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Oud & Nieuw

L.S.,

Tsjah, ik begin maar heel ouderwets, want voor je ligt een nieuwe ανθρωπος (zeg: ‘anthropos’, 
oud Grieks voor ‘mens’). En over Nieuwe Mensen gesproken, iedere dag in de lunchpauze vindt 
er een tijdelijke invasie plaats in de Mens-kamer. De Nieuwe Mens claimt dit honk dan als zijn 
habitat gedurende een minuut of 40. Nadere bestudering van deze species in zijn natuurlijke 
leefomgeving leert dat deze is onder te verdelen in twee groepen: één groep blijkt voor het volgen 
van colleges afhankelijk te zijn van een hypermoderne uitvoering van het kleitablet (de iPad; red.), 
terwijl de overige NM’ers zich prima weten te redden met pen & collegeblok (technisch gezien 
ook een afstammeling van het kleitablet, doch is deze variant ontstaan in een eerder millennium). 
De NM’ers in de eerste groep blijken massale followers te zijn van #IDS (Interdisciplinary Science, 
sinds september een trending topic in de Menskamer), terwijl de tweede groep een nieuwe 
lichting MNW-studenten blijkt te zijn. Ik wil deze NM’ers veel succes toewensen bij hun studies en 
hoop dat ze zich welkom voelen bij Mens.

Terwijl de NM’ers zich zonder al te veel morren hebben gesetteld in hun nieuwe, toch vrij krappe 
habitat, slaat de oudere generatie elkaar de hersens in. Door de grote immigratiestroom op 
elkaars lip gedreven en verjaagd van hun vertrouwde fauteuils gaan ze met elkaar te strijd aan, 
hierbij gesteund en aangemoedigd door de Raad van Ouderen. Laatstgenoemden verbloemen en 
populariseren deze bloederige strijd onder het eufemisme ‘Mens Battle’, wat doet vermoeden dat 
het om onschuldige activiteiten als karaoke-avonden en quizjes gaat…

Tot slot is er meer nieuws onder de zon. Hierover kun je alles lezen in deze Anthropos, bijvoorbeeld 
in het Weetjeschap, de OLC-newsflash en het verslag van de laatste veldslagen. NM’ers die plaatjes 
liever in kleur zien dan in good-old B&W, 
kunnen de eAnthropos downloaden op 
www.mensvu.nl/media/deanthropos.

Ik wens iedereen veel lees- & kijkplezier 
toe!

Vale!

Mike

Woord van 
de RedacCie Tekst door: Mike van Rijssel
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Lieve lezers,

Bij deze heb ik de eer om het woord van het bestuur te schrijven voor de eerste Anthropos van 
het collegejaar 20122013! Nieuwe eerstejaars: welkom! Ouderejaars: welkom terug! Ik heb jullie 
gemist, en ik ben jullie dan ook zeer dankbaar voor het veilig terugkeren met een brede glimlach 
en een hoop leegte in jullie achterhoofd.

Desalniettemin zal deze leegte weer hoognodig moeten worden opgevuld met wiskunde, 
natuurkunde, informatica en nog veel meer. Maar, reserveer ook een plekje voor iets anders! Het 
studentenleven bestaat niet alleen maar uit studeren, dus neem af en toe ook een momentje (of 
twee) rust. Rust in de zin: zitten op een bank in de Mens kamer en een spelletje Mens-erger-je-
niet spelen (zag je wat ik daar deed?), of zoiets als Kolonisten van Catan. Rust als in het drinken 
van een lekker bakje thee, koffie, of iets in die richting. Zolang je maar even van het moment 
geniet, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om rust te nemen zo nu en dan.

Terwijl je dan toch op die bank zit, zie je die inschrijflijsten en posters rondhangen in de Mens 
kamer? Neem een kijkje, en schrijf meteen even je naam op die lijsten! Lunches, eten voor 
activiteiten, poolen, lasergamen, wintersport en nog veel meer zul je zien langskomen. Hou dus 
altijd het interieur van de kamer in de gaten, belangrijke posters hangen overal!

Na een zeer geslaagd introweekend, superdrukke introborrel, sportieve en hersenkrakende Mens 
Battle activiteiten en deze eerste Anthropos is het collegejaar dan ook echt begonnen. Dit jaar 
gaat ons veel nieuwe dingen brengen, en ik kijk dan ook uit naar alles wat komen zal. We zijn 
in ieder geval goed begonnen, en een goed 
begin is het halve werk :)

Veel leesplezier!

Max Blokker,
Vice-voorzitter

Woord van 
het Bestuur Tekst door: Max Blokker 
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Zoals jullie allemaal in de vorige 
anthropos hebben kunnen lezen, is 
er een nieuwe FSR. De nieuwe leden 
van facultaire studentenraad zijn al 
sinds begin september hard bezig 
met allerlei nieuwe ontwikkelingen 
binnen de onze faculteit. Wat zeg 
je? Je weet niet meer wie de nieuwe  
leden zijn? Oké, hieronder staan 
ze nogmaals op een rijtje. Met hun 
functies erbij:

-Timo van Loon: voorzitter
-Sander Kerkdijk: vice-voorzitter
-Mylène Martodihardjo: secretaris
Max Neven: penningmeester
Mirte van Diepen: algemeen lid
-Rouquaya Ayadi: algemeen lid

Binnen de raad zijn er allemaal portefeuilles die we 
onderling verdeeld hebben. Zo heeft iedereen zijn 
eigen taken. Nieuwe taken waar we aan moe(s)
ten wennen. Je kan hierbij denken aan Onderwijs, 
Faciliteiten, IT, Studieverenigingen, Nieuwbouw, de 
AFS, en nog veel meer. Het maakt dus niet uit waar 
je vraag over gaat, je kan altijd bij ons aankloppen. 
Ja, je mag ook mailen.

Wat de nieuwe ontwikkelingen zijn?  Nou, de 
‘grootste’ nieuwe ontwikkeling is dus de AFS. De 
Amsterdam Faculty of Science. De béta-faculteiten 
van de VU en UVA zijn van plan om samen één grote 
faculteit te maken. Ja, ja, dat is een groot plan. En daar 
komt veel bij kijken! Studies, studieverenigingen, 
locaties, inschrijvingen, onderwijs- en examenregels, 
docenten, tijden, oh ja, computersystemen. Goed, 
ik stop even met opsommen, anders heb ik geen 
ruimte meer over voor wat ik verder voor nieuw(s) 
wil vertellen. Vorige week, op maandag 15 oktober 
was er een bijeenkomst hierover. Ik hoop dat je 
er al je vragen hebt kunnen stellen. Mocht je om 
één of andere reden hier niet heen zijn geweest 
(bijvoorbeeld omdat het nou net uitgerekend de 
week voor de tentamenweek was), maar zit je wel 
met vragen? Mail, bel of kom gewoon langs bij ons 
en vergeet vooral niet de facebook pagina te ‘liken’ 

en in de gaten te houden. 

Nog even één nieuwtje (eigenlijk hoop ik dat je het 
al wist!): vorige week en deze week hebben we 
voor jullie stilteruimtes gereserveerd op de zesde 
verdieping, zodat jullie in alle concentratie kunnen 
leren en voorbereiden op je tentamens. Het rooster 
is naar jullie gestuurd, maar je kunt het ook gewoon 
vinden op onze facebook.

