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Sjoerd Molenaar

Woord van de RedacCie
Hoi allemaal,

Ook ditmaal heeft de RedacCie weer enorm z’n best gedaan een leuke, 
boeiende, interessante en spannende Anthropos uit te brengen. 

Voor mij was het de laatste keer om als RedacCielid en tevens voorz-
itster van de RedacCie hieraan mee te werken. Met een snik en een 

glimlach zal ik dit werk achter mij laten. Een snik omdat ik aan de wieg 
mocht staan van deze Anthropos en deze Anthropos z’n eerste stapjes heb 
zien doen. Een glimlach omdat ik best trots ben op wat wij als RedacCie 
voor elkaar hebben gekregen.  De Anthropos is zelfstandig geworden. Het 
doel is bereikt, mijn taak zit erop. 

Felix zal het voorzitterschap van mij overnemen. Vanaf deze plaats wens 
ik Felix veel sterkte en succes hiermee.

En wat jullie betreft... ik hoop dat jullie ook (net als ik) verlangend 
zullen blijven uitzien naar elke nieuwe uitgave van  Anthropos. Het is 

het blad van ONZE studievereniging en daar kunnen we TROTS op zijn!!!

Eline van Ewijk

V.l.n.r.: Kim, Eline, Sudesh, Jan, Felix en Sjoerd
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Van de Voorzitter
Na een fantastisch bestuursjaar, was het don-
derdagavond 27 januari zover: de jaarlijkse 
wissel-ALV. De vergadering duurde bijna 
zes uur, maar was verre van slaapverwek-
kend. Het resultaat mag er dan ook zijn; 
Boudewijn is benoemd tot voorzitter van de 
AC met Floris als penningmeester; Marcel, 
Edith en Ron zijn benoemd als nieuwe Kas-
commissie en niet te vergeten er is een nieuw 
bestuur!

Bram Prevo  - Voorzitter
Hylkje Geertsema- Vice-voorzitter &  
     Externe Contacten
Esmé Schelling - Penningmeester
Arna van Engelen- Vice-penningmeester & 
     Boeken
Martine Groen - Secretaris & Voorlich-
     ting en PR
Sjoerd Vos - Vice-secretaris &Onder-
    wijs
Floris de Man - Algemeen bestuurslid

De ochtend na de ALV hadden we gelijk 
een belangrijk gesprek met Teade Sminia, de 
rector van de VU. Er zijn een aantal dingen 
ter sprake geweest met, denk ik, als belan-
grijkste punt: de toekomst van onze Mens-
kamer. Zoals een groot deel van jullie vast 
wel weten is de VU al een paar jaar bezig 
om plannen te maken voor een verbouwing 
van het FEW-gebouw. Eigenlijk had de ver-
bouwing reeds begonnen moeten zijn, maar 
dingen gaan natuurlijk niet altijd zoals ze 
moeten gaan. Heel misschien wordt er dit 
jaar begonnen met de verbouwing. Er zullen 
een aantal onzekerheden zijn, vooral in ver-
band met de Mens-kamer. Maar één ding 
is zeker: Mens is een studievereniging met 
een eigen kamer en identiteit, die tijdens 

en na de verbouwing behouden zal moeten 
blijven. Gelukkig was Teade het hier mee 
eens. 

Nu ik toch aan het vooruitblikken ben zal 
ik gelijk verder gaan met het lustrum. Mens 
zag voor het eerst het daglicht in juli 2001. 
Uiteraard betekend dit dat we in juli 2006 
vijf jaar zullen bestaan. Het collegejaar 
2005-2006 zal daarom een lustrum-college-
jaar worden!!! Hoe geweldig gezellig zal het 
zijn als we voor het eerst 1e, 2e, 3e, 4e en 5e 
jaars hebben! Met een hele hoop lustrumac-
tiviteiten zullen we dit heugelijke feit gaan 
vieren.

Echter er zal niet alleen feest gevierd gaan 
worden, er zullen ook weer een aantal educa-
tieve activiteiten worden georganiseerd. Te 
denken is dan aan het minisymposium gep-
land rondom de nobelprijswinaar Huxley en 
twee bedrijfsexcursies, namelijk naar Orga-
non en naar DSM.

Kortom er staat jullie weer een hoop te 
wachten. Hopelijk hebben jullie er net zoveel 
zin in als wij. Het bestuur zal in ieder geval 
z’n best doen om er weer een supermooi 
verenigingsjaar van te maken!

