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Woord van de Redactie
Dag iedereen,

We zijn alweer een aantal weken bezig met het nieuwe collegejaar en over 2 weken staan 
de eerste tentamens dan ook al weer voor de deur. De meeste mensen zullen dan inmiddels 
ook wel hard aan het werk zijn, net zoals de RedaCie. Ook dit jaar zullen wij jullie weer 
op de hoogte houden van alle nuttige, onnuttige, leuke en minder leuke feiten binnen Mens, 
FEW en de VU.

Met het begin van het nieuwe studiejaar, maakt ook de redactie een frisse start. Sjoerd heeft 
inmiddels afscheid van ons genomen en ondergetekende is toegetreden tot de RedaCie. Ook 
uit het eerste jaar hebben we nieuwe aanwas ontvangen: Rozemarije en Lizeth. Ik zal mij 
voornamelijk bezig gaan houden met het zetten van de Anthropos. Als nieuw lid van de 
redactie kan ik dan ook zeggen dat ik veel zin heb in een nieuw jaar Anthropos en mag ik 
Sjoerd namens de redactie bedanken voor al zijn opoffering en inzet.

Veel plezier met het eerste nummer van dit studiejaar.

 Namens de RedaCie,

  Boy Braaf
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Woord van de voorzitter
De zomervakantie zit er weer op dus de 
studieboeken kunnen onder het stof vandaan 
gehaald worden. Natuurlijk betekent dit ook 
dat de Mens-kamer weer het toneel zal zijn 
van drukte en gezelligheid. We zijn allemaal 
weer een jaartje verder en er is een nieuwe 
lichting MNW-studenten bijgekomen, pfoe, 
wat gaat de tijd toch snel.

Ruim dertig studenten hebben ervoor 
gekozen om de mooiste studie aan de VU te 
gaan volgen, waarvan een groot deel verte-
genwoordigd was op de IDEE-week. Onder 
leiding van Juliaan en Linda hebben ze 
elkaar, Amsterdam en de VU leren kennen. 
Zelf had ik het voorrecht om op het eind-
feest aanwezig te zijn en ik moet zeggen dat 
het een zeer gaaf feestje was.

Het nieuwe jaar bracht ons ook weer het oude 
vertrouwde introductieweekend. Dit keer 
hebben we hoeve Weltevreden te Heeswijk-
Dinther onveilig gemaakt. Onveilig was het 
zeker, er is zelfs een moord gepleegd, maar 
met behulp van een reconstructie is de dader 
toch gevonden. We kunnen terugkijken op 
een geweldig weekend. WeekendCie, ik heb 
alweer zin in de volgende.

Zoals al eerder genoemd bracht het nieuwe 
jaar ons de eerstejaars, maar het bracht ons 
nog een ander mooi iets, namelijk ons eerste 
lustrumjaar! Het lustrumjaar is feestelijk 
geopend en zal zeer spectaculair worden. De 
LustrumCie is zeer actief bezig om er een 
mooi lustrumjaar van te maken. Zoals te zien 
op de lustrumkalender worden er buiten de 
vertrouwde AC-activiteiten, een aantal spec-
taculaire lustrumactiviteiten georganiseerd. 
De eerste lustrumactiviteit is op donderdag 

17 november, waarbij we met z’n allen gaan 
duiken! 

Maar er gebeurde meer, want in de afgelopen 
zomervakantie en aan het begin van het lus-
trumjaar hebben ook een aantal Mens-leden 
hun bachelor gehaald, namelijk: Anneke, 
Bertine, Edith, Hayko, Henriëtte, Joost, Lon-
neke, Marcel, Rogier, Ron en Tabitha. Bij 
deze van harte gefeliciteerd!

Natuurlijk zijn er in deze tijden van voor-
spoed nog meer leuke dingen. Joran Beck-
man, is afgestudeerd, en heeft hierbij niet 
zoals gebruikelijk één bul gehaald, maar 
twee! Joran is het tweede lid van studiev-
ereniging Mens met een doctoraal op zak en 
niet zomaar een lid, maar (zoals de meeste 
van jullie wel weten) één die ons bestaan 
mogelijk heeft gemaakt. Bij deze wil ik je 
van harte feliciteren door middel van het vol-
gende geluidseffect: “Gefeliciteerd.wav”.

Ik wil geen open deuren intrappen, maar 
vanaf 1 januari 2006 zullen alle ingangen op 
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 oktober november december
 1 Robert Alex Peter
 2 Sanne
 3 Quinten 
 5 Tim
 7 Bertine
 10 Rosalie
 11 Jan
 13 Ramon, Ron
 14 Sam
 17 Dominique v. G. 
 18 Ruth
 20 Anja, Barbara Sch., Kay Wing Casper
 21 Patrick
 22 Laura
 24 Virginie Eline
 25 Sabrina
 26 Pleuni

Verjaardagen

één na van het W&N gebouw voor studenten gesloten worden. Alleen de ingang bij de 
portier blijft voor iedereen open. Ik vind dit een erg slechte zaak en ben van mening dat de 
veiligheid op andere manieren gewaarborgd zou moeten worden. Door een aantal gegevens 
in te vullen op http://www.few.vu.nl/~fsr/actie kun je als student het advies van de FSR aan 
het College van Bestuur steunen.

Normaal probeer ik altijd om de verschillende alinea’s een beetje op elkaar aan te laten 
sluiten, maar helaas lukt dit niet altijd. Bij deze wil ik nog even melden dat onze studiev-
ereniging een aantal commissies rijker is, namelijk: de Sportcommissie, de Studiereiscom-
missie en de Sollicitatiecommissie. Ik wens deze commissies veel plezier toe en hoop dat 
ze een verrijking zijn voor de studievereniging.