Zo, ik ben alweer bij het einde van de bladzijde 
aangekomen. Ehm, had ik nog meer nieuws? Nou, 
elke dinsdag en donderdag hebben we spreekuur. In 
de pauze, van kwart voor één tot half twee. Je bent 
dan welkom met vragen, opmerkingen, klachten, of 
gewoon omdat je langs wil komen ;) 

Kamer: M154 
Mail: fsr.few@vu.nl  
Facebook: www.facebook.com/fsrfew 

Nou, dat was het dan weer. Succes nog met jullie 
tentamens en tot de volgende anthropos.

N i e u w ( s ) 
vanuit de fSr Tekst door: Rouquaya Ayadi
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Facebook aan, de indeling van de IDEEweek
groepjes geopend in een ander tabblad, en maar 
eens kijken. Ik denk/hoop dat ik niet de enige 
ben en anders sorry hiervoor, maar het beloofde 
veel goeds.  De eerste Leidenaren waren al gauw 
gevonden (Marjolein en Judith), dus het kon alleen 
maar beter worden.

Ik was het gebouw nog niet eens binnen, of de 
afkickverschijnselen beginnen al. Na drie maanden 
pure ontspanning en een omgekeerd dag/
nachtritme is de zomer nu dan echt voorbij.   

Nadat het officiële gedeelte voorbij was, was het tijd 
om elkaar te leren kennen. De bedoeling was dat 
je in tweetallen elkaar voorstelt aan de rest. Voor 
sommigen een gemakkelijkere opdracht (Brandon 
en Annemarie) dan voor anderen. Hier werd al 
gauw duidelijk dat sommigen nog niet helemaal met 
hun hoofd bij school zaten. Ik noem een slapende 
Lowlandsganger (Pedram) of iemand die even een 
Korsakov had en was vergeten of ze wel hobby’s 
had of niet (Judith). Ook voelden sommigen de 
noodzaak om iedereen in de war te brengen door 
niet hun echte naam, maar hun schuilnaam te 
gebruiken (Arwid, Dionisius en Vincent). 

Na het introrondje was het tijd voor Mocktail 
Shaking, a.k.a cocktails voor minderjarigen. Ook 
hier waren nog wat slapende hoofdjes, die niet 
bedachten dat je spa rood na, in plaats van voor, het 
shaken toe moet voegen, waarmee ze uiteindelijk 

de voorpagina van de metro hebben gehaald (Almay 
en Bas). Na een hectische dag vol eerste indrukken 
was het tijd voor een avondje ontspannen in de 
Oude kerk met Intouchable:

Ba de ya- say do you remember 
Ba de ya- dancing in september 
Ba de ya- never was a cloudy day

’s Nachts was het tijd voor het eerste feestje. Samen 
met mijn partners in crime (Lotte en Anneroos) ben 
ik naar NoNoMes geweest om daar tot iets te laat 
gezellig te doen. Hoe dan ook een goed geslaagde 
eerste dag.
  
Dag 2 was een heerlijke eerste stadsdag. Vol goede 
moed gingen we op pad naar het stadsarchief, 
maar onderweg raakten per ongeluk wat mensen 
verdwaald ( o.a. Maarten). Na een droge ochtend 

V e r s l a g
I D E E  w e e k Tekst door: Cato Bersee
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was het tijd om het water op te gaan, tijdens een 
heerlijk grachtentochtje met Unitas. ’s Avonds 
hebben we ge-BBQt bij Nereus. Helaas was onze 
afroloze Afrikaan (Yaphet) bang voor water, dus heb 
ik met Lot en Anneroos een nieuw record moeten 
zetten op de roeibaan.  Vervolgens moesten we een 
sprintje inzetten, op weg naar Pathé Tuschinski, op 
weg naar Javier Guzman. Dit was voor sommige grote 
fans onder ons (ik) een beetje een teleurstelling, 
maar gelukkig hebben we het lachen deze zelfde 
avond nog ingehaald. We waren van harte welkom 
bij SSRA waar onze aanwegheid gewaardeerd werd. 

Helaas gold dit niet voor Boom Chicago waar ze een 
beetje discrimineerde (Lino).

Op de woensdagochtend was Uilenstede 
onze rustplaats. Hoewel, rust... Sokworstelen 
en megatwister stonden op het programma, 
teambuilding tot de max! Je merkte dat de groep 

steeds hechter werd: telefoonnummers werden 
uitgewisseld en WhatsAppgroepen aangemaakt. 
Helaas kon ik ’s avonds niet bij de BBQ in Roest zijn, 
maar we waren al gauw in de Paradiso herenigd. 
Na een avondje gezellig dansen, droop iedereen 

langzaam af. Alleen de die-hards gingen door tot 
zonsopgang (Michael). 

De laatste dag was al weer aangebroken… Tijd 
voor Artis, tijd voor nog even dat gevoel van pure 
ontspanning. Na nog een middagdutje in het 
Vondelpark gingen we gezellig met z’n allen uit eten.

   
Na een hele week vol indrukken, was het tijd om 
alles even aan de kant te zetten en eruit te dansen 
op het eindfeest! Zowel de Melkweg als Club Air 
waren ‘the place to be’ deze avond, waar sommigen 
elkaar wel heel goed leerden kennen. ;) 

Al bij al een heerlijke week waarin ik tot de conclusie 
ben gekomen dat ik het zeker wel drie jaar uit ga 
houden met mijn in de IDEEweek gemaakte nieuwe 
vrienden.  
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Na de bachelor MNW gaan niet alle 
studenten ook een MNS master 
volgen. Esmé Schelling is één van 
die paar studenten, dus heb ik 
haar bevraagd over haar huidige 
baan. Want waar kun je dan terecht 
komen?

Welke master heb je gedaan?

MPA

Waarom heb je niet voor een master 
van MNS gekozen?

Tijdens mijn bachelorstages kwam 
ik erachter dat ik het onderzoek doen wel leuk 
vond, maar niet voor een lage tijd (bijvoorbeeld 4 
jarige PhD). Toen ben ik op zoek gegaan naar een 
alternatief wat aansloot op MNW.  

Na je afstuderen ben je geen promotie gaan doen. 
Waarom heb je hiervoor gekozen?

Hoewel ik het onderzoek en wetenschap uit de 
boeken zeer interessant vind, kon ik me niet 
voorstellen jaren met een heel klein deelgebied 
bezig te zijn. Ik wilde graag meer interactie in mijn 
werk. 

Waar ben je nu werkzaam? En wat houd je werk in?

Ik werk als relatiemanager bij i2i – intelligence 

to integrity. Een jong bedrijf dat 
zorgverleners certificeert die bewezen 
rechtmatig en doelmatig declareren. 
Hiervoor worden er veel analyses 
gemaakt van declaratiegegevens 
en ik bespreek deze vervolgens 
met zorgverleners (apotheken en 
ziekenhuizen). Daarnaast houden we 
ons bezig met de verdere ontwikkeling 
van deze analyses. Een leuke mix dus van 
wiskunde en zorg.

Hoe ben je hier terecht gekomen?

Via de stagebegeleider van mijn eerste 
masterstage; een vriend mijn huidige 

werkgever. Ik ben toen via LinkedIn benaderd.

