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Binnenstadscampus

‘Het is heel goed dat we nu meer 
betrokken zullen worden’, zegt 
Lianne, studente Rechtsgeleerd-
heid en Wijsbegeerte, lid van de 
Centrale Studentenraad (CSR)  
en voorzitter van de commissie 
Organisatie & Financiën. ‘Op 
deze manier kunnen we meeden-
ken over de plannen en de mening 
van de studenten inbrengen.  
Dat is beter dan aan het einde 
van de rit alleen maar ja of  nee 
kunnen zeggen tegen het voor-
stel van het College van Bestuur.’

Raadplegen academische 
gemeenschap
In het huidige scenario voor de 
Binnenstadscampus wordt de 

Universiteitsbibliotheek (UB) 
gehuisvest in twee te renoveren 
monumentale panden op het 
Binnengasthuisterrein. Dit plan 
ligt er sinds 2011. Maar vorig  
jaar ontstond er bij een deel van 
de studenten en medewerkers 
onvrede over onder andere de 
betaalbaarheid hiervan.  
In het Tienpuntenplan heeft  
het  College van Bestuur opgeno-
men om het besluit over de 
bouw van een nieuwe UB voor 
te leggen aan de academische 
gemeenschap. Nu komen er  
twee  scenario’s voor de hele  
Binnenstadscampus. In het 
andere  scenario wordt bekeken 
of  de UB is onder te brengen  
in de Oudemanhuispoort.  
Beide scenario’s worden  
uitgewerkt tot hetzelfde 
ontwerp niveau en vervolgens 

‘We zitten sinds begin dit jaar 
op een prachtige plek waar 
veel gebeurt’, zegt Marte 
Rijsdijk coördinator van 
VOX-POP, het creative space 
en pop-up project van de 
geesteswetenschappen. 
 
Het is de locatie van de voor-
malige Studenten Servicedesk op 
het Binnengasthuisterrein. ‘We 
zijn goed van start gegaan op 
onze nieuwe locatie. De eerste 
tentoonstelling – ‘labeling iden-
tity’– was van twee beeldend 
kunstenaars, Gerrie Starreveld 
en Bart Drost. Zij hebben een 
maand lang een gevarieerd inter-
actief  lunchprogramma met 
workshops en lezingen georgani-
seerd over het thema identiteit. 

We presenteren sinds kort  
iedere twee weken New 
Perspective, een filmmiddag met 
films die de actualiteit op een 
nieuwe manier belichten.’

Coming soon:  
tentoonstelling over 
vluchtelingen problematiek
Op 1 juni organiseert een  
aantal studieverenigingen van 
geesteswetenschappen waaron-
der Etcetera, Alpha en KLEIO, 
het symposium ‘Global identi-
ties’ in Cultuurhuis de Brakke 
grond, een symposium over  
de vluchtelingenproblematiek. 
‘Daaraan gekoppeld is van  
1 tot 10 juni bij VOX-POP een 
tentoonstelling te zien van foto-
graaf  Geronimo Matulessy met 

foto’s die de persoonlijke 
 verhalen van vluchtelingen 
tonen. Geronimo ging naar 
Servië en Kroatië om de vluchte-
lingenstroom vast te leggen.’ 
VOX-POP organiseert om de 
twee woensdagen filmmiddagen 
van 15:30-17:30 in de voor-

malige Student Service Desk  
op de Binnengasthuisstraat 9.  
Zo ook op woensdag 8 (Human) 
en 22 juni (La Piscine). 

Voor de actuele agenda:  
www.voxpop.uva.nl 

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
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‘Het is heel goed dat  
we nu meer betrokken 
worden.’ 
 
