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Lieve lezers, 

Helaas, het legendarische lustrum is voorbij. De tijd gaat ook veel 
te snel. Dit is alweer de tweede Anthropos van dit collegejaar. 
De eerste sneeuw is gevallen en het is tijd voor koppen warme 
chocolademelk met slagroom. En als je dan toch even de tijd 
neemt om daarvan te genieten, dan is dit je kans om terug 
te blikken op de novembermaand in deze ImMensspecial. 
Onder andere wordt het moordcomplot van de kroegentocht 
opgehelderd, worden de cursussen doorgelicht en kun je lezen 
over de iPod waarvoor werd gestreden tijdens de sportieve 
activiteit. Het eindfeest was natuurlijk onvergetelijk! Bij wijze van 
spreken dan, want ik mis nog delen van de avond… 
Ook de gebruikelijke artikelen zijn niet vergeten, en naast de 
kerstpuzzel kun je in dit nummer van een kerstverhaal genieten. 
We naderen de jaarwisseling, maar voor het zover is moeten de 
tentamens nog gemaakt worden. Daarom iedereen heel veel 
succes gewenst. Maar nu eerst, 
veel leesplezier!

Thomas

Woord van de
R e d a c C i e Tekst door: Thomas Koopman

Beste allemaal,

Hier is hij dan, de laatste Anthropos van het jaar 2010! Dit keer niet een normale editie, maar een dubbel 
uitgave. Dit vanwege het tienjarig bestaan van Studievereniging Mens.

Afgelopen november was het dan zover, de langverwachte lustrummaand. Het bestuur en de 
lustrumcommissie hebben er lang en hard aan gewerkt om er een succesvolle maand van te maken. Een 
maand vol met activiteiten; serieuze uren tijdens de salsa en interpersonal powercursus, avondjes die door 
gingen tot in de vroege uurtjes, dodelijke uren tijdens de weerwolfnacht, muzikale uren en nog veel meer. In 
deze Anthropos is alles te lezen over de activiteiten.

In de lustrummaand vond ook een studiegerelateerde activiteit plaats; het symposium met als titel “Fixing 
the Foetus”. Het was een goed georganiseerde dag met veel interessante praatjes. In deze editie van de 
Anthropos zijn ook interviews met aanwezigen te lezen.

Het einde van het jaar betekent ook het afronden van de taken van elk bestuurslid. Het is nu onder andere 
de grootboeken op orde brengen, het beleidsplan doorlopen en dan kan op de komende ALV het stokje 
definitief overdragen worden aan het nieuwe bestuur.
Het was een leerzaam, leuk, gezellig, spannend en soms hectisch jaar. Er is gekookt voor de leden voorafgaand 
aan de borrels, de Menskamer heeft een grote opknapbeurt gekregen in de zomervakantie, de traditionele 
Menslunches zijn gehouden, elke maand is een nieuwsbrief naar de mailboxen gestuurd, te veel om even op 
te noemen eigenlijk. Op ons wacht dan nog het Nieuwjaarsgala waar het nieuwe jaar ingeluid gaat worden 
met een toost. 
Inmiddels is het kandidaatsbestuur samengesteld door de sollicitatiecommissie en worden de opvolgers al 
vol enthousiasme ingewerkt. Wil je weten hoe het tiende bestuur het jaar heeft afgerond en kijk je uit naar 
de plannen van het elfde bestuur, kom dan naar de WisselALV die plaatsvindt in één van de eerste weken van 
2011 en laat je stem horen! Niets is belangrijker voor een bestuur dan feedback van leden.

Voor nu alvast gezellige kerstdagen en een fijne jaarwisseling gewenst.

Namens het bestuur,

Evelyn
Penningmeester

Woord van het
B e s t u u r Tekst door: Evelyn Lobeek

REPROGRAFIE

Advertentie
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blikken niet verbergen. Hopelijk wordt dit over 
een tijdje anders. De fSr is bezig met een advies 
waarin we ernaar streven om alle collegestof in zes 
weken gepresenteerd te krijgen zodat de zevende 
week vrij blijft voor herhaling, samenvatting, 
oefententamens, vragenuurtjes of een andere 
invulling als voorbereiding voor het tentamen. Op 
deze manier wordt voorkomen dat je de vrijdag 
van de zevende week nog nieuw stof krijgt terwijl 
het tentamen op de maandag of dinsdag daarop 
gepland staat. 
 
