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1. Begin op de begane grond bij de studieplekken. Loop daarna met de grote trap naar boven.
Loop langs de fotowand, via het balkon naar de Learning Space op de eerste verdieping.

2. Loop daarna door naar de grootste collegezaal A0.01. De zaal biedt plaats aan 450
studenten en bestrijkt twee etages vanaf de begane grond.

3. Loop met de grote trap naar de tweede verdieping naar de bijzondere halfronde collegezaal
A2.11.

4. Ga met de trap door naar de derde verdieping. Hier begint het kunstwerk Recht en
Onrecht van Barbara Broekman.

Informatie 
Kunstwerk Recht en Onrecht 

Het werk van 30 bij 4,5 meter is een compositie van ongeveer driehonderd beelden. 
Barbara Broekman heeft zich hierbij laten inspireren door – historische, mythologische 
en Bijbelse - beelden uit de westerse kunstgeschiedenis waarin goed en kwaad wordt 
weergegeven. Voorbeelden zijn Botticelli’s portret van Thomas van Aquino, die als 
eerste het onderscheid maakt tussen goddelijk – en menselijk recht, en het schilderij 
van Tiepolo waarop het Salomonsoordeel is uitgebeeld. 

Elk beeld is geprint op een kleurenkopieermachine, daarna zijn ze uitgeknipt en 
verzameld. In hoge resolutie is de collage vervolgens gefotografeerd en digitaal op 
doek geprint. De duidelijke knipranden zijn bewust; de kunstenares wil hiermee de 
aantonen hoeveel handwerk er in de getoonde kunstwerken zit. 
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5. Vervolg de route naar de Mootcourt en de Seminarroom. Het dakterras geeft een mooi uitzicht
over de stad.

6. Dan naar de Juridische Bibliotheek op de vierde verdieping.

• Werkplekken: er zijn 70 individuele werkplekken, 32 samenwerkplekken.
• Er is 750 meter aan boeken en ruim 300 meter aan tijdschriften. Naast de JB-collectie is

via meerdere dagelijkse transporten ook de juridische collectie in het UB-magazijn snel
beschikbaar in de JB.

• Vrije toegang voor iedereen. Er is ook een gratis lenerspas voor alumni die lid zijn
van de Amsterdamse Universiteits Vereniging. Dus ook juristen van buiten de
faculteit zijn welkom.

• Rechts van de balie staat een op maat gemaakt kast voor de wettenedities
Schuurman & Jordens.

7. Vervolg de route naar de zevende verdieping voor de Faculteitskamer (A7.23) en het tapijt
Recht en Onrecht van kunstenares Barbara Broekman. Aan de wanden hangen portretten van
oud-decanen.
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Informatie 

Tapijt Recht en Onrecht 
Het tapijt is een detail uit het muurkunstwerk Recht en Onrecht in zwart-wit. De 
gebruikte techniek laat het beeld in pixels uiteenvallen. Hierdoor ontstaat een 
beeld dat van veraf nog net te herkennen is, maar van dichtbij oogt als een 
abstracte voorstelling. Het detail uit het oorspronkelijke werk is op de computer 
sterk opgeblazen in zwart-wit en vervolgens geprint op tapijt. 

 
8. Neem de lift naar de begane grond en bekijk het kunstwerk Vrouwe Justitia van 

Barbara Broekman. 
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Informatie 
Vrouwe Justitia 
Voor dit werk gebruikte Barbara Broekman 250 beelden uit de kunst en populaire 
cultuur van het icoon van de rechtspraak: Vrouwe Justitia. De beelden zijn zeer 
divers: beeldhouwwerken, schilderijen, fotografie, tekeningen, cartoons, films en 
decors uit het theater. 
 
Elk beeld is geprint op een gewone kleurenkopieermachine. Daarna zijn ze 
uitgeknipt en verzameld, en in een zorgvuldige compositie tot een definitieve 
collage gecreëerd. In hoge resolutie is de collage vervolgens gefotografeerd en 
digitaal op doek geprint. 

 
 
9. Loop langs de liften naar de centrale hal. Stop bij het beeld van Minerva. 

 
Informatie 
Beeld van Minerva 
Het beeld van Minerva is in februari 
2018 verhuisd van de 
Oudemanhuispoort naar REC A. De 
gietvloer moest eerst worden getest 
om te zien of deze het beeld en 
sokkel wel konden dragen. De sokkel 
weegt tweeduizend kilo, het beeld 
zestienhonderd kilo. 

 
De geschiedenis van Minerva op de 
UvA gaat terug tot eind negentiende 
eeuw. In 1880 trok de UvA in de 
Oudemanhuispoort. Een van de leden 
van de Amsterdamse 
Universiteitsvereniging, de bankier 
Baron George Rosenthal, schonk 
Minerva. F.K.A.C. Leenhoff ontwierp 
het beeld. 

 
In 1960 werd de aula verplaatst naar 
de Lutherse Kerk. De negentiende 
eeuwse gebouwen van de 
Oudemanhuispoort werden 
vervangen door nieuwbouw. Minerva 
kreeg een plek in de centrale hal. In 
de jaren negentig hield de godin niet 
langer een speer, maar een 
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gordijnroede in haar hand. Het beeld 
verstofte een beetje en er zat een 
scheur in de linkerarm. 

 
In 1995 zette docent Italiaans én 
nazaat van George Rosenthal, Sophie 
Josephus Jitta, zich in om het beeld te 
restaureren en gaf Minerva een replica 
van haar speer terug. 

 
10. Eindig in de centrale hal van REC A 

 
Informatie 
Roeterseiland en REC A 
De UvA campus Roeterseiland is ontworpen door Simon Allford van Allford Hall Monaghan 
Morris (AHMM). Hij werkte verder op het ontwerp van Norbert Gawronski, uit begin jaren 
zestig. Dit is toen slechts deels gerealiseerd. 

 
Het uitgangspunt van het ontwerp is om de eenheid van de campus te versterken en de 
verbinding tussen campus en stad te verstevigen. De architecten werkten daarom volgens 
het inside-out principe. De transparantie van het gebouw zorgt ervoor dat het gebouw 
letterlijk en figuurlijk ‘de etalage’ van de UvA is. Het gebouw maakt verbindingen mogelijk 
met de gemeente, met de stad Amsterdam. 

 
Video over het gebouw:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ciXuHuF_ExU 
 

Facts & figures 
60 werkplekken per verdieping /19 collegezalen van verschillende omvang /fietsenstalling 
met 1650 plekken / 670 studieplekken. 

https://www.youtube.com/watch?v=ciXuHuF_ExU
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