Service- en Informatiecentrum komt 
bijvoorbeeld ‘Vox-pop’, pop-up 
 initiatieven als tentoonstellingen en 
lezingen van studenten, medewer-
kers en omwonenden. Ook de afde-
ling HuisvestingsOntwikkeling van 
de UvA wordt hier gevestigd.’ 

IN DE BUURT

‘Professor Benjamin Hunningher uit 
de Verenigde Staten vond dat studen-
ten Theaterwetenschappen “drama-
tisch voorstellingsvermogen” moesten 
ontwikkelen. Daarom eiste hij bij zijn 
aanstelling aan de UvA in de jaren ’60 
een theaterzaal, waar studenten het 
proces van theater maken in de prak-
tijk konden ervaren. En zo geschied-
de’, zegt Henk Danner praktijkdocent 
Theaterwetenschappen en inspiciënt 
van het Universiteitstheater. 

Theaterwetenschappen aan de UvA is nog 
de enige voltijd opleiding met een eigen 
theater in Nederland. Het theater aan  
de Nieuwe Doelenstraat 16 is het ‘thuis’ 
van studenten. ‘We bestuderen hier  
theorie en praktijk van theater maken.’  

Laboratorium
In de eerste plaats is het theater bedoeld 
als onderwijsruimte en laboratorium 
voor Theaterwetenschappen. ‘Als het 

niet door onze studenten wordt gebruikt, 
is het voor andere doelen zoals confe-
renties en lezingen van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen (FGw) of  andere 
UvA-onderdelen beschikbaar. Nu repe-
teert het Amsterdamse toneelgezelschap 
de Toneelmakerij hier voor een jeugdthea-
tervoorstelling die later in theater Bellevue 
aan het Leidseplein is te zien. Onze  
studenten volgen de repetities ter lering.’

Kruisbestuiving
‘Hoewel we in de eerste plaats leslokaal 
zijn, staan de deuren voor iedereen open. 
De voorstellingen van onze studenten 
zitten altijd vol met vrienden en bekenden. 
Het gaat hier niet om het eindproduct, 

maar om het proces van theater maken. 
Daarom maken we geen reclame voor de 
voorstellingen.’ Straks als heel FGw op de 
Binnenstadscampus zit, vindt er volgens 
Henk meer kruisbestuiving plaats. ‘We 
zullen meer samenwerken en uitwisselen 
want we zitten dan dicht bij elkaar. We 
zijn al nauw verbonden met Bijzondere 
Collecties nu de collectie van Theater 
Instituut Nederland daar is ondergebracht. 
Onze studenten maken daar intensief  
gebruik van.’  

Freek de Jonge
Theater staat niet los van de samenleving. 
Daarom is Henk  zeer gecharmeerd van 
een open stadscampus, waar de stad zich 
vermengt met de universiteit. ‘Zo is 
cabaretier Freek de Jonge benoemd tot 
Honorary Fellow aan onze faculteit.  
Hij verzorgt colleges, geeft lezingen en  
we bespreken zijn teksten. Veel van zijn 
onderwerpen hebben directe raak vlakken 
met geesteswetenschappelijke thema’s.’ 

‘De deuren staan voor  
iedereen open.’ 
 
Henk Danner

Laboratorium voor Theaterwetenschappen

‘Het is hier fijn, fris en schoon 
en de faciliteiten zijn goed.  
Dat we onze eigen bibliotheek 
kwijt zijn, is een aderlating.’ 
Aan het woord is Alice  
Taatgen, promovenda Kunst-
geschiedenis, en een van de 
eersten die begin augustus het 
gerenoveerde gebouw aan het 
Turfdraagsterpad betrok. 

Samen met haar collega Sanne 
Frequin, docent en  promovenda 
Kunstgeschiedenis, ‘bewonen’ zij 
de zolder, het absolute pronkstuk 
van het nieuwe onderkomen van 
Kunstgeschiedenis en algemene 
cultuurwetenschappen (ACW). 
‘We zitten hier met alle PhD’s in 
een grote ruimte. Aanvankelijk 
waren we bang dat dit veel onrust 
zou geven, maar dat is niet zo.’