Lianne Hooijmans

Lianne Hooijmans (l.) 
en Eleni Kouvelas  
voor een van de  
potentiële locaties UB

VOX-POP bloeit op BG-terrein

Marte Rijsdijk

De komende maanden worden twee scenario’s 
uitgewerkt voor de Binnenstadscampus: de campus 
voor de geesteswetenschappen en de UvA-brede 
Universiteitsbibliotheek. Lianne Hooijmans en 
Eleni Kouvelas schuiven daarbij aan namens de 
Centrale en de Facultaire Studentenraad. 
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voorgelegd aan de academische gemeen-
schap. 

Boekenkast
Eleni, studente Oost-Europese studies schuift 
aan namens de Facultaire  Studenten raad (FSR) 
van Geesteswetenschappen. Belangrijk, vindt 
ze, want: ‘Onze faculteit gebruikt straks 
immers deze campus en is samen met 
Rechts geleerdheid een van de faculteiten  
die veel gebruik maken van de UB.’
Over de UB blijken enige zorgen te leven  
bij de achterban. Zowel de FSR als de CSR 
krijgen vragen over het aantal boeken dat in 
de nieuwe behuizing beschikbaar zal zijn in 
open opstelling. Eleni: ‘Studenten vinden het 
belangrijk om voor een kast met boeken te 
staan, ze zelf  te kunnen pakken en in te 
 bladeren. Er moet niet te veel verdwijnen 
naar het depot.’

Programma van eisen
Al op korte termijn denken en praten de  
studentenvertegenwoordigers mee over de 
kaders voor de campus. Dit mondt uit in  
een programma van eisen voor het voorlopig 
ontwerp van beide scenario’s. Hier komen 
onder andere uitgangspunten in te staan over 
verschillende functies die de campus moet 
vervullen en hoeveel ruimte daarvoor nodig is.

Prestigeobject
‘Uiteraard,’ zegt Lianne, ‘zullen we naar voren 
brengen wat relevant is voor  studenten: 
goede collegeruimtes, goede en voldoende 
studieplekken, en meer van dat soort prakti-
sche zaken. Maar ook onderwerpen als dag-
licht, klimaatbeheersing en sfeer zijn belang-
rijk. Het moet prettig zijn om in en om de 
gebouwen te verblijven.’ Eleni vult aan:  
‘De speciale charme van studeren in de 
 binnenstad moet behouden blijven. Het moet 
zeker niet massaal of  kantoorachtig worden.’
Daarnaast zullen de studentes ook zeker de 
kosten van het project in de gaten houden. 
‘Een UB moet uitstraling hebben’, zegt 
Lianne, ‘dat begrijp ik heel goed. Maar het 
hoeft geen onnodig duur prestigeobject te 
zijn. Dat is wel een punt van kritiek op het 
huidige UB-plan.’

Achterban
CSR en FSR houden hun achterban op de 
hoogte van de ontwikkelingen via de gebrui-
kelijke kanalen zoals Facebook en nieuws-
brieven. Zo nodig zullen ze ook bijeenkom-
sten organiseren om informatie te delen en 
voorkeuren te peilen.  
Persoonlijk zijn Lianne en Eleni op voorhand 
niet direct enthousiast over de Oudemanhuis-
poort als locatie voor de UB. ‘We vinden  
het Binnengasthuisterrein een uitstekende 
plek en zouden het liefst zien dat er een 
goedkopere variant wordt gemaakt van het  
al bestaande plan’ aldus Lianne.

Afgestudeerd
Zelf  zijn de studentes al lang afgestudeerd als 
de Binnenstads campus klaar is. Eleni: ‘Het is 
een enorm langetermijnproject. Aan de ene 
kant is het allemaal nog best wel abstract. 
Maar het studentenperspectief  verandert niet 
echt. De voorwaarden die voor ons belang-
rijk zijn voor een goede studie, gelden ook 
voor de volgende generaties.’ 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of achter
grondinformatie over de beide scenario’s? Kijk dan op 
campus.uva.nl > Actuele ontwikkelingen.

In dit artikel komen specifiek CSR/FSR  
aan het woord. Maar ook de Centrale 
Ondernemingsraad is betrokken bij het  
uitwerken van de scenario’s. In een 
volgende editie leest u meer over de  
ervaringen en meningen van deze partij.