Wat vind je van je huidige baan?

Leuk en interessant. Het is leuk te horen hoe 
verschillende zorgverleners reageren op onze 
analyses en welke goede (en minder goede) 
verklaringen ze hiervoor geven. Ik vind het heel 
boeiend om verschillende bronnen te koppelen en 
slimme analyses mee te helpen ontwikkelen.

Welke kennis die je bij MNW hebt geleerd pas je nu 
toe?

De wiskunde/natuurkunde vakken leren je 
analytisch denken, dat gebruik ik natuurlijk in mijn 
werk. 

Je hebt bij Mens twee bestuursjaren gedaan. Merk 
je nu dat die ervaring voordelen heeft?

Ja ik heb veel geleerd over hoe je dingen aanpakt. 
Het contact met de universiteit en de interne 
organisatie binnen een bestuur zijn vooral leerzaam 
geweest.

Heb je leuke collega’s?

Zeker! Het is een jong team met slimme mensen, 
dat is leuk om mee te werken en zorg dat initiatieven 

MNW’er aan 
het werk Tekst door: Danique Barten
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snel van de grond komen. 

Wat zou je in de toekomst willen bereiken in je werk?

Lastige vraag, maar ik hoop dat we als bedrijf 
veel kunnen bereiken in het doelmatiger en 
rechtermatiger maken van de zorg in Nederland. 

Heb je nog iets toe te voegen?

Denk niet te veel in de gebaande paden. Er zijn heel 
veel banen waarvoor geen standaard opleiding 
beschikbaar is. Hier hebben ze ook goede slimme 
mensen voor nodig.

Wat is je favoriete vak?

Medische beeldvorming. Dat vak is wat praktischer 
gericht dan andere vakken en daardoor zie je waar 
je het voor doet. 

Wie is je favoriete docent?

Fetsje van Mathematische Methoden twee jaar 
terug. 

Wat is je grootste blunder?

‘Reply all’-en met gevoelige informatie. 

Wat is je verborgen talent?

Ik heb een talent voor Thermodynamica, maar 
houd het nog steeds verborgen. Zelfs voor mezelf! 

Wat is je lievelingseten?

Lasagne. Zolang het maar niet vegetarisch is, want 
die kan ik niet goed maken. 

Wat wil je later worden?

Poepruimer van de olifanten in 
Artis. Het serieuze antwoord 
weet ik nog niet. 

Welke gave activiteit zou jij graag 
voor Mens willen organiseren?

De wintersport en een bodypaintcontest. 

Heb je basiswiskunde gehaald? Zo nee, waarom 
niet?

Ja, in één keer. 

Hoe kan het dat je zoveel chickies regelt?

Het is een gave en ik ben hem even kwijt. De kunst 
is om iemand op haar gemak te laten voelen en 
ondertussen de spanning op te bouwen. 

Aan wie geef je het interview door en waarom?

Aan Hester. Word je ooit nog vrijgezel? En zo ja, wil 
je dan met me daten?

D o o r g e e f 
i n t e r v i e w Tekst door:  Thomas Koopman

Naam...................... Sander Döpp Leeftijd................... 23
Woonplaats............ Amsterdam Jaar......................... 4
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Deze keer is het aan mij om een berichtje te schrijven 
vanuit de Opleidingscommissie (OLC). 

Sinds de laatste Anthropos heeft iedereen eerst 
lekker genoten van de vakantie, om daarna weer te 
beginnen met studeren. Voor de leden van de OLC 
stond al snel na de vakantie de 
accreditatie op het programma: 
de herkeuring van de opleiding. 
Op het moment van schrijven, is 
dit nog in volle gang. 

Ook zijn we bezig geweest met de 
Docent van het Jaar-verkiezing en 
de uitslag hebben jullie allemaal 
dinsdag 2 oktober kunnen horen 
tijdens de Menslunch. Mocht je 
die om de een of andere reden 
hebben gemist, de winnaar is Jan 
Los (docent Basiswiskunde en 
Calculus I van het vorige eerste 
jaar). Jan Los was helaas niet 
bij de uitreiking aanwezig, maar 
gelukkig hebben we hem later 
nog kunnen verrassen met het 

bosje bloemen en de oorkonde! 

De andere genomineerden waren Wouter Kager 
(Calculus II), Davide Iannuzzi (van Quantum tot 
Molecuul 2) en Peter Schall (Soft Condensed Matter 
and Biological Physics).

Een update 
van de OLC Tekst door: Annelinde Buikema

Advertentie
REPROGRAFIE
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De tweede Mens Battle-activiteit was een 
sportieve. Officieel is de biatlon een combinatie 
tussen skiën en schieten. Wij gingen uiteraard onze 
eigen variant doen, maar hierbij moest er toch 
wel degelijk “geskied” en “geschoten” worden! 
Toen we bij de Menskamer aankwamen, zagen we 
al direct een parcours: een bierkratje, twee rijen 
bierflesjes waartussen geslalomd kon worden en 
twee schietschijven aan het eind. 

 In de Menskamer werd het spel ons al snel 
uitgelegd. Er waren twee touwen, waarbij je 
een voet in elk touw kon stoppen. Het was de 
bedoeling dat je met minstens drie en maximaal 
vijf mensen van jouw team je voeten in de touwen 

stopte, zodat je met z’n allen aan elkaar vast 
zat. Vervolgens moest je op deze manier 
met een ballon het parcours afleggen. Dit 
parcours startte met het slalommen tussen 
de bierflesjes, vervolgens moesten we zo 
snel mogelijk naar de schietschijf toe en 
daar mocht je met een ballon drie keer op 
de schietschijf schieten. Voor elke keer dat 
je raakte, verkreeg je een aantal punten. Na 
het schieten moest je weer terug, opnieuw 
slalommen tussen de bierflesjes, tot aan 
het bierkrat. Hier moest je omheen om 
vervolgens naar de finish te “sprinten”. 
Helaas waren Masters&Co 2 en Ocean’s 
6 er niet bij. Dus met in totaal vier teams 
was er eerst een halve finale en vervolgens 
een finale en een troostfinale. In de eerste 

halve finale 
n a m e n 
Masters&Co 
1 het op 
t e g e n 
‘ M a x i m ! 
Ga je 

volgende week’. 
Deze wedstrijd 
werd uiteindelijk 
gewonnen door het team ‘Maxim! Ga je volgende 
week’. Weliswaar kwam Masters&Co 1 eerder 
over de finish, maar zij werden gediskwalificeerd, 
doordat ze op de terugweg niet geslalomd 
hadden tussen de bierflesjes. De tweede halve 
finale ging tussen team Jalapeño en team Sexy 
Sevens. Deze wedstrijd werd gewonnen door de 
Sexy Sevens, wat betekende dat de finale tussen 
de Sexy Sevens en Maxim! Ga je volgende week 
ging. Eerst werd echter de troostfinale gespeeld 
en hier werd gebruik gemaakt van een nieuwe 
tactiek: het touw op kniehoogte doen, in plaats 

van op enkelhoogte. Het werd een zeer spannende 
wedstrijd, waarbij de teams gelijk lagen tot 
aan het bierkratje. Dit leidde tot een botsing, 
omdat beide teams natuurlijk de binnenbocht 
wilden hebben bij het keren. In het laatste stuk 
was team Jalapeño echter sneller en wonnen ze 
de troostfinale. De finale was een stuk minder 
spannend, want team ‘Maxim! Ga je volgende 
week’ paste ook de nieuwe tactiek toe, terwijl de 
Sexy Sevens dit niet deden. Al snel werd duidelijk 
dat de nieuwe tactiek toch een stuk sneller was. 

