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Er is geen fase in het leven van de vrouw waaraan de onderneming 
geen bijdrage levert. De organisatie mag zich koploper 
noemen op gebieden als gynaecologie, fertiliteit en anesthesie. 
Wereldwijd opererend, met innovatie als ‘middle name’... en toch 
met onmiskenbaar Nederlandse roots: Organon, het grootste 
innovatieve biofarmaceutische bedrijf in Nederland. 

Organon is al meer dan tachtig jaar sterk wetenschappelijk 
georiënteerd, gericht op het verbeteren van de gezondheid van de 
mens. Sinds het bedrijf in 1923 in Oss haar deuren opende, heeft 
het leidende posities verworven op gebieden als gynaecologie, 
fertiliteit en specifieke aspecten van anesthesie. Organon heeft 
daarnaast uitgebreide kennis van neurowetenschappen en doet 
onderzoek op het gebied van immunologie en oncologie. 

De Nederlandse oorsprong van de onderneming is tot op de dag 
van vandaag merkbaar. Van de 14.000 mensen die wereldwijd voor 
Organon werken, zijn er 5.000 mensen werkzaam in Nederland. In 

laboratoria, in productiefaciliteiten 
en op het internationale 
hoofdkantoor in Oss. Maar liefst 
één op de drie medewerkers in 
de farmaceutische industrie in 
Nederland heeft ervoor gekozen 
om juist bij Organon bij te dragen 
aan oplossingen die het leven van 
mensen verlengen of beter maken. 
Daarmee draagt Organon in grote 
mate bij aan de ontwikkeling van 
de Nederlandse kenniseconomie.

De medewerkers van Organon 
delen de passie om verder te gaan 
met de nooit eindigende zoektocht 
om mensen langer en gezonder 
te laten leven. En, minstens zo 
belangrijk: om de kwaliteit van 
leven te verbeteren. Maar liefst 
2.500 van de ruim 14.000 Organon 
medewerkers wereldwijd werken 
aan onderzoek en ontwikkeling, 
in zeven centra in Europa, de 
Verenigde Staten en Japan. 
Organon investeert elk jaar bijna 20 procent van de totale omzet in 
research & development.

En: met succes. Menige baanbrekende ontwikkeling heeft zijn 
oorsprong in de R&D afdelingen van Organon. Van de allereerste 
ontwikkeling van insuline tot en met de laatste ontwikkelingen 
in anticonceptie of neurowetenschappen. De onderneming 
heeft grote ambities, zeker ook als het er om gaat de belofte 
van biotechnologie om te zetten in tastbare verbeteringen in het 
leven van de mens. Organon is optimistisch over de toekomst met 
diverse projecten in ontwikkeling. Innovatieve geneesmiddelen 
voor een gezonde toekomst. Het resultaat van een niet aflatende 
zoektocht naar nieuwe kennis door Organon medewerkers uit alle 
windstreken – Nederland voorop. 

www.organon.nl

Het grootste 

biofarmaceutische bedrijf 

in Nederland voedt kenniseconomie

Organon en de kwaliteit van leven
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Woord van de RedacCie

Gefeliciteerd! 

Zojuist heb je de eerste anthropos van het collegejaar 07/08 geopend.
Misschien is dit überhaupt de allereerste keer dat je een anthropos opent, misschien heb je 
er al meer dan 20 verslonden in je leven. Het is in ieder geval zeker dat een openingswoord 
van mij nieuw voor je is! 

De RedacCie is dit jaar weer uitgebreid met 2 nieuwe leden: Veerle en ik. Veerle is eerste-
jaars en zal jullie vanuit die positie alles kunnen vertellen over het wel en wee van deze 
kersverse studenten. Mij kennen jullie al van de vele (2!) columns die ik voor dit prachtige 
blaadje heb geschreven. Met mijn intree in deze commissie is de column een vaste rubriek 
geworden. 

Verder vinden jullie in dit nummer de vaste dingen als een woord van de voorzitter, een 
overzicht van de verjaardagen en een spetterende puzzel! Maar daarnaast ook andere leuke 
dingen zoals een stuk over de IDEE week, een verslagje over een bezoek aan het VU res-
taurant van Rozemarije, Thomas en mij en nog vele prachtige andere dingen. 

Ik wens jullie heel veel plezier met dit eerste nummer, hopelijk tot de volgende keer! 

  Namens de hele gloed- en spiksplinternieuwe RedacCie 

    Lotte
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Woord van de voorzitster
Het had zo mooi kunnen zijn: negen weken 
lekker bijkomen van al het harde werken, 
lekker in het gras liggen, de zon je huid laten 
strelen en weer één worden met de natuur… 
Met een onnatuurlijke bruine kleur de Mens-
kamer binnen stappen, opscheppen over de 
leukste tropische oorden die bezocht zijn 
en je met alle enthousiasme op de nieuwe 
vakken storten, vol van nieuwe energie en 
volgepompt met vitamine D. 
Helaas had de zomer dit jaar meer weg van 
een vergevorderde herfst: veel regen, weinig 
warmte. En dat terwijl, ironisch genoeg, 
de Aarde op schijnt te warmen… Gelukkig 
bleek iedereen wel genoeg energie en kracht 
op te hebben gedaan om zich enthousiast 
te storten op de nieuwe vakken. De spits is 
er alweer vanaf. Voor sommigen een span-
nend begin van een nieuwe studie, wellicht 
de eerste weken op kamers, en een nadere 
kennismaking met ieders vriend de NS. 

De periode lijkt wel omgevlogen, mede door-
dat er zoveel te doen was. Zo zijn we het jaar 
goed begonnen met een intensieve introduc-
tieperiode. Net als elk jaar was de IDEE-
week, onder leiding van de 
mentoren Michiel en Stijn, 
een groots succes en om de 
eerstejaars alvast kennis te 
laten maken met de verenig-
ing heeft het bestuur overheer-
lijke wraps voor de hongerige 
eerstejaars gemaakt, als 
stevige bodem voor de 
kroegentocht. Ook het intro-
ductieweekend heeft weer 
plaatsgevonden, met een iets 
kleinere groep ouderejaars 
dan we gewend zijn. Dit 

mocht de pret echter niet drukken, het was 
een zeer geslaagd weekend in Oss. Grote 
hulde aan de WeekendCie voor de organisa-
tie! Na een zeer gezellige IntroductieBorrel 
is er ook nog een Integratie Activiteit geor-
ganiseerd, waarbij zo’n veertig mensen mee 
zijn geweest om uit te vechten wie het beste 
met een keu overweg kan…

De AC heeft ook niet stilgezeten: de 
ondertussen legendarische Black&White 
borrel heeft weer plaats gevonden. Voor de 
komende weken heeft de AC ook heel wat 
voor ons in petto: er komt een hele nieuwe 
borrel in de vorm van ‘het Schuurfeest’. 
Dit beloofd een waar spektakel te worden! 
Er staat een pokeravond op te planning, 
we worden uitgedaagd tot een wedstrijdje 
LaserGamen om tot slot het jaar gezellig af 
te sluiten met een kerstdiner. 

