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En dat was hem dan, zomaar omgevlogen. De vakantie heb ik het natuurlijk over. Het is al een paar weken 
geleden, maar eerlijk gezegd heb ik toch wel een beetje heimwee naar de vrijheid. 

Het studiejaar is alweer in volle gang. De eerstejaars zijn alweer over de helft van hun eerste (drukke) 
periode, de tweedejaars breken hun hoofd op statistiek en thermodynamica en de derdejaars zijn allemaal 
hun eigen weg gegaan met hun minorkeuze. 

Bij het begin van al deze drukte hoort natuurlijk ook weer de eerste uitgave van dit jaar van de Anthropos! 
We hebben erg ons best gedaan om in dit korte tijdsbestek zoveel mogelijk leuke en interessante stukken 
samen te stellen. Hopelijk zijn jullie hier net zo enthousiast over als wij.

Veel plezier met lezen!

Liefs de RedacCie

Woord van 
de RedacCie Tekst door: Joris van Essen
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Beste lezer, 

Het is ondertussen alweer een tijdje geleden dat het collegejaar van start is gegaan, dus misschien een 
beetje laat: Welkom (terug)! Het voordeel is dat we nu al kunnen terugblikken op een aantal geslaagde intro-
activiteiten. Ikzelf was onverwacht mentor tijdens de VU Introductiedagen, waardoor ik uit eigen ervaring 
kan zeggen dat de eerstejaars dit  jaar supergezellig zijn! Bovendien hebben we de jaarlijkste blacklightborrel 
gehad, wat een geslaagde opening van het jaar was. Daarna volgde het introductieweekend, waarbij heerlijk 
ge“levend stratego”od in het bos is. 

Maar, niet getreurd, er staan ook een heleboel spetterende activiteiten op het programma:  Mensation, 
het Symposium, een Algemene LedenVergadering, en nog veel meer! Houd de agenda op de Menssite 
(rechtsonderin) of de nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven. Vergeet niet je in te schrijven voor 
een activiteit door te mailen naar de organiserende commissie.

Aangezien het alweer half oktober is, is de commissieperiode bijna voorbij. Heb je een van de open 
vergaderingen in de commissieperiode helaas gemist? Geen enkel probleem, vraag aan Iris (Commissaris 
Intern) wie de voorzitter is, en deze zal je graag de datum van de eerst volgende vergadering geven, zodat je 
toch kunt kijken of de commissie wat voor je is (geldt ook voor ouderejaars). Want: aansluiten (en weggaan) 
kan op ieder moment in het jaar!

Half oktober betekent ook dat de sollicitatieperiode voor bestuur 2017 begonnen is. Wil je meer weten over 
een bepaalde functie, of hoe het is om bestuur te zijn (hoeveel tijd kost het e.d.), schroom dan niet een 
bestuurslid aan te spreken, te appen of te mailen. Vind je “sollicitatieperiode” eng klinken? Geen zorgen, 
je aanmelding wordt vertrouwelijk behandeld en je kan je altijd terugtrekken. Bij twijfel geldt dus ook: 
solliciteer! Hopelijk kan, aan het einde van dit jaar, een goed kandidaatsbestuur aangekondigd worden.

Daarnaast nog een paar korte huishoudelijke mededelingen: Als je nog een studentenbox wilt, moet je snel 
iemand van het bestuur aanspreken, want ze zijn bijna op! Daarnaast kun je ook de almanak van afgelopen 
collegejaar (en het jaar ervoor) ophalen in de bestuurskamer. 

Maar goed, veel plezier en succes in het komende collegejaar!

Namens Bestuur 2016,

Kiki Taris

Woord van 
het Bestuur Tekst door: Kiki Taris 
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De Ideeweek, of eigenlijk de VU introductiedagen 
maar dat duurt me net wat te lang om te zeggen.

Ik had het genoegen om dit jaar weer mentor te 
mogen zijn van een horde kids die klaar zijn om 
het studentenleven te beginnen. Een kleine thanks 
voor mijn partner in crime is wel van toepassing 
want alleen had ik het een beetje te chaotisch 
gemaakt. Dus thanks Arjan!