Dan rest mij nu niets anders dan jullie veel leesplezier te wensen in deze verse Anthropos!

Namens het bestuur,

Bram Prevo
Voorzitter Mens
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Fusie?
‘Exacte faculteiten gaan fuseren’ zo kopte de Ad Valvas op 29 september jl. In het 
stukje onder deze kop sprak Pier Vellinga, decaan FALW, zijn enthousiasme uit over 
een fusie met FEW. In het andere artikel op de voorpagina, ‘Vermoord ons niet lang-
zaam met de kaasschaaf’, sprak een medewerker van FALW zich fors uit tegen de 
fusie. Beide faculteiten zijn nog aan het reorganiseren, er is te weinig geld en de bestu-
ursstructuren passen niet bij elkaar, zo luide het commentaar.
Naar de mening van FEW bestuurders en medewerkers was door Ad Valvas niet 
gevraagd. Om erachter te komen wat onze faculteit over de fusie denkt ging ik op de 
kofe bij decaan Wim Hogervorst.

Decaan Wim Hogervorst.

Felix Hol

Om maar met de deur in huis te vallen vroeg 
ik meneer Hogervorst of FEW en FALW 
zeker gaan fuseren. Deze vraag was, zoals te 
verwachten, niet met een simpel ja dan nee 
te beantwoorden. ‘Het is de wens van het 
college van bestuur van de VU, dat de facult-
eiten op 1 september 2006 samen gaan. Hier-
toe voeren we nu verkennende gesprekken’. 
De fusie wordt dus van boven opgelegd door 
het college, en komt volgens Wim Hoger-
vorst op een niet verstandig tijdstip. De twee 
faculteiten hebben net een zware bezuinig-
ing om de oren gekregen en zijn daardoor 
nog van de noodzakelijke reorganisaties bij 
aan het komen, op zo’n moment kun je natu-
urlijk niet ook nog een fusie gebruiken. 
Toch, zou de fusie ook een aantal voordelen 
kunnen hebben. Een van die winstpunten is 
de mogelijkheid tot het stroomlijnen van het 
onderwijs. MNW studenten bijvoorbeeld, 
zouden een gedeelte van hun colleges bij 

Biomedische Wetenschappen kunnen volgen 
en vice versa. Dit zou natuurlijk tijd en 
geld besparen. Ook kan op gebieden waar 
het onderzoekslandschap overlapt samen 
worden gewerkt tussen verschillende onder-
zoeksgroepen. 
Wim Hogervorst beaamt dat er zeker ook wel 
voordelen te behalen zijn door te fuseren. 
Toch ziet hij ook grote problemen opdoe-
men. 
De twee faculteiten hebben op dit moment 
een behoorlijk verschillende bestuurlijke en 
nanciële structuur. Een van de grootste ver-
schillen is het verdelen van geld over de 
verschillende afdelingen (FEW) en onder-
zoeksinstituten (FALW). Bij FALW bepaalt 
het faculteitsbestuur hoeveel geld elk onder-
zoeksinstituut krijgt, bij FEW echter worden 
de middelen verdeeld volgens het universi-
taire verdeelmodel over de afdelingen. Voor 
dit model bij FEW is bewust gekozen om 
vermijden dat bijv. middelen van Wiskunde 
doorgesluisd zouden worden naar Schei-
kunde. Over deze verschillen wordt nu met 
FALW en het college gesproken. Een ander 
bestuurlijk probleem is de afstand tussen 
‘werkvloer’ en bestuur. Als de twee fac-
ulteiten samen gaan omvatten zij samen 
ongeveer een derde van de middelen en per-
soneel van de VU. Op zo’n enorme faculteit 



Anthropos Oktober 2005

5

zal het bestuur behoorlijk ver van de medewerkers af staan, en het leidt mogelijk tot een 
nieuw bestuurs tussenlaag. Dit is natuurlijk nooit een gewenste ontwikkeling.
Dan zijn er nog andere ontwikkelingen naast de fusie gaande. Zo is de ‘Amsterdam Gradu-
ate Schoolof Science’ in ontwikkeling. Deze school is een samenwerkingsverband tussen de 
UvA en de VU op master en Ph.D.  niveau. Bij enkele afdelingen is er al zo’n samenwerk-
ing, bijvoorbeeld bij natuurkunde, de twee universiteiten bieden samen de natuurkundemas-
ters aan. Het is de bedoeling om deze samenwerking beta breed voort te zetten. Volgens 
Hogervorst is het verstandig om zowel op deze  gezamenlijke Graduate School in te zetten 
en als te praten over de vorming van een beta-brede bachelorschool bij de VU.
De fusie is dus alles behalve rond, maar dat we gewoon van de Faculteit der Exacte Weten-
schappen zullen afstuderen lijkt Wim Hogervorst niet waarschijnlijk. 
Wat er dan wel op ons papiertje zal staan blijft voorlopig nog de vraag…

De rode pieper.
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Kim Tran

Eén jaar geleden zijn de heipalen erin gesla-
gen, nog geen maand later werden de eerste 
verdiepingen zichtbaar. En nu, 11 verdiepin-
gen hoog inclusief een achtbaan…. 
Het gebouw lijkt op een aardappel, een 
peer, een aardbei….. zoveel namen heeft 
het gebouw al gekregen, maar wat is het in 
werkelijkheid?

MNWeetjes over het OZW-com-
lex op vu.nl
Het plan is om een gezamenlijk opleiding-
sinstituut op het 
gebied van Zorg 
en Welzijn op te 
richten. Een van 
de redenen was 
om een goede 
afstemming en 
natuurlijke door-
groei van mbo 
naar hbo naar 
universiteit te 
realiseren. Deelne-
mers zijn ROC 
ASA, Hogeschool 
Inholland, Bigra, 
VUmc/OCV en natuurlijk de VU, allen 
samen in het OZW-complex. 
Men heeft besloten het opleidingsinstituut op 
het terrein van de Vrije Universiteit te huis-
vesten inclusief een ondergrondse parkeer-
garage. 