Niet alleen de AC is druk in de weer, 
ook voor het bestuur wordt het een drukke 
tijd. Op 12 november staat er weer een 
Algemene Ledenvergadering op de plan-
ning. Met agendapunten als het streepbeleid, 

de sollicitatiecommissie, de 
weekendcommissie en het 
lidmaatschap van de Mas-
terstudenten, wordt het weer 
een zeer interessante ALV. 
Ik hoop jullie hier dan ook 
allemaal terug te zien!
Daarnaast gaan we binnen-
kort met alle actieve leden 
weer gezellig op stap. Wat 
we gaan doen tijdens de 
Actieve Leden 
Avond blijft nog even een 
geheim… Tevens gaan we 
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een belofte inlossen: de Allereerste Alumni 
Borrel komt eraan! Maak vooral van deze 
gelegenheid gebuik om eens bij te praten 
met elkaar, op een goede manier de week af 
te sluiten of als opwarmertje voor de Fami-
lieDag. De volgende dag opent het FEW-
gebouw namelijk haar deuren voor de vele 
ouders van de eerste- en tweedejaars, om 
ze eens zélf te laten ondervinden wat dat 
studeren nu eigenlijk inhoud en dat stu-
denten wel degelijk hard moeten werken en 
leren…

Natuurlijk is het bestuur niet omgetoverd 
tot een tweede AC, naast alle voorbereidin-
gen voor de activiteiten zijn we nog bezig 
met onze ‘normale’ taken. Er wordt hard 
gewerkt aan het beter op de rails zetten van 
de voorlichtingsactiviteiten, zoals de scho-
lenbezoeken. Het voorlichtingsseizoen staat 
immers weer voor de deur! Ook zijn we nog 
steeds bezig met de website. Het was de 
bedoeling om deze functionerend te hebben 
aan het begin van dit cursusjaar. Helaas 
hebben we meerdere tegenvallers moeten 

trotseren en we hopen hem zo snel mogelijk 
gereed en draaiend te krijgen (overigens 
kunnen we nog steeds een aanvulling van 
onze Website Commissie goed gebruiken. 
Ben je dus handig met computers? Laat 
het even aan ons weten!). Ook het bedrijfs-
bezoek aan Organon gaat in verband met 
de overname van het bedrijf dit bestuursjaar 
niet meer plaats vinden. We hebben echter 
wel de toezegging dat deze nadat de rust 
bij Organon is wedergekeerd georganiseerd 
gaat worden. We geven echter niet op, maar 
proberen elders nog een bedrijfsbezoek van 
de grond te krijgen. To be continued… 

Tot slot is er een nieuwe taak bijgekomen 
binnen het bestuur, die enthousiast door 
ondergetekende op zich is genomen. Er is 
geconstateerd dat knelpunten die ontstaan 
bij het volgen en geven van onderwijs vaak 
te laat worden opgemerkt (zoals achteraf, in 
de opleidingscommissie). Daarom is er voor 
de rest van dit bestuursjaar voor gekozen om 
een Commissariaat Onderwijs in te stellen en 
te kijken in hoeverre deze een meerwaarde 
heeft en problemen eerder kan signaleren. 
Afgelopen periode is er bijvoorbeeld nauw 
contact geweest met de student-mentoren en 
is er een voorlichting bij de Master Oncol-
ogie georganiseerd. Aan een voorlichting 
voor de Master Neuroscience wordt gewerkt: 
deze volgt binnenkort!

Ik hoop dat voor iedereen de tentamenweek 
succesvol is verlopen en nog genoeg van de 
motivatie heeft overgelaten om ook de peri-
ode tot de kerst te overbruggen. Veel succes 
met de komende vakken en stages en tot op 
de ALV!

Lizeth Sloot
Voorzitter Mens
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Ons Algemeen bestuurslid: Linda Dekker
Esther Bron

Linda, jij bent commissaris 
extern. Wat houdt dat precies in?

Het houdt in dat ik me bezig houd 
met de externe contacten, bijvoor-
beeld met bedrijven. Ook help 
ik met voorlichtingsactiviteiten op 
middelbare scholen en met de activ-
iteiten die op de VU plaatsvinden.

Hoeveel tijd ben je aan deze func-
tie kwijt?

Als ik er goed mee bezig ben 
ongeveer een dag in de week.

Is het leuk om te doen?

Ik vind het leuk om te doen, vooral 
de voorlichting vind ik leuker dan 
ik had verwacht. Het is ook niet 
zo moeilijk om een half uur over 
MNW vol te praten. Het bevalt mij 
nog steeds erg goed om bestuurslid 
te zijn.

Kun je goed opschieten met de 
andere bestuursleden?

Het is nog steeds gezellig, dus dat 
zal dan wel zo zijn ;).

Wat zou je dit jaar nog willen 
gaan doen?

Ik ben op het moment bezig met 
het oprichten van het Comité van 
Aanbevelingen. Verder ben ik bezig 

met het maken van een brochure 
van MNW. Het zou natuurlijk ook 
jn zijn als er een nieuwe sponsor 
bijkomt.

Wil je komend jaar weer het 
bestuur in?

Ik ben nog aan het twijfelen. Ik vind 
het leuk om bestuurswerk te doen, 
maar ik weet alleen nog niet of ik 
het nog een jaar wil doen.

Wat heb je dit jaar al verbeterd of 
veranderd?

Voor MNW is er een nieuw persoon 
aangesteld die onder andere de 
voorlichting regelt. De voorlichting 
komt hierdoor in de lift. Verder 
heeft Organon al toegezegd voor het 
komende jaar.

Wat doe je nog meer voor Mens? 

Ik zit ook nog in de familiedag com-
missie, daarvan ben ik de voorzitter.

Make your choice:

Mens of Dier? Mens, anders had ik 
niet voor een studie gekozen waarin 
de mens centraal staat :P

Master of Bachelor? Master, ik snap 
eindelijk waar ik al die wiskunde 
voor nodig heb.
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Thuis of Uit? Thuis, zo’n feestbeest 
ben ik ook weer niet.

Intern of Extern?  Duhh, extern!

Borrel of Poolen?   Borrel, ik ben 
niet zo goed in poolen.

Fiets of Tram? Fiets, etsen is 
gewoon leuk.

Dank je wel, Linda!

MNW’ers op de arbeidsmarkt!
gebied bestralen, maar hierdoor wordt dus 
ook veel gezond weefsel beschadigd. Vooral 
de dunne darm zit vaak in het bestralings-
gebied. Deze deelt erg vaak is daardoor erg 
gevoelig. Dit is momenteel de beperkende 
factor in de blaasbehandeling. Als je de pos-
itie van de tumor een paar minuten voor 
de bestraling nauwkeurig kunt bepalen, kun 
je gerichter bestralen. Daar zoek ik nu een 
methode voor. 

Hoe pak je dat aan? 
Eet- en drinkinstructies zijn in het verleden 
geprobeerd, maar bleken niet goed genoeg 
te werken. Ook is de tumor op CT niet goed 
zichtbaar, omdat de grijswaarde hetzelfde is 
als die van de blaaswand en -vulling. Een 
arts heeft een studie gedaan naar het gebruik 
van klipjes die om de tumor geïmplanteerd 
worden en wel zichtbaar zijn op CT. Die 
bleken echter vaak uit te vallen en nu wordt 
contrastvloeistof gebruikt. Toen ik hier een 
jaar geleden begon, was er net een nieuw 
apparaat, met een CT geïntegreerd in het 
bestralingsapparaat: de “cone-beam CT”. 
Hiermee zijn plaatjes van een veel betere 

Wat houdt je onderzoek in? 
Ik doe onderzoek naar de bestraling van 
blaastumoren. In het AMC worden blaas-
tumoren op dit moment 22 keer bestraald. 
Voor de bestraling wordt een planning 
gemaakt met behulp van CT waarbij de 
positie van de tumor bepaald wordt en de 
positionering van de patiënt. In zowel de CT-
ruimte als de bestralingsruimte zijn laserli-
jnen aanwezig. Op het lichaam van de patiënt 
worden lijnen getrokken waar de laserlijnen 
dan tijdens de bestraling precies op moeten 
vallen. De positie van de tumor verschilt 
echter sterk van dag tot dag. De tumoren 
zitten op de blaaswand, en het maakt al veel 
uit of die vol of leeg is. De positie van de 
blaas hangt ook weer af van rectum- en dar-
mvulling. Het is dus een heel exibel orgaan. 
Door deze onzekere positie moet je groot 

Wie: Dominique van Rooijen
Wat: AIO
Waar: AMC, afdeling Radiotherapie
Onderzoek: Verbetering van de behan-
deling bij blaastumoren