Het weekje begint zoals altijd op de VU zelf waar 
we rond kijken en alles regelen voor de rest van 
de week, tenminste de mentoren regelen alles. 
De kiddos kijken rond en worden overdonderd 
met informatie van alle studentenverenigingen 
en iedereen die ook maar enige aandacht van 
studenten wil, krijgen een toespraak van de chief 
van de VU (een toespraak die uiterst slecht te 
verstaan was en niet zo goed was afgesteld op het 
publiek), een goede lunch bij Mens en avondeten 
bij Okeanos.

Kennismaken en de eerste twee dagen gehad 
hebbende komen we op de derde dag, de sportdag. 
Op deze dag hebben we allemaal spelletjes gedaan 
die iets sportiefs in gedachten hebben, zoals een 
pubquiz. Ik moest nog naar de ehbo omdat er 
een been was opengehaald, maar gelukkig liep 
alles goed af. Tussendoor hebben mijn ideeweek 
partner en ik op elkaar ingeslagen tijdens een 
kickbokscursus terwijl onze kids zichzelf wat rust 
gunden (van ons en van de sportdag). Uiteraard 
won ik niet, Arjan is echt een beest.

De sportdag eindigde met het zwemfeest waar ik 
eigenlijk meer opkomst van had verwacht, maar 
hulde voor degene die daar wel waren!

Na het weekend (de introdagen beginnen op 
een woensdag en eindigen op een dinsdag, want 
herpderp) hadden wij als mentoren wat meer 
rust en moesten de nieuwe studenten hun eerste 
colleges volgen. In de middag waren wij er weer 
bij en hebben we genoten van een aantal goede 
minicursusjes geregeld door Mens. De dinsdag 
hebben we doorgebracht in Artis, diertjes kijken en 
genieten van de laatste dag van de Ideeweek.

Na een BBQ wat geen BBQ was (sorry kids) heeft 
mijn groepje nog wat kleine voorbereidingen 
getroffen voordat we naar het eindfeest gingen. 
De Melkweg was stampvol en daar konden we 
niet binnenkomen, maar gelukkig hadden ze een 
tweede locatie geregeld in Paradiso. De muziek 
hier was wel wat eentonig maar we vermaakten 
ons prima. Langzaam druipen we allemaal af en 
naar een bed toe om de week af te sluiten en weer 
energie te krijgen voor het studiejaar dat over 5 
dagen begint…

Het was een mooie week en zou het zo nog een 
keer doen!

P.S. Cyrille Mooij heeft zijn hart en ziel in deze week 
gestoken als deel van het bestuur ervan en als je 
klachten hebt erover moet je dus bij hem zijn :).

De Ideeweek!
Tekst door: Diede van den Broek
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De commissie lunch,

In een Menskamer vol met onbekende gezichten 
probeer ik mij een houding te geven. De woorden 
van een goede vriend galmen door mijn hoofd: 
“ademhalen, het begint met ademhalen”. een fobie 
kan je het niet noemen, maar ik ervaar minstens 
enige weerzin tegen “Kroketfeestjes”. Het idee 
dat ik zieltjes moet gaan winnen bij afvalvlees 
kauwende eerstejaars is niet bepaald goed voor 
mijn eigenwaarde of motivatie. Stel je nou voor dat 
ik iemand moet gaan uitleggen wat een redactie 
doet. “eehhhh we maken dit geweldige blaadje 
waarin je nu zit te lezen”

Mijzelf gehuld in dekens cynisme kijk ik toe hoe 
de voorzitters van de verschillende commissies 
opstaan en zo vegetarisch mogelijk proberen te 
kijken. De voorzitter van de Redactie is afwezig 
dus word ik als contactpersoon aangewezen. De 
vlinders in mijn buik sterven van geluk als voor 2 
seconden ogen op mij gericht worden. Als je naam 
wordt opgenoemd en je, door op te staan of je 
hand naar de hemel te tillen, jouw aanwezigheid 
benadrukt kan je niks meer ontkennen. 