Tevens zullen verschillende onderdelen van 
de faculteit der Economische en Bedri-
jfswetenschappen onderdak vinden in dit 
nieuwe gebouw.

Lange tijd is men bezig geweest in de grond, 
veel stank was het gevolg. Al het gegraaf 
in de grond, water wegzuigen etc etc was 
om een ondergrondse tunnel te maken. Deze 
tunnel verbindt het gebouw naar het hoofdge-
bouw, niet naar het W&N gebouw of andere 
gebouwen. Ook zal er ondergronds ruimte 
zijn om etsen te stallen, ketelverwarming en 

luchtverversing.

De achtbaan op 
het dak dient voor 
het lappen van de 
ramen, dat zijn er 
nogal wat als je 
het de bouwvak-
kers vraagt. De 
ramen zitten er 
nog lang niet alle-
maal in. Ook moet 
er nog geschilderd 
worden, de 
vloeren moeten 

nog gedaan en nog veel meer. op 22 decem-
ber moet het gebouw opgeleverd worden, 
schoon en in goede staat…..dus heb nog 
even geduld!



Anthropos Oktober 2005

7

MNWeetjes over de bouwvak-
kers:
De bouwvakkers varieren tussen de 20 en 
50+. Sommigen werken al 35 jaar in het vak 
en zijn het nog steeds niet zat. Hoe komt 
dat….. “gevarieerd en leuk werk” krijg je 
dan te horen. Er is elke dag wel weer wat 
te doen en elke dag bouwen ze verder aan 
een  of ander mooi gebouw. Soms hebben 
bouwvakkers ruzie, er is meestal sprake van 
samenwerking tussen verschillende bedri-
jven en dat leidt wel eens tot ruzie, frustra-
tie, maar ook tot grote lol en gezelligheid.

MNWeetjes op het dak van het 
OZW complex
Er is veel vraag naar een bezoekje op het 
dak van het OZW complex, ook de reporter 
van dit stukje had de wil om er op te komen. 
“Nee, je mag niet”, krijg je dan te horen, 
“de lift is te wiebelig, je wilt er echt niet 
op”. “Nee, je mag niet, je hebt geen helm, ik 
heb er ook geen een te leen”. “Nee, je mag 
niet, je hebt geen werkschoenen met stevige 
punten, in jouw maat bestaan ze ook niet”. 
“Nee nee nee en nog eens nee.” Dit was wel 
duidelijke taal……helaas geen bezoekje op 
het dak, na 22 december 
misschien.

Bouwvakkers zijn erg 
spraakzaam, ze praten 
overal over. De reporter 
van dit stukje heeft ook 
een lange tijd gepraat met 
een stuk of 7 bouw-
vakkers. Hier een kort 
waargebeurd verhaal. “Er 
was eens een jonge man, 
rond de 20 jaar. Hij was 
sterk, deed goed zijn werk 

en vond het ook erg leuk. Hij werkte pas een 
paar weken aan het OZW complex en op een 
dag moest hij op het dak werken. Het waaide 
heel hard die dag, maar inke jongens zijn 
niet bang voor de wind. Op een gegeven 
moment begaf een proel het en viel naar 
beneden……..precies op zijn hoofd, raakte 
zijn schouders en viel op de grond. De 
jongen is met spoed weggebracht naar het 
ziekenhuis met een zware hersenschudding 
en schade aan zijn schouder. De jongeman 
was zo slim geweest een helm op te doen, 
anders lag hij nu niet in het ziekenhuis maar 
in een kist.” Dit soort gebeurtenissen zorgen 
ervoor dat iedereen zich aan de veiligheids-
voorschriften houdt.

De komende 10 jaar staat er nog veel te 
wachten op het gebied van verbouwing en 
vernieuwing op de VU-campus. We zullen 
het niet meer allemaal mee kunnen maken, 
maar het is wel duidelijk da de VU zich steeds 
wil vernieuwen, niet alleen op gebied van 
studenten, stages, voorzieningen en onder-
wijs, maar ook qua uiterlijk, ruimte en 
omgeving. 
De Vrije Universiteit bouwt aan de 
toekomst!



Bruker BioSpin BV
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biospin@bruker.nl
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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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Mijn stage
Felix Hol

Wie: Jan Korporaal, 
         5e-jaars MNW
Wat: Communicatiestage
Waar: Leids UMC, Cicero
Wanneer: Maart 2005 - juni 2005 ik&

Jan is in September 2004 aan de master 
Fysica van Leven begonnen, met als spe-
cialisatie de Communicatie-variant. Voor het 
communicatiegedeelte heeft hij in het voor-
jaar van 2005 stage gelopen bij het tijd-
schrift Cicero. Cicero is het driewekelijks 
nieuwsmagazine van het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC). 

De stage plaats
Bij de communicatie master zijn twee soorten 
stages. Onderzoeksstages waarbij je meestal 
met enquêtes problemen (en mensen) te lijf 
gaat, of journalistieke stages. Bij een jour-
nalistiekstage schrijft je een tijdje voor een 
tijdschrift. Aangezien het vak wetenschaps-
journalistiek Jan aansprak leek het hem leuk 
om een journalistiekstage te doen. Hij kreeg 
een lijst met mogelijke tijdschriften en 
kranten in zijn hand gedrukt en zag daarop 
Cicero staan. Het toeval wilde dat Jan het 
blad kort daarvoor ergens had zien liggen en 
het aantrekkelijk vond. 
Na het lezen van een aantal artikelen van 
Jans hand wilde de eindredacteur van Cicero 
de gok wagen en werd hij aangesteld als sta-
giair. Jan zijn taken zouden vooral met de 
artikelen over wetenschap binnen het LUMC 
te maken hebben. Als betawetenschapper 
vond de redactie Jan daarvoor geschikt. 