Arna van Engelen
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kwaliteit te maken dan de doorlichtings-
foto’s die nu gemaakt worden om te bep-
alen of de botstructuur en de lijnen op het 
lichaam nog met elkaar overeenkomen. Je 
ziet hierop meer dan alleen botstructuren, 
zoals zachte weefsels. Ik ben op dit moment 
eigenlijk met twee onderzoeken bezig. De 
eerste is een inter-observer studie. Hierbij 
wordt van een patiënt waarvoor een plan-
ning met CT gemaakt is, voor het bestralen 
naast de doorlichting ook een plaatje met de 
cone-beam gemaakt. Er wordt dan door 3 
personen naar dit plaatje gekeken die onaf-
hankelijk van elkaar de herpositionering van 
de patiënt bepalen. Ik vergelijk hun besliss-
ingen dan met elkaar en met het doorlicht-
ingsplaatje. Het andere onderzoek gaat om 
een nieuwe bestralingsmethode. De huidige 
techniek werkt met behulp van 8 bundels. 
Er bestaat een nieuwe techniek die werkt 
met inhomogene bundels, opgebouwd uit 
verschillende segmenten met verschillende 
intensiteiten. Ik bekijk bij patiënten uit het 
archief of deze behandeling beter zou zijn 
geweest. Dus of je de dosis van de tumor 
kunt verhogen, zonder dat het omliggende 

weefsel hierdoor extra belast wordt. Er zijn 
erg weinig blaaspatiënten, vandaar dat ik 
vooral theoretisch bezig ben.

Heb je al wat bereikt?
Het is allemaal nog erg kleinschalig. Van de 
inter-observer studie is eerder al een pilot 
studie gedaan. Die bleek echter niet zo posi-
tief uit te pakken. Tussen twee observers kon 
wel 2 cm verschil zitten. Aan de hand daar-
van is toen ook overgegaan van de klipjes op 
contrastvloeistof. Daar kijk ik nu naar. Het 
andere onderzoek ziet er positiever uit. Op 
grond van het patiëntenarchief dat ik nu heb 
geanalyseerd zou gezond weefsel, zoals de 
darmen, beter bespaard kunnen worden wan-
neer gebruik wordt gemaakt van de nieuwe 
techniek met inhomogene stralingsbundels. 

Wat heb je van je eerste salaris gekocht?
Ik ben met dat eerste loonstrookje naar 
mijn hypotheekadviseur gegaan en op basis 
van dat loonstrookje heb ik mijn hypotheek 
gekregen. Dus eigenlijk mijn huis. Verder 
zou ik het zo niet meer weten.

Onderschrift bij plaatje: CT-opname van een blaas. De pijlen wijzen naar het contrastmiddel dat is 
ingespoten in de blaaswand.
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Aan het begin van collegejaar was er zoals gewoonlijk weer een heel aantal studenten dat 
zijn of haar diploma uitgereikt kreeg. Vooral de bachelors waren in groten getale aanwezig. 
Woensdag 12 september was de eerste groep aan de beurt en 11 oktober de tweede. Op 
deze twee feestelijke dagen hebben de volgende MNW’ers hun bachelor bul in ontvangst 
genomen:

     Arna van Engelen
      Mariëlla Franker

   Dominique van Ginkel
  Hans Harms
 Nienke Holtzer
  Pleuni Hooijman
   Floris de Man
  Harriët  Mulder
 Sabrina de Munnik
  Anita de Ruiter
   Loes Scheffer
  Kimmy Smit
 Kees Spruit
  Sjoerd Vos
   Hanneke Wanders
  Dennis van de Water

De missing man was Juliaan Meijboom, die in de vakantie zijn diploma al in ontvangst 
had genomen om meteen in Zweden aan zijn master te kunnen beginnen. Wat hij dus heeft 
moeten missen, zijn de champagne en rozen die verstrekt werden door het altijd bij hun 
leden betrokken bestuur. Helaas voor sommigen was de champagne alcoholloos, maar dit 
werd gecompenseerd door een uiterst vermakelijk schuifpuzzeltje met het Mens-logo. Ik 
stel voor dat de secretaris hiervan nog een exemplaar naar Zweden stuurt, als dat niet al 
gebeurd is. 

Daarnaast zijn er ook nog enkele masterbullen uitgereikt 
de afgelopen tijd. De gelukkigen waren Hayko Heres-
Diddens, Henriëtte Liefers en de even hiervoor uit Parijs 
teruggekeerde Marcel van ‘t Hoff. Uiteraard waren deze 
uitreikingen ook een erg feestelijke aangelegenheid.

Iedereen van harte gefeliciteerd en veel succes in je mas-
teropleiding of met je baan!

Een regen van... diploma’s!!!
Arna van Engelen
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11 oktober vond het feest plaats ter gelegen 
van het 77-jarige bestaan van de exacte fac-
ulteit. Tijdens deze gebeurtenis waren ook 
heel wat Mensen van de partij! Het feest 
begon al tijdens het laatste uurtje Calculus, 
het (gratis) bier werd uitgedeeld en de som-
metjes werden minder belangrijk. Daarna 
begon het feest, maar swingend moest het 
nog worden. Nog snel werden aanmeld-
ingen voor het eten vervalst door enkele 
derdejaars. Het leek echt goed, jammer dat 
er niet gecontroleerd werd. Het eten was 
echt superlekker en het restaurant super-
vol, we konden maar met moeite een zit-
plaatsje vinden. Daarna een ijsje gegeten 
met een groepje eerste- en tweedejaars en 
vrienden gemaakt met een stel BWI’ers. 
Waar zo’n FEW-feestje toch goed voor kan 
zijn…daarna hebben we hen nooit meer 
gezien. Na het eten was het feest nog niet 
afgelopen, maar toch gingen al heel wat 
mensen weg. Maar Hans-Christian, voor-
taan wel je glas leegdrinken als je weggaat!

Ondertussen werden er allerlei workshops 
gegeven. Dansen in de Tuinzaal, waar ik niet 
veel van meegekregen heb, en het casino in 
het restaurant. Daniël was inmiddels hele-
maal in de ban van het schilderen, zijn cre-
atieve kant kwam plotseling bovendrijven. 
Eerst durfden de andere MNW’ers nog niet 
zo goed, maar toen een schaap over de dam 
was, begon iedereen enthousiast aan zijn 
eigen schilderij. Veerle had het meeste talent, 
maar ook de giraffen van Marlies, de bloe-
men van Wendy en de pinguïn van Els waren 
heel mooi. Zelfs Timo, van wie ik niet wist 
dat hij dat zou kunnen, produceerde nog een 
mooie boom. Alleen Thomas viel me een 
beetje tegen, bij iedereen kijken en ieder-
een commentaar geven, maar zelf schilderen 
durfde hij niet!

Dit feestje was anders dan anders, maar toch 
zeer geslaagd!

Een Kunstzinnig Feestje...
Esther Bron
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Arna van Engelen

Wie: Darinka Klumpers
Wat: Majorstage Medical Physics
Waar: FMT, Skeletal Physics and Tissue 
Engineering, VUmc 

over de gel ziet kruipen. Vervolgens is het 
de bedoeling dat ik deze data met behulp 
van Matlab gaan analyseren.

Kun je hier al wat over zeggen?
Ik ben net begonnen, dus het is nog niet 
bekend of ik aan de hand van deze foto’s 
conclusies kan gaan trekken. Het ziet ernaar 
uit dat de cellen op de gel gecoat met col-
lageen V veel 
sneller migreren dan op collageen I, maar 
daar zitten nog een hoop haken en 
ogen aan. Zo gaat dat immers in het onder-
zoek. Het oorspronkelijke idee was dat ik 
zou gaan kijken naar krachten die een cel 
uitoefent op het substraat, de gel. In de 
gel worden dan uorescerende balletjes 
geplaatst. Wanneer cellen op de gel gep-
laatst worden, verplaatsen de balletjes door 
krachten die hierop uitgeoefend worden. 
Wanneer je de cellen eraf haalt, ontspant de 
gel weer en gaan de balletjes terug naar hun 
beginpositie. Door deze verplaatsing te com-
bineren met de stijfheid, kun je de kracht 
berekenen. Ik heb me ongeveer twee weken 
verdiept in deze techniek en analyse en die 
blijkt wiskundig erg ingewikkeld te zijn. 
Toch vind ik dit een ideale opdracht voor 
Medical Physics, en zou ik hier erg graag 
nog een tijdje aan werken.