Als alle commissies en hun voorzitter zijn 
benoemd, mag de dans van wederzijds interesse 

beginnen. Met het doorzettingsvermogen van een 
Johova getuigen zie ik Koen de noodzaak van zijn 
commissie uitleggen. Zijn toehoorders luisteren en 
kauwen. In de hoek spelen een aantal eerstejaars 
een spelletje, 35% van zijn aanwezige staart naar 
zijn telefoon. Charlotte huppelt rond in een wit 
jurkje. Ze heeft 2 geïnteresseerden gevonden en 
eigenlijk alles, wat mijn aanwezigheid zelfs maar 
de illusie van nut zou kunnen geven, al gedaan. Ik 
beleef een financieel poetische periode dus schuif 
ik zo veel mogelijk witte bolletjes met salami in 
mijn mond.

Vlak voordat de grote volksverhuizing plaats vindt, 
schiet ik de geïnteresseerde sjaars aan. We hebben 
een vergadering, een dag in een grote pauze. Ze 
knikken en weten het al. Ze zullen er zijn! Mijn ziel 
bloedt nog steeds, maar het is me gelukt om naar 
één van de twee te glimlachen. of het daar aan lag 
weet ik niet maar op komen dagen hebben onze 
nieuwe rekruten niet gedaan. 

Als de Commissie lunch de agenda passeert komt 
er uit de mond van Diede een verontwaardigd 
verhaal over de absentie van zijn naam in het lijstje 
op genoemde leden. Ik stel hem gerust met de 
belofte een sarcastische tekstje over deze lunch te 
schrijven en het helemaal over hem te laten gaan.

De commissie lunch
Tekst door: Charley Ranzijn
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Per Anthropos druk ik één van onze geliefde 
sjaarsjes een krijtje in de handen. Hiermee krijgen 
ze maar één opdracht: Schrijf een stukje! Dit klinkt 
een beetje grenzeloos, maar dat is het ook. De 
gelukkige sjaars mag een stukje schrijven voor in 
onze geroemde Anthropos en mag helemaal zelf 
bedenken wat hij wil schrijven. Iets heel serieus of 
simpelweg een lulverhaal om pagina’s te vullen, 
het mag allemaal. Je mag zelf weten en zelf 
beslissen. Dit keer geef ik het woord aan Laura:

Toen ik twee jaar geleden naar studies begon te 
kijken, vond mijn moeder het erg gezellig om me te 
vergezellen naar open dagen van universiteiten. Zelf 
keek ze ook wanneer er open dagen waren. Hoewel 
ze er na de tweede open dag zelf wel klaar mee was 
bleef ze me wijzen op open dagen. Hoewel zij en 
mijn vader dingen zeiden als, ‘kies nu maar gewoon 
een van de dingen die we bezocht hebben en jij 
leuk vond’, vertelde ze me steeds weer over “nog 

een andere leuke studie”, in Maastricht, Nijmegen 
of Eindhoven. Studies die zouden betekenen dat ik 
vrijwel meteen op kamers zou moeten gaan. Hoewel 
ik geen problemen had met dat vooruitzicht, koos 
ik deze studie, in Amsterdam, wat redelijk goed 
te bereizen is vanaf waar ik woon. Mijn ouders 
probeerden mij over te halen om toch op kamers te 
gaan, maar hielden er uiteindelijk over op toen het 
ze duidelijk werd dat ik van plan was om nog een 
jaar thuis te blijven wonen. Sinds het begin van het 
collegejaar krijg ik echter steeds vaker de vraag of 
ik “gezellig thuis kan komen eten”. Ze bereiden mijn 
lievelingsmaaltijden en hebben mijn taken in huis 
geminimaliseerd. Mijn moeder wil met me lunchen 
in de stad en mijn vader neemt vrij om met me te 
kunnen surfen. Toen ik hier een opmerking over 
maakte zei mijn moeder,’ we vinden het erg leuk 
dat je nog thuis woont en we vinden het leuk om je 
vaak te zien’. ‘Schattig’, dacht ik, en meteen daarna, 
‘maar ik heb nog nooit zo graag op kamers gewild’.

