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De laatste Consul van het studiejaar 2021-2022 ligt weer op jullie deurmat! Deze keer is
het een grotere versie, met voor iedereen een artikel waar je je bij kan vinden. Pak dit
blad er daarom bij als je even een pauze nodig hebt in de laatste paar weken van dit
academische jaar. In dit blad staat het thema ‘Voyage’ centraal, wat een ander woord
voor reizen is. Dus zeker de Consul niet vergeten als je je koffer inpakt voor de vakantie!
Om in het thema te blijven, zal het hoofdartikel enkele (waargebeurde) reisverhalen
vertellen. Ook is er in deze editie een stuk met heerlijke recepten opgenomen, dus laat
je beste kookkunsten aan je huisgenoten zien. Bovendien is er weer een commissie
interview in de Consul te vinden, deze keer zullen de commissieleden van het IO Festival
vertellen waarom jij er zeker bij moet zijn. Daarnaast is er weer een poll op de Instagram
van Curius gehouden, lees verder en zoek uit wat de favoriete cocktail van jouw mede
Curioten is! Ook kan je de gebruikelijke stukken als het opinie artikel en kwesties in het
nieuws terugvinden in de Consul. Als laatste is het artikel, inmiddels zeer bekend in de
wandelgangen van TB, Docent als Student niet te missen. Deze keer staat Lieselotte van
Dijk, de nieuwe studieadviseur, uit te blinken in de rubriek.
Helaas is het voor sommige van ons de laatste keer dat wij meewerken aan de Consul.
Voor onze opvolgers: veel succes en vooral plezier bij het maken van de Consul!
Namens de Consul, veel leesplezier!
Stef Peper
Curius
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Lieve lezers,
Alweer de laatste Consul van dit jaar, wat ook betekent dat de
zomervakantie weer in zicht komt! Het is een enorm bevlogen jaar geweest
waar wij weer van alles hebben meegemaakt. Denk je dat corona eindelijk voorbij is,
zit je ineens tijdens je kerstvakantie in een lockdown. Gelukkig ziet het er vooralsnog goed
uit, en kunnen we weer lekker van de zomervakantie genieten. Een meer dan verdiende
zomervakantie voor ieder, of je nou aan het strijden was voor die laatste BSA punten, je
BEP hebt ingeleverd of je groen-licht hebt gehaald. Dat terwijl Q4 drukker is dan ooit. Alle
activiteiten worden ingehaald, er staan weer genoeg festivals of andere feestjes op de
planning wat het allemaal niet echt makkelijk maakt. Het thema van deze Consul is Voyage
en dat sluit uiteraard aan op die heerlijke vakantie die eraan komt!
Dat dit de laatste Consul van het jaar is, betekent twee dingen. Helaas zit mijn jaar als QQ’er
van de Consul erop, waar ik met veel trots op terugkijk. De inhoud en het design zien er enorm
goed uit en met de gezelligheid binnen de commissie zit het ook helemaal snor. Daarnaast
zit helaas voor het 29ste het bestuursjaar er bijna op en zijn wij allemaal hard aan het werk dit
alles te kunnen overdragen aan het 30e bestuur, zodat zij een knallend lustrumjaar kunnen
neerzetten. Dit jaar was voor ons ook één grote reis, welke veel te snel voorbij gevlogen is.
Weer een community neerzetten zoals van vroeger was één van de grootste uitdagingen. Er
was dit jaar niet een basis om op voort te vloeien vanuit de voorgaande jaren, wat niet alleen
voor activiteiten geldt maar ook voor het onderwijs. We zijn van online onderwijs, verschoven
naar hybride en vervolgens vrijwel volledig fysiek onderwijs. Bovendien was dit een jaar
waarin wij enorm veel verschillende dingen hebben mogen meemaken. Van een fantastische
International Business Tour naar Barcelona, een succesvolle Rally en een geslaagde DIES
week, naar een Interactiereis in Praag en een daverend P-Co feest in Lorre, maar met als kers
op de taart een overheerlijke bestuursvakantie naar Corfu. Ik kijk met veel plezier terug op dit
geweldige jaar!
Geniet van deze laatste Consul en dan
zie ik jullie volgend jaar weer in de
collegezalen!
Namens het 29ste,
Noortje van der Meulen

Dear Curioten,
The last period of this year is upon us! This quarter, almost all courses will be fully taught on
campus again and we are very happy to see you all back at our faculty like in the old days! To
celebrate, we had a ‘Welcome Back’ moment in the first week of this quarter in TB-Café. With the
transition back to mostly offline education, carefully check to see if your presence is mandatory
and if any recordings will be made of your course. If you run into something, please let us know!
In between studying you can now get a cup of coffee with our new sustainable mugs instead of
paper cups, so come and visit us during breaks or when you have a ‘sog-momentje’! ;)
Besides, we organized a study dinner in week 3.10, which was a great success! For a small price
you were able to enjoy dinner at TPM, to continue studying in the evening during the XXL
opening hours. Due to your enthusiasm, we are planning to organize another dinner in Q4!
Lately, we have focused on writing the student chapter within the accreditation
of the bachelor and master programmes to include the opinion of
students on education. We had some inspiring sessions about
topics within their programme of studies, which we
have been able to include in this chapter.

Last but not least, we are looking for new members
of the Opleidingscommissie of the bachelor program
(OC)! The OC monitors the quality of the bachelor and is the
sounding board for the program and has the right of consent to
parts of it. The OC can also respond to suggestions from students
or teachers. If this sounds interesting to you, you can send an email to
Simone (bachelor@curius.nl) for more information!
Good luck with the ‘laatste loodjes’ of this quarter! If you have any remarks,
questions or suggestions, please feel free to let us know!
Blonderwijs
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The Travel Diaries
Deze Consul staat in het teken van reizen, het Franse woord ‘Voyage’ kenmerkt dit. Dit
artikel zal enkele reizen, waargebeurd of niet, door de jaren heen vertellen. Laat je door deze
verschillende reisdagboeken inspireren voor je volgende reis. Wie weet ben jij degene
die later zoals Suzan en Freek of Toine een bizarre reiservaring deelt aan het kampvuur.

V O YA G E
Familie Van Bessen | Hong Kong | Juli 2010
Na een lange vlucht kwamen we aan op Hong Kong
International Airport. Toen we naar buiten liepen om
een taxi te nemen naar het centrum merkten we direct
dat we ons in een heel ander klimaat bevonden, de
luchtvochtigheid was erg hoog. Onze koffers pasten niet
in de kofferbak, maar gelukkig hadden ze zich daar al op
voorbereid en kon de taxichauffeur de klep met een touw
vastmaken zodat ze niet zomaar weg konden vliegen.
Het was middag en we hadden honger, dus tijd voor
een traditionele lunch. We waren terecht gekomen
in een dim sum restaurant. Hier hadden ze geen
menukaart, maar werd het eten rondgebracht op een

karretje. Van tevoren wisten we
niet wat er in de stoommandjes
zat, maar met een beetje geluk
werden er de lekkerste dumplings
geserveerd zoals Har Gow of Siu Mai.
We vervolgden onze reis met een
bezoek aan de Tian Tan Buddha,
een enorm bronzen beeld van wel
34 meter hoog gebouwd tussen
de bergen van Lantau Island.
Om er te komen namen we een
kabelbaan met een glazen vloer in
de cabine. Eenmaal aangekomen
beklommen we 268 traptreden om
pal voor de Boeddha te kunnen
staan. Het uitzicht was prachtig.
Het hotel waarin wij verbleven
bevond zich op Hong Kong Island.
Vanaf dit deel namen we ‘s avonds
de ferry naar de andere kant van het
water: Tshim Sha Tsui Promenade.
Wandelend over de boulevard
bewonderden we de skyline van
Hong Kong Island, wat eruit sprong
was de Bank of China Tower, een
asymmetrische
wolkenkrabber
met een driehoekspatroon. Om
20:00 werden we verrast door een
lichtshow, deze is er schijnbaar iedere
avond. We eindigden de dag met een
drankje en een snack op één van de
nightmarkets die Hong Kong kent.
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Toine | Griekenland | Augustus 2021
Op
onze
reis
door Europa zijn
we
in
gisteren
in
het
midden
van
Griekenland
aangekomen, een
plaatsje genaamd
K a l a m b a k a .
Gisteravond
hebben we hier
een van de mooiste
zonsondergangen
gezien tussen hoge
bergen waar kloosters op staan. Vanochtend
waren we vroeg opgestaan om de bus richting
Delphi te halen, hier liggen de restanten van de
tempel van Apollo. Online dachten wij dat deze
bus rechtstreeks was, maar in de praktijk liep
dit volledig anders. We kwamen telkens bij een
kleiner dorpje en een kleiner busstation om in de
volgende bus te stappen. Toen we uiteindelijk
bij het Orakel van Delphi aankwamen, was het 2
uur later dan dat de busroute had moeten duren.
Tot onze grote spijt was de befaamde tempel
dicht vanwege extreme hitte in Griekenland.
Afgelopen dagen hadden wij al temperaturen
boven de 40 graden meegemaakt, maar
vandaag was het voor het eerst boven de
45 graden. Dit was een enorme tegenvaller.
In principe hadden wij gepland om een paar
uurtjes hier rond te lopen en daarna onze

weg te vervolgen
naar Athene, om
zo op tijd te komen
voor een Europese
voetbalwedstrijd van
de club Olympiakos.
Op het busstation,
dat eigenlijk een
klein
restaurantje
was, hadden we
nieuwe kaarten voor
de bus naar Athene
gekocht. Gelukkig
was deze bus, in tegenstelling tot de andere
van vanochtend, wel direct. Alleen duurde
deze rit ook langer dan verwacht. Er was een
enorme file rond de noordelijke ring van Athene.
Wij hadden het in het begin nog niet goed door,
maar er waren enorme bosbranden rondom
Athene. Toen we naar buiten keken zagen we
de rookpluimen enkele kilometers verderop.
Dit was bizar, zoiets hadden wij nog nooit
meegemaakt. Het verkeer was zo druk vanwege
het evacueren van mensen. Er was zelfs een
kleine brand op maar een paar meters van de
bus ontstaan, best eng. Uiteindelijk hebben wij
op het nippertje het eerste fluitsignaal gered,
het was haasten. Toen we eenmaal in het
stadion zaten, waren we gerust dat we er waren,
maar toch gespannen, want de verbrande
houtsnippers daalden als sneeuw het stadion in.