Wat houdt je onderzoek in?
Tissue Engineering is gericht op het rege-
nereren van beschadigde en afgestorven 
weefsels aan de hand van lichaamseigen 
stamcellen. Daarbij worden stamcellen van 
de patiënt over het algemeen op een scaffold-
materiaal, een soort sponsachtige matrix, 
terug in het lichaam gezet. Dan is het de 
bedoeling dat die stamcellen zich gaan dif-
ferentiëren tot cellen van het gewenste cel-
type en zo nieuw weefsel gaan vormen. 
Op onze afdeling wordt onderzoek gedaan 
naar hoe de cellen reageren op de (fysische) 
eigenschappen van het matrix materiaal. 
Een aantal jaar geleden is gebleken dat de 
stijfheid van de matrix van grote invloed is 
op het gedrag van cellen. Dat is erg belan-
grijk, want de extracellulaire matrix in het 
lichaam is natuurlijk zachter dan het plastic 
waar in het lab op gekweekt wordt. Wij 
kweken nu cellen op zachte gels van ver-
schillende stijfheden. De gels worden gecoat 
met een matrix eiwit dat ook in het lichaam 
voorkomt. We kijken nu naar het gecom-
bineerde effect van de stijfheid van de gel 
en de verschillende coatings (collageen type 
I/collageen type V). Ikzelf kijk nu naar de 
migratie van de cellen onder deze verschil-
lende omstandigheden. Daarbij zet ik ze 
onder een confocaal microscoop en laat deze 
een hele dag lang elke twee minuten een 
plaatje maken. Aan het eind van de dag heb 
je dan een mooi lmpje waarbij je de cellen 

Arna van Engelen

 Mijn stage & 

IK
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Bijschrift bij plaatje: cellen (periodontaal ligament broblas-
ten) op een gel gecoat met collageen V.

Sluit deze stage goed aan op je 
MNW-kennis?
MNW is een goede basis voor de combina-
tie die ik nu doe: ik ben bezig met zowel 
biologie, scheikunde als natuurkunde. Dan 
merk je dat het wel een voordeel is dat je 
van veel dingen wat weet. Wel blijf je con-
stant dingen opzoeken, maar dat heeft ieder-
een. Essential Cell Biology komt in mijn 
geval regelmatig weer tevoorschijn. Voor 
deze stage heb ik vooral veel gehad aan 
de colleges biochemie, en de mastervakken 
Mechanics of Tissues, Techniques in Molec-
ular Biophysics en Soft Condensed Matter.

Studentenvertegenwoordiging op facultair niveau

Heb je een suggestie of een klacht over het reilen en zeilen binnen de faculteit?
 Voel je je als student onbegrepen of gepasseerd als het gaat om je belangen?
Meld dit dan bij de facultaire studentenraad en die maakt daar dan werk van!

De facultaire studentenraad vertegen-
woordigt de studenten bij het faculteits- 
bestuur en draagt zorg dat het beleid 
van de faculteit ook op de student afge-
stemd is.In vergaderingen vindt de beslu-
itvorming van de facultaire studentenraad 
plaats. Deze zijn openbaar.

De facultaire studentenraad is tijdens ver-
gaderingen en inlooptijden persoonlijk 
aan te spreken in kamer TK-13, in de 
kelder tegenover Mens en Subliem.

Je kunt ook een e-mail sturen naar fsr@few.vu.nl of naar Blackboard met de zoektermen 
“facultaire studenten raad” en de website op http://www.few.vu.nl/~fsr/  gaan.
De facultaire studentenraad hoort graag van je!

De Facultaire Studentenraad
Inzending FSR
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Het Fantastische Mens-Zaalvoetbal-team!!
Hans Harms

Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen en 
daarmee moet het enige overgebleven Mens-
team, Mens Succerteam, weer vol aan de 
bak. 
Sinds het begin van het seizoen zijn er 4 
wedstrijden geweest. De eerste wedstrijd, 
‘t Soepie - Mens Succerteam, was een 
behoorlijk harde wedstrijd. Een slordigheid 
achterin leidde tot de 1-0 en een gigantische 
kans (Sjoerd de keeper werd uitgespeeld 
maar de tegenstander miste voor open doel) 
voor tegenstander. Niet veel later ging het 
dan toch fout en kwamen we 2-0 achter 
door een van richting veranderd schot. Vlak 
voor de rust kwam de spanning echter weer 
terug toen er 2-1 en uiteindelijk zelfs 2-2 
gemaakt werd. De tweede helft werd gek-
enmerkt door kansen over en weer, maar 
het zou uiteindelijk bij 2-2 blijven. 
De tweede wedstrijd, team B was de tegen-
stander, speelde Nick als keeper en daar 

hebben we veel aan gehad. In de eerste helft 
leed de tegenstander heel veel onnodig bal-
verlies en daardoor kwamen we snel op 3-0. 
Na de rust was het beeld echter compleet 
omgekeerd: we stonden achterin te slapen 
en de tegenstander kreeg kansen. Nick kon 
helaas niet alle ballen tegen houden, maar 
genoeg om er nog een 3-2 overwinning uit 
te slepen. 
De derde wedstrijd, tegen de Schwalbes, had 
een zeer eenzijdig spelbeeld. De tegenstander 
was technisch en tactisch stukken sterker. Na 
twee grove dekkingsfouten achterin stond 
het al snel 2-0 en waren we kansloos. De 
eindstand was uiteindelijk 4-0 zonder dat we 
ook maar een echte kans gecreëerd hadden.
De laatste wedstrijd werd helaas afgelast 
vanwege het feit dat de tegenstander niet 
genoeg mensen op de been kon brengen. 
Hierdoor eindigde de wedstrijd in een regle-
mentaire 3-0 overwinning voor ons.

Wil je ons ook aanmoedigen? Kom dan de 
volgende tijden gerust langs bij het Sport-
Centrum op Uilenstede!! Vergeet je spandoek 
en ratels niet!!

14-11:  22:15 - CNCR Braintrain - Mens Succerteam
28-11:  21:40 - Mens Succerteam - ‘t Soepie 
19-12:  21:05 - Mens Succerteam - team B 
09-01:  21.40 - Mens Succerteam - de Schwalbes 
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Achter de Schermen Bij:.... De RedacCie!!!
Esther Bron

Deze keer een thuiswedstrijd in Achter de 
schermen, we gaan op bezoek bij onszelf. 
Wie zitten er allemaal in de RedacCie en 
wat doen ze allemaal; ik vroeg het aan…
mezelf!
De RedacCie zorgt voor t uitkomen van de 
Anthropos, of eigenlijk daar zorgen vooral 
Lizeth en Boy voor. De rest schrijft stukjes, 
maakt columns, houdt interviews en verzint 
puzzels. We komen voor elk nummer een 
keer bij elkaar om te overleggen hoe we 
het blad nu weer vol gaan krijgen. Lizeth 
is onze voorzitter en samen met Boy is ze 
hoofd- en eindredactie. Boy is ons oudste 
en meest ervaren lid, en schrijft daarom 
over de tradities van Mens, bijvoorbeeld een 
paar nummers geleden dat verhaal over de 
brandkast en tapinstallatie. Lizeth schrijft, 
naast het voorzitterschap, ook nog heel wat 
stukjes, onder andere over OCT, OLC, USR, 
FSR en ALV’s, vooral serieuze artikelen 
dus. Arna zorgt ervoor dat alle verjaarda-
gen op de kalender komen en ze interviewt 
Mens-leden over hun stage of werk. Roz-
emarije maakt deadlineposters, puzzels en 

schrijft andere leuke stukjes. Thomas schri-
jft stukjes over zeer uiteenlopende onder-
werpen, borrels, het voetbalteam en nu de 
sleuteldetective, ook maakt hij af en toe 
een puzzel. Lotte en Veerle zijn dit jaar 
ons team komen versterken. Lotte gaat voor 
elk nummer een column schrijven en gaat 
ervoor zorgen dat er een AC-kalender in 
de Anthropos staat. Veerle schrijft deze 
keer over IDEE-week of introweekend en 
over het poolen, dus dat belooft wat voor 
de volgende nummers. Ikzelf ga elke keer 
achter schermen bij een van de commissies 
en ik houd een 
interview met 
een of enkele 
bestuursleden. 