S jaarskri jt je
Tekst door: Joris van Essen 

en Laura Holtus
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Heel veel kudos voor onze Cyrille die voor ons last-
minute dit leuke stukje wilde schrijven!

Beste mensen die interesse hebben in mij,

Wie ben ik? Nou ik ben Cyrille Dimitri Mooij, ik 
woon te Amstelveen ter hoogte van de metrohalte 
poortwachter. Sommige van jullie zullen mijn 
gezicht ook wel van de introductie dagen kennen 
waarvan ik in het bestuur zat. Om meteen een 
duidelijk beeld te geven van mijn huis woon ik met 
één leeftijdsgenootje samen die ook nog studeert 
en twee bejaarden die niet veel anders doen dan 
zich met mij bemoeien. mijn huisgenote Phylicia 
is net afgestudeerd aan de HvA en doet nu een 
master aan de UvA. Eén van de bejaarden Marlies is 
met pensioen en de ander genaamd Wilfred werkt 
gewoon nog fulltime en met fulltime werk bedoel 
ik natuurlijk dat hij 5 dagen in de week op de 
golfbaan staat om een balletje te slaan. En nu iets 
veel interessanters: mijn leven! Nou zoals verwacht 
studeer ik medische natuurwetenschappen, want 
anders zou ik niet in dit te gekke boekie staan. Naast 
mijn studie ben ik vooral bezig met het roeien, mijn 
sociale contacten, werk en commissies/besturen. 
Zoals jullie waarschijnlijk nu al denken die snelle 

jongen is vast niet veel thuis en dat klopt helemaal. 
Dit komt vooral omdat mijn huis niet 5 minuutjes 
fietsen is van de VU en Nereus waar ik roei. Het is 
precies de andere kant op waardoor op en neer 
fietsen erg tijdverspillend is. Dus ik loop altijd te 
sjouwen met twee tassen die ik vervolgens dump 
in mijn kluisje. Het huis waar ik in woon, maar 
bijna nooit ben is een normale twee onder één 
kap woning. Dit prachtige huis staat op dit moment 
te koop, dus iedereen met rijke ouders en zonder 
studentenwoning kijk je ouders maar even lief 
aan! De keren dat ik thuis ben zit ik vooral op mijn 
kamer en die spendeer ik dan vooral in mijn bed 
of achter mijn bureau met facebook filmpjes kijken 
en popcorn time. Zoals op de foto’s is te zien dat 
mijn kamer vol staat met meubilair wat ik eigenlijk 
alleen gebruik om troep mee te verbergen of 
waarin ik troep verstop voor de schoonmaakster 
(die eigenlijk al jaren is gestopt maar toch blijf ik 
er troep in stoppen zodat de bejaarden die soms 
verdwaald zijn op mijn kamer niet struikelen). Zoals 
ik al had gezegd staat het huis te koop omdat ik in 
een ander huis ga wonen bij de Bijlmer bajes. Ik 
kan hier niet op wachten want wie wil er nou niet 
binnen de ring wonen?! Nou wens jullie veel plezier 
met je studentenleven aju!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tekst door: Cyrille Mooij

MNW Cribs
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Het weekend van 23 t/m 25 september was het 
eindelijk zo ver! Het was tijd voor het geweldige 
introductieweekend van MENS, zo heb ik mij laten 
vertellen. Ik, als eerstejaars, had natuurlijk geen 
idee wat ik kon verwachten, maar ik kan zeggen dat 
ik het ontzettend naar mijn zin heb gehad. Naast 
de leuke activiteiten heeft iedereen elkaar een stuk 
beter leren kennen. Het weekend was een leuke 
afwisseling naast het harde, serieuze studeren.
 