De redactie bemannen
Bij schrijven over wetenschap bleef het 
echter niet. Wegens interne omstandigheden 
bij Cicero bestond de redactie nog maar uit 
een persoon. Als oplossing voor deze onder-
bezetting heeft Jan tijdens zijn stage op volle 
toeren op de redactie mee gedraaid. 
Naast leuk was dit ook heel leerzaam aldus 
Jan. Ten eerste moest er veel geschreven 
worden. Jan had bij het vak wetenschap-
scommunicatie al het een en andere 
geschreven en natuurlijk ook voor de Anthro-
pos, maar nu zat er druk achter. Elke drie 
weken moest er een kwaliteitsblad worden 
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afgeleverd, “dan leer je pas echt schrijven”. Maar naast het schrijven heeft Jan dus ook 
heel wat redactioneel werk gedaan en zo het uitgeven van een tijdschrift van alle kanten 
meegemaakt. Dit is hem zeer goed bevallen. 

Verder na de stage
Omdat Jan het schrijven voor Cicero goed bevalt en de redactie zijn werk waardeert is Jan 
na de stage als freelance journalist bij Cicero gebleven. Hij schrijft nu, tijdens zijn master-
bezigheden, af en toe een artikel voor Cicero. Het lijkt Jan leuk om dit te blijven doen maar 
of hij na het studeren als fulltime wetenschapsjournalist door het leven wil gaan is nog 
allerminst zeker. Hij hoopt hier tijdens zijn stage fysica van leven achter te komen. Succes.  

Wil je wat artikelen uit Cicero lezen: www.lumc.nl/cicero
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Op vrijdag 9 september was het weer zo ver, 
het weekend was weer begonnen!
De eerstejaars vertrokken al om 4 uur met 
de trein richting Den Bosch. Helaas had ik 
zelf enige vertraging opgelopen vanwege 
een borrel, maar op het moment dat ik de bus 
richting Heeswijk-Dinther ínstapte hoorde 
ik opeens iemand achter mij zeggen: “Zul 
je net zien dat wij niet de enige zijn die 
zo laat komen.” Ik draaide me om, en ja 
hoor, daar stonden nog  2 MENS-leden, het 
waren 2ejaars Dominique en Paul die pas 
gearriveerd waren op station Den Bosch.

Op het moment dat we aankwamen bij de 
halte stonden er een auto en een bus klaar. 
We konden ervoor kiezen om met de auto 
direct naar de kampeerboerderij te gaan. Of 
we konden direct mee gaan met het busje 
dat net een paar gezellig bezopen oudere-
jaars zou droppen. Ik en Paul waren te moe 
om nog een paar uur door het bos te wan-
delen en wij lieten ons afzetten bij de kam-
peerboerderij. Een moedige Dominique ging 
gezellig mee met de ouderejaars.
Ongeveer een uur nadat de laatste groep was 
afgezet besloten wij (de achterblijvers) even 
te kijken of we op de ets nog een paar 
groepjes konden vinden. Ik ging zelf met  
Juliaan, Paul en Lotte op pad, maar natu-
urlijk niet zonder even snel een paar biertjes 
voor onderweg in te slaan. Al snel kwamen 
we een verdwaald groepje tegen, maar ze 
bleken bij nader onderzoek niet lid te zijn 
van onze vereniging. We besloten even te 
stoppen voor een korte plaspauze... En ver-
volgens pakten we nog een paar biertjes 
en gingen weer terug naar de boerderij. 
Ongeveer een uur later kwam het eerste gro-
epje weer terug op de boerderij. Naderhand 

Verslag Mens-Weekend
stroomden ook de andere groepjes binnen en 
uiteindelijk werd er ook een groepje opge-
haald met de bus. Op het moment dat we 
met z’n allen gezellig aan het kletsen waren 
in de boerderij kwamen er opeens 2 grote 
ontzettend natte kerels de boerderij binnen-
lopen... Het waren Tommy en Dennis die 
even buiten in de sloot hadden gespeeld en 
zo te zien ook behoorlijk lol hadden gehad. 
Iedereen vond aan het eind van de avond 
zijn bedje natuurlijk ook wel lekker en ik 
heb begrepen dat enkele eerstejaars ook erg 
hebben genoten van de bank.

Zaterdag 

Op zaterdag was er tijd voor een nadere ken-
nismaking met de jeugd, gelukkig zaten ze 
bijna allemaal al netjes in een kringetje en 
ik kon er mooi tussen zitten, ik liet ze alle-
maal even door Stef (? “Ja.”, “O.K.”) voor-
stellen en ik maakte even een kort begin met 
het leren van enkele namen:”Stef, Sjoerd, 
Paul, Leonie, Soe, Rosalie, Anneke, Aapje, 
Lona, Thijs, Gijs...” En zo gingen we even 
gezellig aan de slag. Tussendoor luisterden 
zij nog aandachtig naar een korte uiteenzett-
ing van het verloop van mijn studentenleven 
aan de VU.
In de middag was het tijd voor een tripje naar 
een kasteel. Jeroen leidde de groep naar het 
kasteel maar deed dit natuurlijk wel op een 
manier die sommigen van ons aanzienlijk 
begon te irriteren. Sjoerd en Dennis pakten 
het wat slimmer aan en namen de shortcut 
langs de supermarkt waar zij nog even snel 
een kratje Bavaria oppikten. Dit kratje deed 
ook Tommy heel erg goed.
Toen de rondleiding was afgelopen liepen 
we op tegen een zeer geslaagde act van 