Inspirerend 
‘Het oude gebouw aan de 
Herengracht was natuurlijk ons 
eigen gebouw, prachtig, maar al 
dertig jaar niet meer gerenoveerd. 

De nieuwe start hier ervaar ik als 
bijzonder positief. Het is extra 
leuk dat je collega’s van ACW  
hier vaker tegenkomt’, zegt Alice. 
Volgens Sanne is samenwerking 
ook makkelijker. ‘En als je van 
elkaar weet wat je doet, is dat 
inspirerend.’  

Leerschool
‘Ik wil het niet horen als mensen 
zeuren’, zegt Alice. ‘Het zijn 
uitsluitend kleine randzaken die 
nog niet in orde zijn. Toen we 
hier begin augustus kwamen, 
werkten zelfs de computers al.  
In anderhalf  uur hadden we de 
dozen uitgepakt en konden we 
aan het werk.’ Sanne: ‘Problemen 
worden direct opgepakt en 
opgelost, waarschijnlijk is er veel 
geleerd van vorige verhuizingen.’ 

Bibliotheek
Ze missen wel de eigen biblio-
theek. ‘Op het Singel zijn onze 
boeken nu verspreid over vier 
stoffige locaties, die ver uit  

elkaar liggen’, zegt Alice, die nu 
boeken bestelt en naar Bijzondere 
Collecties laat komen. ‘Daar  
haal ik ze op, een stuk dichterbij  
dan het Singel.’ En wat ze verder 
missen? ‘De portier van de 
Herengracht. Hij wist precies  
wie in en uit het gebouw was,  
dat was persoonlijk. Nu werkt 
alles met pasjes.’ 

‘Leuk om collega’s tegen te komen, dat maakt  samenwerking makkelijker’

Klachten
Sinds de oplevering van BG2 
is een aantal klachten gemeld 
als gevolg van technische  
storingen. De meeste klach
ten en storingen kunnen 
gelukkig snel worden her
steld. Voor ingewikkel dere 
problemen wordt in overleg 
met de gebruikers naar  
(tijdelijke) oplossingen 
gezocht. 

Henk Danner, praktijkdocent 
Theaterwetenschappen

Alice Taatgen (rechts) en 
haar collega Sanne Frequin 
op de zolder van BG2



BOUWONTWIKKELINGEN

Meer  
informatie
 
Heeft u vragen of 
 opmerkingen over de 
ontwikkelingen van  
de Binnenstadscampus? 

Dan kunt u contact   
opnemen  met 
 omgevingsmanager  
Thomas Vernooy,  
omgevingsmanager- 
binnenstad@uva.nl  
of 020 - 525 2443.
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De UvA brengt met haar studenten levendigheid en balans in  
de stad. Dat zegt Aart Oxenaar, directeur Monumenten en 
Archeologie (MenA) van de gemeente Amsterdam. Een gesprek 
met hem en MenA’s monumentenadviseur Paul Rosenberg  
over UvA’s erfgoedbehoud.   

Amsterdam telt maar liefst 9.000 monumenten. De UvA is een van de grote monu-
mentenbezitters van de stad, zowel rond het Binnengasthuis, het Roeterseiland als 
bij de Amstelcampus. ‘Het belang van monumenten is groot’, aldus Aart. ‘De 
geschiedenis van de stad is zichtbaar door gebouwen. Monumenten zijn bepalend 
voor de aantrekkelijkheid van de stad en historische binnensteden doen het econo-
misch ook beter. Mensen wonen, studeren en werken er graag en ook toeristen 
komen er met plezier’.