Bram Prevo,
voorzitter Mens

Bruker BioSpin BV
tel. 075-6285251

biospin@bruker.nl
www.bruker.nl

Alléén van Bruker

Is het werkelijk verstandig om
een Formule I motor te plaatsen
in een middenklasser?

In de NMR wereld echter, is het
zelfs heel erg verstandig…

13 1 TMDe dual C/ H CryoProbe  die past
in uw  NMR spectrometer400 MHz

TM Eindelijk, CryoProbe gevoeligheid 
voor de organisch chemicus

TMOnze nieuwste generatie 5 mm DCH CryoProbe  is nu voor de 
eerste keer beschikbaar voor !400MHz

400MHzDit maakt uw routine  spectrometer net zo gevoelig als 
een 800. Denk toch eens even na wat dat voor u kan betekenen...

]

]

]

 16 keer verbetering in productiviteit zowel voor 
 spectrum spectrum van elk sample

1 13H als voor C 
13C 

13 Waarom niet meteen even een DEPT en een C HSQC 
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“Ze hadden al lang moeten begin-
nen”, “De studieverenigingen komen 
allemaal samen in een groot hok” of 
“Het eerste en tweede jaar komen 
samen op de eerste verdieping”. Over 
de verbouwing van de Faculteit der 
Exacte Wetenschappen doen onder 
studenten een boel verhalen de ronde. 
Eén ding hebben al die verhalen het-
zelfde, niemand weet wat zeker. Als 
je Henk van der Goot, coördinator 
renovatie FEW, over de verbouwing 
van onze faculteit hoort praten lijkt 
er echter geen gebrek aan plannen. 
Sterker nog, de Faculteit der Exacte 
Wetenschappen  heeft zijn zaakjes 
betreffende de verbouwing altijd wel 
mooi voor elkaar gehad. Na een uurtje 
praten met meneer van der Goot 
wordt er een boel duidelijk.

Een van de roddels is waar, in het oorspron-
kelijke plan had de verbouwing al begonnen 
moeten zijn. Over nummer twee is het laat-
ste woord nog niet gesproken, bij nummer 
drie trekt van der Goot zijn wenkbrauwen 
verbaasd op.
Waarom de verbouwing nog niet begonnen 
is, “Tja, er kwam een architect met een, 
laat ik zeggen, frisse kijk”, aldus van der 
Goot. In eerste instantie lag er een mooi 
plan klaar. Er is een inventarisatie gemaakt 
over hoeveel labs scheikunde nodig heeft, 
hoeveel computers Informatica, hoeveel col-
lege zalen MNW enzovoorts,  aan alles was 
gedacht. Dit plan kon januari 2005 van start 
gaan als het aan de faculteit lag. En toen? 
Toen kwam architectenbureau Van Mourik 
Vermeulen in beeld, een bureau met een 

‘heel frisse kijk’. Het plan kon van tafel en 
sindsdien zit men weer achter de tekentafel. 
Vanaf die tekentafel wordt nu dus de verbou-
wing voorbereid, een heel rigoureuze ver-
bouwing mag je wel zeggen. Het gebouw 
wordt volledig gestript, alleen de vloeren en 
steunpilaren blijven overeind. Maar waarom 
gaat dit eigenlijk allemaal gebeuren (onder-
getekende vindt z’n studie plaats namelijk 
prima)? Welnu daar zijn een aantal redenen 
voor, ten eerste en belangrijkste: het gebouw 
is bouwtechnisch op z’n zachtst gezegd krak-
kemikkig. De gevel is bijvoorbeeld zo lek als 
een mandje. Daarbij komt ook nog dat het 
gebouw er niet zo heel uitnodigend uitziet. 
Als de verbouwing klaar is zal het gebouw 
er dus heel anders uitzien. Hoe dan wel? 
Was een van mijn vragen aan van der Goot.