Ik vind de 
RedacCie in 
ieder geval 
heel leuk, en 
ik hoop dat jullie leuk vinden wat wij doen!

Van wie is dit edele achterwerk? 
Stuur je wildste ideeen naar: mens-
anthropos@few.vu.nl, en wie weet 
tracteert Thomas je op een lekker 
biertje!! 
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Op een veel te vroege woensdagochtend 
schuif ik aan tafel bij de Universitaire 
Studenten Raad (USR), waar ik meteen 
omgekocht wordt met een heerlijk bekertje 
chocolademelk (hier is dit dus gratis 
verkrijgbaar!).Onder het genot van de cho-
comelk heb ik Jan-Willem en Hanneke uit-
gehoord over de speerpunten van de USR en 
dan met name de hoog ingezette ‘Verbeter-
ing van Kwaliteit van Onderwijs’. Want wat 
wil de USR nu eigenlijk allemaal bereiken?

Kwaliteit van Onderwijs
Dit jaar heeft de USR hoog ingezet en gaat 
ze zich inzetten voor de kwaliteit van het 
onderwijs dat wordt gegeven aan de VU. 
Helaas is dit speerpunt moeilijk concreet in 
te vullen, aangezien de ‘kwaliteit van onder-
wijs’ lastig te deniëren is. Het is natuurlijk 
gemakkelijk om in een concrete situatie aan 
te geven dat de colleges of de docent niet 
goed waren, maar wát is nu precies wél 
goed? Toch wordt er al hard gewerkt aan het 
onderwijs…

Er wordt een University College opgericht in 
samenwerking met de UVA en de gemeente 
Amsterdam, om Amsterdam (inter)nationaal 
op de kaart te zetten. Het University Col-
lege zal zich gaan richten op de excellente 
studenten en zal hopelijk ook internationaal 
goede hoogleraren aantrekken. Er zijn twee 
USR-leden betrokken bij de werkgroep die 
bezig is met de oprichting. Ze houden zich 
onder andere bezig met het samenstellen van 
curricula. 

De USR werkt ook hard aan het verbeteren 
van de kwaliteit van de studiebegeleiding. 
Op een aantal faculteiten blijkt de begelei-
ding nog te wensen over (uit betrouwbare 
bron heb ik overigens vernomen dat de stud-
iebegeleiding op FEW over het algemeen 
(relatief) goed verloopt!). De USR streeft 
naar een uniform systeem, ze wil een stan-
daard pakket aan taken die de studieadvi-
seurs uit moeten voeren. Daarnaast moeten 
ze allemaal een minimaal pakket aan infor-
matie beschikbaar hebben, zodat als de ene 
studiebegeleider ziek is, je altijd bij een 
andere begeleider van je opleiding terecht 

Lizeth Sloot

Chocomelk bij de USR
             “USR werkt hard aan het verbeteren van de kwaliteit van Onderwijs”

Even voorstellen: Jan-Willem Snoeker
Jan-Willem is de vice-voorzitter van de 
USR, en fractielid van de VUSO/LSO. 
Hij maakt deel uit van het dagelijkse 
bestuur van de USR. Daarnaast houdt hij 
zich bezig met het opzetten en promoten 
van ‘De Week van de Amsterdamse Stu-
dent’, een leuke manier om de aandacht 
te vestigen op de verkiezingen (denk 
aan fsr, usr) op de verschillende Amster-
damse onderwijsinstellingen en studenten 
te betrekken bij het academische leven.
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kan. Ook is de ratio student-studiebegeleider 
vaak nog niet goed. Hier wordt ook aan 
gewerkt. Tot slot zou de begeleiding ook in 
moeten spelen op studenten die goed pre-
steren, in plaats van zich te concentreren op 
het deel waar het niet voorspoedig mee gaat. 
Zo zouden de studieadviseurs de betere stu-
denten in aanraking kunnen laten komen 
met het Honours-programma. 

Wellicht heb je er al van gehoord, of miss-
chien zelfs wel gemaakt, maar vanaf dit jaar 
wordt er jaarlijks de Taaltoets afgenomen 
bij de eerstejaars, om het taalniveau van de 
instroom in kaart te kunnen brengen. Het 
lijkt de USR geen slecht idee om deze taal-
toets (liefst een Nederlandse én een Engelse 
variant) ook te houden onder de docenten. 
Dit sluit aan bij het idee om de didactische 
kwaliteiten van docenten in kaart te bren-
gen. Dit wordt op de universiteit van Gron-
ingen middels een ‘ABC’-systeem gedaan. 
Op de Vu wordt er via de evaluatieformuli-
eren al een beeld verkregen van de kwalit-
eit van doceren. Een docent zou tijdens 
deze enquêtes minimaal een 3.5 (van de 

vijf) moeten halen. Helaas halen docenten 
dit lang niet altijd…
Natuurlijk moet er wel voor gezorgd worden 
dat docenten gemotiveerd worden om beter te 
doceren en moeten ze niet worden gedemo-
tiveerd. Docenten moeten niet enkel afger-
ekend worden op een evaluatieformulier dat 
door vermoeide studenten is ingevuld na het 
maken van een zwaar tentamen. De USR is 
zich druk aan het bezinnen over een goede 
strategie…

Veel docenten hebben naast hun onderwi-
jstaken nog een onderzoek dat draaiende 
gehouden moeten worden. Vakgroepen 
moeten naast het verzorgen van onderwijs 
ook zorgen dat er genoeg nanciële mid-
delen binnen komen om de onderzoeken 
draaiende te kunnen houden… Het lijkt of 
er soms wat wringt tussen beide verant-
woordelijkheden, en in de praktijk lijkt het 
(enthousiasme voor het) onderwijs er dan in 
te schieten. Hoe er een balans tussen onder-
wijs en onderzoek gevonden kan worden, 
is een belangrijke vraag waar de USR zich 
druk mee bezig houdt.

Even voorstellen: Hanneke Franken
Hanneke houdt zich bezig met de PR van 
de raad en is ook lid van de VUSO/LSO. 
Ze organiseert onder andere het peri-
odieke overleg met de verschillende fac-
ultaire studentenraden en probeert deze te 
helpen met bepaalde problemen. Tot slot, 
maar zeker niet onbelangrijk, vervult ze 
de onmisbare ‘vliegende keep’ positie. .



Anthropos Oktober 2007

15

Er zijn ook wat concretere zaken die ver-
band houden met onderwijs waar de USR 
zich over buigt. Zo wordt er gewerkt aan een 
‘Studeerboekje’, waarin de eilandjes van 
de verschillende faculteiten meer samenge-
bracht moeten worden door bijvoorbeeld 
de studiegidsen van de verschillende fac-
ulteiten naast elkaar te zetten. Zo is het 
voor de studenten makkelijker om te zien 
welke keuzevakken er bij andere faculte-
iten gevolgd kunnen worden. Er wordt een 
evaluatiedag georganiseerd, waar er met de 
facultaire studentenraden het afgelopen half 
jaar wordt geëvalueerd en gekeken wordt 
wat er nog gedaan kan worden. Wellicht dat 
een dergelijke evaluatiedag ook nog voor 
de Opleidingscommissies wordt gehouden.
En dan is er natuurlijk het iedereen bek-
ende capaciteitsprobleem! Vorig jaar heeft 
de USR voorkomen dat de rechten faculteit 
en FEWEB moesten verhuizen naar elders. 
Nu moeten er nog genoeg studeerplekken, 
college zalen en genoeg grote hoorcollege 
zalen worden gerealiseerd. Ook ontbreekt 
het aan genoeg etsenrekken, en ga zo nog 
maar even door. De USR gebruikt haar 
directe contact met het College van Bestuur 
om te zorgen dat we wellicht binnenkort 
onze ets normaal in een etsenrek kunnen 
plaatsen.