Schipperen
Paul legt uit dat studenten belangrijk zijn voor de balans in een stad. ‘Zij brengen 
buurten tot leven. Kijk naar de facelift van de Indische buurt door de  
aanwezigheid van Science Park. Door studenten ontstaat ook nieuw cultureel  
erfgoed. Bijvoorbeeld de Wibautstraat, nu hip en trendy met de Hogeschool van 
Amsterdam, het Volkskrantgebouw en Club Trouw. Het heeft dan ook onze  
voorkeur om de onderwijsfunctie in monumenten te behouden. Makkelijk is dat 
niet. Het is meestal flink schipperen om aan alle eisen van de brandweer, gemeente 
en UvA te voldoen. De UvA moet steeds de afweging maken of  de beperkingen  
die je hebt in een historische gebouw niet té beperkend zijn voor medewerkers en 
studenten van nu. Op veel plekken op de Roeterseilandcampus is het goed gelukt. 
Zoals in het voormalig scheikundig laboratorium aan de Nieuwe Prinsengracht,  
dat is omgebouwd voor de onderzoekers van gedragswetenschappen.’

Langetermijnvisie 
‘Een van onze belangrijkste taken is de behandeling van 1.000 bouwaanvragen  
per jaar’, zegt Aart. ‘Geen monument is daarbij heilig. Een gebouw moet  
immers continu aangepast worden om de kwaliteit te behouden. Wij adviseren  
en begeleiden daarbij. De UvA heeft met haar visie op de stadscampussen een  
langetermijnstrategie neergelegd. Dat maakt het inhoudelijke gesprek over erfgoed-
behoud voor de komende vijftig jaar makkelijker. De verbouwing en restauratie van 
het voormalige CREA-gebouw op het Binnengasthuisterrein is daarvan wat ons 
betreft een schoolvoorbeeld. Als dit de kwaliteit is die wordt ingezet voor de rest 
van het Binnenstadscampus, zijn wij gelukkige mensen. Geesteswetenschappen  
past ook goed bij deze historische plek in de stad waar een klooster en ziekenhuis 
hebben gezeten.’

Nieuwe UB
Monumenten en Archeologie is vijf  jaar lang intensief  betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van de plannen voor een nieuwe Universiteitsbibliotheek. Paul:  
‘De bestaande gebouwen krijgen een nieuwe functie. Door de overkapping van  
de binnentuin is het een baanbrekend ontwerp geworden. Een resultaat waar velen 
gelukkig mee zijn.’ Wat zij vinden van de alternatieven voor de UB in de Oudeman-
huispoort? Aart: ‘Dat kan makkelijk lijken, maar feitelijk moet je dan opnieuw 
beginnen, weer met iedereen in gesprek en nieuwe plannen ontwikkelen. Dat is een 
behoorlijke verspilling van werk en tijd.’ 

Student en monument belangrijk 
voor de stad

Aart Oxenaar 
(rechts) en Paul 
Rosenberg

thuisbasis voor de Faculteit der Geesteswetenschappen 
(FGw) en de Universiteitsbibliotheek (UB)

1 Media en cultuurstudies (FGw)
2 Kunstgeschiedenis en algemene 
 cultuurwetenschappen (FGw)
3 Tijdelijke huisvesting VOX POP en
 Huisvestingsontwikkeling UvA/Bureau 
 Nieuwbouw HvA/toekomstige locatie FGw 
5 Toekomstige locatie FGw
6 Oudemanhuispoort: toekomstige locatie
 UB/FGw
7 Allard Pierson Museum
8 Bibliotheek Bijzondere Collecties
9 Toekomstige locatie UB/FGw
10 Universiteitstheater
11/12 Tijdelijke locatie FGw/toekomstig gebruik
 nader te bepalen
13 Amsterdamse Academische Club
14 Agnietenkapel
15 Spinhuis: toekomstige locatie externe
 wetenschappelijke instelling
16 Oost Indisch Huis: tijdelijke locatie FGw
17 Bushuis: tijdelijke locatie FGw

Gereed 
Toekomstig (ver)bouwproject
Geen bouw activiteiten
(Ver)bouwproject

Plattegrond Binnenstadscampus  Situatie voorjaar 2016



Mevrouw Van der Hilst (86) woont 
aan de Binnengasthuisstraat en kijkt 
uit op het gerenoveerde gebouw van 
Kunstgeschiedenis en algemene  
cultuurwetenschappen. ‘Ik mis de 
mannen van de bouw, maar het is 
mooi geworden. Oude gebouwen zijn 
veel sfeervoller dan de nieuwbouw 
waarin ik woon.’