De eerste periode is al een tijdje voorbij en we zijn 
volop bezig met de tweede. Ieder van ons ervaart 
een vak op zijn eigen manier en bij sommige vakken 
hebben we tips die we graag met anderen willen 
delen. Dit kan! Op de EGO gids van de fSr kun je al 
je commentaar kwijt over vakken. Vergeet het niet 
in te vullen, op deze manier help je anderen en kun 
je zelf ook handige tips vinden over jouw vakken. 
De EGO gids is te vinden op ego.few.vu.nl.
 
Al het bovenstaande is voortgekomen uit klachten 
en ideeën. Heb jij zelf een idee of een klacht, loop 
er dan niet mee maar deel het met ons. Wij zijn 
te bereiken via fsr@few.vu.nl maar je kunt ook 
langskomen op M154 als de deur open staat, en 
anders elke woensdagpauze. Vergeet niet om je te 
enrollen voor de facultaire studentenraad FEW op 
BlackBoard.

Een woord 
vanuit de fSr Tekst door: Jasmin Moneer

De facultaire studentenraad (fSr) is een orgaan, 
bestaande uit studenten die tussen de exacte 
student en het bestuur van de faculteit staan. Al 
jullie belangen, wensen en klachten proberen 
wij te vertalen in een advies naar het bestuur en 
andersom kijken wij met het faculteitsbestuur 
mee naar wijzigingen en vernieuwingen binnen 
de faculteit en universiteit waarbij we kritische 
kanttekeningen zetten daar waar het invloed heeft 
op de student. Een overzicht van waar we op het 
moment mee bezig zijn:
 
De BlackBoardsite is het communicatiemiddel 
tussen docent en student. Wij vinden het erg 
belangrijk dat studenten op een gemakkelijke 
manier informatie kunnen vinden over een vak. 
Voorbeelden hiervan zijn de studiehandleidingen 
met informatie als inhoud en opbouw van een vak, 
en contactgegevens van de docent zodat studenten 
direct kunnen zien met wie ze contact op moeten 
nemen als ze bepaalde vragen hebben over het vak. 
Bovendien vinden sommige studenten het prettig 
als een docent van te voren zegt welke stof de 
komende colleges behandeld zal worden en welke 
presentaties gebruikt zullen worden, zodat men de 
hand-outs eventueel kan meenemen. Met andere 
woorden, elke student heeft zijn eigen behoeften 
en wensen wat betreft het gebruik van BlackBoard. 
Op dit moment zijn wij bezig om al deze punten 
te verzamelen zodat we het kunnen presenteren 
aan docenten. Uit eerdere gesprekken is namelijk 
gebleken dat docenten gewoon niet weten hoe 
studenten het gebruik van BlackBoard het liefst 
zien. Heb jij een aanvullende suggestie over de 
informatie die je op BlackBoard wil hebben, stuur 
dan een mailtje naar fsr@few.vu.nl, dan kunnen 
we het meenemen.
 
Een periode met vier verschillende vakken is bij 
MNW een normaal beeld. Dat we het zo druk 
hebben, nemen we onszelf kwalijk omdat we zelf 
voor MNW hebben gekozen. De tijdnood die we 
hebben vlak voor de tentamens is ook onze schuld 
want we hadden beter moeten plannen. Als we 
van een ander horen dat die een week vrij heeft 
voor de tentamens, dan kunnen we onze jaloerse 

Na het minisymposium was het tijd voor een korte 
pauze, waarna de zaal volstroomde met nog meer 
belangstellenden. Na het koffieintermezzo was het 
namelijk tijd voor de afscheidsrede van Pim. Hierin 
liep Pim door de jaren heen en beschreef hoe hij 
van het onderzoek in het onderwijs was gerold. 
Natuurlijk werd er ook even bij MNW stilgestaan en 
waren wij  Elvira, Evelyn, Janneke en ik  dan ook 
erg trots dat we hier het tiende bestuur van Mens 
mochten vertegenwoordigen. Echter waren wij 
niet de enige aanwezige MNW’ers. Er waren nog 
meer studenten MNW, leden en alumni van Mens 
aanwezig. 

Na zijn afscheidsspeech werd Pim nogmaals 
toegesproken en toen was het tijd voor de receptie. 
Janneke had met behulp van inzendingen van oude 
bestuursleden een prachtig boek gemaakt over 
Mens door de jaren heen en Pims rol hierin. Tijdens 
de receptie hebben we dit aangeboden en konden 
nog voor een keer met z’n allen op de foto met Pim 
Mager.