Het vernieuwde FEW gebouw
Alles wat hier over het vernieuwde gebouw 
gezegd wordt is nog in het stadium van plan-
nen, nog niets is 100% zeker.
Wanneer de MNW’ers van over een tijdje 
‘s morgens de inmiddels autovrije campus 
betreden moeten ze iets verder lopen om het 
gebouw te betreden, de hoofdingang komt 
waarschijnlijk bij G. Voor colleges moet nog 
minstens een verdieping omhoog worden 
gegaan. Zoals het er nu uitziet komen onder-
wijsruimten vanaf verdieping een in G, K, N, 
M en O. Masterstudenten die voor hun stage 
in een laboratorium moeten zijn lopen hier-
voor naar U, T, S of R. Wat er met de bib-
liotheek gaat gebeuren is nog ongewis, die 
valt namelijk niet onder FEW maar onder 
de UBVU. Dat de bibliotheek kleiner gaat 
worden lijkt van der Goot logisch “Daar gaat 
toch vrijwel niemand meer heen” en “tijd-
schriften heb je toch digitaal op je bureau”. 

Nieuwbouw FEW: Aan plannen geen gebrek
Felix Hol

De boeken die tot die tijd weerstand hebben 
geboden tegen ontruiming zullen in de verk-
leinde bibliotheek (vooral voor bachelors) 
waarschijnlijk in G, K en N terecht komen. 
Over waar MNW’ers in de pauze hun 
geliefde Mens kamer kunnen vinden is het 
laatste woord nog niet gezegd. De voorkeur 
van de ‘bouwcommissie’ gaat uit naar een 
grote ruimte voor de vier verenigingen van 
de faculteit, die dan wel allemaal een eigen 
bestuurskamer krijgen. Aangezien dit nog 
met de besturen van de betreffende verenig-
ingen overlegd gaat worden kan er nog veel 
veranderen. Voor grote feesten zou een grote 
verenigingskamer wel handig zijn waar vol-
gens van der Goot “Tot ‘s nachts veel lawaai 
gemaakt kan worden”. De Tuinzaal, waar 
Mens op dit moment zijn grote borrels houdt, 
gaat waarschijnlijk weg. Hier komt wel een 
vervanging voor, deze is echter bestemd  

voor ‘ofciëlere’ borrels en waarschijnlijk 
niet voor feesten. 

Wanneer en hoe?
Aangezien alle plannen nog op de teken-
tafel liggen duurt het nog even voor de ver-
bouwing begint. Hoe die verbouwing plaats 
gaat vinden wordt ook nog een beetje lastig. 
Namelijk, het doel is al het onderwijs door te 
laten gaan binnen het FEW gebouw, en lab-
oratoria maar één keer te verhuizen, meteen 
naar hun nieuwe plek dus. Met dit wissel-
ruimte probleem pijnigt de bouwcommissie 
zijn hersens de komende tijd nog. Gelukkig 
is er nog even de tijd; “De slopers komen 
niet voor zomer 2006 binnen” aldus van der 
Goot. Het zal daarna nog ongeveer 5 jaar 
duren voor het gehele gebouw klaar is. Een 
groot deel van de MNW’ers van nu zal de 
oplevering dus niet mee maken. 



Welke opleiding heeft u gedaan?
Twee opleidingen: Scheikunde (met special-
isatie Biochemie & Moleculaire Biologie); 
en Farmacochemie (met specialisatie Molec-
ulaire Farmacologie)

Waarom heeft u gekozen voor die opleidin-
gen?
Ik ben geïnteresseerd in de 
moleculaire achtergrond van 
medische problemen.
 
Hoe bent u in deze functie 
terechtgekomen? 
1- 1995-1999 AIO bij Rijk-
suniversiteit Leiden 
(inwendige geneeskunde), 
gedetacheerd bij TNO-Pre-
ventie & Gezondheid te 
Leiden
2- 1999 Postdoc afdeling Fys-
iologie, Faculteit 
Geneeskunde VU; follow-up 
van onderzoek bij TNO
3- 2000 Postdoc Center for 
Cardiovascular Research, 
University Medical Center, Rochester NY 
onder leiding van Prof.dr. Bradford Berk om 
mij te specialiseren in signaaltransductie in 
de vaatwand
4- 2003 Universitair Docent afdeling Fysi-
ologie, Faculteit Geneeskunde VU

