
 

Mouwenopstroopmanifestatie

Citation for published version (APA):
Lichtenberg, J. J. N. (2012). Mouwenopstroopmanifestatie. BouwIQ.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2012

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/8918b7aa-c660-4343-b2cc-de38ee08a7f2


Mouwenopstroopmanifestatie

maandag 13 februari 2012 1 reactie 127x gelezen

Een mooi scrabblewoord. In mijn voorwoord in bouwIQ
2012/1 – het nummer valt 28 februari op de mat – heb ik een 
oproep geschreven. Wordt er nog wel gebouwd in dit land? 
Waarom worden we zielsgelukkig als we weer ergens een 
bouwkraan zien staan? Hoe gaan we om met het gegeven dat 
er bij architecten weinig op de plank ligt? Je zou er 
depressief van kunnen worden. Maar dat gaan we niet doen!

In dit soort tijden wijzen we 
altijd naar anderen; de politiek, 
de beleggers, de corporaties. 
Waarom gaan al die projecten 
de ijskast in? Waarom laten 
investeerders zich de crisis zo 
aanpraten? Vanwaar dat 
collectief gebrek aan 
vertrouwen in de economie? 
Allemaal vragen waar veel over 
wordt gepraat, en waar je 
weinig invloed op hebt. Let op, 
ik zeg weinig, want als we een 
vuist zouden maken, zouden 
we best wat kunnen bereiken. 
Nog belangrijker is dat je het 
gewoon niet bij de ander moet 
zoeken. Je moet zelf de mouwen opstropen. Zoiets van ‘en nu is het 
afgelopen met het geleuter, we nemen het heft in eigen hand’.

In mijn voorwoord in bouwIQ roep ik op om te reageren. Iedereen 
die het zat is om af te wachten is welkom op een te organiseren 
‘mouwenopstroopbijeenkomst’. Neem daarbij wel in acht dat ik van 
iedereen die komt ook een proactieve attitude verwacht. Hoe ik dat 
ga organiseren weet ik nog niet, en wat ik op mijn dak krijg evenmin, 
maar ik bied hoe dan ook aan dat we er iets mee gaan doen. 
Exclusief voor bouwIQ-lezers! Het kan zijn dat er twee personen 
reageren, het kan ook zijn dat er honderd reageren. Geen idee. In 
alle gevallen zet ik iets op poten. Ik speel in op de reacties. Bij deze 
de uitnodiging.

Zolang deze column online staat geldt de inschrijfmogelijkheid. Dat 
zal tot 12 maart zijn. Reageer door te mailen naar bouwIQ, waarbij 
onder het zinnetje ‘Ik doe mee aan de mouwenopstroopmanifestatie’ 
naam, bedrijf/organisatie, adres, telefoonnummer doorgegeven 
kunnen worden, alsmede een quote noteren die duidelijk maakt wat 
de reden van reageren is, wat de intentie is, waar de schoen wringt, 
en wat er zo aan het hart gaat. En denk ook alvast na wat we eraan 
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zouden kunnen doen. Roer het probleem aan en denk na over de 
oplossing. Dat laatste kunnen we natuurlijk ook samen doen.

Ik ben benieuwd.

Jos Lichtenberg
hoofdredacteur bouwIQ

Reacties
Reacties
Mirjam ten Hove27/03/2012 11:16

Geachte heer Jos Lichtenberg,
Ik ben lid abonnee en actief lezer van bouw IQ. Ik ben het heel vaak
eens met uw kritische uitlatingen in het blad over de huidige
bouwpraktijk en vind ook dat we niet alleen over moeten schrijven 
maar
ook wat moeten DOEN. Of in bouwtermen benoemd: "Niet lullen 
maar
poetsen". Blij verrast ben ik over uw oproep voor het aanmelden voor
mouwenopstroopmanifestatie. Daar doe ik (wij) graag aan mee. Een 
klein
bezwaar vind ik dat een manifestatie waarschijnlijk weer gaat over
praten en over het voornemen te doen. Of wellicht hebben de
"mouwenopstropers" al een DOEN-project?
Dus: 'Ik doe mee aan de mouwenopstroopmanifestatie':

Reageren

Uw naam

E-mailadres

Uw reactie

Security 
code: 

Verzenden

Uw reactie wordt getoond na verificatie.
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