Mei 2022 | Voyage

7

S u z a n e n F r e e k | O v e r s t a p i n B a l i | M e i 1 9 70

Wij zijn net een maand geleden getrouwd en we hebben een geweldige huwelijksreis in Nieuw-Zeeland
gehad. De vlucht met de vertrouwde Koninklijke Luchtvaart Maatschappij verliep uitmuntend. We
hadden een overstap in Bali, waar wij ongeveer een halve dag moesten uitzitten. In eerste instantie
hadden wij een hotelletje nabij het vliegveld op het oog, maar toen we onze bagage hadden gevonden
en het vliegveld uitliepen kwam een kleine Indonesische man met een bordje op ons afgelopen. Op
dit bordje stond in geschilderde letters, inclusief een spelfout: ‘Monki Temple -> 20 Dollar’. Wij
keken elkaar aan en omdat we nog geen grote verwachtingen hadden besloten wij om mee te gaan.
Met twee anderen, een Frans koppel, gingen we met hem mee in een grote versie van een tuktuk.
We kwamen na iets meer dan 20 minuten rijden uit bij een pittoreske, kleine haven waar we in
een heel klein bootje stapten. We pasten hier net in met elkaar en zaten op een heel dun stukje hout
als bank. Deze tour over een smalle rivier was best spannend, we hadden er namelijk toch niet veel
vertrouwen in op het eerste gezicht toen we de boot instapten. De natuur was geweldig, maar het
duurde eeuwen voordat er weer iets menselijks in zicht kwam. Een half uur was verstreken toen
we onwijs veel grote stenen zagen. Het moment dat we om kleine bocht heen waren zagen we een
enorme tempel, die daadwerkelijk gevuld was met honderden apen. We geloofden onze ogen niet.
Nadat we voet aan wal hadden gezet hadden, kregen we een tour, dan wel in gebrekkig Engels, van de
Indonesische man. Het was onvoorstelbaar mooi, de route hierheen was het meer dan waard. Dit wat
wij niet hadden verwacht op deze overstap, was een onvergeetbare afsluiting van onze huwelijksreis.

Marco Heidl | Berlijn | Kerst 1989

De kerst van dit jaar blijft mij altijd bij staan. Al enkele jaren woon ik met mijn vrouw in
Nederland, maar toch blijf ik familie in Duitsland houden. Ik zie hen maar met enige
regelmaat, maar elk jaar wordt Kerst groots gevierd met zoveel mogelijk familieleden.
Het is een bewogen jaar geweest voor de Duitsers, al helemaal de laatste maanden. Het was een
gewoonte geworden dat, als wij naar West-Berlijn gingen, wij zorgvuldig werden gecontroleerd. Aan
het begin van dit jaar werd het IJzeren Gordijn tussen Hongarije en Oostenrijk na 28 jaar geopend.
Het einde van De Muur en de Duitse Democratische Republiek was onvermijdelijk. Daardoor,
iets meer dan een maand geleden, 9 november, besloot een van de partijleiders van de DDR dat
iedereen over de grens heen mocht. De Berlijners konden weer vrijuit hun hele stad bezoeken.
Voor mij was dit ook een hele aparte ervaring, om na al die jaren weer terug
te zijn in een stad waar een onwijs lange en dikke muur heeft gestaan.
We waren, zoals elk jaar, heerlijk uitgebreid aan het dineren, maar dit jaar werden nog veel meer
verhalen gedeeld over de Oost-West verdeling. Mijn familie was namelijk ook verbijsterd, mijn oma
was zelfs nog steeds sprakeloos. De dag na kerst besloten wij om een wandeling door de hoofdstad te
maken. Met een grote groep gingen wij naar de Brandenburger Tor, die officieel op Oost-Berlijns
gebied lag, was dit jaar wel voor ons gemakkelijker te bezichtigen. Deze kerst was onvergetelijk
hierdoor. Ik heb daarom, als souvenir, een stuk van de muur meegenomen. Deze kan ik hier in
Nederland bewaren en laten zien als ik later verhalen over Oost en West Duitsland zal vertellen.

Monkey temple Bali 1970

Berlijn val van de Muur 1989
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WAAR GA JIJ VANAVOND

zuipen?

Houd jij van een
biertje op z’n tijd?

Toe aan
wat stoom
afblazen na
college?

Uiteraard!!!

START

Is de monarchie iets
van deze tijd?

Overdrijven
kan ook

Ben jij ook
zo gek op
spebi’s?

Pfoe,
zeker

Campus of
binnenstad?

Sws
binnenstad

Ben jij een échte
cultuursnuiver?

Gwn
pils

Houd jij van in
het zonnetje
zitten?

Jaaaa

Zijn
bierproeverijen
wat voor jou?

BIER=LIFE

Wat vind jij
van €1,20
voor 1 pils?

Campus
life

Niet
echt

Nope

Vitamine
D <3

Afgelopen 27 april was het weer zover: heel Delft kleurde oranje en overal schoten jonge
ondernemers met hun kleedjes en producten uit de grond. Aan festivals was voor de
twee jaar opgesloten jongeren geen tekort en ook voor de iets oudere burgers was er
in elke gemeente wel een dorpsfeest georganiseerd waar bier gehaald kon worden.
Er was sprake van een groot gevoel van sociale cohesie. Werd mijn verjaardag maar
zo groots gevierd. Maarja dan had ik maar het Nederlandse staatshoofd moeten zijn.

Jazeker!

Heb
‘t liever duur
Schappelijk

Vind jij borrelen
met docenten
helemaal hét?
Absoluut!

Uh..

Vind jij pinda’s
op de grond ook
wat hebben?

‘k sla
die over

Iedereen,
toch?

Nein

Oude Jan

TB Café

BeMa

Café de Oude Jan is een
oergezellig café gelegen
naast de Oude Kerk. Het
is tot in de late uurtjes
geopend, dus ga zeker een
keer langs voor een lekker
biertje!

TB Café is het faculteitscafé
van TBM en wordt gerund
door BarCo 14.0. Je kan
hier na je colleges op
donderdagen een drankje
doen met (studie)vrienden
of collega’s.

De Beestenmarkt is een
algemeen begrip in Delftse
kringen. Het biedt hele
gezellige kroegen aan zoals
de Bierfabriek, Kobus Kuch
en Belvedere. Bij ieder van
deze plekken, ga je geheid
een leuke dag tegemoet.
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Het was namelijk de verjaardag van onze Koning Willem-Alexander. De piloot is het
zevende staatshoofd van Nederland sinds Willem I het Koningschap accepteerde, naar
het idee dat deze familie was van onze ‘vader des vaderlands’ Willem van Oranje. Koning
Willem-Alexander deelt na 14 generaties nog minder dan een-zestienduizendste van het
DNA van Willem de Zwijger, al hebben ze hun best gedaan om de bloedlijn binnenshuis
te houden. Het is en blijft een raar concept in onze hedendaagse maatschappij: een
niet democratisch verkozen man die door geboren te worden staatshoofd is geworden
van 17 miljoen mensen, ongeacht of deze ook maar enigszins geschikt zou zijn.
De oud-Minervaan zou zorgen voor verbondenheid en sociale cohesie, zoals bijvoorbeeld
op Koningsdag. Echter moet dat ook kunnen zonder de driehonderd miljoen euro (je zou
denken dat ze genoeg hebben met een huisjesmelker in de familie) die in de monarchie
wordt gestopt. De verbinding van een land zou moeten draaien om gezamenlijke
evenementen zoals 4 en 5 mei, sportprestaties of cultuurpatronen. De verbinding van
een land zou niet moeten draaien om de verheerlijking van een persoon die door een
400 jaar geleden gemaakte keuze niet verantwoordelijk gehouden
kan worden voor zijn acties door zijn onschendbaarheid.
De Koning lijkt een sympathieke man en ook
Amalia heeft laten zien dat ze best in staat is
de ceremoniële functie te bekleden. Maar
de vraag is of we het als Nederland zijnde
willen dat een niet-democratisch, boven
de wet staand en peperduur staatshoofd
op basis van erfopvolging wordt
bepaald. Het is leuk materiaal voor
de Privé maar ik kan prima zonder.
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Kuala Lumpur, Malaysia

Bali, Indonesia
Rio de Janeiro, Brazil
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ave you ever thought about throwing a huge party in your faculty? Well,
the IO Festival committee has. IOF is a committee of our neighbour, ID
Study Association, they organise one of the biggest annual student faculty
festivals in Europe. Starting on the evening of the 20th of May and ending in
the morning of the 21st, the IO Festival will be held. So, try to get a ticket, even though
it was sold out in less than an hour! In this article Marijn Driesen, the Qualitate Qua
of the committee, and Sietje Piebenga, the chair, are being interviewed about IOF.