Doet u ook aan onderzoek? En wat onder-

zoekt u?
Ja, ik heb het voorrecht ontvanger te zijn van 
een Dekker-beurs van de Nederlandse Hart-
stichting. Hierdoor kan/moet ik 85% van 
mijn tijd aan onderzoek besteden. Het onder-
zoek spitst zich toe op bloedvatlekkage. 
Bloedvatlekkage is een veel voorkomend 
probleem, dat bij tal van ziektes optreedt. Je 

kunt daarbij denken aan 
diabetes, aan bacteriële 
infecties, maar bijvoor-
beeld ook aan kanker; 
door de hoge doorlaat-
baarheid van de tumor-
vasculatuur, wordt de 
tumor in ruime mate 
voorzien van voed-
ingsstoffen en is hij 
instaat snel te groeien. 
Als het teveel aan uittre-
dend vocht ophoopt bij 
hart en longen is dit lev-
ensbedreigend. Tot op 
heden zijn er nauwelijks 
goede therapieën voor-
handen die erop gericht 

zijn een verstoorde barrièrefunctie van de 
vaatwand te herstellen. Gelukkig beginnen 
zich nu de contouren af te tekenen voor 
eventueel nieuwe behandelmethoden. Hier 
een bijdrage aan te kunnen leveren, geeft 
enorm veel voldoening.

Wat vindt u van de studie MNW en wat ver-

wacht u van MNW?
Een mooie, brede opleiding die mijns inziens 
goed aansluit bij wat de ‘markt’ op dit 
moment verwacht van de universiteit.

Kunt u een leuke ervaring uit uw studenten-
tijd vertellen?
Tijdens mijn eerste stage had ik ruim een 
maand lang gewerkt aan mijn eerste experi-
ment en was natuurlijk erg benieuwd naar 
het resultaat; nul-komma-nul. Dat was nat-
uurlijk erg teleurstellend voor een jonge, 
enthousiaste aspirant-onderzoeker. Vervol-
gens kreeg ik precies 5 minuten van mijn 
Portugese begeleidster om 1- uit te huilen, 
maar 2- ook direct met een nieuw idee op de 
proppen te komen voor een succesvol exper-
iment. Die attitude heeft me enorm geholpen 

Interview met dhr. Van Nieuw Amerongen
Eline van Ewijk

In onze studie hebben we te maken met docenten, aio’s en studenten  uit 
verschillende vakgebieden. Daarom laten wij in deze rubriek ook mensen aan 
het woord uit die verschillende vakgebieden. Deze keer had Anthropos een 
interview met dhr. Van Nieuw Amerongen. Hij is universitair hoofddocent van 
de afdeling fysiologie en geeft ook colleges aan MNW’ers. 
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Verjaardagen
 Maart                                        April
1 Emma 
3                                                   Edward, Jeffrey, Sjoerd V, Anita
4                                                   Barbara
10                                                   Kim
11 Niels                                          Martine
12                                                    Marcel
13 Roel 
14 Liselot                                        Felix
15 Manon 
20                                                     Hylkje
21 Mariella 
22 Floris 
24 Hanneke                                      Linda
25                                                     Juliaan
26 Ilse                                              Mustafa
30 Paul 

de afgelopen 10 jaar bij het doen van onder-
zoek. Bij het doen van onderzoek, ben je per 
denitie naar iets nieuws, en dus onbekends, 
op zoek. 9 van de 10 wegen lopen daarbij 
dood. Vasthoudendheid en creativiteit zijn 
daarbij eerste vereisten, evenals exibiliteit 
om op het juiste moment te switchen.

Heeft u misschien een tip, levenslosoe 
of wat dan ook, voor ons (MNW’ers / stu-
denten)?
Levenslosoe: voor goede mensen is er 
altijd plaats. Tip; besteed veel aandacht aan 
het uitzoeken van je stageplaatsen. Niet 
alleen op je Cv is dit heel belangrijk, maar 
ook om de juiste attitude voor het doen van 
onderzoek te krijgen, zie boven. Buitenland-
ervaring is hierbij een pre.



heel goed met elkaar vinden, heel gezellig. 
Af en toe wordt er een brandweeroefening 
gehouden. Dit is voor mensen die zich vri-
jwillig hebben opgegeven en willen weten 
wat er moet gebeuren in een moeilijke of 
giftige situaties.
Deze loodgieters en de timmerman werken 
op de hele VU-campus en gebruiken de 
kelder vooral om doorheen te lopen, van het 
ene gebouw naar het andere gebouw. Ook zit 
er een winkel in de kelder die loodgieters-, 
timmerman-, schoonmaak- en laboratoriu-
maccessoires verkoopt, waar deze mensen 
graag heen gaan. 
Qua werk is het niet veel in de kelder, er zijn 
hier vooral veel pompen.
Het meeste werk ligt op de bovenverdiepin-
gen.

Soms gebeuren er ook blunders in de 
kelder......