‘In de vakantie vond ik het hier maar stil 
en saai. Ik ben blij dat de studenten er 
weer zijn. Hoe meer leven, hoe fijner. Dat 
komt misschien ook omdat ik vroeger op 
de Zwanenburgwal woonde, aan het 
water. Daar was het altijd druk. Ik keek 
graag naar de voorbijvarende bootjes en 
ook ’s nachts liepen er mensen op straat.

Met mooi weer zit ik graag buiten op 
mijn balkonnetje en dan bemoei ik me 
overal mee. Als een student de fiets alleen 
achter op slot zet, roep ik, maak je voor-

wiel vast anders ben je dat straks kwijt. 
En als ik zie dat iemand rommel op de 
grond gooit, zeg ik er ook wat van.  
Wel op een leuke manier, zo van hé  
meissie je verliest wat. Daar wordt eigen-
lijk altijd aardig op gereageerd. Persoon-
lijk geef  ik weinig om de jeu-de-boules-
baan hier voor de deur. Het zijn vooral 
honden die er plezier van hebben. Ik zou 
zeggen maak van dit hofje een plantsoen-
tje met bankjes? Leuk voor de studenten 
én de omwonenden. Dan krijg je hier een 
mooie mengelmoes.

Van de verbouwing heb ik nooit last 
gehad. Sterker nog, ik mis de aanspraak. 
Ik maakte vaak een praatje met de bouw-
vakkers en ze hielpen me af  en toe. Zo 
hebben ze een handig plankje op mijn 
scootmobiel gemaakt. Wel ben ik blij dat 
de hekken weg zijn en de nietjes voor  
de fietsen. Het leek hier wel een fietsen-
stalling.’ 

Leegstands
beheer
 
Met VOX POP, vanaf januari 
gevestigd in het ronde gebouw 
op het Binnengasthuisterrein 
(BG3), biedt de UvA studenten, 
medewerkers, omwonenden  
en andere partijen de kans om  
lege ruimtes te benutten voor  
debat, exposities, lezingen,  
film avonden enzovoorts.
De projecten zijn tijdelijk en 
geesteswetenschappelijk van 
aard. Kijk voor meer informatie 
op www.voxpop-bg. 
humanities.uva.nl. 
De afdeling Huisvestings
Ontwikkeling van de UvA heeft 
in januari ook haar intrek geno
men in het ronde gebouw op 
het Binnengasthuisterrein (BG3). 
Daarnaast zijn kleine creatieve 
bedrijven via Ad Hoc (leegstand
beheer vastgoed, red.) in lege 
panden van de Binnenstadscam
pus gevestigd. De UvA  zoekt 
samen met de buurt naar een 
verdere invulling van tijdelijke 
leegstand. 

KNAW
 
De verbouwingen van het Oost
Indisch Huis en het Spinhuis zijn 
bijna klaar. Deze gebouwen  
worden in gebruik genomen 
door de Faculteit der Geestes
wetenschappen. Daarnaast is de 
UvA in gesprek met de Konink
lijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW), die 
zich hier ook wil vestigen. 

Omgevings
vergunning UB
 
De omgevingsvergunning  
voor de bouw van de nieuwe  
UB op het Binnengasthuis terrein, 
inclusief bestemmingsplan
wijziging zijn rond. Momenteel 
wordt gewerkt aan het technisch 
bestek van de ontwerpen. 
Medio februari dient nog een 
beroepsschrift bij de Raad van 
State.