Het afscheid 
van: Pimpromtu Tekst door: Danique Barten

Iedere MNW’er kent ongetwijfeld de naam ‘Pim 
Mager’. Hetzij vanwege de colleges inleiding MNW, 
hetzij vanwege betrokkenheid bij de oprichting van 
MNW. 

De novembermaand 2010 is niet zomaar voorbij 
gegaan. Het zal niemand meer zijn ontgaan dat wij 
ons 10jarig bestaan vierden. Maar dit feest had 
nooit plaatsgevonden als Mens niet zou bestaan. 
Sterker nog, Mens zou niet hebben bestaan zonder 
MNW. Een jaar geleden namen we al afscheid van 
Rob Heethaar en ook dit jaar verliet onze andere 
‘papa’, Pim Mager, de VU. 

Op 1 november mochten wij Pim nog uitnodigen om 
ons lustrum te openen op de Big 10 lustrum borrel. 
5 November was het onze beurt om naar Pim toe te 
gaan. En niet voor zomaar iets; Pim neemt afscheid 
van de Vu. 

De dag startte om 13.00u met een minisymposium 
over “Gist als model voor Moleculaire Geneeskunde”. 
Pim Mager is namelijk ook ooit begonnen als 
student en onderzoeker en heeft van toen tot nu 
vele anderen enthousiast gemaakt voor onderzoek 
en veel nieuw talent ontdekt. Gist was jarenlang 
Pims onderzoeksveld en stond daarom op deze dag 
centraal. Prof.dr. J. Winderickx uit Leuven beet het 
spits af, gevolgd door Prof.dr. J.H. de Winde van de 
TU Delft en  de voor ons bekende docenten  Dr. J.C. 
Vos en Dr. M.H. Siderius.
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Een woord 
vanuit de OLC Tekst door: Mike van Rijssel

Het nieuwe collegejaar is alweer een maandje 
of drie bezig en dus hebben wij met de OLC ook 
onze eerste vergadering weer achter de rug. Eerste 
vergadering pas? Ja, we zijn iets later begonnen 
dan normaal, omdat heel lang onbekend was wie 
er van de docentleden in de OLC bleven en wie er 
dus nieuw benoemd zouden worden. Hier volgt 
een update.
 
Ook dit jaar zullen we ons weer gaan buigen 
over de evaluaties en panelgesprekken. Even in 
’t kort hoe dit gaat: Na een tentamen vul je zo’n 
formulier met van die vakjes in. Die formulieren 
gaan naar het onderwijsbureau en zij maken hier 
een samenvatting (een soort grafiekje) van. Ook 
alle opmerkingen die je op de achterkant schrijft 
komen daarin te staan. Daarna houden wij per 
semester evaluatiegesprekken met ieder jaar. 
Hierbij schrijven we zelf een samenvatting van 
jullie reacties. Deze twee samenvattingen worden 
gebundeld tot één reactie en die gaat namens de 
OLC naar de docent(en) van het betreffende vak. 
Zij kunnen dan ook nog hun reactie geven. Aan de 
hand van jullie input en de reactie van de docent 
hierop bepalen we of er een gesprek met die 
docent moet komen, of een vak aangepast moet 
worden en of er misschien andere acties nodig zijn. 
Nieuw bij dit alles is dat we ook gaan controleren 
op samenhang tussen vakken. We stellen alle 
reacties, op formulieren na tentamens of tijdens 
de panelgesprekken, dus zeer op prijs!
 
Daarnaast zullen we kijken welke consequenties 
er zullen komen als gevolg van de invoering van 
het bindend studieadvies (dat wordt volgend jaar 
ingevoerd) en, nog iets verder weg, de harde knip. 
Ook zullen we in de loop van februari en maart 
gaan vaststellen hoe het curriculum van volgend 
jaar eruit zal gaan zien.
 
Dan over de studentleden: Allereerst is Noortje 
Peters, die vorig jaar nog in de OLC zat, een master 
buiten MNW gaan doen, waardoor ze niet langer 
lid mocht blijven. Thomas Brouwer heeft haar 
vervangen en hij is erg enthousiast begonnen als 
studentlid uit de master. Daarnaast zijn Anke Deuss 

en ik zijn de studentleden en is Esther Bron dit jaar 
studentadviseur. Lizeth Sloot is gestopt met haar 
rol als adviseur, na 5 jaar in de OLC. Ook hebben we 
Sophie Martini uit het eerste jaar bereid gevonden 
om ons te versterken als adviseur. Ik wil Noortje 
en Lizeth hartelijk bedanken voor hun inzet in de 
afgelopen jaren en ik heet Thomas en Sophie van 
harte welkom!
 