Naast het onderwijs is de Raad natuurlijk 
ook met andere onderwerpen bezig. Zo is er 
dit jaar veel aandacht voor ‘diversiteit’ en 
zal er voor de verkiezingsweek een debat 
worden georganiseerd met dit thema. Diver-
siteit (in het breedste zin van het woord) is 
ook voor de faculteiten erg belangrijk. Hoe 
ga je namelijk als faculteit om met de ver-
schillende sociaal-culturele achtergronden? 

Hoe speel je in op de gemiddeld hogere dis-
cipline van vrouwen? 

Waarom zijn er weinig vrouwen die hogere 
functies bekleden en zijn er droevig weinig 
vrouwelijke hoogleraren? Het thema Diver-
siteit speelt dus ook op de VU een belangri-
jke rol en we zullen hier binnenkort uiteraard 
nog meer van horen!

De USR stelt ook continu een luisterend 
oor af op Den Haag. Met name de recente 
ontwikkelingen ingegeven door minister van 
onderwijs, Plasterk, worden op de voet 
gevolgd. Dus zowel op de VU als landelijk 
probeert de USR haar invloed uit te oefenen 
op de hoogte niveaus om alle (VU)-studenten 
van dienst te zijn. Wil je ook op de hoogte 
blijven van de activiteiten van de USR en in 
direct contact met ze staan?  Ga naar commu-
nity op blackboard en enroll in op studenten-
raad of mail (studentenraad@dienst.vu.nl). 
Heb je dus een probleem? Aarzel dan niet, 
maar stap direct naar de USR, ze helpen 
je graag! En ze hebben gratis én lekkere 
chocolademelk…

Jan-Willem: “Vrouwen zijn veel intelli-
genter”. Hanneke: “J-W is dan ook een 
beetje onze vrouw....”
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IDEEtje!
Noortje Peters

Maandagochtend om 9 uur keken we elkaar 
voor het eerst, enigszins onwennig, in de 
ogen. In de grote aula van het hoofdgebouw 
werden enkele praatjes gehouden en werd de 
bedoeling van de ideeweek uitgelegd. Ver-
volgens zijn we richting de MENS-kamer 
gegaan om daar onze mentoren te ontmo-
eten. Michiel, die net van een festival kwam 
rollen had er zin in evenals Stijn. Alleen 
moesten wij zelf nog even opgang komen. 
Etienne verbrak de sfeer door zich verbaasd 
af te vragen waar nou eigenlijk de kofe 
bleef. Het ijs was gebroken en vanaf dit 
moment werd het alleen maar gezelliger en 
gezelliger. Druk kletsend verlieten we uit-
eindelijk de MENS-kamer om de studie-

markt te verkennen.
Rond een uurtje of zes kwamen we weer bij 
elkaar voor het avondeten; wraps, gemaakt 
op een gaspitje achter de bar. Tegen negenen 
zijn we naar de stad geetst om daar de 
kroegentocht te volgen, waar we eigenlijk 
nooit aan zijn begonnen. Lekker rondslen-
terend langs de verschillende kroegen en 
studentenverenigingen leerde we elkaar en 
nog velen anderen kennen.

De volgende dag begon gelukkig laat met de 

hypnoseshow van Jos Claus. Zowel Sjobha 
als Michiel waagden de uitdaging, maar 
alleen Sjobha bleek in zijn ban te raken. 
Op een rijtje met twintig andere studenten 
scheurde zij over de snelweg en zag hon-
derden blote mannen voorbij komen waarop 
zij giechelend reageerde. Maar het woord 
mosterd veroorzaakte toch wel de grootste 
hysterie. Minutenlang lag zij krom van het 
lachen en leek het alsof zij hier nooooooit 
uit zou komen. Na een uurtje werd zij ver-
lost en vertelde ze uitbundig over de waan-
zinnige ervaring.
‘s Middags vond ook nog de Loco Loco 
disco plaats. Swingend stonden we met de 
vaste ideeweek-MNW-kliek op het balkon. 
En natuurlijk deden we gezellig met de 
sambabaldans en het geuit mee.
‘s Avonds lekker gewokt en natuurlijk zijn 
we weer ff het Amsterdamse nachtleven 
ingedoken.

Woensdagochtend was vroeg, maar er bleken 
ware sportievelingen tussen de nieuwe 
MNWertjes te zitten. Op muziek deden we 
mee met de redelijk heftige opwarming om 
zo klaar te zijn de strijd met de andere stud-
ies aan te gaan. Op de luchtkussenbaan werd 
de eerste overwinning binnengehaald een 
ook op de klimbaan ging het lekker. Helaas 
werd onze Michiel daarna afgevoerd door 
de ambulance nadat hij een spectaculaire 
glijer maakte op de zeepsopbaan waarbij 
zijn schouder uit de kom vloog. Bedroefd 
zwaaide wij hem uit, maar we moesten door-
gaan! Op de zeepsopbaan werd uiteindelijk 
nog een redelijke prestatie neergezet, maar 
het levend tafelvoetbal werd helaas verlo-
ren. 
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 September  Oktober  November December
1    Robert   Alex  Peter
2       Sanne 
3 Sylvia   Quinten  
4 Zian   
5         Tim
8 Ayse, Michiel den B.   
10    Rosalie  
11       Nick W. 
12 Sjobha   
13 Nick B.        Ron
14    Sam   Jasmin 
17       Dominique 
18    Ruth, Lo dwijk    Jorrit
20    Theo   Anja, Kay Wing Casper
21         Patrick
22 Tom   Laura  
24 Harriët, Rozemarije      Eline
25 Pieter      Sabrina 
26       Pleuni 
27 Lidia   Leonie  
28         Marlies W.
30       Maarten, Noortje 
31    Tabitha 

Tussen al die zware inspanningen werd er 
zeer uitgebreid gerelaxt op het grasveld op 
Uilenstede en gelukkig scheen de zon ons 
bij zodat het een korte broekendag werd. 
Na de super gezellige dag op Uilenstede 
zijn we naar de bosbaan geetst om daar te 
bbqen bij Okeanos. Het avondprogramma 
was die avond helaas iets minder, zodat we 
maar snel ons eigen weg zijn gegaan. 

De laatste dag alweer. Rond het middaguur 
zijn we op de rondvaartboot gestapt met 
ons lunchzakje om Amsterdam eens van een 
andere kant te bekijken. Door de grachtjes 
en langs het Ij vertelde de stuurman vrolijk 
over zijn stad. 

Na de boottocht had de helft van de groep 
het wel gehad met al het actieve gedoe en 
besloot om de bioscoop in te duiken. De 
duidelijk meer actievere groep dook met 
Stijn nog Amsterdam in om deel te nemen 
aan de speurtocht.
Ten slotte werd de Ideeweek afgesloten met 
een groot feest met bekende dj’s in the Pow-
erzone. Alsof we nog niet genoeg gefeest 
hadden werd dit toch wel echt de meest vette 
avond en gingen we nog een keertje met zijn 
allen los. Vele smsjes vlogen over en weer 
om elkaar te kunnen vinden, aangezien dit 
toch wel iets groter was dan bijvoorbeeld de 
Meander. Maar dat maakte helemaal niet uit, 
het feest was helemaal geslaagd!

Verjaardagen
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De Sleutel Detective
Voor de mensen die zich niet elke dag met de 
kasten op de gang bemoeien en zich afvroe-
gen wat Sjoerd en Thomas een aantal weken 
geleden nou in hemelsnaam aan het uitvo-
eren volgt hier een uitleg. 