‘Tijdens een reparatie moesten we in een 
muur boren, dus wij boren een gat. Het 
bleek een dubbele muur te zijn en daartus-
sen water, water en nog eens water, wel twee 
meter hoog. De hele kelder stond dus onder 
water en die muur bleef maar stromen.’

Nu vraag je je af, wat heeft die loodgieter 
nou met MNW te maken????!?!

Deze persoon heeft wel eens van MNW 
gehoord, maar weet niet wat het precies 
inhoudt, het bekende liedje dus....
Wat deze persoon zo speciaal maakt, is dat 
hij degene is die de wastafel in de MENSka-
mer heeft geplaatst en ook de kraan heeft 
hij aangesloten. Wat nog belangrijker is....hij 
heeft de kofemachine neergezet!

Een hoop onthullingen dus over de kelder!

Reacties zijn natuurlijk altijd welkom op 
kntran@few.vu.nl
Handtekeningen zijn alleen op afspraak ver-
krijgbaar
… … … … … … … … … … D E 
MAZZEL!!………………………

WEEST ALLEN BLIJ EN STRAAL,
WANT DAT IS HET IDEAAL VAN KIMS 
ONZINTAAL…

Terug op de VU........ na een lange lange 
vakantie in Spanje........... Geheimen op de 
VU, nog steeds een HOT item, ze houden 
maar niet op, vooral in de kelder..........

Het verkeer in de kelder is fantastisch groot, 
dit niet alleen dankzij de vele muizen die 
vaak op de loer liggen voor de broodkrui-
mels of bierplassen, maar ook door de vele 
mensen die er werken.

5 minuten kelderreport:
 - rioolpijp wordt vernieuwd
 - brandweeroefening 
 - vuilnis wordt opgehaald
 - dweilwagen loopt langs
 - containers worden vervoerd
 - en een lawaai.........

Meneer J. Hoogendoorn van bouwbeheer 
die een hele stapel rioolpijpen weggooit zegt 
dat deze van de vierde verdieping afkomen. 
‘Ze waren goed doorgerot en dus toe aan 
vernieuwing, ik heb het net gesloopt en nu 
ruim ik de troep op naar de kelder’. 

Het begint allemaal met een klacht. Dageli-
jks komen er klachten binnen over de hele 
VU campus over lekkages, kapotte spullen, 
verrotte pijpen, etc. Er komt dan een onder-
zoeker (BT’er) van bouwbeheer kijken naar 
de grootte van de schade en wat er moet 
gebeuren, hiervan zijn er 2 op de VU. Daarna 
komt 1 van de 3 loodgieters de schade 
repareren.

Deze loodgieters werken net als de schoon-
makers vele uren per dag, 4 dagen per week. 
7:30 uur staan de loodgieters te huppelen 
om de riolen weer op te ueren en dit gaat 
zo door tot 17 uur. Stinken de riolen nou 
niet? ‘Jawel, de riolen die van de toiletten 
afkomen stinken inderdaad heel erg, maar de 
regenpijpen en de rioolpijpen die uit de lab-
oratoria komen, stinken niet (net waar je van 
houdt), we moeten daar alleen wel voorzich-
tiger werken. Het werk verveelt absoluut 
niet!’ 
Onder in de kelder is het druk bevolkt tijdens 
de werkuren, de schoonmakers, de timmer-
man en de loodgieters kunnen het echter 
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Kim Tran



Kledinglijn Mens gestart
Jan Korporaal

Het heeft ruim drie jaar geduurd, 
maar Mens heeft sinds vorige maand 
eigen kleding. Leden konden T-shirts 
kopen in drie verschillende kleuren, 
met daarop het logo van Mens. Er 
zijn aparte T-shirts voor mannen en 
vrouwen besteld. Marcel van ‘t Hoff, 
initiatiefnemer vertelt: “Het was de 
hoogste tijd om echte Mens-kleding 
te laten produceren.”

Marcel, hoe kwam je op ‘t idee?
Toen ik nog voorzitter van Mens was, vond 
ik dat Mens meer gepromoot zou kunnen 
worden door de eigen 
leden. Dan kom je al 
snel op het idee van 
kleding terecht. Het 
moet ook bijdragen aan 
het creëren van een 
eigen identiteit. Er zijn 
ook plannen om met een 
Mens-team mee te gaan 
doen aan een voetbalto-
ernooi, dan is het handig 
als er een soort van ‘uni-
form’ is. Al deze gedachten dacht ik samen 
te kunnen nemen in deze T-shirtactie.