We starten dit jaar ook met een nieuwe voorzitter, 
Theo Faes, die jullie misschien wel kennen (of 
anders gaan kennen) van het project Zenuwwerk, 
zijn vakken in de MNW-minor, of mastervakken 
bij Medical Physics. Nico Vermeulen is gestopt 
omdat hij afdelingshoofd bij Scheikunde & 
Farmaceutische Wetenschappen is geworden. De 
nieuwe docentleden zijn Freek Ariese (scheikunde) 
en Mathisca de Gunst (wiskunde).
 
Zoals je kunt lezen, hoeven we ons dus niet te 
vervelen dit jaar. Ik heb er in ieder geval zin in!
 
Groetjes,
 
Mike

Achter de schermen
bij de 1stejaarsCie Tekst door: Thomas Koopman

De EerstejaarsCie is weer een nieuwe commissie 
dit jaar. Het is een commissie van eerstejaars 
voor eerstejaars. 
Ikzelf zit ook in 
de commissie. 
We worden 
geholpen door 
twee tweedejaars-
coaches: Elias 
en Marjolein. 
M a r j o l e i n 
beantwoordde een 
aantal vragen.

Hoe is de EerstejaarsCie ontstaan en met welk doel? 
De EerstejaarsCie is ontstaan om ervoor te zorgen 
dat eerstejaars zich wat meer betrokken voelen bij 
de vereniging en om ervoor te zorgen dat de groep 
niet uit elkaar valt.

Wie zitten er in de commissie en wat doet de 
commissie zoal?

De commissie bestaat uit zes eerstejaars, namelijk 
Janita, Julia, Menne, Renata, Simon en jij, en 
de twee coaches, Elias en ik. We organiseren 
activiteiten voor (voornamelijk) eerstejaars. Zo zijn 
eerstejaars met een groepje uit eten geweest na de 
eerste tentamenweek. Tijdens het lustrum hebben 
we ervoor gezorgd dat mensen gemakkelijk een 
slaapplek konden krijgen. En deze maand is er een 
Sinterklaasactie. Het is vooral de bedoeling dat de 
activiteiten van de vereniging bij de eerstejaars 
gepromoot worden.

Mogen ouderejaars ook op de activiteiten komen?

Uiteraard zijn de ouderejaars ook welkom op onze 
activiteiten. Dan komen de eerstejaars ook in de 
hele groep mensen van de vereniging terecht.

Is het de bedoeling dat de commissie blijft bestaan 
of houdt deze op als het doel is bereikt?

Het is leuk als de commissie dit soort activiteiten 
blijft organiseren. Ook als de eerstejaars al een 

leuke actieve groep vormen.

Zijn de activiteiten een succes, wordt het doel een 
beetje bereikt?

Het etentje was wel geslaagd en ook de lijst met 
slaapplekken was handig. Dus het doel wordt wel 
bereikt.

Wat is je mening over alle eerstejaars, zijn ze wat 
actiever dan gemiddeld? En komt dat door de 
commissie?

Dat is moeilijk te zeggen want ik ben zelf pas 
tweedejaars, maar ik denk dat deze groep ongeveer 
gelijk is aan ons jaar. Alleen is ons jaar later wel uit 
elkaar gevallen, er zijn nu nog welgeteld vier actieve 
leden over. Dus het is aan de EerstejaarsCie de taak 
om dat te voorkomen.

Hoe vind je dat de eerstejaars in de commissie het 
doen?

De eerstejaars zijn enthousiast en dat blijkt ook wel: 
ze regelen dingetjes en komen met ideeën, en de 
acties zijn ook een succes.

Zou deze commissie een goede standaard zijn voor 
de komende jaren?

Ja, ik denk het wel. De eerstejaars hebben ons als 
coaches straks niet meer nodig, en als twee leden 
van de huidige commissie dan volgend jaar als coach 
optreden, zou dat een mooie cirkel vormen.

Ons mailadres is menseerstejaars@few.vu.nl. 
Heb je een leuk idee, dan kun je ons altijd mailen. 
Nu je weet wie we zijn kun je ons natuurlijk ook 
persoonlijk aanspreken.
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klaar bij Radiotherapie, waar hij zijn minorstage 
deed. Nu doet hij zijn majorstage bij Johannes de 
Boer en houdt hij zich bezig met OCT. 
 