IN DE BUURT

‘We waren oorspronkelijk 
alleen toegankelijk voor 
wetenschappelijk UvA-
personeel, maar er kwamen 
te weinig mensen om het 
hier een beetje bruisend te 
maken. Bij mijn aanstelling 
vijf  jaar geleden, kreeg ik de 
opdracht meer licht, lucht  
en openheid te brengen.’

Ivoren toren
En dat is aardig gelukt. De 
AAC heeft 700 leden maar 
iedereen is welkom, van  
alumni en (ex)medewerkers 
tot buurtbewoners en  
toeristen. ‘De wetenschap  
zit allang niet meer in een  
ivoren toren, dus ook de  
AAC niet. Er zijn zoveel  
interessante onderwerpen  
die spelen binnen de 
UvA die leuk zijn om te 
delen’. Daarom is er iedere 
donderdag een lezing of  
debat waarbij een UvA-
wetenschapper in discussie 
gaat met iemand uit het 

bedrijfsleven, gemeente  
of  andere organisatie. ‘Zo 
is er binnenkort een debat 
over euthanasie met psycho-
analyticus Paul Schnabel 
en onlangs gaf  Patti 
Valkenburg, universiteits-
hoogleraar Media, Jeugd en 
Samenleving, een lezing over 
de zonnige en donkere kan-
ten van sociale media. Het 
zit hier dan bomvol, dus als 
je een lezing wilt bijwonen, 
moet je je wel van tevoren 
aanmelden via onze site.’ 

Ontspannen sfeer
Maaike is blij met de  
komst van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen naar  
de Binnenstadscampus.  
‘We zijn er natuurlijk voor  
alle faculteiten, maar 
geesteswetenschappen heeft 
veel onderwerpen die tot de 
verbeelding spreken en die 
geschikt zijn voor debatten. 
Ook de komst van de 
Universiteitsbibliotheek  
gaat zorgen voor veel extra 
aanloop en dat is precies  
wat we willen. De AAC is  
een plek waar mensen  
elkaar in een ontspannen  

en huiselijke sfeer kunnen 
ontmoeten.’ 

Meer informatie 
De Amsterdamse Academische 
Club, Oudezijds Achterburgwal 
235, is iedere werkdag geopend 
van 12.00 tot (ten minste)  
18.00 voor lunch en/of borrel. 
Voor diner van tevoren even 
bellen. Elke donderdag debat, 
elke vrijdag live jazz.  
Kijk voor meer informatie en  
het volledige programma op 
aac.uva.nl.

Lunchen, borrelen en debatteren  
in de Academische Club
Iedereen is welkom 

Een bruisende plek met live jazzmuziek tijdens de vrijdagmiddagborrel met collega’s en een sfeervolle locatie 
om met je buitenlandse gasten te lunchen. Het kan allemaal in ‘de huiskamer van de UvA’, de Amsterdamse 
Academische Club (AAC), vertelt Maaike Ambags, directeur AAC.  

Onder de klok lopen
De AAC zit op een plek waar de Oudezijds Achterburgwal  
en de Grimburgwal samenkomen. Het is gevestigd in een 
historisch pand met op het dak een prachtige klok. Het  
pand is in de 19e eeuw ontworpen als wachtkamer voor 
de stads- en gasthuisapotheek, maar ontleende zijn 
faam aan heel iets anders. Ook zieken die er niet verble-
ven, werden hier behandeld, waaronder mensen met een 
geslachtsziekte. Vandaar de Amsterdamse uitdrukking 
‘onder de klok lopen’, wat betekent dat je een SOA hebt. 

Maaike Ambags voor  
de Academische Club

‘Dit is een plek waar 
mensen elkaar in een 
ontspannen en 
huiselijke sfeer 
kunnen ontmoeten.’ 
 