Na de colleges vrijdagmiddag vertrok de groep 
richting Lelystad. Na aankomst was het meteen tijd 
om onze spullen in de kamers neer te leggen en te 
gaan eten. Er stonden heerlijke wraps op het menu. 
Na het eten werd om de beurt iemand naar buiten 
geroepen, die vervolgens weer terugkwam om een 
ander te halen. Toen dit door de rest van de groep 
werd opgemerkt, zorgde dit voor veel spanning. 
Iedereen vroeg zich af wat er gezegd zou worden. 
Het bleek om het elk jaar terugkerende Moordspel 
te gaan waarbij je iemand met een waterpistool 
neer moest schieten of iets aan moest geven om 
hem/haar te ‘vermoorden’. Uiteindelijk zou er dan 
één winnaar uitkomen. Deze mysterieuze winnaar 
is overigens tot op de dag van vandaag onbekend…
 
Vrijdagavond stond er een dropping op de 
planning. Elke groep werd in de achterbak van het 
busje gepropt en werd op een willekeurige plek 
in Lelystad gedropt om vervolgens de weg terug 
naar het Scoutinggebouw te vinden. Daarnaast 
kregen de groepen ook een opdracht mee: “Vind 
het grootst mogelijke voorwerp en neem dit mee 
terug.” De groep met het grootste voorwerp zou 
winnen. Zo had één groep een verkeersbord uit 
de grond getrokken en had een andere groep het 
voor elkaar gekregen om een volledige glijbaan op 
een winkelwagentje te vervoeren en mee terug te 
nemen naar het Scoutinggebouw. Na de terugkomst 
van alle groepen was het tijd voor drankjes en werd 
er gefeest tot in de late uurtjes.
 
De volgende ochtend konden we eerst lekker 
uitslapen en genieten van een ontbijtje. Daarna zijn 
we met z’n allen vertrokken naar een soort bos met 

een parcours vol met obstakels om overheen te 
klimmen of onderdoor te kruipen. Later hebben we 
ook nog levend Stratego in het bos gespeeld. Nadat 
het ene team ongeveer 10 keer achter elkaar had 
gewonnen, had iedereen er genoeg van en zijn we 
weer terug naar het Scoutinggebouw gegaan om 
te genieten van een heerlijke barbecue. De avond 
werd afgesloten met een kampvuur, wat spelletjes 
zoals slabakken en weerwolven én natuurlijk een 
hele hoop gezelligheid.
 
Zondagochtend was het helaas alweer tijd om 
naar huis te gaan. Na het ontwaken van alle brakke 
koppen moest er natuurlijk wel worden opgeruimd 
en schoongemaakt. Hierna kon iedereen weer 
beginnen aan de lange (of iets minder lange) 
reis terug naar huis om vervolgens lekker bij te 
slapen zodat we allemaal weer fris aan de nieuwe 
collegeweek konden beginnen!

Het introductieweekend
Tekst door: Dominique van Anrooij 
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Verhalen uit 
de wetenschap Tekst door: Diede van den Broek 

Iedereen heeft wel eens zo een dag dat ze geen zin 
hebben om te koken. Maar ja, een mens moet toch 
eten, dus dan kan er een afhaalmaaltijd gehaald of 
een andere snelle hap geregeld worden. Maar het 
is goedkoper en gezonder om gewoon even een 
ovenschotel te maken. Dit is vooral handig als je al 
wat gekookte aardappels over hebt van een eerdere 
dag. Dit kan ook met ongekookte aardappels.

Snij wat aardappels in stukjes die allemaal 
ongeveer even groot zijn. Snij ook wat groenten 
naar keuze in stukjes, want ja, je moet ook groente 

eten. Doe vervolgens een beetje olie over de 
aardappels en groenten en roer ze door elkaar met 
een beetje zout en peper en kruiden naar keuzen. 
Doe ook wat zachte kaas erdoor en leg het in een 
ovenschaal. Strooi hier nog wat geraspte kaas, of 
wat plakjes kaas als je geen geraspte kaas in huis 
hebt, overheen.  en zet dit voor een uurtje in de 
oven op 200 graden. Let wel op: De ene oven gaat 
sneller dan de andere. Terwijl je op de oven wacht 
kan je even wat anders gaan doen. En zo zet je een 
redelijk simpele maaltijd op tafel zonder al teveel 
moeite te doen.