Sudesh Jethoe
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een Forensisch team dat o.l.v. meneer de 
Cock (Niels) een moord onderzocht. Nadat 
het Forensisch team was vertrokken kwam 
Peter R. De Vries (Bram) met zijn vrouw 
Petra (Anette) ook nog even langs om ons te 
ondervragen. Het was een mooie inleiding 
op het in de avond geplande “moordspel”.
Vervolgens etsten we met z’n allen terug 
naar de boerderij waar de nieuwe Mens-
leden zich op het gras nestelden en 1 van hen 
(Kelly) zelfs een gitaar tevoorschijn haalde.  
Met z’n allen zongen we een paar liedjes en 
enkelen trapten een balletje.

Later in de middag was het tijd voor de bar-
beque. Na wat “ne-tuning” konden we al 
snel de eerste eetbare burgers en sateetjes 
aeveren. Deze vonden erg gretig aftrek bij 
de vele hongerige Mens-leden. De sateetjes 
in combinatie met de satésaus en stokbrood 
bleek een geliefde combo bij velen en al snel 
was al het stokbrood op. 

Toen iedereen klaar was met eten besloot een 
groep ouderejaars onder leiding van Jeroen 
om op een erg efciënte manier de eerste-
jaars te leren kennen. Dit deden zij namelijk 
door met een heleboel gesloten vragen de 
kindjes systematisch af te gaan. Op deze 
manier konden zij simpel en effectief de 
meest belangrijke informatie van elk nieuw 
Mensje te weten komen. 
Het volgende spel dat we zouden spelen 
was het moordspel. Dit liep echter niet zoals 
gepland, want na zo’n 10 minuten lopen 
kwamen wij (groep 6) al weer een ander 
groepje (groep 4) tegen dat was gaan schui-
len voor de regen. 1 van hun leden had 
zich echter teruggetrokken dus we besloten 
samen verder te gaan. Een klein stukje verder 
kwamen we ook nog alle andere groepjes, 
behalve groep 5, tegen en uiteindelijk liepen 

we met z’n allen terug naar de boerderij. 
Groep 5 was, naar later bleek, een beetje 
erg de weg kwijt geraakt en moest met het 
busje worden opgehaald. Dit ging niet geheel 
vlekkeloos, Marcel kwam met zijn vingers 
tussen de deur en is die avond vroeg naar 
bed gegaan...
Op het moment dat we aankwamen op de 
boerderij stond het kampvuur al lekker te 
branden en iedereen schaarde zich gezellig 
om het vuur heen. Het bier vloeide ook hier 
rijkelijk en het feestje ging door tot in de 
late uurtjes.

Zondag

Zondag was duidelijk te zien dat de meeste 
mensen enigzins uitgeput waren en iedereen 
verlangde na een weekend met weinig slaap 
natuurlijk naar zijn of haar eigen bedje. Voor 
dat het zover was stelde de weekendCie voor 
om het moordspel van de avond er voor 
even kort over te doen. Dit dan natuurlijk 
wel op zo’n manier dat het niet mogelijk 
was om te verdwalen. Er werd gekozen voor 
een simpel rondje over het grasveld. En met 
een biertje in de hand was het zelfs voor 
de meest doorgetrokken weekendfanaat nog 
een beetje uit te houden. Toen de moord 
eeeeiiiiindelijk was 
opgelost konden we 
lekker met z’n allen 
naar de bus lopen en 
vervolgens pakte 
ieder zijn eigen trein 
huiswaarts...
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Column

Bah Brzak
Het is donderdag avond, een uurtje of twee ‘s nachts. Nog niet heel druk, toch moet ik even 
langs een groepje homo’s dat in een smal gangpaadje staat. Zonder iets te zeggen pak ik er 
een in zijn zij, en zet hem aan de kant, een simpele actie, die enkele seconden duurt. Geen 
probleem, hij kijkt niet eens om. Doe je dit bij de VN, ben je je baan kwijt. Als dat nog niet 
alles is, wordt je zelfs na je aftreden nog achtervolgd door ellende, ook al is het bijna drie 
jaar geleden. 
 Cynthia Brzak, werkzaam in de VN, verklaart dat zij onzedelijk vastgehouden 
werd door Ruud Lubbers. Hij zou haar bij haar heupen gepakt hebben, haar tegen zijn kruis 
aangeduwd hebben, en haar zo vijf seconden vastgehouden te hebben. Ook verklaarde zij 
dat er weinig ruimte in het vertrek was. Een vergelijkbare actie als ik met de homo in kwes-
tie uithaalde.
 Zij, daarentegen, was compleet overstuur en in shock. Ze kon niet begrijpen wat 
er gebeurd was. Het heeft haar vier maanden gekost om een aanklacht in te dienen. Door de 
hele gang van zaken raakt Lubbers zijn baan kwijt. Nou weten we allemaal dat Lubbers niet 
de meest betrouwbare persoon is die deze aardkloot bewandeld, maar dit is nou ook weer 
niet nodig, dunkt mij. Zeker als zij later verklaart dat zij niet wilde dat hij af ging treden; 
erg vreemd, mijns inziens. Als je iets dergelijks op wil lossen zonder teveel consequenties, 
dien je geen ofciële klacht in, zeker niet van seksuele intimidatie!
 Volgens mij leidt deze vrouw aan heel wat andere dingen dan aan Lubbers. Ze 
kwam erg hysterisch op mij over. Zij moet ongeveer zoveel complexen hebben dat zelfs 
Sigmund Freud geen raad met haar zou weten. Één lichtpuntje in de zaak is dat haar post 
wordt opgeheven. Het zijn niet mannen als Lubbers die de VN tot schande maken, Het zijn 
hysterische wijven als Brzak die de VN tot schande maken. Vooral als ze met hun stompzin-
nige gewauwel nog hun zin krijgen ook. DUNKT MIJ