What is the IO Festival and what do you do?
Marijn: Formally, IOF is the biggest annual faculty
student festival in Europe and informally, the most
superb festival of the world ever. Our committee
consists of 10 members: 8 students and 2 board
members (QQ’ers). I am one of the QQ’ers and I
personally make sure that everything with the faculty
is organised and communicated. For instance, the
floor plan is fixed, and the calculations with the
ceiling are done. We have almost 28 hanging points.
Because this is the biggest event, we, together with
multiple parties within the TU Delft, organise it. I am
very close with this committee.
Sietje: I am the chair, eventually I have to know
everything about everyone and everyone’s tasks. I
am actually in everyone’s mind, for example I have to
know as much about the money as the treasurer. This
year is the 40th edition, so it is a lustrum year! This
year is the first time that the Commissary Publicity
from the board joins this commission, because
publicity is a big job. We, IOF, are the only committee
to have its own Instagram profile and website next to
IDE Business Fair.

Last year the event was online, what are you going
to do this year in order to catch up with last year?
Marijn: Yes, I was on the committee last year and this
year it will be fully on the faculty. We want to make
sure we get on the same level as three years ago,
just because that event went pretty well. The first-,
second- and third-year students need to experience
what it is like to have a normal and good IO festival.
In the past everyone knew what IOF was, and to this
day the Bachelor students don’t know anymore and
that is a shame.
Sietje: We want to get the hype back again. Often you
do not have a party on your faculty, and it is definitely
something else that students normally experience at
festivals. We both did not have a physical edition,
only two out of the ten members did. Now we only
have pictures and videos of the event three years
ago. Therefore, we want to put ourselves in the
picture again.
Compared to other physical editions, what are you
doing differently? And what did you learn the most
from them?
Sietje: I think the biggest thing we learned, and
therefore are doing differently, is based on our
theme. Big, bigger, biggest. We use a lot of the same
materials as the last physical editions, therefore we
say: ‘Never change a winning team.’ After 37 physical
editions, everything must work. Although, we are
going to have 100 extra visitors. So, there will be
1900 students, from which 300 crew and 1600 times
2 partying arms.
What is the theme of the party going to be? And
who will be the headliner?
Marijn: The theme will be ‘Pendulum’, this is a swing
with an infinite amount of energy. The theme is
therefore elaborated with circles and ellipses. We
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came up with this theme because the last couple
of themes were also with some kind of fantasy. For
instance, ‘Cirque mechanique’, ‘Serendipity’, ‘Mind
the gap’ and ‘Petrichor’. All these English words are a
bit vague and mystical. The infinite amount of energy
represents the area and surrounding we want to
create to party at, feeling timeless. The headliners
this year are Fokke Simons and Childsplay!!!
Until now, what is the most fun you have achieved?
Sietje: With flying colours the Band and DJ Contest.
This was held on the 23st of February, this was in the
week that everything opened again. Although it was
with max. 200 persons at ID Kafee, it was special. We
even had to send half of the audience in line away.
Marijn: This Band and DJ Contest was the practice for
IOF, at this event one band and one DJ were chosen
to play at the big event. You could choose the act
you liked the most with a piece of a puzzle you got
when buying a beer. The vibe this night was amazing.
From the 30 bands and DJs in total, from both one
winner was chosen.

help each other out a lot. I have lots of contact with
Stylos, the board of Architecture, and we ask each
other lots of questions about logistics and safety.
Sietje: I think that every faculty is able to organise this,
however it is about the mentality of the association.
Also, the faculty and dean play an important role in
the process, as well as the enthusiasm of the public.
When students really want it, you can organise it.
This of course counts for an association as Curius as
well.
What makes you so special, compared to other
faculty parties?
Marijn: This one is our lustrum edition, three stages
in the faculty and almost 2000 people. Organised
by and for students. Experiencing the faculty as a
festival area with dancing people during nighttime,
what more do you want?
Next Friday, the 20th of May, the IO Festival will be held.
Have fun if you have a ticket! Otherwise surely try to get
one or enjoy the party next year!

When the moment is there, what are you looking
forward to the most?
Sietje: Well, this is going to sound very goody-goody,
but the fact that everyone, including us, is enjoying
the night. I think I am not going to sleep at all, because
of the excitement, and because we have a ‘bedankdiner’ the day after at the Ruijf.
Marijn: I am going to enjoy carrying a portophone on
my side. Next to that, I think I will be immensely proud
to stand at 6 o’clock the morning after, immensely
proud and relieved that we have thrown such an
amazing party.
Do you think such a festival can be held at other
faculties as well? Do you ever see a collab with TB
incoming?
Marijn: There are a lot of faculties doing this already.
Architecture with BK beats, AeroSpace with AirBase,
and KT with a HeartBeat on an external location. It is
of course a bit of a sensitive subject whether our or
another festival is the biggest and therefore there is
always some form of competition. However, we do
Mei 2022 | Voyage
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Activiteiten

QQ-029

Interrailen

nl

Pak je spullen en stap de trein in!
Plan een aantal dagen vrij en ga
lekker op pad. Dit kan in Nederland,
maar je kan het ook verder weg
zoeken in Europa. Er zijn verschillende
interrail kaartjes verkrijgbaar, voor
iedereen wel een passende. Je kan in je
eentje op reis gaan of samen met een groep.
Het voordeel van interrailen is dat je flexibel
bent.

TU DELFT
‘t Zonnetje
begint steeds meer te
schijnen, corona lijkt inmiddels
verdwenen en de eerste festivals
zijn alweer geweest. Alle
voortekenen voor een mooie
zomer zijn aanwezig. Voor
iedereen die nog plek over
heeft in zijn agenda, hebben
wij tips voor een aantal leuke
activiteiten. Hiermee wordt
jouw zomer nóg leuker!
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Ben je op een leuke bestemming? Dan
blijf je nog wat langer! Toe aan een nieuwe
plek? Je stapt zo de trein weer in.

Speurtocht

STUD P

laygro

u

jANTJE, 5 juni - 10 eurnod
t
jmbb... URFY gANG,
..
Heb jij 5 juni al iets in je
agenda staan? Op deze
Eerste Pinksterdag vindt
namelijk STUD Playground
plaats, een festival door en
voor studenten.

Autospeurtocht
City Escape
Er zijn verschillende aanbieder
s Wil je een speurto
cht op
van
autospeurtochten.
Ze een kleinere schaal
of heb je
leiden je langs verschillende
geen auto beschikbaar? Geen
bezienswaardigheden en plekje
s zorgen! Doe een City
Escape.
waarvan je niet wist dat
ze Dit is in verschillen
de
steden
bestonden. Onderweg moet
je in Nederland mogel
ijk. Ga de
vragen beantwoorden en op zoe
k uitdaging aan en pro
beer te
naar foto’s om de juiste route
te ontsnappen uit een
sta
d. Dit
vinden. Vergeet daarnaast niet om
onderweg te genieten van een is een unieke manier om een
nieuwe stad te ontdekken!
terrasje of een lekkere picknick.
Ook zijn er mogelijkheden om
wandelingetjes te maken tijdens
de route.
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Recepten

Suriname

Nederland biedt vele goede dingen, helaas
schiet het op het gebied van een keuken vol
rijke smaken (… op de gefrituurde snacks na) wat
tekort. Om dat te compenseren reizen we met
deze recepten af naar Suriname, Griekenland en
Thailand.