Hoeveel T-shirts zijn verkocht?
In totaal heb ik 100 T-shirts gekocht, waar-
van er nu al 92 verkocht zijn. De rest 
is reserve voor bijvoorbeeld het voetbal-
toernooi. Groot-aandeelhouder is trouwens 
Kees-Jan, die maarliefst dertien (!) T-shirts 
heeft gekocht. (Navraag heeft opgeleverd 
dat het gaat om shirts voor de Batavieren-
race, een internationale hardloopwedstrijd 
voor studenten, red.)

Welke maat heeft het gemiddelde Mens-lid?
Nou, het gemiddelde weet ik niet precies. 
Wel kan ik melden dat de grootste maat, de 
XXXL, naar Niels is gegaan. Er zijn trouw-
ens ook veel S-jes besteld, maar dat vind ik 
wel spannend hoor, bij de dames. 

Wat wordt het volgende kledingstuk uit de 
Mens-kledinglijn?
Ik heb er al over na zitten denken, maar 
er heeft zich nog geen geschikt item 
aangeboden. De paraplu zou in aanmerking 
komen, net zoals speelkaarten en jassen, 

maar het probleem is 
dat je die alleen maar 
in grote oplagen kunt 
bestellen. Misschien 
komen er lustrumpen-
nen, maar dat is nog 
even afwachten. Wel 
ben ik op zoek naar bedri-
jven die kleinere oplages 
kunnen leveren.

De prijs van een T-shirt 
was maar €6,- en dat terwijl er niet eens een 
sponsor op stond. Hoe kan dat?
Tsja, ik heb gewoon een goede aanbieding te 
pakken gehad. Het eerste T-shirt was trouw-
ens €3,-. We hebben er bewust voor gekozen 
om er geen sponsor op te zetten, want nu is 
het een tijdloos T-shirt. 

Komt er binnenkort een nationale 
“Doe-je-mens-T-shirt-aan-dag”?
Wat mij betreft niet. Niet iedereen heeft een 
Mens-T-shirt gekocht. Ze worden wel col-
lectief gedragen bij het voetbaltoernooi.
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Column
Felix Hol

Vandaag was het eindelijk zo ver, ik kreeg voor het eerst in mijn 
leven college van De Held. 

De afgelopen maanden werd de VU overspoeld met posters van 
De Held, De Held liet zich op elke voorlichting zien en de naam 
van De Held stond extra groot op de poster van het symposium. 
Vandaag dus zou De Held voor het eerst aan mij een college 
geven.

Door met posters van De Held behangen gangen begaf ik mij 
naar de collegezaal, ik wandelde naar binnen en installeerde 
mijzelf vol verwachting.
Na wat overleg met de beamer begon De Held met routine, een 
echte hoogleraar passend aan zijn eerste slide. Dìt had De Held 
vaker gedaan, zo gesmeerd liep zijn verhaal. Zo zou het bij elk 
college moeten gaan!

Na een tijdje begon het gemak waarmee De Held zijn verhaal 
vertelde wel erg verbluffende proporties aan te nemen. Was dit 
enkel de welbespraaktheid die je als held nu eenmaal hebt of 
was hier wat meer aan de hand? 

Nog een aantal slides verder werd de soepelheid waarmee De 
Held vertelde gewoonweg verdacht….. En toen gebeurde het, 
voor in de zaal kwam een vinger omhoog. “Klopt het dat dit de 
presentatie is van het symposium?” Voor de scherpste onder de 
aanschouwers was het inderdaad een feest van herkenning. Dit 
was ook op de voorlichting te zien geweest en tijdens de oratie 
voorbij gekomen. 

“Uhm” zei de held, “maar verderop zit nog wel wat nieuwe 
data”. Mijn enthousiasme echter, zakte verbazingwekkend snel 
naar ijzige diepten. 

Beduusd heb ik in de pauze de held verlaten, misschien miste ik 
wat nieuwe data, maar voor mij hoefde het niet meer…….

