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’Herinnering aan Bouwkunde levend houden’ 
DELFT - Twee oud-studenten zijn een actie begonnen om de herinnering aan het afgebrande 
bouwkundegebouw van de TU Delft levend te houden.  

Via de website herbouwkunde.nl roepen ze 
(oud-) studenten, (oud-) medewerkers en anderen
op om dierbare herinneringen aan het pand op te 
schrijven. De brieven worden gebundeld en aan 
het begin van het nieuwe academische jaar aan 
de faculteit bouwkunde aangeboden.  
 
„Je moet de term herbouw bouwkunde 
(herbouwkunde, red.) niet letterlijk nemen. Het 
gaat er meer om dat we met deze brievenbundel 
een monumentje willen maken van het 
afgebrande faculteitsgebouw. Het zou mooi zijn 

als de bundel zou worden uitgegeven en op kleine schaal verkrijgbaar zou zijn, ’’ vertelt 
initiatiefnemer Barend Jan Schrieken. Hijzelf heeft veel mooie herinneringen aan het gebouw waar 
hij tot zijn afstuderen in 2000 kind aan huis was. „Ik heb er mijn vrouw leren kennen (Saskia 
Knoop, de andere initiatiefnemer van de actie, red.), maar dat is niet het belangrijkste, ’’ lacht 
Schrieken.  
 
„Als eerste jaars kom je het gebouw binnen en denk je ‘goh, wat lelijk,’ maar tegen de tijd dat je 
afstudeert vind je het fantastisch. Het was een heel licht gebouw met een mooie centrale hal. Er 
was bovendien veel ruimte met veel kleine hoekjes: een groot gebouw met een menselijke maat. 
En daarbij kwamen er veel toonaangevende personen, die er inspirerende colleges gaven.’’  
 
Anderen kunnen hun persoonlijke herinnering tot eind juni aan Schrieken en Knoop sturen. „Dat 
hebben we bewust op vrij korte termijn gedaan, omdat we merken dat de brand nu nog heel erg 
leeft bij oud-studenten. Ze zoeken elkaar bewust op bij borrels.’’  
 
 
  
REACTIES  Deze discussie is gesloten - het is niet mogelijk om op dit artikel te reageren  

Wat een onzin...  
 
Een beter idee is om de (oud-) studenten en (oud-) medewerkers op te roepen om met ideeen te 
komen die dit voortaan kan voorkomen...  

[ Citeer ]  

Het gebouw van faculteit bouwkunde van de TU Delft op weg naar het 

einde. FOTO GUUS SCHOONEWILLE 
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