Griekenland
Thailand
Thailand
Rode kip curry met bamboescheuten
(4 personen)
Liefhebbers voor backpacken door Azië? Dit
is recept is een voorproefje van de Thaise
keuken!
Benodigdheden:
500 g kippendijen
2 eetlepel (arachide)olie
100 g sjalot
2 eetlepel Thaise rode currypasta
4 dl kokosmelk (meer % vet voor dikkere saus)
½ liter zelfgemaakte kippenbouillon (met
blokje) of uit een pot
100 g uitgelekte bamboescheuten uit blik
(Jumbo: Daily, Albert Heijn: Valle del sole)
2 rode pepers
2 eetlepel vissaus (of lichte sojasaus)
1 eetlepel suiker
4 limoenblaadjes uit de vriezer (Toko, Albert
Heijn: Daily)
300 g pandanrijst
Bereidingswijze:
Snijd de kip in blokjes van 2 ½ cm bij 2 ½ cm,
de sjalot fijn en de pepers in dunne reepjes.
Verhit een wok of een grote koekenpan op
hoog vuur tot hij heet is. Giet de olie erin en
voeg, als deze licht begint te dampen, de
sjalot toe en roerbak 2 minuten.
Voeg de currypasta toe en roerbak 30
seconden.
Roer de kokosmelk door het mengsel in de
wok.
Voeg de bouillon toe, daarna de
bamboescheuten, de pepers, de vissaus
(of lichte sojasaus), de suiker en de
limoenblaadjes.
Roer ten slotte de blokjes kip erdoor. Draai
het vuur laag en laat het geheel 20 minuten
stoven. Goed roeren.
Kook de rijst volgens de verpakking.
20
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Keftedakia (vleesballetjes)
Aangezien er nog niet genoeg drank zit in het
dieet van een student, zit er wat extra’s in dit
recept. Een hapje voor de echte ouzo fan.
Benodigdheden:
3 sneetjes wit brood
Ca. 4 eetlepels ouzo
1 grote ui
8 eetlepels olijfolie
500 g rundergehakt
1 ei
1 eetlepel fijngehakte muntblaadjes
1 gepeld teentje knoflook
2 theelepels oregano
Zout
Peper
Bereidingswijze:
Snijd de korstjes van het brood af en
besprenkel de sneetjes met ouzo.
Pel de ui en snipper deze fijn.
Verhit 3 eetlepels olijfolie in een pan en fruit
de ui. Verwijder de ui uit de pan, laat de ui
uitlekken en meng het met het rundergehakt.
Knijp de sneetjes brood uit en voeg dit samen
met het ei en de fijngehakte muntblaadjes toe
aan het gehakt.
Ook de knoflook mag fijngesneden of
uitgeperst worden en samen met zout
en oregano aan het mengsel worden
toegevoegd.
Kneed de ingrediënten goed door elkaar tot
een egale massa ontstaat. Voeg eventueel
nog wat water toe en breng het met zout en
peper op smaak.
Draai kleine balletjes en zet deze voor ca. 1 uur
op een koele plaats weg.
Verhit 5 eetlepels olijfolie in een pan en bak/
braad de balletjes in porties tot ze bruin zijn.
Je kan de balletjes zowel koud als warm
serveren. Ze smaken erg lekker met tzatziki.

Tzatziki
Tzatziki is ook gemakkelijk zelf te maken.
Heb je nog wat tijd over, gebruik dan vooral
dit recept!
Benodigdheden:
500 g komkommer
500 g (Griekse) yoghurt of crème fraîche
1 gepeld teentje knoflook
2 eetlepels fijngehakte muntblaadjes
Olijfolie
Zout
Bereidingswijze:
Was de komkommer en halveer deze,
verwijder de zaden en rasp of snijd het
vruchtvlees in kleine sliertjes/blokjes.
Voeg hier de yoghurt en het gesperde of
fijngesneden teentje knoflook aan toe. Dit
mengsel goed roeren.
Op smaak brengen met de munt, olijfolie en
zout.
Als je de tzatziki wat eerder maakt kan de
smaak van de knoflook goed intrekken.

Benodigdheden:
4 roti platen (verkrijgbaar bij de toko (vaak in
de vriezer), Albert Heijn en Jumbo)
500 g kippendijen
2 uien
4 teentjes knoflook
4/5 eetlepels Hindoestaanse massala kerrie
(verkrijgbaar bij de toko, Albert Heijn en
Jumbo)
Zwarte peper
1 bouillonblokje kip
600 g aardappels
400 g kousenband (verkrijgbaar bij de toko en
Jumbo)
½ rode peper
8 eetlepels olie

Roti (4 personen)
De banden tussen Suriname en Nederland
zijn er vandaag de dag nog steeds. Dit is
voornamelijk terug te zien in migratie en de
taal. Het eten daarentegen zien we nog niet
al te veel in de Nederlandse huishoudens
terug. Voor de één is dit recept misschien wat
bekender dan voor de ander, maar ongeacht
verrukkelijk.
Bereidingswijze:
Kerriekip:
Snijd de kip in stukjes van 3 cm bij 3 cm.
Pel de uien en snipper deze in kleine stukjes. De
helft mag je achterwege laten voor de aardappel
met kousenband.
Pel de teentjes knoflook en pers deze uit. Ook
hier de helft achterwege laten.
Meng ongeveer 2 eetlepels kerrie met zwarte
peper, de knoflook en ui en wrijf de kip hiermee
in. Laat het ongeveer 15 minuten intrekken.
In de tussentijd kun je aan de slag met de
aardappel en kousenband.
Verhit 3 eetlepels olie en bak de kip gedurende
10 minuten mooi bruin.
Voeg nu 1 dl water toe en de helft van het
bouillonblokje. Laat het geheel nog 15 minuten
zachtjes pruttelen.
Aardappel met kousenband:
Zet een pan met water op en breng dit aan de
kook.
Schil de aardappels, snijd ze in gelijke
stukken van 3 cm bij 3 cm en was ze. Kook de
aardappelen 10 tot 15 minuten en giet ze daarna
af.
Snijd de uiteinden van de kousenband af en
snijd de kousenband schuin af in stukken van
ongeveer 6 cm. Was de kousenband.
Was de peper en halveer hem in de lengte.
Verwijder de zaadjes en snijd hem in dunne
reepjes.
Verhit 5 eetlepels olie en fruit de gesnipperde ui,
knoflook en rode peper.
Voeg daarna ongeveer 2/3 eetlepels kerrie toe
en fruit deze even mee.
Vervolgens voeg je de kousenband, de
aardappel, 2 ½ dl water en de rest van het
bouillonblokje toe.
Breng het mengsel aan de kook en laat het
daarna op een laag pitje ongeveer 25 minuten
zachtjes koken (met een deksel op de pan).
Ga nu weer verder met de kerriekip
De rotiplaten verwarm je in de magnetron
Tip: Doe er voor iedereen een gekookt eitje bij
Mei 2022 | Voyage
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Hulp nodig met het uitstippelen van je
studieplan? Twijfel je of in het buitenland
studeren iets voor jou is? Ga dan in gesprek
met Lieselotte van Dijk, die weet er alles van!
Lieselotte is één van de studieadviseurs op
TBM en ze heeft in haar studententijd namelijk
niet één, maar twee keer in het buitenland
gestudeerd! In deze extra grote editie van de
Consul leren wij deze reisfanaat beter kennen en
horen wij hoe haar studententijd is verlopen.

Wat heb je gestudeerd en waar?
Ik ben in 2011 begonnen met mijn bachelor
Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit
Leiden. Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik
sowieso heel erg geïnteresseerd in de ontwikkeling
van kinderen was. Ik was ook iemand die altijd heel
veel oppaste op kinderen uit de wijk en ik dacht daar
wil ik iets mee.
Ook heb ik twee minors gedaan. Ik had in mijn derde
jaar een minor gedaan, maar ik wilde eigenlijk nog
heel graag naar het buitenland. Ik was geïnspireerd
door een andere student die op exchange was
geweest en vond het niet erg mijn studie iets te
rekken, dus ik heb in mijn vierde jaar gestudeerd
aan Queen’s University in Kingston, Canada. Die hele
ervaring was echt geweldig en dat maakte dat ik nog
een keer naar het buitenland wilde voor, tijdens of
na mijn master. Ik heb toen naar alle mogelijkheden
in het buitenland gekeken: een stage tijdens mijn
master, een tweede master of misschien zelfs als
au-pair werken. Uiteindelijk ben ik erop gekomen om
na mijn master Orthopedagogiek in Leiden nog een
tweede master te doen aan Jönköping University in
Zweden, genaamd “Interventions in Childhood”.
Hoe was je studententijd in Leiden?
Zelf kom ik al uit Leiden, dus ik ben blijven plakken
in deze enorme studentenstad. Leiden voelde goed
aan en ik kende dus al best wat leuke plekjes, maar
als student ervaarde ik de stad wel anders. Je komt
veel nieuwe mensen tegen en ik kwam bij clubs en
sociëteiten waar ik nog nooit was geweest. Ik heb
namelijk in mijn eerste jaar lente geroeid bij Njord
en ben als tweedejaars lid geworden bij Augustinus.
Dat is beetje vergelijkbaar met de Virgiel in Delft.
Mijn tijd bij Augustinus was heel gezellig, ik had
een super leuke jaarclub die ik nog steeds spreek.
Met ons vijfjarig lustrum hadden we een groepsreis
gemaakt naar Vietnam en aankomend jaar vieren
we ons tienjarig lustrum!