De sleutel detective noem ik het.
Het begon allemaal op een donkere avond, 
ver onder de grond (de menskamer) waar een 
borrel gaande was, een black&white borrel. 
Het was in mijn ogen een prima borrel, het 
was gezellig en ik heb lekker gelachen.
Er was niets aan de hand, de avond verliep 
zonder noemenswaardige incidenten en er 
werd goed bier gedronken. Later is iedereen 
de stad nog ingedoken waar men nog lekker 
is doorgegaan.
Tot de volgende dag aanbrak. En hij was 
brak. Ha. 
Voorzitter als ik ben verscheen ik op de VU 
om eens de schade op te nemen en te begin-
nen aan het opruimen van de bende. Iemand 
moet het doen. Maar toen drong er iets tot 
mij door:

De sleutels. Waren. Weg. 

Het is de grootste nachtmerrie van elke AC-
voorzitter, een geheim wat wordt doorge-
geven van voorzitter-generatie op -generatie. 
Het allerergste wat je als voorzitter kan over-
komen is het kwijtraken van de sleutels van 
de AC-kasten. Want dit is de spil van de AC. 
De AC drijft op deze kasten. Zonder kasten 
is het simpelweg niet mogelijk te function-
eren als AC.

En de sleutels van deze kasten waren er niet 
meer. En ik was de laatste die ze in handen 
had gehad. Radeloos ging ik mijn gangen 

na. Waar was ik gister allemaal geweest? De 
laatste herinneringen van de avond beston-
den uit arden. Lagen ze in de bibliotheek? 
Lagen ze in de wc op de 5e verdieping? 
Lagen ze in dat ranzige AIK-hok? In de 
ondergrondse transportgangen? Op het dak 
van de VU? Ik wist het niet meer. 

Ik kwam tot de conclusie dat als er iets moest 
gebeuren, dat dit snel moest. De rommel sta-
pelde zich immers op. Misschien dat Kick 
Maurer de oplossing had. Maar tevergeefs. 
Ook hij wist niet wat er moest gebeuren. 

Dus kwamen we samen tot de conclusie, 
nadat ik mijn nederige excuses had aange-
boden voor het feit dat er 3 kasten dichtzaten 
(niet ééntje) en dat er geen reservesleutels 
waren, dat er afscheid moest worden 
genomen van de oude kasten, na zeven jaar 
trouwe dienst. En na ink sjouwen met 
Sjoerd M. en andere sterke mannen staan er 
nu 3 nieuwe kasten. Glimmend en stofvrij. 
Ze zijn iets groter dan de oude kasten, dat 
wel. Helaas iets minder stabiel, eentje valt 
zo naar je toe als-ie leeg is. 

Ik zal mijn leven beteren, dat is één. Verder 
hebben we nu al een hele rits reservesleutels 
gemaakt. Hier ook mijn excuses aan jullie, 
ook heel nederig, omdat de menskamer een 
aantal dagen vol heeft gestaan met AC-rom-
mel. Het zal niet meer gebeuren.

Noot: Ironisch genoeg werden de dag nadat 
de nieuwe kasten waren geplaatst de sleu-
tels teruggevonden, door Diederik. Ze lagen 
onder de bank. Had je ze niet één dag eerder 
kunnen terugvinden???

Thomas Brouwer
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Veerle Krajenbrink

Vrijdagmiddag 7 september jl. werd de stad 
Oss opgeschrikt toen daar op het station Oss-
west een stel studenten van een en dezelfde 
studie uitstapte. Niet alleen waren er nooit 
zoveel mensen in één keer uitgestapt op dit 
station, ook kwamen de studenten met een 
schrikbarend doel: er moest geïntroduceerd 
worden dat weekend en daarvoor was Oss 
dit jaar de uitverkoren plaats geworden.
 
Het feest kon pas echt beginnen toen het 
eten arriveerde, dat lange tijd op de stu-
denten had liggen wachten achter in de auto 
die zich langzaam door les heen moest 
worstelen. Bier was er echter al in overv-
loed, want de plaatselijke Albert Heijn was 
snel ontdekt.
Na het opblazen van alle luchtbedden en 
na het eten werd de groep opgedeeld in 
kleine groepen die overal in de omgeving 
van Oss gedropt werden, samen met een 
stapel enveloppen die vragen bevatten en 
met twee zeer belangrijke attributen: een 
theezakje en een suikerzakje. Deze attribu-
ten moesten geruild ruilen voor iets beters 
dat ook weer geruild diende te worden voor 
iets beters. De vragen moesten onderweg 
beantwoord worden. 

De ene groep had het café snel gevonden, 
de andere groep liep uren door de omgev-
ing zonder enig succes te hebben. Een ding 
was wel zeker: iedereen kwam met rare, 
hilarische verhalen terug naar het scout-
inggebouw. Één groep was terecht gekomen 
in een verjaardagsfeest op een boerderij en 
ontdekte daar hoe gastvrij en vrijgevig de 
Ossenaren waren; Het theezakje en suiker-
zakje konden geruild worden voor carnaval-
skleren en iedereen kreeg bier en gebak! 
De andere groepen kwamen uiteindelijk met 
essen drank, eieren, peren, kofe en win-
kelwagentjes terug. Het was duidelijk dat 
veel dingen die nacht van eigenaar veran-
derd waren.
Voor slapen was daarna weinig tijd, want er 
moest geetst worden! Via een heel grote 
omweg (alle uithoeken van Oss zijn gezien) 
kwamen de studenten aan bij het poppen-
huismuseum in Hees. Wat?! Het poppen-
huismuseum?! Ja, het poppenhuismuseum. 
Er ging echt een wereld voor de studenten 
open! Nooit hadden ze een vrouw zo enthou-
siast en toegewijd over poppenhuizen horen 
praten en nooit hadden ze zoveel verschil-
lende poppenhuizen bij elkaar gezien. 
Na deze openbaring werd het tijd om terug 
te keren naar het scoutinggebouw, waar een 
grote barbecue werd voorbereid. Ondertus-

Hoe Oss en omgeving onveilig gemaakt werden
  Mens Introductieweekend 2007
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sen werd twister en Carcasonne gespeeld. 
Een biertje werd daarbij niet vergeten.
Na een quiz was het tijd voor nog een 
spel: het diergeluidenspel. In een donker 
bos moesten groepjes studenten op zoek 
naar ‘dieren’ die allen geluid maakten. Deze 
dieren waren uiteraard geen echte dieren, 
maar ouderejaars die vreselijk hun 
best deden een dier te imiteren. 
Lynn kon ontzettend enthousiast 
kwáááken en Kelly was zelfs in een 
boom geklommen om een papagaai 
te lijken.
Na het dierenspel werd er bij het 
scoutinggebouw nog gezellig 
gekeuveld bij een groot kampvuur. 
Het kampvuur bleef helaas niet zo 
lang aan, omdat het hard begon te 
regenen. Iedereen is toen maar in 
z’n slaapzak gekropen om lekker te 
gaan slapen.

Zondag werd alle zooi weer ingepakt en 
vetrok het stel studenten (voorgoed) weer 
uit Oss. De rust is daar inmiddels tot grote 
opluchting van de plaatselijke bewoners 
wedergekeerd.

>ACTIVITEITEN TOT DE KERST<
Dinsdag 13 november
  POKEREN     ** verplaatst! **
Tot nu toe georganiseerd door de Spelcie, nu door de AC! 
Kom je pokerskillz testen, buy-in 5 eu

Woensdag 21 november 
  LASERGAMEN ** verplaatst! **
Het is weer zover, we gaan opnieuw lasergamen! Wederom te
              Utrecht en uiteraard kun je voor het laseren nog eten bij Mr Jacks.

Week 48
  BORREL 
Tot nu toe incognito, maar de aard van de borrel zal snel bekend raken!

Donderdag 20 december
  KERSTDINER
Niemand heeft vrijdag tentamens, dus iedereen kan mee komen
 eten! De dresscode is als altijd gala, dus trek je mooiste pak aan!
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  Lotte ‘s  Column: Bekerwedstrijd
Lotte Leegwater

Je hebt het altijd geweten maar toch, als je op kamers gaat kom je er pas echt achter; je 
gebruikte theekopje belandt niet vanzelf op het aanrecht en het wordt ook niet vanzelf afge-
wassen. De vloer zuigt zichzelf niet en de ramen kunnen elkaar niet lappen. Helaas, want 
hoewel je er thuis bij papa en mama niets om gaf gaat op je kamertje de troep toch wel 
irriteren, zeker als je weet dat je moeder elk moment voor de deur kan staan.