“De Held”
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Kwootsies

Studentlid overleg OD’s

Mijn naam is Dianne Maasdijk en ben vanaf 
oktober als studentlid aanwezig bij de over-
leggen tussen de onderwijsdirecteuren.
Ik ben derdejaars student farmacutische 
wetenschappen en naast deze taak ben ik 
ook nog werkzaam binnen het bestuur van 
de VCSVU, de vereniging van scheikunde 
en farmacochemie studenten.
De vergaderingen vinden om de week plaats 
en gaan over zaken betreffende het onder-
wijs. Onder andere zaken als tentamenre-

gelementen en vooral de voortgang van de 
exibele bachelor worden besproken.
Via deze weg wil ik dan ook vooral aan-
geven, dat wanneer er ooit vragen of 
opmerkingen zijn over het onderwijs binnen 
de faculteit exacte wetenschappen, dat je 
mij altijd kan mailen en dan zal ik zeker 
proberen jouw punt aan de orde te brengen 
tijdens deze vergaderingen. Mijn emailadres 
is dmmaasdi@few.vu.nl.

Dianne Maasdijk

Maarten tijdens Twister:
“Ik ben kleurenblind dus ik weet niet wat m’n rechtervoet is!”

Marloes Groot (SdM):
“Dan wordt dat gebiedje tussen de pieken nuller.”

Ramon:
“Is er iemand die ik kan verleiden voor een spannend spelletje.”

Barbara S.:
“Ik wil harder, maar minder vaak.”

Maarten:
“Als je sneller bent, heb je een hoger penetrerend vermogen.”

Dennis:
“Soms ben ik trots en trek ik niet door.”

Jeroen tegen Annette:
“Ik wil even tussen je benen.”

Ook leuke uitspraken gehoord? Schrijf ze op en mail ze naar: redactiemens@few.vu.nl.
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Studentenstulpjes
Sudesh Jethoe

Met de aanstelling van een nieuw bestuur op de vorige ALV 
heeft de RedacCie besloten om deze keer op bezoek te gaan 
bij onze nieuwe voorzitter, Bram Prevo.

Bram woont sinds half december op een kamer bij Uilenstede, hier 
heeft hij voor  €230,- per maand (incl) een gedeelde keuken, een eigen 
badkamer en een eigen balkon. 

Nadat Bram op de VU wat bestuurszaken heeft geregeld gaan we op 
weg naar zijn kamer. Eerst brengen we een bezoekje aan zijn etsen-
hok, alleen jammer genoeg kunnen we niet naar binnen, omdat Bram 
de sleutel is kwijtgeraakt. Gelukkig heeft Bram nog geen ets en is het 
hok dus ook nog niet echt nodig. In een etsenhok iets verderop staat 
een grote hoop opgestapelde etsen, wat nog maar eens aanduidt dat 
een eigen etsenhok geen overbodige luxe is…Vervolgens nemen we 
de lift naar de 7e verdieping waar Bram’s eenheid zich bevindt.

Het eerste wat opvalt in de hal is de kleine duikes, Bram vertelt dat hij 
al 6 jaar duikt en in deze 6 jaar heeft hij al 130(!) duiken gemaakt en 9 
brevetten gehaald, hij heeft een keer in Egypte gedoken en zelfs 2 keer 
in Bonaire.

Omdat Bram een ontzettend slecht onderhouden kamer kreeg, is hij 
de hele kerstvakantie druk bezig geweest met het opknappen van zijn 
kamer en dat is te zien. Hij heeft onder andere een nieuwe toiletbril (de 
oude vond ie lelijk), nieuw behang wat wel nodig was, want hij had ook 
nog een paar gaten in de wanden van zijn kamer (die hij natuurlijk zelf 
heeft opgevuld) en hij heeft ook nog een nieuwe vloer die hij zelf heeft 
gelegd, ook heeft hij zelf zijn badkamer en plafond geverfd. Verder is 
het grootste deel van eigenlijk alles wat zich in de kamer bevindt nieuw 
zoals de T.V. , de DVD-speler en de kasten. Het bed is ook door Bram 
zelf gemaakt, dit bestaat namelijk uit 4 kasten met daarop een lattenbo-
dem en matras. 

Omdat Bram nog niet zolang in de kamer zit, hangt er helaas nog niks 
aan de muur, maar wel heeft hij al een paar mooie foto’s ingelijst die hij 
op wil gaan hangen, zo heeft hij een foto van zijn zeilteam waarmee hij 
op nationaal niveau heeft gespeeld, ook vertelt Bram dat hij 10 jaar bij 
scouting heeft gezeild. En er liggen een paar foto’s van zijn motor, waar 

hij vooral in de zomer veel op rijdt, ook heeft Bram een miniatuurmotor in 
de vensterbank staan en liggen er diverse tijdschriften over motoren (…en 
niet te vergeten de laatste editie van Anthropos) in de kamer.