Ik zat ook bij de studievereniging Emile, maar niet
als een actief lid. Ik werkte voornamelijk veel voor
de uni als studentambassadeur. Dit laatste was een
team van studentvoorlichters aannemen en inzetten.
Daar was ik een soort coördinator die veel contact
met de afdeling Onderwijs en Studentzaken (O&S)
van Pedagogische Wetenschappen had. Daarnaast
werkte als persoonlijk begeleider van kinderen met
een ontwikkelingsachterstand.
Heb je op kamers gewoond?
Jazeker! Halverwege mijn eerste studiejaar ben
ik in Leiden op kamers gaan wonen. Uiteindelijk
woonden mijn ouders zelfs dichter bij de faculteit.
Door de kleine afstand ging ik regelmatig en heel
gemakkelijk terug naar mijn ouders. Ik had zelf wel
een heel hecht huis, we woonden met 7 meiden met
wie ik nu ook nog steeds contact heb. Het was een
oud huis aan de Middelstegracht waar we gemengd
met zowel lid als niet-lid woonden. We hadden niet
echt vaste activiteiten en dat maakte het lekker los
en flexibel. We aten doordeweeks wel vaak samen
en er was af en toe een huisavond. Ook hebben we
een hele leuke huisvakantie gehad: een weekend
lang naar Londen.
Hoe was het studentenleven in Canada en Zweden
dat en hoe verschilt dat van Nederland?
Om te beginnen was de ervaring tijdens mijn minor
echt geweldig, daarom wilde ik kijken of ik nog iets
extra’s in het buitenland kon doen. Dus ik koos er voor
om een tweede master in Zweden te doen. Wat gaaf
is aan Scandinavië, is dat je er gratis kan studeren!
Bij die eenjarige master heb ik ook nog een beetje
Zweeds opgepakt, omdat ik daar heb opgepast bij
twee Zweedse gezinnen en twee blokken Zweedse
les heb gehad.
Of de cultuur verschillend is? In Nederland hebben
we echt een bijzondere studentencultuur die je
niet echt in het buitenland kan vinden. Het is hier
erg gesloten en bijvoorbeeld als international
kom je er minder tussen. Tijdens beide van mijn
avonturen in het buitenland heb ik vooral met
andere internationals opgetrokken. In Canada had ik
een appartement met 3 andere internationals, één
Zweed en toevallig twee Nederlanders. In Zweden
woonde ik echter in een huis met 23 (!) internationals
in het centrum. De mega mix van nationaliteiten was
heel interessant en leuk.
Heb je nog tradities uit het buitenland
meegekregen?
In Canada waren er super veel huisfeesten, waar
grote jongens met fusten en red cups aankwamen
om heel de avond bierpong te spelen. Dit was
heel leuk, want hier kwamen zowel Canadese als
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internationale studenten op af. In Zweden heb je
meer een soort studievereniging voor alles. Hier
werden hele leuke activiteiten zoals Culture Day
georganiseerd. Op een paar vrijdagmiddagen
was er telkens 1 land dat door studenten uit dat
land werd vertegenwoordigd. De studenten uit
Oostenrijk maakten bijvoorbeeld kaiserschmarrn en
wij Nederlanders brachten stroopwafels en bakten
pannenkoeken. Verder waren er in Zweden ook
nog veel georganiseerde reisjes naar bijvoorbeeld
Noorwegen, Lapland, Helsinki of Sint Petersburg.

echt doeners en aanpakkers. De vacature sprak me
aan en toen ging alles eigenlijk heel snel en nu werk
ik hier al bijna een jaar.
Ik had wel een voorgesprek gehad, want ik had nog
niet heel veel kennis over de TU of TB. Technische
Bestuurskunde is eigenlijk dat dat multidisciplinaire
(mooi) en sociale er veel bij komt kijken, wat ook
goed bij mijn sociale wetenschappen past. Ik
voel dus echt iets meer bij TB dan bij een monotechnische studie.
Wat vind je het leukst aan studieadviseur zijn?
Ik vind de variatie in gesprekken erg prettig. Het
kan door persoonlijke omstandigheden een zwaar
gesprek zijn en om dan juist degene te zijn die een
luisterend oor kan bieden, is heel fijn. Ik vind het heel
erg leuk om studenten verder te helpen en ze net
even dat zetje te geven zodat ze weer gemotiveerd
zijn, dat ze weer nieuwe energie voelen om verder
te gaan. Maar ook praktisch helpen met bijvoorbeeld
een planning maken of met een student in gesprek
te gaan over extra uitdaging.

Wat is je het meest bijgebleven in je
studententijd?
Wat ik echt een hele leuke traditie in Nederland
vind is het 21 diner in thema. Bij deze diners ga je
met je clubgenoten bij je ouders een ‘chique’ diner
houden. Ik had het thema “uniformen” gedaan en
een clubgenoot “landen”. Een van de thema’s die mij
goed bij is gebleven is “eten”, hier kwam ik in een
aardbeien onesie aan! Na elk diner gingen wij ook
met zijn allen uit in de speciale outfits in de stad waar
we toen waren, echt geweldig.
Hoe ben je bij Technische Bestuurskunde terecht
gekomen?
Na mijn studie ben ik eerst de jeugdhulpverlening
voor 1 jaar in gegaan, daarna heb ik 1 jaar als
stewardess bij KLM gevlogen en toen ben ik weer
teruggegaan bij jeugdhulpverlening. Ruim een
jaar geleden zag ik deze vacature, ik was namelijk
ook best gericht aan het kijken naar een vacature
voor studieadviseur bij de TU Delft. De functie
studieadviseur sprak mij tijdens mijn baantje als
studentambassadeur al aan. Toen werkte ik ook
samen met mijn studieadviseurs.
En waarom de TU Delft? Mijn vader heeft hier
namelijk Bouwkunde gestudeerd, mijn jongste
broertje doet nu Werktuigbouwkunde en mijn zusje
doet hetzelfde maar dan aan de Haagse Hogeschool
hier op campus. De link met de TU was er dus zeker
wel. Ik lunch dus nu af en toe met ze in de pauze bij
de foodtrucks. De sfeer van de TU is ook heel fijn,
24
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Daarnaast vind ik het ook erg leuk om met projecten
bezig te zijn zoals processen verbeteren, mentoraat
organiseren en zorgen dat het schakelprogramma
vanaf de voorlichting tot aan de begeleiding van de
schakelaars goed verloopt. We zijn ook heel veel
bezig met studentenwelzijn, want je merkt ook in
veel gesprekken dat studenten best uit balans zijn
gebracht door de coronapandemie. Wat heeft een
student nodig in zijn studietraject? Voor de ene
student heeft de lockdown voordelen gehad en
voor de andere nadelen, maar het heeft ze allemaal
wel iets gebracht. Wanneer ik ze vraag wat voor
inzichten ze hebben gekregen over zichzelf de
afgelopen tijd, dan krijg je hele mooie antwoorden.

“De nachtvluchten
waren soms wel
zwaar.”
Hoe was het stewardess zijn?
Aan het einde van mijn studietijd had ik bij KLM
gesolliciteerd. Het leek me een leuke ervaring na
mijn afstuderen, wat toen goed paste in mijn pad.
Het werk is heel onregelmatig, maar tegelijkertijd
ben je ook weer veel thuis en vrij. Zo ben je 4 dagen
weg en dan weer 6 dagen thuis. Ik heb het precies
een jaar gedaan, tot aan de pandemie. Ik ben door
dit werk echt overal en nergens geweest: Singapore,
Taipei, Johannesburg. Op zulke locaties verblijf je
dan van 24 uur tot 5 dagen. In Europa doe je wel 2

tot 3 vluchten per dag, even ergens slapen en dan in
de ochtend of middag weer weg. De nachtvluchten
waren soms wel zwaar. Het was echter best heerlijk
werk, want alles was voor je geregeld. Ik vond het
soms ook niet echt werk, omdat ik zo erg houd van
reizen.
Waar ga je het liefste heen op reis?
Ik houd heel erg van nieuwe plekken ontdekken.
Ik ga sowieso best wel vaak naar Frankrijk, want
mijn vriend komt daar vandaan, Het voelt daar ook
steeds meer als een tweede thuis. Mijn Frans is a
work in progress, maar ik kan wel basisgesprekjes
en ik heb ook elke woensdagavond Frans les! Maar
ik heb niet per se dat ik naar één plek wil, ik wil graag
steeds iets nieuws ontdekken. Ik vind zowel Europa
als intercontinentaal zo mooi.
Waar komt je passie voor reizen vandaan?
Mijn moeder heeft in toerisme gewerkt, dus
misschien dat het daar wel vandaan komt. Mijn
familie ging vaak in Europa op vakantie, maar we
hebben één keer een grote reis gemaakt en zijn
toen met z’n zessen naar Bali gegaan. Dat was echt
heel gaaf. Maar ik denk dat het vooral is gekomen
door mijn exchange in Canada, want toen kwam
echt van het één het ander. Ik had ook eigenlijk nooit
gedacht over vliegen bij KLM, maar het was op m’n
pad gekomen. Het was een mooie kans om mee te
pakken.