Maaike Ambags



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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‘Een campus geeft een andere sfeer dan een verzame-
ling losse gebouwen door de stad. Kijk naar de uitstra-
ling van het Science Park op de Bètawetenschappen’, 
zegt Frank van Vree, decaan van de Faculteit der  
Geesteswetenschappen (FGw). De Binnenstadscampus 
ziet hij als het iconisch centrum van de Universiteit van 
Amsterdam. 

Van Vree kan zich niet veel mooiers bedenken. ‘Zeker als straks op de 
campus naast FGw, een van de moederfaculteiten van de UvA, ook het 
bestuur en de Universiteitsbibliotheek gevestigd zijn. Voor FGw’ers is 
een fysieke bibliotheek een soort laboratorium; boeken zijn belangrijk, 
maar meer nog de rol van de bibliotheek als studiecentrum met studie-
plekken en randactiviteiten. Het ontwerp voor de nieuwe UB is erg 
mooi, maar duur. Vorige zomer is het alternatieve scenario opgekomen: 
de Universiteitsbibliotheek in de Oudemanhuispoort. Op basis van wat 
we nu weten, neig ik naar de UB in de Oudemanhuispoort.’ 

Fundamentele overwegingen
‘De beslissing die we nemen, moet de hele UvA ten goede komen  
zonder de belangen van de FGw uit het oog te verliezen. Dat zorgt  
voor draagvlak. Ieder is zich ervan bewust dat het hier gaat om het  
historische centrum van de universiteit, waarvoor we een gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid dragen. Er zal sowieso een nieuwe 
 bibliotheek moeten komen. Waar het om gaat, is de verschillende  
belangen helder te laten doorklinken in de discussies. Daarnaast zijn er 
uiteraard praktische en financiële argumenten. Financiën mogen zwaar 
wegen, maar mogen er niet toe leiden dat we daarom maar alles bij het 
oude laten. Ook dat is trouwens niet gratis: je kunt het PC Hoofthuis  
en de UB aan het Singel niet veel langer laten zoals ze nu zijn. 

Knopen doorhakken
FGw telt 1400 medewerkers op verschillende locaties in de stad, die 
missen nu contact en uitwisseling. ‘En dat terwijl interdisciplinariteit en 
over de grenzen kijken de meest dominante ontwikkelingen van dit 
moment zijn. Als onderzoekers bij elkaar op een campus zitten, werkt 
dat stimulerend bijvoorbeeld voor vernieuwingen. Bovendien kunnen 
op de campus makkelijker en efficiënt voorzieningen voor onze weten-
schappers worden gerealiseerd.’ Het idee van de campus is volgens Van 
Vree wijd verbreid binnen de FGw. ‘Het is jammer voor ons, als laatste 
in de rij, dat nu alles wordt uitgesteld vanwege financiële argumenten. 
De brede steun die de Binnenstadscampus hier had, is de laatste twee 
jaar naar de achtergrond geschoven. Veel medewerkers beseffen dat zij 
de verhuizing niet meer gaan meemaken. Het lonkend perspectief  dreigt 
daarmee uit het zicht te verdwijnen. Ik hoop dat binnen 1,5 jaar knopen 
doorgehakt worden en we de campus daarna in hoog tempo kunnen 
realiseren. Een Binnenstadscampus met 7000 of  8000 studenten geeft 
een boost aan de hele binnenstad.’ 

Lonkend perspectief van Binnenstads-
campus dreigt uit zicht te verdwijnen

Frank van Vree 

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

‘Een campus geeft een 
andere sfeer dan een 
verzameling losse 
gebouwen door de stad.’ 
 
Frank van Vree



Wat vindt u van de plannen voor een 
nieuwe UB en het alternatief, de UB 
naar de Oudemanhuispoort? We  
vragen het Leendert Vlieger, bewoner 
van de Kloveniersburgwal en actief  
lid van de Vereniging voor Openbaar 
en Leefbaar Binnengasthuisterrein 
(VOLBG), en Gretske de Jong, voor-
zitter BIZ  Rokin Ondernemers en 
winkelmanager bij Scheltema.