Na de biatlon ontstond echter spontaan nog een 
tweede gedeelte: de teams konden elkaar uitdagen 
voor een battle. Hierbij konden de punten die ze 
eerder op de avond hadden verdiend, worden 
ingezet. Zo ontstonden er allerlei verschillende 
mini-battles, zoals een lachwedstrijd, een 
trapestafetteloop en een handstandwedstrijd.   

Biathlon
Tekst door: Stijn Sonneveld
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Bekijk de teamfoto’s op volgende pagina

Coming Up: 8 nov Casino Avond--12 dec Singstar Avond

Pubquiz
Dinsdag 11 september stond de allereerste Mens 
Battle-activiteit op het programma: de pubquiz. 
De quiz stond onder leiding van quizmaster Tessa. 
De quiz bestond uit zes verschillende rondes, 
waarbij elke ronde weer uit tien vragen bestond. 
In totaal konden er deze avond maar liefst 600 
punten worden verdiend! Van te voren konden 
er ook vragen worden ingezonden door de 
verschillende teams, maar alleen de Sexy Sevens 
hadden hier gebruik van gemaakt. Dit voordeel 
werd in de eerste ronde algemene kennis echter 
wel meteen duidelijk. Geen van de andere teams 
wist bijvoorbeeld dat Wiske een ander vriendje had 
voor Suske en dat hij Riki heette. 

Na de ronde algemene kennis volgde een ronde 
over kennis van Amsterdam. Dit bleek toch een erg 
moeilijke ronde en met de kennis over Amsterdam 
bleek het niet zo goed gesteld. Er was al enige 
verwarring of de drie kruizen nu horizontaal of 

verticaal op het wapen staan. De derde ronde 
bestond uit een PowerPointpresentatie, waarbij 
elke dia twee seconden werd laten zien. De plaatjes 
moesten vervolgens aan een persoon of een 
gebeurtenis worden gekoppeld. Na deze hectische 
ronde werd er een korte pauze ingelast.

Na de pauze gingen we verder met de vierde ronde 
die bestond uit vragen over de MNWkennis. Vooral 
voor het team dat bestond uit bijna alleen maar 
eerstejaars was dit een vrij moeilijke ronde. De 
vijfde ronde bestond uit vragen over de Olympische 
Spelen. De zesde en laatste ronde was weer een 
PowerPointpresentatie en ditmaal moesten er 
logo’s herkend worden. Na deze laatste ronde werd 
de avond nog gezellig afgesloten met een drankje.   

T u s s e n s t a n d
1. Sexy Sevens   1471.66
2. Maxim! Ga je volgende week 1410
3. Masters&Co 1   1221.66
4. Jalapeño   1116.66
5. Masters&Co 2   480
6. Ocean’s 6   480
7. The Bitches   245
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MENS Battle:
De Teams

Team 1: Masters&Co 1

Team 2: Masters&Co 2

Robin, Sander, Britt, Danique, Anke, Bob, Evelyn 
en Lesley

Koen, Dennis, Martijn, Steven, Bram, Ruby, 
Elvira en Mirelle

Team 3: De Bitches

Yaphet, Lotte, Judith, Maarten, Cato, Pedram en 
Victor

Team 4: Jalapeño

Susanne, Naomi, Ernst, Sophie, Jordi, Anniek en 
Marjolein

Team 5: Sexy Sevens

Sheree, Stephan, Stijn, Mike, Renata, Annelinde 
en Tess

Team 6: Ocean’s 6

Teun, Fasco, Viktor, Marnix, Sanne, Judith, Kyra, 
Max, Shanne en Elias

Team 7: Maxim! Ga je volgende week

Monique, Maxim, Maureen, Delilah, Mariska, 
Suzan, Roosje en Eva
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De P-borrel begon in stijl met een Prima Pasta Pesto 
van ons eigen bestuur. Zo horen de eerstejaars 
verwelkomd te worden. Op deze avond droegen 
veel van de Presente Mensleden Prachtige Pakjes: 
veel Paars, maar er waren ook wat Poezen, 
Piraten,  mensen met Pishirts en Pwoordenshirts, 
Potloodventers, een Papagaai, Pippi Langkous, en 
zelfs een Plofkip. 

Maar door al die Pracht en Praal zouden we bijna 
vergeten waar het nog meer om ging, namelijk 
introductie. Alle commissies hadden hard hun 
best gedaan om een Poster te maken waarmee ze 
nieuwe leden naar hun commissie konden lokken. 

Helaas werden de Plakwerkjes niet echt meer 
bekeken toen het gezellig begon te worden en 
veel eerstejaars hadden ook nog eens de Praatjes 
van alle commissievoorzitters gemist. Toch bleken 
halverwege de avond veel mensen zich bij een leuke 
commissie aangesloten te hebben. Dat was te zien 
aan de kleurige kaartjes van de commissies aan 
lintjes, waarmee iedereen volgehangen was. 

Wanneer de commissievoorzitters even rust namen 
en je niet de hele tijd lastig vielen met Proberen je 
hun commissie in te lokken, was het ook wel een 
feestje: een Plezante, Prettige, Plezierige Party.
Ik kan geen Pap meer zeggen. 

I n t r o . . .
Tekst door: Roosje Ruis en Teun Bakker 

P-introborrel

Intropoolen
10 Oktober jongstleden was het tijd voor het 
jaarlijkse Intropoolen, wederom in club 8. Omdat 
ik goede ervaringen heb met de vorige keren dat 
we daar gepoold hebben ben ik op mijn vrije dag 
helemaal naar Amsterdam gekomen. 

Er waren zes tafels gereserveerd van 7 tot 9, het 
beloofde aardig druk te worden. Maar toen ik 
aankwam om 7 uur was er nog nagenoeg niemand. 
We besloten maar alvast een biertje te bestellen en 
een potje te beginnen met de drie mensen die er 
al wel waren, en langzamerhand begon iedereen 
binnen te druppelen. Er werden erg fanatieke 
en vermakelijke potjes gepoold, met missers 

van ervaren pool(st)ers en prachtige shots van 
nieuwelingen op het gebied van poolen. 

Toen iedereen zich afvroeg waarom het nog steeds 
een beetje rustig was, kwamen om 8 uur eindelijk de 
eerstejaars binnen. De sfeer werd hierdoor echter 
alleen maar opgevoerd en toen het 9 uur was waren 
er een hoop mensen die elkaar verontwaardigd 
aankeken en zeiden: Is het nu al tijd? Er werd 
geregeld dat er nog doorgespeeld mocht worden 
op een aantal tafels en voordat mijn eigen potje 
was afgelopen was het inmiddels alweer kwart voor 
10. Tijd om naar huis te gaan na een geslaagde en 
vooral heel gezellige intropoolavond.
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Mens   Alround
Tekst door: Danique Barten en Tess 
Schoneveld 

Lijkt jou het ook leuk om een stukje te 
schrijven in de anthropos? Stuur dan 
je stukje naar redaccie@mensvu.nl! 