Sam Schrevel
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Mocht je je MNW studie met een verblijf in het buitenland op willen euren zijn hiertoe 
legio aan mogelijkheden. Jasperina Furman, medewerker internationalisering FEW, zet een 
aantal mogelijkheden op een rijtje:

Studeren binnen Europa
Je kan binnen Europa studeren aan een universiteit waar onze faculteit een  Socratesover-
eenkomst mee heeft getekend. Zo’n overeenkomst biedt veel voordelen. Je wordt autom-
atisch toegelaten tot de universiteit die jij hebt geselecteerd en krijgt zonder meer een 
Socratesbeurs. Een beetje afhankelijk van je bestemming hoef je doorgaans weinig te 
regelen, in sommige gevallen is het niet meer dan het invullen van een paar formulieren. De 
kosten die je in het buitenland maakt, liggen vaak niet veel hoger dan je levensonderhoud 
in Nederland, dus het hoeft niet een zware aanslag op je spaargeld te zijn. 

Studeren buiten Europa
Mocht je buiten Europa willen studeren of onderzoek willen doen, dan is er een iets langere 
weg nodig om een geschikte plek te vinden. De VU heeft namelijk nog geen overeenkom-
sten met universiteiten buiten Europa. Daarnaast is de VU aangesloten bij ISEP en dit geeft 
je toegang tot meer dan 220 hogere onderwijsinstellingen in de VS. Je betaalt ongeveer 
5000 euro voor een semester, maar hier zit collegegeld, huisvesting en eten bij inbegrepen. 
ISEP biedt ook de mogelijkheid om na studie van één of twee semesters een aansluitende 
stage te doen in de VS. De stage moet verband houden met de studie die je daar hebt 
gevolgd. 

Mocht je geen gebruik willen maken van een overeenkomst dan ben je uiteraard vrij om zelf 
contact te leggen met een universiteit of instelling waar je onderzoek kunt doen of vakken 
kunt volgen. Per situatie kan in overleg met de medewerker internationalisering bekeken 
worden hoe je dit het beste aan kunt pakken. 

Beurzen  
Er bestaat een enorm breed aanbod aan beurzen. Niet alleen de faculteit FEW en de VU 
verstrekken beurzen voor studie en stage in het buitenland, maar ook de Nufc beheert heel 
veel beursprogramma’s. Op www.wilweg.nl en www.few.vu.nl/buitenland tref je informatie 
aan welke beurzen er zijn en hoe je de beurzen kunt aanvragen. 

Meer weten?
Als je meer wilt weten over de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, neem dan 
contact op met de medewerker Internationalisering van de faculteit FEW: Jasperina Furman. 
De medewerker Internationalisering van de faculteit FEW kan je helpen met het zoeken 
naar een geschikte bestemming en / of universiteit en je informeren over de verschillende 
beursmogelijkheden. Je kunt met haar een afspraak maken. 
E-mail: international@few.vu.nl Internet: http://www.few.vu.nl/buitenland
Telefoonnummer: (020) 598 7499    

Studie of stage in het buitenland
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Voor degenen die nog niet bekend zijn met 
het fenomeen fSr wil ik het bij deze intro-
duceren. Elke faculteit, dus ook FEW, heeft 
een studentenmedezeggenschap. Dit is de 
facultaire Studentenraad. 

De raad vergadert over lopende zaken en 
brengt hierover adviezen uit aan het facult-
eitsbestuur. Daarnaast hebben we ook het 
recht om ongevraagd adviezen te geven. Een 
paar zaken waar we op dit moment mee 
bezig zijn:  

*) de computerzalen; de reserveringen, de 
kwaliteit van de computers, de muffe zalen, 
etc.

*) het sluiten van alle deuren behalve ingang 
1085. Hierdoor zul je per 1 jan 2006 moeten 
omlopen om bij de Mens-kamer te komen 
en om bij je colleges te komen.  

*) de verbouwing; de plaats van de studiev-
erenigingen in het nieuwe gebouw.

Dit jaar zijn we weer met een nieuwe 
samenstelling begonnen.  Van de studenten 
Medische Natuurwetenschappen zitten in de 
fSr:

  Hans Harms
  Laura Janssen

De andere leden zijn:
  Anton Heemskerk (Sk)
  Carin van der Ploeg(BWI)
  Cynthia Maan (Nat)
  Guus Harms (Nat)
  Nadine Lamotte (AI)
Wanneer je iets te klagen hebt en/ of  ideeën 
hebt mail ons dan via fsr@few.vu.nl. Je 
kan natuurlijk ook een lid benaderen. Daar-
naast ben je welkom op onze website 
www.few.vu.nl/~fsr; hier worden jullie op 
de hoogte gehouden van de lopende zaken. 

We hopen snel van je te horen!

Laura Janssen

De fSr stelt zich voor



Anthropos Oktober 2005

17

Na het aanhoren van allemaal fantastische ver-
halen van Lotte over de antikraakbeweging - en dan 
vooral de woonruimte die het lidmaatschap haar 
heeft oplevert - hebben we besloten om de waar-
heid in Lotte’s verhalen te achterhalen…

Lotte bewoont samen met zes andere mede-anti-
krakers het voormalige IBM-gebouw. Voor haar 
paleisje betaald ze € 150 incl. per maand. 

