
Dit jaar viert D.B.S.G. Stylos – de studievereniging van Bouwkunde aan de TU Delft – haar 125-jarig bestaan. Dit lustrumjaar 
wordt onder het thema ‘Future Makers’ vormgegeven. Op initiatief van KIVI is er in samenwerking met Stylos en Delft Design 
(ontmoetingspunt voor ontwerpers met een affiniteit voor Delft) een debattenreeks opgezet. In deze debattenreeks wordt er 
gekeken naar wie de Future Makers uit het verleden zijn. 

Afgelopen donderdag, op 21 februari 2019, heeft de Faculteit Bouwkunde Carel Weeber mogen ontvangen in de Oostserre. 
De avond werd gemodereerd door Ton Voets (voorzitter KIVI Bouw) en Sem van den Eijnde (student Bouwkunde). Na het 
welkomstwoord, vertelde Weeber uitgebreid over zijn loopbaan, waarbij de ontwikkeling binnen van zijn oeuvre centraal 
stond. Vervolgens startte het debat, waarbij het publiek op elk moment mocht interfereren. Onderwerpen die op tafel kwamen 
waren onder andere Weebers komst naar Nederland en zijn terugtocht naar Curaçao 50 jaar later. Ook kwam Weebers blik op de 
Future Makers van zijn tijd en van tegenwoordig naar voren. 

Doordat er veel oude bekenden en tijdgenoten van Weeber in de zaal zaten, kreeg het publiek een breed beeld van zijn 
studententijd, eerste opdrachten, publieke optredens en zijn tijd als hoogleraar en decaan van Bouwkunde. 

Na afloop was er een borrel waar het debat nog nabesproken werd onder het genot van een koud biertje. Stylos kondigde toen 
ook haar plannen voor de laatste lustrumweek in mei aan. Het gaat hierbij om een groot maatschappelijk project dat ‘Bouwen 
met Delft’ heet. Als studievereniging wil Stylos de studenten en de stad Delft dichter bij elkaar brengen door collectief aan een 
monumentaal kunstwerk van karton te werken. Voor dit project is de Franse kunstenaar Olivier Grossetête benaderd. Stylos 
heeft al een groot deel van de financiering rond maar zoekt voor het laatste stukje nog donateurs zodat dit project op 8 en 9 
mei in de stad Delft gerealiseerd kan worden.
Mocht u dit leuke project willen steunen dan kunt u doneren door een symbolische kartonnen doos te kopen via www.
supporttudelft.nl/createwithdelft, ook is hier meer informatie te vinden over het project. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Onze volgende gastspreker in de reeks van Future Makers uit het verleden zal Riek Bakker zijn, vooral bekend door haar visie 
over de Kop van Zuid. ‘Riek Bakker Spreekt’ zal gehouden worden op het Prinsenkwartier op 3 april 2019. Stylos, Delft Design en 
KIVI kijken ernaar uit u daar te mogen ontvangen!
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