Gerardo wil na het afronden van zijn master 
waarschijnlijk gaan promoveren. Hij weet nog 
niet precies wat, maar in ieder geval iets met 
Medical Physics. Waar weet hij ook nog niet, alles 
opties staan nog open, ook het buitenland. Hanna 
is erg aan het twijfelen of ze klinisch fysicus wil 
worden. In IJsland werkte ze al anderhalf jaar op 
de afdeling radiotherapie en deed ze eigenlijk de 
werkzaamheden van de klinisch fysicus, maar het 
beroep zelf bestaat daar niet. Een paar maanden 
geleden wist ze zeker dat dat was wat ze wilde en 
startte ze met Nederlands leren. Maar toen begon 
ze toch weer te twijfelen. Nu zijn alle opties weer 
open. Misschien gaat ze wel promoveren. 
 
Deze internationale studenten kunnen het volgen 
van een master in een ander land zeker aanraden! 
 
Esther Bron

Gerardo en de nieuwe Truebeam 
LINAC van de afdeling Radiotherapie 
in het VUmc. De scanner werd op 
dat moment opgebouwd, vandaar 
dat de buitenkant eraf is.

bedoelt…” 
 
Het studeren in Nederland bevalt de internationals 
wel. “Al is het soms wel lastig”, grapt Gerardo, “met 
al die afleidingen in Amsterdam.” Het systeem is ook 
wel iets anders dan Gerardo gewend is. In zijn vorige 
studie waren de vakken een semester lang en waren 
er geen mogelijkheden voor hertentamen. Als je 
zakt, moet je gewoon het hele vak overdoen. Hanna 
en Gerardo houden erg van fietsen. Hanna: “In 
IJsland kon dat gewoon niet. Ik woonde 10 kilometer 
van mijn werk. Heen fietsen zou op zich nog wel 
kunnen, maar terug was bijna onmogelijk door het 
hoogteverschil.” Iets anders dat hen opvalt aan de 
Nederlandse cultuur zijn de begroetingsrituelen. 
Hanna: “I think three kisses are way too much”. Zelf 
is ze gewend om één zoen te geven of helemaal 
geen zoenen. Gerardo verschilt daarin duidelijk 
van mening: het zoenen bevalt hem wel. Beiden 
gaan hier voornamelijk met andere internationale 
studenten om, maar ook wel met Nederlanders. 
Gerardo: “I keep it international, but my best friend 
here is Dutch”.
 
Op het moment zijn Gerardo en Hanna aan het 
tweede jaar van hun master bezig. Hanna is haar 
minorstage bij Nucleair Geneeskunde en PET 
Research in het VUmc aan het afronden en start 
daarna haar eindstage bij Radiotherapie, waar ze 
onder supervisie van Wilco Verbakel drie algoritmen 
voor longbestraling gaat vergelijken. Gerardo is net 

I n t e r n a t i o n a l s
@ MNS Tekst door: Esther Bron

Sinds vorig jaar studeren er niet 
meer alleen Nederlanders Medische 
Natuurwetenschappen, ook 
internationals hebben de studie 
ontdekt. In september 2009 begonnen 
de eerste twee internationale 
studenten aan de master Medical 
Natural Sciences: Gerardo Dibildox 
Ramos uit Mexico en Hanna 
Henrysdóttir uit IJsland. Reden voor de 
Anthropos om ze uit te nodigen voor 
een interview. 
 
Hanna en Gerardo hebben allebei een 
bachelor Natuurkunde gevolgd in hun 
thuisland. Gerardo deed daarna ook 
nog een Master in Finance en werkte 
een aantal jaren in de financiën. Via 
zijn werk kwam hij ook in Nederland 
terecht, maar na een paar jaar werd hij het bekijken 
van spreadsheets spuugzat. Gerardo en Hanna 
waren altijd al geïnteresseerd in geneeskunde. 
Daarom maakten ze de stap naar Medical Physics. 
Op de vraag waarom ze Nederland hebben 
gekozen, antwoordt Gerardo lachend: “For the 
lovely weather!” Maar nee, dat meent hij niet: hij 
is hier gekomen voor zijn werk. Hanna wilde na 
haar bachelor verder studeren, maar dit was in 
IJsland niet mogelijk in de richting van de medische 
natuurkunde. Voor haar was de keus toen tussen 
Zweden en Nederland; ze wilde wel in WestEuropa 
blijven. Uiteindelijk werd dat dus Nederland. 
Hoewel ze hier nog nooit was geweest, heeft ze 
toch altijd iets met Nederland gehad. Aangekomen 
in Nederland bleek ze niet erg origineel: “There are 
tons of Icelanders here!”
 