Nadat we eindelijk eens mochten toegeven aan onze 
neiging om op lijn 50 te stappen, kwam Lotte ons 
ophalen bij de metrohalte om ons naar haar kamer 
te loodsen. Na een gezonde wandeling naar een 
bijna verlaten industriegebied, wat meteen verk-
laard waarom Lotte nog geen kennis heeft gemaakt 
met haar buren, rijst het zwarte gebouw op uit de 
mist. 

Door een zij-ingangetje worden we het gebouw binnengelaten, waar trots het gebouw door 
de antikraak wordt geclaimd. Gelukkig doemen na enkele bouwvallige gangetjes heuse rol-
trappen en liften op, waardoor we weer hoop krijgen dat onze spectaculaire verwachtingen 
waarheid gaan worden…

En dat lijken ze te worden. Tijdens de tocht naar 
haar kamer ontdekken we dat Lotte zeer uiteenlo-
pende faciliteiten tot haar beschikking heeft. Naast 
de eerder genoemde lift en roltrap bezit het gebouw 
ook over een grote keuken met een koelcel, een 
ware afwasband (die door het hele gebouw schijnt 
te lopen), meerdere toiletten en gigantische lege 
ruimtes. Helaas is de luxe maar schijn, het begint 
er al mee dat we zelf via de roltrap naar boven 
moeten klauteren… 

Het eerste wat opvalt in de keuken is de grote tafel 
met daaroverheen een tafelkleed met sinaasappel-
print. Na nadere inspectie blijkt de tafel te bestaan 
uit een deur, dat ze samen met de enkele van de 
stoelen erom heen tijdens een van haar stroop-

Studentenstulpjes
Rozemarije Holewijn & Lizeth Sloot
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tochten door het gebouw heeft gevonden. Ook handig is de oogdouche, waar ze helaas nog 
geen gebruik van heeft gemaakt omdat ze kookt bij haar broer en dus ook daar de uien 
worden gesneden.

De keuken komt uit in een grote kamer,wat nu vooral erg leeg lijkt, met twee (lekker zit-
tende) blauwe banken, een eenzaam kastje met een matras ernaast, een elektrische piano en 
een gitaar. Lotte heeft nog allemaal wilde plannen met de ruimte: doormiddel van gordijnen 
of platen wil ze een aparte slaapkamer maken, ze is bezig de vieze tapijttegels te vervangen 
door schone (dat verklaard weer de missende tapijttegels in de gangen), er moet nog meer 
meubilair komen om de kamer te gaan vullen, gordijnen voor de ramen en kleur op de 
muur. Helaas mag ze de kamer niet behangen, waardoor de aanwezige behangstaaltjes er 
een beetje verloren bijhangen. Het is Lotte’s bedoeling om binnenkort te kunnen genieten 
van muziek uit haar cd-speler (die nu nog thuis staat) en een echte laptop, maar helaas werkt 
de VU niet echt mee aan een snelle levering van deze. 

Aan de grote kamer zit weer een klein kamertje vast, die achter de keuken ligt. Het is nu 
nog de slaapplek en rommelkamer van Lotte, maar Lotte is van plan deze kamer niet meer 
te gebruiken als ze in de grote ruimte haar slaapkamertje heeft gecreëerd. 

Al met al een paar mooie kamers met leuk uitzicht over het terrein en met een grote potentie 
om uit te groeien tot ‘Lotte’s paleisje’. Helaas hebben we al te horen gekregen dat de grote 
lege ruimtes niet gebruikt mogen worden voor grote feesten. Het goede nieuws is dat Lotte 
nu al heeft besloten hierop een uitzondering te maken op haar verjaardag. Helaas mochten 
we deze ruimte niet gebruiken om ieder-
een alvast uit te nodigen… 
We zijn benieuwd hoe de kamer eruit ziet 
we een paar maanden verder zijn en als 
Lotte niet uit het gebouw is gezet (tja, 
risico van de antikraak)…

Helaas zijn wij, als eerstejaars, nog niet 
helemaal op de hoogte wie de bewoners 
zijn van leuke, opvallende en excen-
trieke woningen. Voel je vrij om elkaar 
te verlinken en te mailen naar: 
redactiemens@few.vu.nl
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IDEE-week

D e 
k i n -

d e r e n 
waren dit jaar 

niet te stuiten!
Elke dag tot sluitingstijd 

van het laatste feest, zo zijn 
we bij bijna alle grote studenten-

verengingen geweest. Zoals SSRA 
waar we een van onze kinderen waren 

kwijt geraakt, Kelly. En papa maar zoeken 
in het grote huis waar ze zichzelf had verstopt 

tussen 4 grote meneren, zonder ons te missen. Dit 
terwijl de mama de rest naar de volgende kroeg bracht.

De sportdag was zo zwaar dat  er gewonden waren, Lizeth. 
Het was zo ernstig dat de EHBO moest komen!!

Het eindfeest was erg leuk met de band EA waar we ook de verjaardag 
hebben gevierd van Hans en Thomas, beide 18 jaar!