Ik ben alleen nooit helemaal in m’n eentje
weggeweest. Ik ben wel een keer met twee
clubgenoten in Midden-Amerika wezen backpacken.
We begonnen in Cuba, toen Mexico en zijn daarna
naar Guatamala gegaan. Het was ergens best eng
om als drie jonge meiden alleen weg te zijn, maar ik
ben wel een type dat zich goed voorbereid, dus ik
had er alle vertrouwen in.

ik moest er hard voor werken. Ook in het buitenland
moest ik er echt voor gaan zitten. Het studeren in het
Engels was ook even wennen. Aan de andere kant
vond ik het ook heel erg leuk om nieuwe dingen te
ontdekken en feestjes mee te pakken.
Ik was echt heel erg een planner, waardoor ik wel tijd
had voor de leuke dingen op de momenten dat het
goed uitkwam. First things first, dus de studie. Ik heb
wel het idee dat ik er alles uit heb gehaald en ben
blij met alles wat ik heb mogen doen. Wat daar wel
onder zit, is het plannen en de gedachte van hoe ga
ik het studeren en alle feestjes goed samenbrengen.
Ik hield ook wel mijn blik open en dat zeg ik ook heel
vaak tegen studenten. Je kan alles gaan plannen,
maar er komen soms andere dingen op je pad en
dan moet je je plan weer herzien. De valkuil was dan
wel dat mijn agenda soms bomvol was gepland,
maar ik wist altijd wel op tijd wanneer iets te veel
werd voor me.
Heb je zelf ook een keer behoefte gehad aan de
studieadviseur?
Dat is grappig, want dat onthoud je dus nog! Ik ben
één keer naar de studieadviseur geweest voor de
keuze van mijn specialisatie. Ik twijfelde tussen
gezinspedagogiek en orthopedagogiek. Ik dacht
nou laat ik eens kijken wat de studieadviseur mij
daarin kan brengen. Ze liet het alleen heel erg in het
midden en ik dacht dat zij mij precies zou vertellen
wat ik moest doen. Achteraf dacht ik wel dat dat een
hele goede strategie was, want de keuze moet uit
mij komen. Ik zeg nu ook tegen studenten: “Ik ga de
keuze niet voor je maken, ik help je gewoon met de
gedachtegang en het sparren”.
Heb je nog tips voor de studenten van nu?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je je eigen
studiepad volgt, welk pad dat ook is. Het is namelijk
jouw pad en elk pad is goed. Het is goed om je blik
open te houden tijdens het bewandelen van dat pad
en af en toe stil te staan van hé, welk pad ben ik nou
aan het bewandelen? Gewoon even te reflecteren
en dan daaruit meenemen wat je in het vervolg kan
helpen. Het pad dat ik tot nu toe heb bewandeld,
bevalt me nog steeds goed. Ik vind het heel fijn dat
ik hier als studieadviseur mag werken in een fijne
omgeving en ben erg dankbaar dat ik mijn studietijd
zo fijn ervaren heb.

Hoe zou je jezelf als student omschrijven?
Ik was aan de ene kant wel echt een hele serieuze
student. Mijn studie is zeker niet komen aanwaaien,
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LID A L KE
Speciaal voor deze editie
3 extra lid a likes!

LID A L KE

> Ruben Warns
Ruben
is
een
1e
jaars
masterstudent. Hij is een actief
Curius lid en pakt veel activiteiten
zoals de Rally en IBT mee!

> Bo Wilpshaar
Bo Wilpshaar is 2e jaars TB’er en
President van de StuCo!

Leo Alkemade <
Boeie Ruurd, boeie.

Ariane van Oranje <
Ariane Wilhelmina Máxima Ines
Prinses der Nederlanden is op 10
april 2007 in Den Haag geboren
als derde kind van Koning
Willem-Alexander
Koningin
Máxima.

© BrunoPress

26

Mei 2022 | Voyage

> Alexander Kamerling
Alex is 2e jaars TB’er. Hij is de
Commissaris Promo van BarCo
14 en heeft hiervoor BaCo
gedaan.

> Maartje van Asselt
Maartje is 1e jaars masterstudent
en dan wel CoSEM. Samen met
Pascale en Lola vormt zij het
gouden master trio.

Alfred Enoch <
Alfred Enoch is een acteur
geboren in Londen. Onder
andere bekend van Harry Potter.
en How to get away with murder.

Doutzen Kroes <
Doutzen Kroes is voormalig
fotomodel. In 2008 werd ze dé
angel van Victoria’s Secret.

> Tom Brouwer
Tom Brouwer is masterstudent
Construction
Management
Engineering. Tevens een actieve
curioot: Interactie, BarCo en Gala
staan allemaal op het lijstje.
Oliver Heldens <
Oliver Heldens is een DJ uit
Rotterdam. Stond in 2020 nog
op de 8e plek in DJ Mag Top 100.

> Lola van Zeijl
Lola is ook een 1e jaars
masterstudent CoSEM. Ze is
bijna altijd van de partij: Rally, TB
Café en zélfs de Wispo!
Anya Taylor-Joy <
De 26-jarige Anya Taylor-Joy
is actrice en dé ster van Netflix
serie The Queen’s Gambit.
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HM-pier en de nieuwe pier en
terminal die nu in aanbouw
zijn. In de periode van 2007
tot 2014 ben ik ook veel met
afstudeerprojecten
bezig
geweest bij Schiphol in een
groot innovatieprogramma.

Ook voor deze editie hebben we weer een oud-TB’er
geïnterviewd! We hebben Wouter van Daal uitgenodigd
op TBM. Van Daal was zeer dicht betrokken bij het oprichten
van onze mooie vereniging en maakte deel uit van het
oprichtingsbestuur van Curius. Daarnaast heeft hij in zijn tijd
bij Schiphol veel gedaan voor afstuderende TB’ers door een
project aan te bieden. Momenteel werkt hij aan ‘Earth Valley’
waarbij hij een samenwerkingsverband wil creëren tussen
overheden, kennisinstellingen en technologische bedrijven

Interview met oud TB’er

Hoe ben je bij de eerste
lichting TB’ers gekomen?
Ik was bezig met mijn eerste jaar LR toen ik
een brochure van een nieuwe studie langs zag
komen. Toen ik die las, was ik snel overtuigd. Een
Bèta ben ik altijd geweest, met veel interesse in
natuurkunde en wiskunde, het bestuurlijke van
TB trok mij ontzettend aan; het analyseren van
krachtenvelden, het politieke speelveld en het
creëren van maatschappelijke waarde.
Hoe was het in de beginfase bij TB en hoe
ben je bij het bestuur gekomen?
Ondanks dat wij de allereerste lichting waren
van de studie was alles zeer goed geregeld,
enthousiaste docenten zorgden voor leuke
vakken. Er heerste een enorm gevoel van
community onder de eerstejaars, omdat de
studie relatief klein was, zeventig á tachtig
mensen, wilde bijna iedereen zeer actief zijn.
Toen ik begon bij Technische Bestuurskunde
gaf ik meteen aan dat een bestuur mij heel leuk
leek. Als je dingen wilt doen die je leuk vindt,
moet je dat gewoon duidelijk aangeven en
bekend maken bij de juiste personen. Op die
manier kwam ik in beeld en ben ik samen met
drie anderen in het oprichtingsbestuur terecht
gekomen.
Hoe verliep het eerste bestuursjaar?
Omdat het zo’n enthousiaste en actieve
community was, wilde iedereen iets bijdragen
aan de studievereniging. Commissies als het
jaarboek, de Dag Ommezwaai Eerstejaars
(DOEJ), inmiddels de welbekende WOEJ en
later eentje voor een studiereis naar Amerika
waren makkelijk gevuld. Omdat we destijds in
een opstartfase zaten, deed je eigenlijk alles
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met je bestuur samen, vandaar dat de functie
die je droeg eigenlijk maar 20 tot 30 procent
van je werkzaamheden waren.
De naam van Curius kwam overigens van de
hand van Pieter Bots. Hij kwam met een mooi
verhaal over de geschiedenis van Curius.
Voor het logo waren we in eerste instantie
naar een practicum van IO gegaan en hadden
we afgesproken dat wij een propositie mee
zouden geven aan de studenten en zij zouden
dan een logo ontwerpen. Het beste logo
zou het logo van Curius worden. Uiteindelijk
hebben we geen logo gekozen uit de output
van dit practicum, maar is er een ander logo
bij ons terecht gekomen. Dit heeft ook nog
voor wat onrust gezorgd bij de winnaar van de
ontwerpwedstrijd. Uiteindelijk is het gekozen
logo nog steeds de basis voor het huidige
logo van Curius. Ook door middel van andere
acties zorgden we ervoor dat we zichtbaar
waren op de campus.
Leuk! Kan je daar wat meer over vertellen?
Omdat wij de eerste lichting TB’ers waren,
werden wij erg hecht. Zo ontstond er ook een
Jascommissie. Voor bijna alle leden hadden
we een jas met achterop het felgroene logo,
destijds nog de kleur van Curius. Deze jas
heeft ervoor gezorgd dat TB opviel op de
campus en dat de studie snel bekend was
in Delft. Daarnaast wilden wij als bestuur
ook langs alle andere besturen gaan van
studieverenigingen. Veel besturen ging dan
in pak, maar wij wilden opvallen en gingen
dan in jacquet. Ook was het een traditie

dat je de andere besturen mocht feliciteren op
volgorde van oudheid. Wij wilden absoluut niet
als laatste in de rij staan, daarom probeerden we
altijd tussen de andere besturen te gaan staan.
Wat heb je na TB gedaan?
Na mijn afstuderen ben ik stage gaan lopen op
Schiphol een echt TB-bedrijf met veel TB-cases
en ben daar dan uiteindelijk ook gaan werken.
In de volgende jaren ben ik onder andere in
Maleisië actief geweest met de privatisering
van verschillende luchthavens. Naast leiding
geven aan een strategisch team ben ik nauw
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de

Kan je wat meer vertellen
over de afstudeerprojecten?
Ik heb nog altijd goed contact
met onder andere Alexander
de Haan en Pieter Bots. Zo gaf
ik ook regelmatig gastcolleges
op TB. Op die manier werd ik
betrokken bij afstudeerders van
de TU Delft. Complexiteiten binnen Schiphol
schreven we om naar projecten, zodat de
studenten ermee aan de slag konden. Na
9/11 was er veel aandacht voor veiligheid op
Schiphol en dit zag je terug in hoe Schiphol
eruit zag, hierdoor oogde Schiphol zeer
‘onwelkom’ voor de passagiers. Door IO
student hebben we hier naar laten kijken
waarop zij met goede aanbevelingen kwam.
Op den duur heeft Schiphol ook een meer
welkom gestalte gekregen, waarvoor zij de
basis heeft gelegd. Dit is een goed voorbeeld
van hoe een student goed kan bijdragen aan
het bedrijfsleven.