Woord van de Redaccie

Hoe vinden we de nieuwe 
eerstejaars?

“Ik ken ze allemaal niet zo goed, dus ik 
weet het niet.”

“Gezellig en actief!”

“Er zitten serieuze tussen, maar ook 
weer zo’n groep waar ik mijn vraagtekens 
bij zet: zijn die er volgend jaar nog?”

“Ze bombarderen de Menskamer in de 
pauze en vervolgens doen er weinig mee 
met de Battle, dus ik weet het nog niet.”

“Ik zie veel mogelijkheden in 
het uitbreiden van het ‘web’”

“Jezus, wat zijn ze jong.”

“Ik heb al wat creatiefs gezien, dus dat 
biedt perspectief.”

“Na de Kerst ga ik pas de moeite 
nemen ze te leren kennen.”

“Er zitten veel knappe mannen 
tussen zeg!”

“Sommigen moeten nog wat loskomen.”

“Ze moeten zich nog gaan 
bewijzen.”

Kookkunst!
Het bestuur heeft dit collegejaar al twee 
keer voor ons gekookt. Wat was het 
resultaat?

Kip Kerrie (voor de PubQuiz)

Eerste indruk
De rijst is al gemixt met de saus, als dat maar 
goed is gegaan…

Tweede indruk
De groenten en kip lijken zeer goed gemixt 
door de rijst. Het gerecht kleurt goed.

Smaak
De kip is goed gebakken, niet te droog, en er 
zit voldoende groente door heen. Opvallend 
aan de groente was de grote variatie: waren 
soms alle AH wokgroenten in de bonus? 
Jammer is dat de kerriesmaak, wat het 
gerecht zou moeten maken, ver te zoeken is. 

Hoeveelheid
In het begin werd er mager opgeschept, maar 
uiteindelijk was er genoeg over om iedereen 
een tweede ronde te laten opscheppen. 

Tijdstip
Voor zessen werd het eten de Menskamer 
ingereden, dus dat was mooi op tijd. 

Cijfer
Al met al een goed gerecht en een goede 
verhouding vlees/groente/rijst. Helaas 
miste de kerriesmaak. Voor deze eerste 
kookprestatie krijgt de KookCie een 7,8. 
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Mens   Alround
Vooroordeel: Als je bij de RedacCie zit, 
kun je goed schrijven en ben je creatief.

Bij de introborrel draait het allemaal om het leren kennen van elkaar. Daarnaast 
maken de nieuwe eerstejaars kennis met de vele Menscommissies, waarna het wervingsproces 
van nieuwe leden massaal van start gaat. Dit ging voor de RedacCie maar moeizaam dit jaar. 
We hebben niet één nieuw lid weten te werven. Dit komt (erg generaliserend gezegd) omdat 
de nieuwe eerstejaars niet kunnen schrijven of niet creatief zijn. Dit is wel het meest gegeven 
antwoord geweest op de vraag: ‘Lijkt het je wat om bij de RedacCe te komen?’ Ik vind dat toch 
wel een verrassend antwoord, alsof er niemand een beetje kan schrijven of een beetje creatief is. 

Het frappante is dat er blijkbaar gedacht wordt dat je goed moet kunnen schrijven of erg creatief 
moet zijn. Oké, het is leuk meegenomen, maar om een stukje te schrijven over een activiteit is 
weinig schrijftalent nodig. Maar het vooroordeel is denk ik niet de ‘echte’ reden waarom men 
niet bij de readacCie wil. Laat ik het zo stellen: ik kan me niet voorstellen dat men wel extreem 
graag tijd en energie wil steken in de Anthropos maar echt tegengehouden wordt door het 
feit dat hij/zij zichzelf niet creatief genoeg vind en/of niet kan schrijven. Waarom wordt er niet 
gewoon ‘nee’ gezegd? Alsof we in China leven en de gesprekspartner, iemand van de RedacCie, 
niet mag worden beledigd! In China gaat het zelfs zo ver dat je beter kunt zeggen dat je naar je 
zus moet die in het ziekenhuis ligt, terwijl je geen zus hebt, dan dat je iemands verzoek afwijst. 
Alles is beter dan nee zeggen. Ik heb toch echt gewoon liever nee met of zonder reden. 

Liever ‘nee het lijkt me teveel werk,’ ‘nee ik heb daar geen zin in’ of wat de reden dan ook mag 
zijn. Ik geef toe dat ik mezelf hier ook niet altijd braaf aan houd. Maar ik kan me toch echt niet 
voorstellen dat er niemand een beetje kan schrijven of een beetje creatief is op welke manier 
dan ook.

Pasta Pesto (P-borrel)

Eerste indruk
Looking good! Hmm, lekker, krijg echt honger!

Tweede indruk
Wat doen de zakjes geraspte kaas, schijfjes 
tomaat en komkommer daar naast de pan?

Smaak
De pasta is goed al dente gekookt. De kip 
is een beetje droog. De smaak van de pesto 
was aanwezig, maar wel wat flauw.  De 
zongedroogde tomaten maakten dit gerecht 
en hadden in grotere hoeveelheid aanwezig 
mogen zijn. De rucola gaf een lekkere extra 
bite, maar verder misten de echte groenten 
voor de vitaminen. Deze waren echter aan te 

vullen met komkommer en tomaat. Een beetje 
raar naast dit gerecht…

Hoeveelheid
Er werd weer krap opgeschept en er was 
alleen een extra opschepmogelijkheid omdat 
sommige mensen niet waren gekomen.  

Tijdstip
Zeer op tijd werd ons eten geserveerd: half 6 
stipt. Heel netjes!

Cijfer
Wederom miste er wat smaak, maar het 
op tijd serveren maakt veel goed. Een extra 
pluspunt was dat het eten lekker warm bleef 
in de chafing dishes.  De KookCie is iets 
vooruitgegaan, dus een 7,9.
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Agenda en 
Verjaardagen

November

Mensation

Nadia

Mens Battle: Casino Avond

Janita, Nick Wezenbeek

Symposium
Jasmin Moneer

ALA; Kyra

Voorzitterscursus; Delilah

Sabrina
Penningmeesterscursus
Stephanie
Horrorborrel
Elvira 

Oktober

Biathlon

Marnix, Milan
Eva

Gerardo

Bart
Intropoolen

Erik Terpstra
Martin

Laura

Leonie, Nick
Lesley

Anke
ALV; Elias, Monique

#

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

#

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

December

Tim Antonisse

Mirelle

Mens Battle: Singstar Avond; Simon

Jordi Penedo

Patrick
Esther van Toll

Vakantie

Cindy
Sanne van Velzen

De Menskalender is ook 
te vinden op de website 
(http://www.mensvu.nl/
activiteiten/kalender). 