Groeten,
Paps en Mams
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Na afwezigheid in de vorige Anthropos is de puzzel weer helemaal terug! De nieuwste rage 
op spelletjesgebied, de sudodu, kent iedereen waarschijnlijk wel. Deze puzzel werkt precies 
hetzelfde, maar dan met letters. Dus er zijn 9 letters die in elk vak, in elke rij en in elke 
kolom één keer ingevuld moeten worden. Het extraatje is dat er hierbij in één rij of kolom 
een woord komt te staan. Stuur dit woord naar redactiemens@few.vu.nl vóór ………….. en 

Puzzel
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Goedele geeft advies - Aevering 2
Na de eerste keer zijn er aardig wat reacties 
binnengekomen, wat mij heeft doen beslui-
ten tot een nieuw onderdeel; natuurlijk kan 
je nog steeds mailen met vragen en proble-
men en zal iedere keer één van deze mails, 
met antwoord, in de Anthropos verschijnen. 
Maar omdat mij ter ore is gekomen dat het 
toch wel een drempel is om een brief te 
schrijven heb ik besloten tot het uitroepen 
van de ‘Tip van de maand’. Per slot van rek-
ening is deze rubriek er om iedereen, ook de 
grootste stakkers, te helpen.
Reacties of vragen kan je nog steeds mailen 
naar:
mailhetgoedele@hotmail.com

* ingezonden mededelingen *

Lieve Goedele,

ik ben een tweedejaars meisje, en heb sinds 
het begin van dit collegejaar een nieuwe 
vriend. Nu zul je misschien denken ‘waarom 
schrijf je dan?’, maar ik zal uitleggen wat 
het probleem is.
Na een aantal maanden zonder relatie ging 
ik het toch wel missen om iemand te hebben 
om vast te houden en naast te liggen. Op 
zich is dit niet zo gek natuurlijk, de vraag is 
alleen wanneer je het hebben van een relatie 
dusdanig mist dat je er bij teveel gelegen-
heden aan denkt. Langzaam aan begon dit 
het geval te worden.
Je begrijpt dan ook dat ik niet negatief stond 
tegenover iemand die probeerde om wat 
dichter bij mij te komen. Het was niet echt 
mijn type, maar ik dacht dat het toch alleen 
maar om de seks ging. Is dat niet wat iedere 
man wil?
Dus ik ging mee in zijn acties en toen ik 

in mijn achterhoofd bedacht dat het misschien 
niet zo verstandig was wat ik aan het doen was, 
was het eigenlijk al te laat. Je moet weten dat ik 
het heel moeilijk vind om nee te zeggen en ik 
had natuurlijk ook wel meegewerkt, dus het zou 
zielig zijn om nu ineens af te haken.
De seks bleek wel goed te zijn, dus bleven we 
elkaar regelmatig zien. Alleen, de vereniging is 
natuurlijk vrij klein en het bleek moeilijk om 
het geheim te houden. Dit is waar het mis ging. 
Toen er eenmaal over gepraat werd, ging het mij 
beangstigen; ik wilde immers alleen maar seks. 
Mijn ‘vriendje’ dacht ineens heel anders over de 
‘relatie’; nu iedereen het erover had, begon zijn 
ego mee te spelen en wilde hij ineens dat we een 
echt koppel zouden worden. De hele vereniging 
denkt nu dat we een relatie hebben, terwijl ik 
alleen maar seks wilde.
Ik begrijp dat ik mezelf in de nesten heb gewerkt, 
maar nu wil ik dat al het gedoe afgelopen is, 
het liefst wil ik niks meer met hem te maken 
hebben en deze affaire in zijn geheel vergeten.
Lieve Goedele, wat moet ik doen?

Lief tweedejaars meisje,

ik denk dat de boodschap wel redelijk over 
gekomen is. Waarschijnlijk zal je vriend bij het 
lezen van je brief denken dat het allemaal één 
grote grap is, maar bij de conclusie bedrogen 
uitkomen. Dit is niet echt netjes, vind je ook 
niet?
Ik denk dat jullie allebei geen helden zijn in 
het uitdrukken van jezelf en het inschatten van 
anderen. Het is duidelijk dat bij beiden de 
motieven dubieus waren, misschien dat jullie 
hier beter eerlijk over hadden kunnen zijn tegen 
elkaar.
Niet alleen hebben jullie het contact met elkaar 
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nu voorgoed verpest, ook binnen de vereniging zullen mensen anders tegen jullie aankijken. 
Hoe kun je verwachten dat deze mensen je nog vertrouwen als je ze voorgelogen hebt over 
een relatie?
Ik stel voor dat jullie iedereen excuses aanbieden voor deze zieke grap en hopen dat het dan 
weer goedkomt.

Succes,
Goedele

*** TIP VAN DE MAAND ***

Ben je op zoek naar een partner? Straal dit dan niet te hard uit. Dit maakt het alleen maar 
moeilijker, tenzij je graag gebruikt wilt worden.
Zijn er bepaalde activiteiten die je als gelegenheid ziet om andere mensen, misschien een 
nieuwe partner, te ontmoeten, pak dit dan subtiel aan.
Ga je niet opdringen aan iedereen, zelfs niet aan een paar. Doe rustig aan met de drank, 
anders ga je je maar op anderen werpen en hier kan je alleen spijt van krijgen.
Wil je graag een partner en is er iemand die zich aan jou aanbiedt, denk dan ook rustig na 
wat je wilt. Is die persoon serieus, dronken, alleen uit op seks? En wat wil je zelf eigenlijk? 
Hoe wil je over komen, als makkelijk of als iemand die weet wat hij/zij wil?

Dus: Don’t be too obvious / play hard to get.

Lustrumactiviteit 17 november
Donderdag 17 november zal voor het eerst een echte lustrumactiviteit plaatsvinden. Op de 
openingsborrel heeft de lustrumcommissie wel voor kleinigheden als taart en een kalender 
gezorgd, maar nu dan het echte werk. Mens gaat duiken! De Mensleden kunnen gaan duiken 
bij duikcentrum SubLub, geregeld met medewerking van Bram Prevo die daar instructeur 
is. Sublub, bij jullie misschien bekend van de locatie op Uilenstede. Voor een spotprijs 
van maar € 7,50 heeft het organisatieteam ervoor gezorgd dat zelfs de armste student dit 
spektakel mee kan maken. In Zwembad de Meerkamp te Amstelveen zal dit plaatsvinden. 
We hopen iedereen van jullie daar te zien.

De lustrumcommissie
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