Koken met kliekjes
Tekst door: Charlotte van den Brink

Waarom is bier goed voor je?
Als student gieten we het gouden water maar al 
te graag in onze dorstige keeltjes. Daarom heb ik 
voor jullie vier redenen opgezocht (is niet nodig, 
maar als excuus) om vanavond nog een biertje te 
openen; het is namelijk om meerdere redenen 
gezond om bier te drinken (vooral voor de dames)!

Voordat je je overgeeft aan een overdadige 
hoeveelheid bier, de gezondheidsvoordelen vallen 
helaas weg als je te veel bier drinkt.

1.Hydratatie!
Geloof het of niet, na een harde workout is het 
goed voor je lichaam om een biertje te drinken. 
Dit blijkt uit een onderzoek van de universiteit van 
Granada. De mensen die na het sporten een biertje 
dronken,stonden er zelfs beter voor dan de mensen 
die een glaasje water op hadden.

2. Je hersenen worden er beter door behouden.
Ook je brein is je dankbaar als je bier drinkt. In 
de hop van je biertje zit xanthohumol, wat de 
ontwikkeling van hersenziektes, zoals Alzheimer, 
afremt. Lastig hierbij is dat de alcohol weer een 
mindere werking heeft voor de hersenen maar het 
glas is halfvol!

3. Immuunsysteem!
Nietdrinkers zijn drie keer zo vatbaar voor 
verkoudheid in vergelijking met mensen die wel 
van een biertje houden. Dit is onderzocht door 
de ‘Common Cold Unit’ van de universiteit van 
Salisbury. Waarom, dat konden ze niet achterhalen, 
maar het resultaat mag er zijn. Opnieuw enige 
waarschuwing, te veel drinken gaat het mooie effect 
weer tegen; je bent dan nog sneller verkouden.

4. Ik heb gewoon grote botten.
Voor onze dames: Onderzoek heeft ontdekt dat 
vrouwen die minstens twee biertjes per dag 
drinken, sterkere botten hebben. Door het silicium 
wat in bier zit worden je botten sterker. Daarnaast 
zorgen bepaalde delen van hop er ook voor dat er 
minder calcium vrijkomt uit je botten en gaan ze 
weer een dagje langer mee.

Hoezo dit laatste niet op mannen van toepassing 
was had te maken met het verschil in metabolisme, 
maar dit was iets boven mijn paygrade en heb ik 
niet kunnen snappen.

Dus jullie weten het, drink vooral bier! Maar wel 
met maten, meer maten meer vreugd...

Bronnen: Studenten.net & Shape Magazine



Anthropos

12

Mens   Allround
G e d i c h t e n m u u r

Tekst door: Charley Ranzijn 

Dear god,
I know you didn’t create me but i wonder how it makes you feel 

to see that people still use your name as a motivation for murder and rape. 
My story isn’t the same but I don’t feel real most of my day’s. 

I slumber, wait to get numb so I run away

Dear God,
More and more is explained and more information correlates with going insane. 

You know everything, Right? So to quote Kanye: you have gone cray cray. 
There are multiple membranes around my brain but still I am tormented.

Dear God,
What if, you didn’t create this world but you rent it. I would like to see the Airbnb page.

A green and blue planet in the milky way. The option of life is combined with
with the laws entropy. War Tolstoy, there is no peace.