De lijst met verjaardagen is 
helaas niet compleet, mis 
je iemand mail dan naar 
mens@few.vu.nl
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Verloop MS wellicht voorspeld door bloedtest
Mensen met multiple sclerose (MS) hebben in wisselende mate last van hun aandoening. Perioden van 
achteruitgang worden afgewisseld met tijden van rust, die kort of lang kunnen duren. Dit bemoeilijkt de 
keuze van de behandeling voor artsen. Onderzoekers uit Boston publiceerden onlangs (Science Translational 
Medicine, 26 september 2012) de resultaten van hun onderzoek naar het RNA van een groep van enkele 
honderden MS-patiënten. Op basis van hun RNA waren ze in staat deze groep in twee delen te splitsen, die 
ze MSa en MSb labelden. Deze patiënten werden vervolgens enkele jaren gevolgd. Daarbij bleek dat één van 
beide groepen 40% meer kans op terugval had. Dit zou een goede basis kunnen vormen voor individueel 
toegespitste behandelingen. Onduidelijk is echter nog of patiënten van de ene groep in de andere kunnen 
overgaan. Vervolgonderzoek moet dit uitwijzen.

Virtueel model van organisme
Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd een realistisch computermodel te maken van een 
complete bacterie, Mycoplasma genitalium. Om deze virtuele bacterie te maken, deden Jonathan Karr en 
collega’s een uitgebreid literatuuronderzoek (Cell, 20 juli 2012). Hiermee bepaalden ze 1900 variabelen voor 
het gedrag van en de werking van processen bij M. genitalium. Aan de hand van genen werden nog 28 
hoofdprocessen vastgesteld die in de bacterie plaatsvinden en voor elk werd een apart computerprogramma 
gemaakt. Deze programma’s, samengevoegd met de variabelen, vormen nu een bacteriemodel op de schaal 
van genen en moleculen. Om het model te testen, simuleerden de wetenschappers 128 M. genitalia op 
een petrischaal en vergeleken ze de resultaten met wat bekend is van de echte versie. Groei, chemische 
samenstelling en expressie van genen kwamen overeen met de levende bacterie. Complexere simulaties 
waarbij genen werden uitgeschakeld, waren iets minder precies; die kwamen voor twee derde overeen met 
de realiteit. In de toekomst kan met dit model zeer goedkoop onderzoek worden verricht naar de effecten 
van verschillende genotypen op het fenotype.

Vrij naar: http://www.kijk.nl/nieuws/eerste-virtuele-model-van-organisme-gemaakt/

Chemisch verschil DNA tweeling
Wetenschappers hebben aangetoond dat de chemische verbindingen op het DNA van pasgeboren tweelingen 
verschillen. Na de geboorte kun je kleine verschillen zien, die worden toegeschreven aan omgevingsfactoren. 
Wetenschappers van het Cold Spring Harbor-laboratorium hebben nu de chemische uiting hiervan gevonden 
aan het DNA van pasgeboren tweelingen. Deze uiting heeft de vorm van chemische verbindingen aan het 
DNA, die de activiteit van genen veranderen. Omdat de DNA-code niet verandert, is dit een epigenetische 
aanpassing. Jeffrey Craig en collega’s keken naar een specifieke chemische verbinding, de methylgroep, aan 
het DNA van navelstrengen, navelstrengbloed en vruchtvliezen van eeneiige en twee-eiige tweelingen. Bij 
de beiden waren verschillen te zien in de hoeveelheid en de locaties van methylgroepen op het DNA, alleen 
was het verschil iets minder bij de eeneiigen. De genen die de meeste methylgroepen kregen, spelen niet 
alleen een belangrijke rol bij geboortegewicht, maar ook groei, stofwisseling en hart- en vaatziekten. Tussen 
de twee helften van eeneiige tweelingen waren de verschillen in de plaatsing van deze verbindingen tot wel 
60 procent. De onderzoekers denken dat de methylgroepen op deze specifieke genen de oorzaak zijn van 
verschillen in het voorkomen van diabetes en hart- en vaatziekten bij tweelingen later in het leven.

Vrij naar: http://www.kijk.nl/nieuws/dna-van-tweelingen-verschilt-chemisch/

Verhalen uit 
de wetenschap Tekst door: Mike van Rijssel  
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Het begon met een fietstochtje door het prachtige 
NoordHollandse landschap. Een onderneming die 
ongeveer twee uur zou moeten duren, maar die 
uiteindelijk meer dan drie uur heeft gekost. Er was 
die dag veel wind die we, hoe kan het ook anders, 
volop tegen hadden. Er waren ook wat regenbuien 
waardoor het ook nog koud was. Tijdens de fietstocht 
was het echter wel gezellig en er werd gelukkig nog 
wel gelachen toen we eenmaal aankwamen op de 
locatie waar we de volgende nachten zouden gaan 
slapen. Een paar eerstejaars woonden dichtbij de 
locatie en konden daardoor vanuit huis komen.

Het  gebouw bestond uit twee grote ruimtes. In 
de ene ruimte werd gegeten en in de ander werd 
geslapen. Toen iedereen was aangekomen werden 
als eerste de spullen gedumpt en er werden 
slaapplekken uitgezocht. De leiding was al aan het 
koken, zodat we zo snel mogelijk konden eten. 

Na het eten werd het spel krantenmepper opgezet 
om elkaar een beetje te leren kennen. Tijdens het 
spel werd steeds iemand anders naar de andere 
kamer geroepen voor nog een ander spel dat zou 
doorgaan het hele weekend. In dit spel was het de 
bedoeling dat iedereen elkaar ging vermoorden 
door met een waterpistool degene die op jouw 
kaartje stond nat te spuiten terwijl niemand keek. 
Er waren ook FBI’s die het waterpistool konden 
afpakken. De moordlust bleef de rest van de avond 
in de lucht hangen, want na het krantenmeppen 
gingen we in groepjes het bos in om levend Cluedo 

te doen. Er zaten verschillende verdachten in het 
bos die verhoord moesten worden om erachter te 
komen wie Jaap had vermoord.  

Het moordspel duurde behoorlijk lang, maar toen 
uiteindelijk de moordenaar ontmaskerd was, hadden 
veel mensen nog zin in een potje weerwolven. De 
organisatie had een zelfgemaakt spel weerwolven 
meegenomen, waardoor het gespeeld kon worden 
met een grote groep.

Toen de zon zijn eerste stralen liet zien aan de 
horizon moesten de jonge slapers al hun ogen open 
doen. Er was een drukke dag gepland en we moesten 
dus vroeg beginnen. De speurtocht in de duinen 
was op de fiets te doen en we konden al meteen 
beginnen vanuit de scouting. Er was een groepje 

I n t ro d u c t i e
w e e k e n d Tekst door: Sophie van Schelt 
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Vier mensen staan voor de ingang van een grot. Ze wensen samen de uitgang van de grot te bereiken. In 
de grot is het donker en om door de grot te lopen hebben ze een zaklamp nodig. De groep beschikt over 
één zaklamp die één uur schijntijd heeft. Eén of twee mensen kunnen samen door de grot lopen terwijl 
één van hen de zaklamp vasthoudt. Kunnen de mensen samen aan de andere kant van de grot geraken, als 
je weet dat:

 De eerste persoon de grot van ingang tot uitgang (en uitgang tot ingang) kan doorkruisen in 5 min
 De tweede persoon in 10 min
 De derde persoon in 20 min
 De vierde persoon in 25 min
Het is niet mogelijk dat drie mensen tegelijkertijd door de grot bewegen. Wanneer jijzelf of de persoon 
met wie je meeloopt de zaklamp niet heeft, moet je blijven staan in de grot. Het zou dus kunnen dat je 
met drie of vier personen op hetzelfde punt in de grot komt te staan. Slechts twee personen waarvan één 
in bezit van de zaklamp kunnen dan weglopen van dit punt in de grot.