COLOFON
De krant over de Binnenstadscampus is 
een uitgave van de UvA. De krant wordt 
verspreid onder buurtbewoners,  
ondernemers, studenten en medewerkers 
van de Binnenstadscampus.  
HuisvestingsOntwikkeling UvA: 020 525 2443 
huisvestingsontwikkeling@uva.nl  
Redactie: afdeling Huisvestings Ontwikkeling, 
UvA 
Tekst: Frederieke Genevace 
Fotografie: Dirk Gillissen, Peter Strelitski  
Vormgeving: Designyard 
www.campus.uva.nl 

Mevrouw Van der Hilst 
MAAK KENNIS MET...

Voorzitter Job karakteriseert 
zijn vereniging als een zeer 
professionele en creatieve 
bende. ‘Ons doel is studenten 
een welkom gevoel te geven. 
Daarom staat laagdrempelig-
heid centraal. Ook vinden we 
dat studenten niet los mogen 
staan van de samenleving, ze 
kunnen via de activiteiten 
kennismaken met de stad. Onze 
studievereniging vormt zo een 
brug tussen universiteit en stad.’ 

De Wereld draait door
Behalve kortingen op boeken 
en theaterbezoek in de stad, 
organiseert de vereniging tal 
van activiteiten zoals reizen, 

borrels en een festival. Milan is 
bijvoorbeeld verantwoordelijk 
voor de commissie media- en 
onderwijsactiviteiten. ‘Denk 
aan een bezoek aan televisie-
programma’s als De Wereld 
draait door, Pauw en Jinek of  
een krant.’ Ze maken zelf  al 
het promotiemateriaal voor de 
evenementen, inclusief  profes-
sionele aftermovies. 

Toekomst
Als heel FGw straks op de 
campus zit, willen ze ook meer 
met andere studieverenigingen 
gaan samenwerken en overkoe-
pelende activiteiten organiseren. 
Milan en Job vinden de Binnen-

stadcampus ‘een geweldige plek 
voor Media en cultuur’, in hartje 
Amsterdam waar alles gebeurt. 
Ze weten zeker dat de plek 
nieuwe studenten trekt. ‘De 
toekomst belooft wat’, zegt Job. 
‘Kijk maar hoe het gebouw van 
Algemene cultuurweten-
schappen eruitziet: mooi oud 
van buiten en modern van 
binnen.’ 

Familie
‘Off-screen is familie’, zegt Job. 
‘Dus voor wie wil, is er elke 
maandag een borrel in het 
Atrium Café. We waren tijdelijk 
weg van het Binnengasthuister-
rein omdat het teveel overlast 
voor omwonenden gaf. Maar 
in goed overleg met de buurt, 
de UvA en de eigenaren van 
Atrium Café zijn nieuwe 
afspraken gemaakt. Voortaan 
zijn twee of  drie bestuursleden 
verantwoordelijk voor het 
bewaren van de rust. Ze lopen 
rond en spreken mensen aan. 
De eerste ervaringen zijn 
 positief.’ 

Off-screen is de studievereniging 
voor Media en cultuur en Media en 
informatie. Met 1150 leden is zij de 
grootste vereniging van de Faculteit 
der Geesteswetenschappen. Zie voor 
meer informatie en aftermovies 
www.offscreen.nl

‘Onze studievereniging 
vormt een brug tussen 
universiteit en stad.’ 
 
Job Wessels 

Studievereniging Off-screen terug 
op het Binnengasthuisterrein

KORTE BERICHTEN

‘Wij organiseren activiteiten buiten de collegebanken.’ Job Wessels en  
Milan Peters, studenten Media en cultuur, zijn sinds dit jaar bestuursleden 
van studievereniging Off-screen. Een gesprek in hun kantoor aan het  
Turfdraagsterpad 9, naast het gerenoveerde gebouw van Kunstgeschiedenis  
en algemene cultuurwetenschappen. 

Mevrouw Van der 
Hilst op haar balkon

Milan Peters (links) 
en Job Wessels in 
hun kantoor


