Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
(020) 525 3278
fgw@studentenraad.nl
studentenraad.nl/fgw

Aan
College van Bestuur
Maagdenhuis, Spui 21
1012 WX Amsterdam

Datum
Contactpersoon
Bijlage(n)
Betreft

14-10-2015
Renée Peereboom

E-mail

fgw@studentenraad.nl

0
Stilteruimtes

Geacht College van Bestuur,
De Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) schrijft u
aangaande de instelling van stilteruimtes binnen de UvA. Graag zou hij u ervan op de
hoogte stellen dat de FSR FGw een voorstander is van de aanwezigheid van ruimtes
waar studenten en medewerkers in stilte kunnen mediteren, bidden en ontspannen.
De FSR FGw ondersteunt de instelling van stilteruimtes, omdat hij de behoefte ziet
binnen de academische gemeenschap aan dergelijke ruimtes. In het verleden is vaak
het argument aangehaald dat de UvA, als publieke en seculiere universiteit, geen
religieuze activiteiten kan faciliteren. De FSR FGw is echter van mening dat dit
argument onhoudbaar is met betrekking tot de stilteruimte. De reden hiervoor is dat
de stilteruimte te allen tijde als publieke ruimte zal gelden, zelfs wanneer bidden hier
is toegestaan. Buiten de UvA zijn vele voorbeelden te vinden van publieke, seculiere
instellingen waar soortgelijke ruimtes beschikbaar zijn; denk hierbij aan andere
publieke universiteiten, gemeentehuizen en publieke ziekenhuizen. Ook binnen de
UvA zelf kan een voorbeeld gevonden worden: het Amsterdam University College
kent een zogenaamde ‘contemplation room,’ die voor soortgelijke doeleinden wordt
gebruikt.
De FSR FGw is ervan overtuigd dat het mogelijk is om binnen de UvA dergelijke
stilteruimtes te faciliteren, die voor iedereen toegankelijk zullen zijn. Hij is zich
bewust van een steeds grotere behoefte onder studenten aan een stilteruimte en zou

graag zien dat in deze behoefte wordt voorzien.
De FSR FGw hoopt u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over zijn
standpunt en kijkt uit naar uw reactie.
Hoogachtend,
Namens de Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen,
Jan van Helden
Meike Mol
Consuls FSR FGw
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