Het ideale aan de Mens-kamer is dat het daar op magische wijze wel voorkomt. Je kunt je 
beker gewoon op tafel laten staan en de volgende dag hangt-ie weer keurig aan het bord. 
De dienbladen vanuit het restaurant worden op vreemde wijze vanzelf afgeruimd en opge-
stapeld bij de deur. Waarna de stapel zelf terug naar de kantine loopt. De vuilniszakken 
leggen zich in een knoop en huppelen richting AIK met de troep van de vloer die vanzelf 
naar binnen gekropen is.

En als het een keer niet gebeurd? Ach. Die ene mok van mij op tafel, kan dat nou zo’n 
kwaad? Bovendien, wanneer heeft het bestuu(BESTU-HUUR?) voor het laatst schoonge-
maakt? Jouw schuld is het niet.

Binnenkort is het familiedag. Binnenkort staat je moeder voor de deur van de Mens-kamer. 
De vloer zal zichzelf dan wel gedweild hebben, de dienbladen zullen wel opgeruimd zijn, 
maar mijn beker staat op tafel! 
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Of het nou is omdat je huisgenoot zo belabberd kookt, omdat je door tijdgebrek niet zelf 
wil koken of omdat je thuis anders ook maar zo alleen zit: Het restaurant van de VU is er 
voor jou. Het restaurant is er ook voor bijvoorbeeld een Thomas, een Rozemarije en een 
persoontje dat hier met het buikje rond zit te typen. Dus wij gingen heen.

Het eerste dat me opviel aan het restaurant is dat ‘het restaurant’ geen naam heeft. En geen 
sterren. Maar daar hadden we toch al niet op gehoopt. 
Het tweede zijn de openingstijden: 

  Aan tafel bij... De Mensa!!

Openingstijden restaurants

Hoofdgebouw
maandag - donderdag van 09.00 - 19.00
vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

warme maaltijd:
maandag - vrijdag van 12.00 - 14.00 
maandag - donderdag van 16.30 - 19.00

Uiteraard kun je niet de hele dag staan koken. 
Maar tot 19.00u? Dan begin ik normaal nog 
niet eens. “Ach, het voordeel zal wel zijn dat 
ze in die tweeëneenhalf uur het eten in ieder 
geval redelijk vers kunt houden!” zo maakte 
ik mezelf wijs.

Ondanks mijn wellicht ietwat opstandige 
houding hebben we ons er toch toe kunnen 
zetten vreselijk enthousiast een dienblad en 
een bordje te pakken en eens te gaan kijken 
wat de pot allemaal schafte. 
Het assortiment is wel ok, er is van alles 
wat. We konden kiezen uit rijst, pasta of 
patat. Dat konden we dan weer combineren 
met allerlei exotische bijgerechten. 
Ik besloot voor de pasta te gaan, want daar 
ben ik dol op! De saus die er naast lag zag er 
uit als een soort roomsaus, altijd goed, dus 
ik heb fanatiek opgeschept en Thomas en 
Roos de opdracht gegeven om wat anders 
te nemen. We moesten natuurlijk wel een 
breed onderzoek uitvoeren. Thomas ging 
voor zijn lievelingseten spruitjes en patat. 
Rozemarije koos er voor om gewoon van 
alles wat te pakken! 
Waar het opscheppen vrij makkelijk ging 
(geen lange rijen, iedere bak had zijn eigen 
lepel), was het afrekenen lastig.
Het restaurant heeft een mooi systeem: Je 
schept zelf op, pakt wat drinken erbij en 

loopt met je dienblad langs een kassa om af te 
rekenen. De kosten staan bij het opscheppen 
vermeld: €3,50 voor een warme maaltijd. 
Drinken enzovoort hebben eigen prijzen. 
Sooo verdomde easy en goedkoop dat er 
ergens een adder moet zitten. Die adder zat 
tussen Roos d’r spruiten. Neem je namelijk 
van 3 soorten warme maaltijden een beetje, 
dan betaal je 3 x €3,50, ook als het allemaal 
op 1 bordje ligt. Gelukkig wilde de char-
mante dame achter de kassa Roos wel 
matsen: zij kreeg een euro korting! 

Goedgehumeurd om de verkregen korting 
schoven wij aan een gezellig tafeltje in 
het restaurant. Een tafeltje met uitzicht op 
het campusterrein, temidden van een aantal 
alleenstaande VU docenten. Alles ging goed 
tot we echt begonnen te eten. 

In verband met eventuele schadeclaims van 
de VU Mensa, kunnen we hier helaas geen 
beeldmateriaal afdrukken van de genuttigde 
maaltijd... Onze excuses...

Lotte Leegwater
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 ==================GECENSUREERD==================

12 zakjes zout en 6 zakjes peper later waren we wel klaar met eten. 

Al met al is het restaurant een ontzettende aanrader. De entourage is romantisch, het eten 
mals en sappig en niet te pittig, op de prijzen is korting te bedingen en je hebt geen last van 
opdringerige serveersters aan je tafel. 

Jij bent zo! Met jou verveel ik me geen moment en oh, ookal doe je geen moeite, jij bent zo! 

Klinkt mooi he? Zo herkenbaar en helemaal op rijm. Maar dat heb ik niet zelf geschreven, 
alle credits to Jeroen van der Boom. De held.
Heerlijk vind ik dat. Van die muziek die te volgen is. Niet te moeilijk, gewoon lekker geni-
eten en gaan. Muziek is vermaak en schoonheid zit in eenvoud. 
Nog zo’n voorbeeld. Jan Smit zingt in zijn nummer “Als de morgen is gekomen” (poëtische 
titel overigens) 

“Je vroeg me toen voor een dans; ik voelde dit is mijn kans
Het moest er maar van komen, we zweefden als in trance”

Geniaal! Kans, Trance, zo creatief.

Denk jij: “BULLSHIT!”? 

Denk jij bij het horen van Jan Smit of Jeroen van der Boom: “Dit kan ik beter!!” ? Ga dan 
vast oefenen voor het Mens-concert dat waarschijnlijk rond april plaats gaat vinden en laat 
dan zien dat jij het inderdaad beter kunt. Covers van artiesten als the Arctic Monkeys en 
Kate Nash zijn uiteraard van harte welkom! 

************************************************************************
“I bat that you llllook goodd onn tha dancelloor”

Heerlijk he? Dat accentje in de stemmen van die zogenaamde rage die Britpop heet. Ooh 
en dan die accentjes in de muziek, funky gitaartjes en gekke ritmische solootjes. En dan die 
teksten:   “Skeleton you are my friend
   But you are made of bone
   And you have got no esh and blood
   Running through you to help protect the bone “
Schreef Kate Nash ooit. Wat ze wil zeggen, geen idee. Heerlijk toch, dat je daar lekker 

   --- Advertentie---   -->   MuziekCie
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U know the drill! Gewoon maken die puzzel, het antwoord opsturen naar: mens-
anthropos@few.vu.nl. Wie weet wordt de volgende borrel nóg gezelliger! 

De PPPPPPPuzzel!!!!

zelf over na kan denken? Muziek moet niet voorgekauwd worden, het moet verrassend en 
creatief zijn en de luisteraar ruimte geven zijn of haar eigen inbreng te geven. 

Denk jij: “BULLSHIT!”? 

Denk jij bij het horen van the Arctic Monkeys of Kate Nash: “Dit kan ik beter!!” ? Ga dan 
vast oefenen voor het Mens-concert dat waarschijnlijk rond april plaats gaat vinden en laat 
dan zien dat jij het inderdaad beter kunt. Covers van artiesten als Jan Smit en Jeroen van der 
Boom zijn uiteraard van harte welkom! 
    *** Einde Bericht ***
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