Earth
Valley

Wouter van Daal is momenteel vanuit de ROM Utrecht Region als
kwartiermaker bezig met het opzetten van het project Earth Valley.
Earth Valley is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen
en overheden met als doel te werken aan innovatieve oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken, waarbij (geo-)data technologie de
cruciale rol speelt. Op 11 maart werd het project officieel gelanceerd. Met
de kennis, ambitie en verbinding die het project met zich meebrengt wordt de gezamenlijke
missie uitgesproken om een cruciale bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen
als energietransitie, circulaire bouw, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Onder andere
voorzitter van het Klimaat Beraad Ed Nijpels geeft ook het belang aan van
de volgende generaties voor het aanpakken van de maatschappelijke
uitdagingen. Daarom richt Earth Valley zich ook op studenten,
van MBO tot WO, om deze te betrekken bij het project. Zo
komen er Career Days aan, waarbij samengewerkt wordt met
studieverenigingen van de TU Delft.
Meer weten? Check dan Earth Valley op Linkedin!
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’s Werelds grootste schilderij verkocht voor maar
liefst 52 miljoen euro! En het mooiste eraan: al het
geld gaat naar hulporganisaties die zich inzetten voor
kinderen.
Zeven maanden lang werkte de Britse kunstenaar
Sacha Jafri aan het doek van 1600 vierkante meter.
In een balzaal van een leegstaand hotel in Dubai
werkte hij aan zijn stuk. In eerste instantie wilde hij
het in zeventig delen splitsen en verkopen, maar een
Fransman, Andre Abdoune, wilde het in zijn geheel
hebben en bood toen het enorme bedrag van 52
miljoen euro. Een bedrag veel hoger dan Sacha had
durven hopen.
Sacha had aan kinderen uit 140 landen gevraagd
een tekening te maken over hun leven tijdens de
coronacrisis en heeft dit ter inspiratie gebruikt voor
het werk. Het kunstwerk heeft de naam ‘De reis van
de mensheid’ gekregen. Maandenlang heeft hij eraan
gewerkt, waarbij hij veel moest bukken wat er zelfs
toe leidde dat hij geopereerd moest worden.
Het werk is door Guinness World Records erkend als
het grootste doek ter wereld. Sacha en Andre willen
samen meer gaan doen voor goede doelen, zoals
educatie en gezondheid. In de toekomst zou er zelfs
een museum kunnen komen voor het kunstwerk.

De jongste vrouw ooit die een solovlucht rond de
wereld maakt is Zara Rutherford. Op 19-jarige leeftijd
vloog zij in haar eentje, zonder volg vliegtuig, over de
wereld. Hierbij verbrak ze het record van de 30-jarige
Shaesta Waiz, die het record in 2017 bemachtigde.
Uitgezwaaid door haar familie begon ze aan haar reis.
Haar boodschap bij de reis was: ‘Ook meisjes kunnen
hun dromen najagen.’
Bij haar mannelijke collega’s zit er slechts een verschil
van weken of zelfs dagen tussen de bestaande
leeftijdsrecords, terwijl dit bij Zara en haar voorganger
11 jaar is. “Als dat niet laat zien dat er minder
mogelijkheden zijn voor meisjes dan voor jongens,
dan weet ik het ook niet”, zegt vader Sam. Met de
soloreis wil Zara andere meiden inspireren om de
competitie aan te gaan met haar en de jongens.
De luchtvaart is niet de enige plek waar de
verschillen voorkomen. Door haar ervaring te delen
hoopt Zara dan ook vrouwen te inspireren om
technologische of scheikundige studies te gaan
kiezen, werkvelden waarin vrouwen op dit moment
nog zwaar ondervertegenwoordigd zijn. Tijdens haar
reis haalde Zara geld op voor twee goede doelen
die zich inzetten voor vrouwen in deze sectoren: Girls
Who Code en Dreams Soar.
Haar volgende droom: astronaut worden.

Meiden: maak
je dromen
waar

Uitje naar de

Drukker!

Op 26 april gingen we samen met
Consul commissie naar de drukker om
maar eens te bezichtigen hoe ons blad haar
mooie kleurtjes krijgt. Met de Curibus waren
we onderweg naar Den Haag, de locatie van de
drukker; Opmeer.
We werden hartelijk ontvangen door Mandy en kregen van haar
een kleine presentatie over het bedrijf Opmeer. Zo helpt Opmeer,
naast het drukken van aangeleverde stukken, haar klanten met het
communiceren van hun boodschap aan de hand van een opdracht. Een
design team gaat dan aan de slag om deze boodschap zo goed mogelijk
over te brengen. Ze vertelt ook over de duurzame initiatieven die plaatsvinden
in de drukkerij. Zo kan papier gebaseerd op de vezels van oude spijkerbroeken,
of papier van onder andere de resten van tomatenplanten gemaakt worden.
Vervolgens maken we een rondje door de drukkerij en laat Mandy zien
wat er allemaal bij komt kijken bij het laten drukken van onze Consul.
We kijken gefascineerd toe hoe er onder enorme snelheid een
voorlichtingsbrochure van de hartstichting wordt gedrukt. Deze
onwijze machines maken een enorm lawaai. Best indrukwekkend
hoeveel papier, kleur en ook techniek hier aan je voorbij gaat.
Na het uitje hebben we samen op TB geluncht en zijn we
verder bezig geweest met het blad wat je nu voor je neus
hebt.

De reis van
de mensheid

Het schilderij is het op één na duurst verkochte
schilderij van een nog levende kunstenaar.
30
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AGENDA
20 mei

Ballen met bedrijven

24 mei

Commissiebedanktuitje

23 mei

Inhousedag Weolcan

28 mei - 1 juni

2 juni

AC eind

13 & 20 juni
Study breakfast

8 & 15 juni
Study dinner

Interactie reis

3 juni

Inhousedag
Magnus

19-21 aug
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Hoe zag het studeren eruit in Budapest?
Vergeleken met Nederland leek het studeren meer
op het systeem van de middelbare school. Zo had
ik negen vakken tegelijk voor de hele periode.
Wanneer er een tentamen was, had ik drie tot vijf
opties wanneer ik het tentamen kon maken. Dit kon
je later herkansen en dan telde je hoogste cijfer. Ik
heb er zelf voor gekozen om dit niet te verspreiden,
waardoor ik meer vrije tijd had.

Wat deed je in je vrije tijd?
Aan het begin van de minor was er een introductie
week voor studenten over de hele wereld die in
Budapest gingen studeren. Dit is vergelijkbaar met
de OWee en was twee weekenden achter elkaar. Dit
heeft enorm geholpen met het leggen van sociale
contacten. De mentoren van de introductie kwamen
zelf ook met dingen om te doen, zoals feesten en
elke woensdag naar een andere pub. Later maakte
ik plannen met mijn eigen vriendengroep.
Verder heb ik vooral veel gefeest, veel gegeten en
reisjes gemaakt. Zo gingen we bijna elke avond bij
een ander restaurantje eten, dan gingen we stees
weer iets nieuws lokaals proberen. Voor ongeveer
een tientje kan je echt lekker eten in Budapest! Qua
uitgaan was er onder andere club Morrisons Monday,
speciaal voor internationale studenten. Je kreeg een
kaart en als je die liet zien, kon je bier voor zestig
cent halen. Ook waren er grote beerpong tafels
aanwezig. Ik heb me verder geen moment verveeld.
Wat voor reisjes heb je verder dan nog gemaakt?
Ik heb in Hongarije zelf veel gereisd. Daarnaast was
ik half december al klaar met mijn vakken, waardoor
ik anderhalve maand ben gaan reizen. Eerst naar
Riga in Letland en naar Bratislava in Slowakije. De
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eerste twee maanden ben ik ook nog in Wenen en
Zagreb geweest. Dit was erg leuk omdat je vanuit
Nederland deze trips niet zo snel maakt.
Had je vooraf bepaalde verwachtingen, ook qua
cultuur?
Ik kende Budapest niet, daarom had ik ook niet echt
verwachtingen. Budapest was een erg internationale
stad, met hele vriendelijke mensen. Als je naar de
keuken en cultuur keek, dan aten ze vooral heel veel
vlees en erg weinig groenten. Het zou dus moeilijk
zijn om vega te zijn in Budapest. Het Hongaarse eten
zelf was prima.
Heb je nog iets gemist aan Nederland toen je in
Budapest zat of mis je inmiddels Budapest alweer?
Het ging allemaal zo snel dat ik niet echt wat heb
kunnen missen aan Nederland. Inmiddels heb ik
ook weer met mijn vriendengroep uit Budapest
afgesproken in Brussel. Verder mis ik de vrijheid van
Budapest en is het leuk om te weten dat Budapest
badhuizen heeft die worden verwarmd. Als je
brak bent, kan je daarheen gaan. Zoiets bestaat in
Nederland niet.
Ten slotte, zou je andere studenten aanraden om
een minor in het buitenland te gaan doen?
Ik zou het 100% aanraden! Budapest is heel mooi,
sowieso zou ik naar het buitenland gaan tijdens
je minor. Ik heb ook vrienden die hun minor in het
buitenland hebben gedaan en die vonden het ook
heel leuk. Je ontmoet zoveel nieuwe mensen en het
is een ervaring die je niet snel vergeet!