De zaklamp kan doorgegeven worden van persoon tot persoon.

R a a d s e l Tekst door: Tess Schoneveld

We noemen de personen volgens hun looptijd:
 5 & 10 gaan over,
 5 gaat terug,
 20 & 25 gaan over,
 10 gaat terug,
 5 & 10 gaan over.
Totale duur: 10+5+25+10+10 = 60.

dat er veel zin in had en had gefietst via Beverwijk 
naar Heemskerk. De speurtocht eindigde met een 
picknick in de duinen met de zon boven het hoofd. 
Hierna gingen we naar een bezoekerscentrum met 
veel interessante weetjes over het klimaat en de 
watercyclus. Dit was gelukkig snel voorbij en we 
gingen meteen door naar het levend kolonisten 
van Catan. De bedoeling was dat door middel van 
spelletjes er grondstoffen werden gewonnen door 
de teams. De steengroeve van Max en Julia was hier 
erg populair. 

De middag was al bijna ten einde en het was dus 
al tijd om terug te gaan naar de scouting voor 
een welverdiende maaltijd. Er was een barbecue 
geregeld door de organisatie met veel lekker eten. 
Rond een kampvuur en onder het genot van een 
biertje of wijntje werd dit opgegeten. De organisatie 
vond dat we elkaar nu onderhand wel moesten 
kennen en vond het daarom nodig om een spel 
te spelen waarbij kennis over elkaar punten kon 
opleveren. Het bleek soms dat we elkaar stiekem 
toch goed kenden of juist helemaal niet en de 
teams liepen dus ook gelijk op. De rest van de avond 

werden er spelletjes gedaan, zoals weerwolven. Er 
was ook een groepje dat uitging in Heemskerk.

De volgende ochtend was dubbel. Iedereen vond het 
jammer om naar huis te gaan, maar ook weer fijn 
om een lekkere warme douche te kunnen nemen. 
Het fietstochtje terug was een stuk makkelijker dan 
de heenweg en was dus ook zo voorbij. Al met al 
was het een geweldig weekend en we kijken er met 
genoegen naar terug.
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Voor sommigen is het nog ver 
weg en voor anderen komt 
het ineens heel dichtbij: de 
Master! Tijdens je Master 
moet je diverse stages lopen. 
Tessa van de Lindt, master 
student Medical Physics, 
heeft haar minorstage in het 
buitenland gedaan. Laten we 
eens kijken hoe zij dat heeft 
ervaren.

Waar heb je stage gelopen en 
hoe lang?

Ik heb vier maanden stage 
gelopen bij B.U.F.F. (Berlin 
Ultra-high Field Facility), wat 
onderdeel is van het MDC (Max 
Delbruck Center for Molecular Medicine) in Berlijn.

Hoe heb je dit geregeld?

Ik kwam op de website van het MDC toevallig een 
oproep van B.U.F.F. tegen, waarin zij aangaven dat 
ze op zoek waren naar Masterstudenten. Hier heb 
ik toen op gereageerd per email. Daarna had ik een 
soort sollicitatiegesprek via Skype, waarbij ik wat 
over mijzelf, mijn 
studie en mijn 
Bachelorproject 
moest vertellen. 
Ook vertelden 
zij wat zij precies 
deden en wat 
ze van mij 
v e r w a c h t t e n . 
V e r v o l g e n s 
hebben ze mij 
de keuze uit 
drie projecten 
gegeven.

Wat hield je 
Masterstage in? 

Ik heb me bezig gehouden met de 
ontwikkeling van een spoel voor 
MR (magnetic resonance) imaging 
en RF (radio frequency) heating 
bij een frequentie van 500MHz. 
Door middel van constructieve 
interferentie van RF golven kan 
een lokaal gebied in het lichaam 
worden opgewarmd. Dit kan 
worden gebruikt in combinatie met 
radiotherapie of chemotherapie, 
waarbij het verwarmde weefsel 
gevoeliger is voor de behandeling. 
Een andere, nieuwe toepassing 
van locale RF heating is het lokaal 
toedienen van medicijnen in 
liposomen die opengaan bij een 
temperatuurstijging. 

Welke kennis van MNW heb je direct kunnen 
toepassen?

Alles wat we geleerd hebben over MRI en wat we 
bij Fysica en Medische Fysica hebben geleerd over 
electriciteit en magnetisme.

Wat vond je het leukst?

Het leukste aan mijn 
stage vond ik dat ik 
heel veel verschillende 
en nieuwe dingen 
heb gedaan. Ik 
heb eerst met een 
computerprogramma 
de spoel ontworpen en 
de elektromagnetische 
velden gesimuleerd. 
Vervolgens heb ik 
de antenne ook 
echt zelf gebouwd 
en getest in de MRI
scanner. Dingen waar 
ik in eerste instantie 
helemaal geen 
ervaring mee had, 

Master Stage: 
Tessa van de Lindt Tekst door: Danique Barten
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Tijdens MNW Cribs leren we een MNW’er en zijn 
onderkomen beter kennen. In deze Anthropos 
lezen jullie over de woning van Stijn Sonneveld, 
3MNW. 

We fietsen na college richting Oost. Stijn woont 
daar in de buurt van park Frankendael. Het is 
ongeveer 25 minuten fietsen. De Vomar zit een 
paar honderd meter verder, dus we gaan direct 
even boodschappen doen. Als we bij zijn deur 
aankomen, moet Stijn eerst even zijn fiets achterom 
zetten. Dan doet hij de deur open die toegang geeft 
tot een trappenhuis waar zes deuren op uitkomen. 
Stijn woont samen met een huisgenoot op de eerste 
etage, dus er zitten nog mensen boven en onder 
hen. Sommigen kent hij al, anderen doen blijkbaar 
nooit de deur open, ook niet als je aanklopt. Maar 
de mensen die hij kent, zijn aardig. 

Als we de woning binnengaan, doet het me eerst 
denken aan een normaal studentenhuis Links is een 
kleine ruimte waar de jassen worden opgehangen 
en de koelkast staat in de gang omdat hij niet in 
de keuken past. Als we echter doorlopen, komen 
we in de grote woonkamer, waar een bank 
tegenover een TV staat, maar ook een eettafel 
met zes stoelen. Er hangen zelfs schilderijen en er 
is een soort openhaardkachel. Boven de TV staan 

boeken, waarvan sommige Duits. Ze blijken van 
zijn huisgenoot te zijn, die uit Duitsland komt. De 
huisgenoot heeft hier zijn master gevolgd en is nu 
bezig met zijn promotie. 

Naast de bank staan twee wijnrekken met ook 
aardig wat flessen erin. Voor de bank staat een 
koffietafel met daarop een schaal met vers fruit. 

Ik vraag aan Stijn hoe hij aan deze woning komt. 
Hij vertelt me dat de woning gekocht is door een 
man  hij is nu ongeveer 30  en het meubilair in 
de woonkamer en de spullen in de keuken zijn van 
hem. Hij is gepromoveerd en werkt nu in Italië. 

MNW Cribs: 
S t i j n Tekst door:  Thomas Koopman

maar erg leuk waren om te doen.

Wat zou je de nieuwe Masterstudenten aanraden?

