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'We willen de herinnering aan Bouwkunde levend 
houden' 
'Herbouwkunde' heet het project van Saskia Knoop en haar man Barend Jan 
Schrieken. Ze studeerde bouwkunde van 1996 tot 2002. 

Karin Van Den Burg 
Wat houdt dit project precies in? 

“Het idee is dat mensen hun meest speciale, grappige, mooie en bijzondere herinneringen 
opschrijven in briefvorm en deze naar brief@herbouwkunde.nl sturen. Wij willen deze brieven 
bundelen en in boekvorm uitgeven, en zo de herinnering aan Bouwkunde levend houden.”  

Hoe kwamen jullie op dit initiatief? 

“Mijn man en ik hebben allebei bouwkunde gestudeerd. Toen wij hoorden van de brand vroegen 
we ons meteen af of er iets was wat wij als oud-studenten konden doen. Zodoende kwamen we 
op het idee om zoveel mogelijk herinneringen te verzamelen en in boekvorm uit te geven. We 
proberen mensen die een of andere binding hebben met bouwkunde op te roepen om hun 
herinnering aan het papier toe te vertrouwen.” 

Zijn er al veel reacties binnen? 

“We hebben al veel positieve reacties gekregen. Veel mensen zijn al bezig met het bedenken en 
maken van een brief. Er is ook al een aantal concrete inzendingen binnen. Sommige waren heel 
ontroerend, andere weer grappig. Van iemand die in zijn tweede jaar meemaakte hoe de studie 
van de oude faculteit aan de Oude Delft verhuisde naar het nieuwe gebouw aan de Berlageweg, 
bijvoorbeeld. Hij was er dus al vanaf het begin bij. Iemand anders had een tijd bij de faculteit 
gewerkt, maar ze werkt nu bij de brandweer. Ze heeft een verslag gemaakt van de dag waarop 
de brand uitbrak, met flashbacks naar haar eigen tijd daar. 

Heb je zelf speciale herinneringen? 

“Het meest typerende van het gebouw vond ik dat iedereen het altijd zo lelijk vond, ook 
eerstejaars studenten. Pas in de loop van je studie leerde je het gebouw echt te waarderen, en 
aan het eind was je er verliefd op. En ik heb er mijn echtgenoot leren kennen.”  

Hoe gaan jullie het boek uitbrengen? 

“We zijn net gebeld door een uitgever die aanbood te helpen met het bundelen en uitgeven. Het 
mooiste zou zijn als we het boek gesponsord krijgen.” 

En dan? 

“We willen het boek aan het begin van het nieuwe collegejaar aanbieden aan de faculteit 
Bouwkunde. Misschien kunnen we het zelfs in een grote oplage uitbrengen en verkopen. De 
opbrengst gaat dan naar bouwkunde, voor het bouwen van een nieuwe faculteit.” 

Wat zal in de toekomst gebeuren met Bouwkunde, denk je? 

“Het is heel erg wat er gebeurd is, maar tegelijkertijd is het een geweldige kans. Architecten die 
bouwkunde hebben gestudeerd in Delft krijgen nu misschien de mogelijkheid een nieuw 
ontwerp te maken. Er zouden zelfs studenten kunnen worden ingezet. Dit gaat hen aan het 
hart.” 

www. herbouwkunde.nl 

Saskia Knoop. (Foto: Maarten Hartman) 

Archief link: http://www.delta.tudelft.nl/archief/j40/n17/23274 
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