Op 24 februari valt Rusland Oekraïne binnen onder leiding van
president Poetin. Hij is bang voor de uitbreiding van de NAVO en ziet
de westerse landen als een bedreiging. Daarnaast ontkent hij überhaupt
het bestaansrecht van Oekraïne. Wat volgt, is een gruwelijke oorlog
waarbij Oekraïners, militaire achtergrond of niet, massaal de wapens
oppakten om hun land te verdedigen. Op deze manier heeft Oekraïne
meer weerstand kunnen bieden dan Rusland had kunnen bedenken.
Van deze oorlog bereiken de verschrikkelijke beelden ook ons land. Zo
ook de gebeurtenissen in de plaats Boetsja waar foto’s verschijnen van
vermoorde burgers, sommigen die nog met touw vastgebonden zijn.
President Zelensky van Oekraïne sprak in de VN-veiligheidsraad over
oorlogsmisdrijven in Boetsja en riep de raad dan ook op om in te grijpen.

Zelfs oorlog heeft regels

Minor in het
buitenland

In deze editie hebben we derdejaars TBstudent Max (21) geïnterviewd. Hij heeft
zijn minor in Budapest, de hoofdstad van
Hongarije gedaan. Hier heeft hij van eind
augustus tot eind januari vakken gevolgd en
veel mensen leren kennen.

Er kan gesproken worden van een oorlogsmisdrijf als er sprake is van
schending van wetten en gebruiken die van toepassing zijn tijdens
gewapende conflicten, deze wetten en gebruiken vallen onder het
internationaal humanitair recht (ook wel oorlogsrecht genoemd).
Het oorlogsrecht is van toepassing bij internationale conflicten
en heeft verschillende dimensies. Zo beschrijft het hoe mensen
die niet deelnemen aan het conflict moeten worden beschermd.
Denk aan gewonde militairen, burgers en krijgsgevangenen.
Vrouwen en kinderen genieten een bijzondere bescherming tegen
oorlogsvoering. Zo moeten vrouwen extra beschermd worden tegen seksueel
geweld en mogen kinderen onder de 15 jaar niet ingezet worden als soldaat.

Een andere dimensie van het oorlogsrecht is de inzet van wapens. Sommige
wapens zijn met hun gevolgen niet proportioneel aan de doelen die ze bereiken.
Deze veroorzaken onnodig lijden. Het is binnen het oorlogsrecht namelijk
verboden om wapens te gebruiken waarmee geen onderscheid gemaakt kan
worden tussen militaire doelen en burger objecten. Er kan bijvoorbeeld nog
steeds gediscussieerd worden over de rechtvaardiging van de atoombommen
op Hiroshima en Nagasaki. Met in totaal 140 duizend burgerdoden in het
eerste jaar, en nog eens 100 duizend burgerdoden in de jaren daarna.
De vondst van tientallen lijken op de straten van Boetsja lijkt het gevolg te zijn
van terugtrekkende Russische soldaten die uit frustratie willekeurige burgers dood
hebben geschoten. Op foto’s is te zien dat sommige van deze burgers vastgebonden
waren toen zij vermoord werden. Vanwege het feit dat deze burgers geen direct
gevaar waren toen zij geëxecuteerd werden, zou het om een oorlogsmisdrijf
gaan. Oekraïne beschuldigt Rusland er ook van dat zij een vacuüm bom zouden
hebben gebruikt. Een dergelijke bom zuigt alle zuurstof weg uit een bepaalde
omgeving. Hierdoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen burgers en
militaire doelen en zou ook dit als oorlogsmisdrijf kunnen worden geclassificeerd.
Als er een oorlogsmisdrijf is gepleegd en dit bewezen kan worden, dan is dat nog niet
genoeg om het oorlogsrecht te toetsen bij het internationale strafhof in Den Haag. Er
moet ook nog bewezen worden dat iemand verantwoordelijk is voor het misdrijf. Als deze
vervolgens gearresteerd kan worden, kan deze vervolgd worden voor zijn misdrijven.
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EXCHANGE

AVEIRO
Hallo!
I’m Mariana from Aveiro and between
18th and 22nd of March I attended the
event LG Exchange: Aveiro visits Delft. It
was super nice to see our Dutch friends
again and kill all the “saudade”. We
partied and danced a lot but we also had
the opportunity to explore the city, the
university and make new friendships! If I
loved ESTIEM before now I’m even more
passionate about it. If you have the chance
to participate in an ESTIEM event, please Olá!
do it! You won’t regret it! It was a great time Sou a Mariana de Aveiro e entre 18 e 22 de
and I hope to see more of LG Delft soon! março participei no evento LG Exchange:
Aveiro visits Delft. Foi incrível rever os
nossos amigos holandeses e matar toda
a saudade. Festejamos e dançamos muito
mas também tivemos a oportunidade de
explorar a cidade, a universidade e fazer
novas amizades! Se eu adorava a ESTIEM
antes, agora estou ainda mais apaixonada
por isso. Se tiveres a chance de participar
num evento da ESTIEM, não hesites! Não
te vais arrepender! Foram dias incríveis
e espero ver mais do LG Delft em breve!

WISPO LA PLAGNE

Begin februari reed een bus vol
enthousiaste harde kern TB’ers richting
skioord La Plagne in Frankrijk. Al wachtend
werden vriendschappen gesloten en in de
bus werden de Curius liederen luidkeels
opgefrist. Aangekomen in de suites
verdeelden we de bedden en al snel konden
we op de latten. Vrijwel dagelijks ging het na

CURIUS 2022 RECAP
Om de 29ste verjaardag van Curius te
vieren is de DIES hard bezig geweest
een mooie week neer te zetten. De
organisatie begon wat onzeker met de
corona maatregelen die ons beperkte
in de mogelijkheden, maar desondanks
is er iedere week vergaderd en zijn alle
creatieve ideeën langs gekomen om er
een mooie week van te kunnen maken.
Met het HOWDIES thema werd de week
feestelijk afgetrapt door middel van taart
en een western filmavond op de faculteit.
Vervolgens werd op dinsdag wat
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uren skiën los in Le Saloon, La Doucherie
of La Bodéga. Het was een te gekke week
met gezellige mensen, fantastisch weer,
lekker eten en veel pistekilometers met als
gemeenschappelijke deler de liefde voor
doelenbomen.
Ties Brink

VOYAGE
verkoeling gezocht in het Tikibad waar 50
curioten genoten hebben! Op woensdag is
het culturele niveau gestegen door middel
van het bezoeken van een klassiek concert
en de feestelijke week werd afgesloten
met veel gezelligheid en lekker eten, een
shared dining bij Gist. We vonden het erg
leuk om deze activiteiten te organiseren en
zijn erg te spreken over het verloop ervan!

DIES 29

Op naar het 30ste!
Groetjes namens,
De HOWDIES
Mei 2022 | Voyage
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When they see us (Netflix)
The series follows the true story of the 1989
wrongful prosecution of five boys (four black
boys and one South American boy) for raping a
white woman in New York’s Central Park.

www.imdb.com

Parasite (Prime, HBO
max)

www.imdb.com

A poor family tries to
improve their lives, by
deceit and lies they try to
rake in the money of a rich
family.

Vis a Vis (Netflix)
Vis a Vis tells the story of Macarena, a
young innocent girl who is in a women’s
prison and how she has to adapt to survive.

Lion (Netflix, Prime,
Videoland)

www.imdb.com

Based on real events, tells the
story of an Indian boy, Saroo
Brierley. At the age of 5 he
accidentally gets on a train
and travels far away from his
family. On his own he tries to
find his way back.

Ratatouille (Disney+)

www.imdb.com

M

A rat has a gift for cooking
and dreams of becoming a
great French chef, despite the
discouragement of others, he does
everything to make his dream
come true.
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Films, Series and Books
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