Dat het juist leuk is om iets heel nieuws te doen. Ik 
wist vrij weinig over het onderwerp toen ik begon 
aan mijn stage. Het was een echte uitdaging en ik 
vind het leuk dat ik zoveel heb geleerd in die vier 
maanden. Ik zou ook zeker iedereen aanraden om 
naar het buitenland te gaan. Berlijn is natuurlijk 
niet de andere kant van de wereld, maar je zit wel 
in een compleet andere omgeving, je ontmoet 
nieuwe mensen en ik vond het een geweldige 
ervaring!
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Daar woont hij in een dorp tussen de bergen, waar 
het nu nog lekker warm is ’s avonds. Hij verhuurt 
zijn huis in Amsterdam en de eerdere huurder, die 
wegging, kent de buren van Stijn. Dus via via is Stijn 
toen in beeld gekomen en had hij het geluk om zijn 
plaats in te mogen nemen. 

Ik kijk nog even verder en ontdek het balkon dat 
de woonkamer met de keuken verbindt. Hij staat 
op het zuidwesten, maar het is hier helemaal niet 
lekker warm ’s avonds, dus ligt het balkon vol met 
lege PET-flessen. 

Onderweg hiernaartoe vertelde Stijn me dat die dag 
waarschijnlijk zijn elektrische piano was geleverd. 
En deze stond inderdaad in zijn kamer op hem te 
wachten, nog helemaal ingepakt. In zijn kamer 
staan overigens een bed, een grote kast met zijn 
spullen en een bureau met laptop. Ik vertel hem 
dat er nog wel iets mist boven zijn bureau en hij 
zegt dat hij daar inderdaad nog iets wil ophangen. 
We beginnen zijn piano uit te pakken. Het is een 
mooie Casio met zo’n houten ombouw erbij die we 
in elkaar moeten zetten. We krijgen het voor elkaar 
met het magere aanbod aan gereedschap dat hij 
heeft: welgeteld twee schroevendraaiers. Meer 
heeft een mens dus blijkbaar niet nodig. 

Ik vraag of hij iets wil spelen en hij laat een 
ingewikkeld stuk horen waar hij nog op oefent. 
Daarna laat hij een stuk horen van Janáček, die 
is wat makkelijker zegt hij. Het klinkt nog steeds 
behoorlijk ingewikkeld. Ik vind het mooi. 

Dan is het tijd om toch maar eens te gaan koken, 
want onze magen beginnen te rammelen. In de 
keuken wacht ons een aangename verzameling van 

kruiden: hier wordt niet met kant-en-klare zakjes 
kruidenmix gewerkt. Stijn legt uit dat de meeste 
kruiden gekocht zijn door zijn huisgenoot. Hij 
weet gelukkig wel welke kruiden er bijvoorbeeld in 

spaghetti moeten. We eten echter geen spaghetti, 
maar gekookte aardappels, spruiten en een hamlap. 
Als het klaar is, gaan we aan de eettafel zitten en 
schenken we twee biertjes in mooie bierglazen, 
op de achtergrond speelt de piano zijn demo en 
het geheel doet denken aan een restaurant met 
live pianist. Als de demo is afgelopen, vraag ik of 
we een cd op kunnen zetten, en Stijn haalt een cd 
uit de kast naast de TV. Het is Gioachino Rossini 
uit de collectie 
Masters of the 
Millenium, met 
het plastic er nog 
omheen. De cd’s 
schijnen er al lang 
te staan, want ze 
zijn van geen van 
beide bewoners. 
We eten verder 
met ‘the Barber 
of Seville’ op de 
achtergrond. Nu 
doet het beeld 
denken aan een 
filmscène, misschien van een maffiafilm. 

Na het eten worden de meeste spullen in de 
vaatwasser gezet. Ja, deze heren zijn van alle 
gemakken voorzien! Alleen de grootste pan moet 
worden afgewassen. Daarna wordt de TV aangezet, 
want Ajax – Real Madrid is bezig. Ik ga maar eens op 
huis aan, want Ajax bakt er niks van. Als ik naar huis 
fiets, hoor ik de klassieke muziek nog in mijn oren. 
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Ik ben met Max in gesprek geraakt over de nieuwe 
comissie binnen Mens, de IT-Cie. Deze commissie 
neemt de WebCie over en regelt ook andere IT-
gerelateerde zaken.

De IT-Cie is een nieuwe commissie sinds dit jaar. Hoe 
is het idee ontstaan om een IT-
Cie op te richten?

Begin 2012 kregen we 
steeds meer berichten 
over de verhuizing van de 
FEW IT-voorzieningen naar  
UCIT (UCIT staat voor 
Universitair Centrum 
IT). Het kwam er min of 
meer op neer dat wij als 
studievereniging ook steeds 
meer moeten gaan betalen 
voor deze voorzieningen. 
Denk dan bijvoorbeeld 
aan computeropstellingen, 
internetverbindingen, enz. 

Computers ouder dan 4 jaar 
vallen echter buiten deze 
regeling en mogen we dus 
zelf beheren. Daarom hebben wij ook alleen oude 
computers binnen Mens: nieuwer is gewoon niet 
mogelijk. Het leek ons wel handig om met deze 
aankomende migratie iemand van het bestuur in 
de WebCie te hebben, en aangezien we toch bezig 
waren met de statutenwijzigingen en de WebCie 
steeds meer ITtaken krijgt behalve de website, 
hebben we het ITCie genoemd (let op het streepje).

Jij hebt de nieuwe website gemaakt, correct?

Ik heb de website helemaal vanaf de grond 
opgebouwd. Ik heb er vier weken over gedaan en 
heb alles met de hand gecodeerd met alleen maar 
Notepad++ en veel koffie en bier.

Zijn er naast de website de laatste tijd nog andere 
interessante dingen geweest die je hebt moeten 
doen voor de IT-Cie?

We hebben twee oude pc’s van Britt gekregen. 
Thomas en ik hebben die opnieuw geinstalleerd 
en Thomas heeft er extra RAM in gezet. Het 
duurde ongeveer 20 minuten voordat ze opgestart 
waren, want ze zaten vol met troep. Ze zijn 
dan ook wel ongeveer tien jaar oud denk ik. 

We hebben een nieuw 
toetsenbord van 
de UCIT gekregen 
en een gebruikte 
monitor van Mark  
(lid van ITcommissie 
binnen de VU) en zo 
heeft de Menskamer 
een nieuwe 
computeropstelling en 
de bestuurskamer ook!

Verder is het wel leuk 
om samen te werken 
met bijvoorbeeld de 
SymposiumCie, die 
de kaartverkoop van 
het aankomende 
symposium via de 
website willen regelen.

Wanneer komt de poll?

Oh god, die poll… Die komt wanneer ik er tijd voor 
heb.

Hoe zit het met de nieuwe recruten voor de IT-Cie?

Samen met Thomas draait de ITCie op een pro 
team, we kunnen alles aan. Ik wacht eigenlijk op 
iemand die aan komt waaien en die er helemaal 
voor geschikt is. Dus we wachten het lekker af! :)

Heb je nog sappige Max-Roddels? 
 
Ik heb zojuist zes keer achter elkaar geniest.

Achter de schermen 
bij... ITCie Tekst door: Teun Bakker 
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