Leendert Vlieger: ‘In principe zijn we 
niet tegen de nieuwe bibliotheek op het 
Binnengasthuisterrein. Ook al vinden we 

het jammer dat in dat plan het Binnenhof  
en het groen verdwijnt. We maken ons 
vooral zorgen over het in goede banen 
 leiden van de verkeersstromen, ruimte 
voor fietsparkeren en laad- en losplekken 
voor vrachtverkeer. We zijn als bewoners 
bang voor overlast ten koste van ons 
woongenot. Sinds kort hebben we hier-
over constructief  overleg met gemeente 
en UvA. Zij zullen onderzoek doen naar 
de verkeerstromen in het hele gebied.  
De uitkomsten daarvan geven inzicht in 
de  problemen waarvoor we gezamenlijk 
oplossingen zoeken. Wij vinden het 
belangrijk dat het oorspronkelijke, monu-
mentale karakter van het Binnengasthuis-
terrein behouden blijft. Daarom zien wij 
liever dat de UB naar de Oudemanhuis-
poort komt. Dit gebouw zit ook meer op 
afstand van de woningen die grenzen aan 
het terrein zodat het voor bewoners min-
der overlast geeft.’

Gretske de Jong: ‘Onze ondernemersver-
eniging streeft naar een aantrekkelijke bin-
nenstad. Dat varieert van schone straten 
tot de organisatie van evenementen, maar 
we zijn ook gesprekspartner van de 

gemeente. Voor ons is het heel belangrijk 
dat het culturele karakter van de binnen-
stad geborgd is door organisaties als 
onderwijsinstellingen en musea. Iedereen 
heeft het over pretparkisering van de bin-
nenstad, terwijl de campus met nieuwe 
bibliotheek hier juist tegenwicht aan biedt. 
Het zal jonge mensen naar de stad trekken 
en vernieuwing brengen. De plannen voor 
een nieuwe Universiteitsbibliotheek zijn 
klaar voor uitvoering. Ik vind het dan ook 
lastig dat het nu weer vooruitgeschoven 
wordt. Het proces duurt nu al zo lang ter-
wijl de gebouwen hoognodig onderhoud 
nodig hebben. Ik begrijp dat zorgvuldig 
handelen belangrijk is, maar ik zie de winst 
niet van verder uitstel.’ 

Verhuizing
 
Eind mei 2016 verhuist een deel 
van de medewerkers van de 
Faculteit der Geestesweten-
schappen van het Bungehuis 
naar de Binnenstadscampus. 
Het Bungehuis is één van de 
UvA-panden die verkocht is als 
gevolg van de clustering van 
wetenschappelijke disciplines op 
vier open stadscampussen. 
Omdat de definitieve locatie op 
de Binnenstadscampus nog niet 
klaar is, zullen de medewerkers 
de komende vijf tot tien jaar hun 
intrek nemen in het Bushuis aan 
de Kloveniersburgwal en (een 
deel van) het Oost-Indisch Huis 
aan de Oude Hoogstraat.

Vernieuwing 
Allard Pierson 
Museum
 
Om bezoekers gastvrij te  
ontvangen en hen tegelijk te 
laten zien hoe studenten en 
onder zoekers bezig zijn met  
de collecties, wordt het Allard 
Pierson Museum opnieuw  
ingericht. De manier van werken 
wordt dynamischer en meer 
open waarmee het museum zich 
in sterke mate onderscheidt  
van vergelijkbare musea in 
Nederland. Naar verwachting  
zal het museum in 2018  
geheel vernieuwd zijn. Kijk  
voor meer informatie op  
www.allardpiersonmuseum.nl 