Dear God,
What if can sent myself free and stop looking for a explanation. There is  so much grief, and 
some of us doomed fuckers, still belief in you. And God, in my opinion, there is only one 

thing you can do. 
Let them, your disciples, escape the illusion of you God

and stop the violence in you name

If do so,my gratitude will be pure 
And i will try for one day to 

have some faith
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Mens   Allround

Halloween

The night of the dead comes rather close
It is rising like a deadly rose

This night the wall between the dead and the living is rather thin
And the ghosts can come in
They will hunt our dreams

They’ll be there forever it seems
They know our fears

They whisper in our ears
The other creatures of the night will come out

They will be there no doubt
They hide in the shadows

They scare the ones wearing halos
They watch us while we sleep

They stand behind us breathing deep
There is nowhere to hide

They’re always by your side
They feast of your fear

While the darkness comes near
There is no escape

While you hear there claws scrape
You will be consumed by the night

And you can’t put up a fight

Tekst door: Charlotte van den Brink 
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Mens   Allround
Woord van de redaccie

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

Puzzels door: 
Charlotte van den Brink

X Sudoku 
Hierbij zijn niet alleen de vlakken en de rijen 1 tot 9, maar ook nog eens de diagonalen 1 tot 9.
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Mens   Allround
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Agenda en 
verjaardagen

De lijst met verjaardagen is helaas
niet compleet, mis je iemand mail

dan naar bestuur@mens-vu.nl
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Achter de bar van de verrekijker is het ook dinsdag. 
een vlieg loopt over het koffiezetapparaat terwijl 
de zon een filter van nazomer over de campus 
drapeert. Omringt door koelkasten contempleer ik 
over de woorden die dit tekstje moeten vullen. Er is 
een nieuw academisch jaar begonnen en de eerste 
maand colleges heeft de verdwaasdheid van de 
gezichten van de eerstejaars gewassen. Misschien 
doe ik er goed aan om wat omlijsting van deze 
tapes te geven. 

Naast de spar, richting de rode trap, is er een 
met planten bestrooide veranda. Vlaggetjes 
onderstrepen het opschrift op de gevel: de 
Verrekijker.

“Wat is deze plek?” is waarschijnlijk de meest 
voorkomende vraag die binnen de beschilderde 
muren gesteld wordt. waarschijnlijk ben jij er ook 
wel eens langs gelopen, misschien heb je zelf de 
ijzeren treden bestegen om plaats te nemen op één 
van de banken. De Verrekijker is de VU kraak, een 
autonome plek voor alle lagen van de universiteit.
 
Hoewel kraak eng klinkt en je vrienden waarschijnlijk 
liever in de Menskamer zitten, is het zeker de 
moeite waard om deze plek eens aan te doen. De 
koffie is gratis en het is goed studeren opgeslokt 
door een sofa.Ook is de ruimte beschikbaar voor 
studenten die iets willen organiseren. Loop een 
keer binnen.

Verrekijker Tapes
Tekst door: Charley Ranzijn 

Ah, de eerste borrel van het nieuwe studiejaar. 
De blacklights worden weer tevoorschijn gehaald 
en onze Menskamer wordt vrij gemaakt. Een paar 
nieuwe eerstejaars kijken nog wat rond hoe het 
allemaal gaat.

Een kleine twee uur later is de muziek weer luid 
en wordt overal in de Menskamer genoten. Met 
een goede bodem dankzij de Kookcie kan iedereen 
lekker doorgaan. Er mag wat meer gemixt worden 
tussen onze nieuwe eerstejaars en onze veteranen, 
maar beide zijn gelukkig in meer of mindere mate 
aanwezig.

De opkomst van vooral de eerstejaars is goed! Ik 
heb vele nieuwe namen geleerd en kennis gemaakt, 
helaas ben ik de meeste namen alweer vergeten, 
maar zo ben ik dan weer. 

Terwijl de borrel op zijn einde begint te lopen 
komen ook weer de vrienden van Mens langs, en 
de gezelligheid blijft hierdoor zeker nog even door 
gaan. 

Misschien moeten we een keer een beerpong 
kampioenschap houden want dat lijkt altijd wel een 
mooi tijdverdrijf op deze borrels?

Het was weer een mooie avond en ik heb zin in de 
volgende keer!

Blacklight borrel
Tekst door: Diede van den Broek
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