Gerardo heeft voor MNW gekozen, omdat hij weg 
wilde uit de wereld van de financiën en een nieuwe 
uitdaging zocht. Voordat hij ging studeren, twijfelde 
hij al tussen natuurkunde of geneeskunde. Dat 
werd dus natuurkunde. Maar nu hij opnieuw ging 
studeren greep hij de kans om deze twee interesses 
te combineren en vond hij MNW. Hanna was tijdens 
haar bachelor in IJsland penningmeester voor de 
studentenvereniging van natuurkunde en wiskunde. 

In deze rol was ze betrokken bij het opzetten van 
een fMRIproject. Vanaf toen is bij haar de interesse 
voor de het toepassen van natuurkunde in de 
geneeskunde gekomen.
 
Is MNW wat ze ervan verwacht hadden? Gerardo: 
“Eigenlijk wel. Ik had een onderzoeksgerichte 
studie verwacht en dat is het ook. Ik vind vooral 
de samenwerking met het VU medisch centrum 
goed. De meeste vakken waren goed, andere wat 
minder. Je leert in de vakken toch van veel dingen 
een beetje, de stages zorgen voor meer verdieping.” 
 
Hanna en Gerardo vinden dat de zaken voor 
internationale studenten goed geregeld zijn op de 
VU, maar ze hebben ook nooit echt problemen 
gehad. Ook binnen de studie wordt er goed rekening 
mee gehouden. De meeste docenten doen erg hun 
best de internationale studenten erbij te betrekken. 
Hanna: “Alleen bij het eerste college van Physics of 
Life vroeg de docent in het Nederlands of er iemand 
geen Nederlands sprak. Daar kreeg ik dus niets 
van mee, totdat de andere studenten de docent 
vertelden dat ik geen Nederlands sprak.” Gerardo: 
“Wat ik ook wel grappig vind, is dat sommige 
mensen vragen ‘Are you English?’. ‘No, I am not 
British,’ maar ik spreek geen Nederlands als je dat 
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Kabouters

In een kring zitten 25 kabouters. Elk heeft een puntmuts op die of rood of geel is. De kabouters zien alle 
mutsen behalve die van zichzelf en weten dat er van beide kleuren minstens 1 is. Verder zijn de kabouters 
uiterst slim, niet erg spraakzaam en communiceren onderling ook niet (op welke manier dan ook). 
De kerstman komt binnen en vraagt de kabouters: “wie kan mij met 100% zekerheid vertellen dat hij een 
gele muts op heeft?”

.........  

Geen kabouter geeft antwoord. De kerstman vraagt voor de tweede maal: “Wie kan mij met 100% 
zekerheid vertellen dat hij een gele muts op heeft?”

Maar weer zwijgen alle kabouters. Voor de derde maal vraagt de Kerstman; “Wie kan mij met 100% 
zekerheid vertellen dat hij een gele muts op heeft?” Deze keer steken resoluut een aantal kabouters 
hun vinger in de lucht ter beaming van zijn vraag. Ben jij net zo slim als de kabouters en weet jij hoeveel 
kabouters er een gele muts dragen?

R a a d s e l s :
Boer & Kabouters Tekst door: Tess Schoneveld

Boer, wolf, schaap en witlof

Een boer die al een aantal dagen aan het reizen is samen met zijn wolf, schaap en een partij witlof komt 
aan bij een rivier. Hij wil de rivier graag oversteken maar hier heeft hij een bootje voor nodig. Na enig 
zoeken aan de waterkant, vindt hij een bootje. Maar er is een probleem! Dit bootje is te klein om met zijn 
allen in een keer over te steken. De boer kan maximaal een ding meenemen, dus óf de wolf, óf de partij 
witlof, óf het schaap.  
Maar er is nog een probleem! De wolf eet het schaap op als de boer ze alleen achter laat. En het schaap 
eet de partij witlof op als de boer er niet bij is.  
 
Hoe komt de boer aan de overkant met zijn dieren en de partij witlof zonder dat er iets opgegeten wordt?