In de boekenkast heeft Bram behalve studieboeken vooral veel 
boeken die betrekking hebben op zijn hobby’s, ook ligt er een 
boek over biljart. Bram is een jaar lid geweest bij een biljart-
club, is daar clubkampioen geworden en is toen bij de club 
weggegaan omdat ze hem niets meer konden leren en omdat hij 
het te druk had met zijn andere hobby’s. In de kast vinden we 
ook een kleine collectie cd’s van o.a. “Dire Straits”, Queen en 
U2.

Op de enige tafel in de kamer staan een pc en een broodrooster, 
de broodrooster gebruikt Bram elke ochtend bij zijn ontbijt, 
welke bestaat uit 2 witgeroosterde boterhammen met hagelslag, 
1 kop thee en 1 glas melk. Bram heeft in zijn kamer ook een 
kofezetapparaat staan dat hij als cadeau heeft gekregen van 
zijn vader. Bram drinkt zelf liever thee en gebruikt het kof-
ezetapparaat eigenlijk niet.

In de etenskast heeft Bram niet zoveel staan, eigenlijk alleen 
maar brood, speculaaskoekjes en nog wat spullen die anderen hebben meege-
bracht toen die voor hem gingen koken. Zelf kookt Bram niet zo vaak en 
als hij kookt is het meestal stamppot. Om zijn kookkunst wat op te vijzelen 
heeft Bram dan ook een studentenkookboek aangeschaft. 

Na de kamer gezien te hebben gaan we even naar de gezamenlijke keuken. 
In vergelijking met Bram’s kamer is dit echter een ware chaos en het is nu 

ook duidelijk te begrijpen waarom Bram niet zovaak kookt.

Bram leidt een behoorlijk gestructureerd leven en dat is terug te 
vinden in zijn nieuwe kamer. Deze is erg praktisch en overzich-
telijk ingericht en dat past goed bij hem. Het is ook duidelijk te 
merken dat deze kamer grotendeels in het teken staat van Bram’s 
favoriete hobby’s, duiken, motorrijden en zeilen.

Is er nog een kamer waarvan jullie heel graag zouden weten hoe die er van 
binnen uitziet? Stuur dan een mailtje naar redactiemens@few.vu.nl.
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Jan Korporaal

Puzzel
De juiste oplossing van de vorige puzzel 
luidt: de dief is Bart B. De gelukkige win-
naar van 10 gratis drankjes naar keuze uit 
de koelkasten in de Menskamer is na loting 
geworden: 

Boy Braaf

Gefeliciteerd! Wil jij ook kans maken op 

deze fantastische prijs? Stuur dan het ant-
woord van onderstaande puzzel vóór 4 april 
naar redactiemens@few.vu.nl. 

En misschien ben jij de volgende keer win-
naar en krijg je een eervolle vermelding in 
de Anthropos!

Succes!

Hoe meloenen ruzie veroorzaken
Op de Albert Cuypmarkt staan twee marktkooplui die allebei 120 meloenen verkopen. De 
één verkoopt ze voor 50 cent en de ander verkoopt er drie voor een euro. Samen hebben 
ze een opbrengst van 60 + 40 = 100 euro. Gemiddeld verkopen ze (2+3)/2=2,5 meloenen 
voor 1 euro. Ze besluiten samen te werken. Halve meloenen verkopen ze niet. Ze besluiten 
5 meloenen te verkopen voor 2 euro. 

Aan het eind van de dag zijn alle meloenen verkocht. Ze tellen de opbrengst, die 96 euro 
blijkt te zijn. Ze gaan op zoek naar de ontbrekende 4 euro en beschuldigen elkaar ervan 
het ingepikt te hebben. Je begrijpt dat ze de volgende dag weer ieder apart hun meloenen 
verkopen. Wat hebben ze over het hoofd gezien?

AC-agenda

Wissel borrel 
Datum: 24 Februari 2005 

Tijd: 16:00 
Waar: Tuinzaal

Het is weer tijd voor een borrel, nu eentje voor het 
bestuur om moed in te drinken. Natuurlijk is iedereen 
welkom en mag er getoast worden op een nieuw jaar 

en nieuw bestuur. 
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Een dag uit het leven van 
een MNW-student . . .