Afvoeren kantoor-
afval over water
 
De UvA voert op het Binnengast-
huisterrein een proef uit met het 
afvoeren van kantoorafval over 
het water. Het afval uit twee 
gebouwen aan het Turfdraag-
sterpad (BG1 en 2) en het ronde 
gebouw aan de Binnengasthuis-
straat (BG3) wordt inpandig 
 verzameld in een kleine pers-
container en één keer per twee 
weken  afgevoerd over het 
water. Deze manier van afvoeren  
vermindert het aantal vervoers-
bewegingen op het Binnengast-
huisterrein. Voorheen werd het 
afval namelijk dagelijks door  
een vrachtauto opgehaald.  
Het is nog niet bekend wat de 
mogelijkheden zijn voor het 
afvoeren van bijvoorbeeld  
huishoudelijk afval.

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

Plannen voor een nieuwe UB

De keuze van hoogleraar Boek-
wetenschap Lisa Kuitert en 
studente Eline Kortekaas viel 
op de reclamecampagne uit de 
negentiende eeuw voor het 
boek ‘De Rijn, van oorsprong 
tot aan zee’, een luxe uitgave 
van een Arnhemse uitgeverij 
vol met lithografieën.  
Het boek werd in delen  
verkocht en gedrukt. En om  
de verkoop te bevorderen  
werd (let wel) een villa verloot 
onder de deelnemers. Overi-
gens iets wat vaker gebeurde  
in die tijd. ‘Behalve villa’s  
werden ook horloges, koffer-
sets en sieraden verloot bij de 

verkoop van boeken’, zegt 
Eline. 

Actieve speurneus
Lisa kende het verhaal, maar 
niet de details. Ze vroeg Eline 
om samen nader onderzoek  
te doen. ‘Eline is een goede 
speurneus en heeft een 
gezonde historische belang-
stelling met oog voor gekke 
dingen. Degenen die de collec-
ties van de UvA beheren, wis-
ten precies waar in de depots 
de diverse objecten zoals recla-
meletters uit de negentiende 
eeuw, reclameaffiches en delen 
uit het boek zich bevonden.’  

Het boekenvak was in de 
negentiende eeuw aan strenge 
regels gebonden, opgesteld 
door de Vereniging ter Bevor-
dering van de Belangen des 
Boekhandels. Eline: ‘Leden van 
de vereniging beklaagden zich 
in de krant over de loterij. 
Maar ondanks dat er schande 
van werd gesproken, deden 

toch veel mensen mee.’ 

Het UvA- rariteitenkabinet
Naast Eline en Lisa kozen nog 
zeven koppels uit verschillende 
vakgebieden waaronder Eco-
nomie, Psychiatrie en Muziek-
cognitie, objecten uit de depots 
van de UvA. Daarmee tonen 
zij hoe divers en inspirerend  
de UvA-verzameling is voor 
onderzoekers en studenten. 
Van oude handschriften en 
boeken tot gehoortoestellen, 
schedelmeetmachines en  
maskers van vreemde volkeren. 
‘Eigenlijk een groot rariteiten-
kabinet’, zegt Eline. 

De tentoonstelling is te zien tot  
en met 4 september. Zie ook  
bijzonderecollecties.uva.nl/ 
nieuws-agenda/tentoonstelling/
out-of-the-box.html

Schatten uit de kelder van de UvAKORTE BERICHTEN

‘De UvA-verzameling is 
divers en inspirerend 
voor onderzoekers en 
studenten.’ 
 
Eline Kortekaas

Een kakatoe met maatgevoel en mechanische rekentoestellen uit 1920. Het is 
te zien tijdens de tentoonstelling Out of  the Box in Bijzondere Collecties aan 
de Oude Turfmarkt. Acht wetenschapskoppels tonen hier, vanuit hun eigen 
vakgebied, een kijkje in de historische verzamelingen van de UvA. 

Lisa Kuitert (l.) en 
Eline Kortekaas  
bij een poster van 
het boek De Rijn

Gretske de Jong

Leendert Vlieger