De boer neemt eerst het schaap mee naar de overkant, hij zet deze daar neer en vaart dan terug. Dan 
neemt hij de wolf mee, zet deze op de kant en neemt het schaap weer mee terug. Als hij dan weer bij de 
kant is zet hij het schaap weer neer en neemt de partij witlof mee. Als laatste haalt hij het schaap weer op.

uit te rusten van de colleges en de stof even te 
laten bezinken. Ze zijn gedwongen rond te dolen 
op de universiteit. Na lang bedelen en zeuren blijkt 
een man van facilitaire zaken nog wel een ruimte 
in de kelder over te hebben. Hier kan de Medisch 
Natuurwetenschappelijke Studievereniging, Mens, 
zich vestigen. De ruimte moet wel gedeeld worden 
met de muizen die daar al wonen. Sinds de dag van 

de oprichting schijnt een heldere ster recht boven 
de VU.
 
Nu de studie eenmaal daadwerkelijk is opgericht 
en de studievereniging een plekje heeft, moeten 
er nog studenten komen. Docenten gingen naar 
voorlichtingsbijeenkomsten om te verkondigen dat 
de nieuwe studie was opgericht. Studenten kwamen 
eerst in kleine getale, maar in de loop der jaren met 
steeds meer MNW studeren.

De geboorte
van Mens Tekst door: Bregtje Hermans

Een zeer vrije vertaling van het oorspronkelijke 
kerstverhaal: De geboorte van Mens.

We schrijven het jaar 2000 n.C.. Als in een visioen 
verschijnt een soort van engel aan dhr. Pim Mager. 
Meneer Mager schrikt zich een ongeluk: wat is 
dit voor verschijning? De engel stelt hem echter 
gerust en brengt hem de volgende boodschap: hij 
moet een nieuwe studie op gaan richten. 
Een studie die de bètawetenschappen 
zal combineren met de geneeskunst. De 
studie zal Medische Natuurwetenschappen 
heten. Eerst is meneer Mager nog bang: 
zomaar een nieuwe studie oprichten, dat 
kan toch niet? Maar gedurende het visioen 
wordt hem steeds duidelijker dat dit een 
fantastisch plan is. Als het visioen over 
is, gaat meneer Mager dan ook naar 
professor Heethaar en vertelt hem zijn 
plan. Ook meneer Heethaar is eerst 
sceptisch, maar al snel overtuigd 
van het idee. Samen gaan ze aan de 
slag om met andere docenten het 
curriculum uit te werken.
 
Het curriculum krijgt langzaam 
vorm. Docenten worden gevonden 
voor vakken als Calculus, Medische 
Fysiologie en verschillende projecten. 
Als de studie bijna klaar is, moet, net 
als bij alle nieuwe studies, de lange weg 
naar het universiteitsbestuur afgelegd 
worden. De heren Mager en Heethaar 
gaan op de koffie bij het bestuur. Alle 
boeken, syllabussen en natuurlijk het 
zelfontworpen hart van meneer Heethaar 
zijn te zwaar om te dragen. Aangezien met een ezel 
door de VU lopen niet zo handig is, nemen ze een 
karretje mee om al hun mooie plannen te vervoeren. 
Gelukkig blijkt het bezoek aan het bestuur slechts 
een formaliteit: Medische Natuurwetenschappen 
mag er komen. Er is echter een groot probleem: 
voor nog een nieuwe studievereniging is geen 
plaats binnen het FEW gebouw. Alle ruimtes zijn al 
vergeven. De nieuwe studenten staan al nagenoeg 
op de stoep maar ze zullen geen plek hebben om 

Uitleg: Boer, wolf, schaap en witlof



Anthropos

14

December 2010

15

MNW’ers op de
arbeidsmarkt Tekst door: Esther Bron

Pleuni Hooijman heeft dit jaar haar master Medical 
Natural Sciences afgerond en maakte daarna deel 
uit van De Nationale DenkTank. Wat is dat? Lees 
verder!
 
Welke master heb je gedaan? 

Ik ben begonnen met de mastertrack Complex 
Systems (die heet tegenwoordig Physics of Life), na 
een jaar ben ik geswitcht naar Medical Physiology, 
want toen werd die master voor het eerste jaar 
ingevoerd.
 
Je werkt nu bij De Nationale DenkTank. Kun je 
uitleggen wat dat is?

De Nationale DenkTank is voor mijn geen echt 
werk, ik doe mee aan het jaarlijks terugkerende 
project van de Stichting De Nationale DenkTank. 
Het doel is het stimuleren van innovatie door 
een multidisciplinair netwerk te creëren van 
ondernemende en creatieve mensen. De stichting 
brengt talent bij elkaar met een brede blik en 
maatschappelijke interesse en stimuleert ze om 
buiten de bestaande kaders te denken. Het netwerk 
vormt een brug tussen overheid, wetenschap en 
bedrijfsleven, en bevordert kruisbestuiving tussen 
verschillende disciplines.
De DenkTank wordt structureel ondersteund door 
onder andere de Universiteit van Amsterdam, 
Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit, 
McKinsey & Company, De Baak, YER, De Brauw 
Blackstone Westbroek, Menzis, Studelta, Newcom 
Research & Consultancy, Sp!ts en de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
 
Wat is de opdracht waar jullie nu bij De Nationale 
Denktank aan werken?

Dit jaar worden perspectieven onderzocht om het 
vertrouwen tussen burgers en publieke instanties te 
verbeteren. In de eerste zes weken werd duidelijk 
in kaart gebracht wat de problemen zijn en in de 
laatste twee maanden werden de oplossingen 
ontwikkeld. Het vraagstuk werd onderzocht op de 
terreinen politie, rechtspraak, wetenschap en beleid, 

pensioenen en het vertrouwen van de overheid in de 
burger. Honderden ambtenaren, wetenschappers, 
politiemensen en rechters hebben deelgenomen aan 
het onderzoek. Daarnaast is een bevolkingsenquête 
uitgevoerd. Op het Expertforum, zaterdag 2 oktober 
in Haarlem, werden de bevindingen voorgelegd aan 
genodigde experts. Daarna zijn we van start gegaan 
met het ontwikkelen van concrete oplossingen. Op 
13 december presenteren we het eindrapport.
 
Hoe ben je aan deze opdracht gekomen? Heb je 
gewoon gesolliciteerd op een vacature?

Het kwam een beetje toevallig op mijn pad. Ik 
geloof dat ik ergens op een website erover gelezen 
had en me toen herinnerde dat Louis, een oud
promovendus van de groep van Ger Stienen, er ook 
aan mee heeft gedaan. Ik heb hem gebeld en kwam 
er toen via via achter dat nog wat meer bekenden 
dit hadden gedaan. Toen begon de selectie: die was 
heel heftig en leek sprekend op de sollicitaties die 
ik nu loop voor mijn verdere loopbaan. Hiervoor 
moest ik mijn CV, cijferlijsten en een motivatiebrief 
opsturen. Toen waren er enkele rondes met 
assessments en gesprekken.
 
Heb je leuke collega’s? 

Ja, het is een superleuke groep! Iedereen is 
geselecteerd op basis van intellectuele capaciteiten, 
interpersoonlijke vaardigheden, creativiteit en 
maatschappelijke interesse. Net als de vorige jaren 
is een zeer multidisciplinair team samengesteld. 
De achtergrond van de deelnemers loopt uiteen 
van Experimentele Natuurkunde tot Internationale 
Betrekkingen en van Econometrie tot Fiscaal Recht. 
De jongste van de groep is 22, de oudste 29.
 
Verdient het goed? Maak je veel uren? 

Je krijgt je woning, telefoon en reiskosten vergoed 
en daarnaast een kleine vergoeding die je zelf mag 
besteden. Maar het kost je eerder geld dan dat je 
er aan verdient. En we maakten zeker lange dagen, 
een 60urige werkweek was geen uitzondering. 
Maar je krijgt er heel veel voor terug: de ervaring, 

ik houd alle opties nog even open.
 
Vind je dat er een volgend jaar weer een MNW’er 
mee moet doen?

Ja! Iedereen mag maar één keer mee doen, dus 
helaas kan ik zelf niet nog een keer, maar ik denk 
dat MNW’ers er met hun brede exacte achtergrond 
helemaal op hun plek zijn.

Pleuni’s groep bij de Nationale DenkTan

het netwerk, de gave dingen zoals al de interviews 
op de ministeries, alle mensen die je mag spreken 
die je normaal nooit zou tegenkomen, alle diners en 
stapavonden, de enorme boost aan kennisvergroting 
en je ontmoet superleuke mensen.
 
Hoe bevalt je deelname aan De Nationale DenkTank?

Het bevalt me top! Ondanks dat het flink aanpoten 
is, vooral omdat je tussen zoveel succesvolle 
mensen zit waarbij je jezelf wel echt moet blijven 
bewijzen, was het een toptijd die ik nooit had 
willen missen. Het onderwerp 
van dit jaar staat natuurlijk 
vrij ver af van Medische 
N a t u u r w e t e n s c h a p p e n , 
waardoor ik er extra veel van 
geleerd heb.
 Weet je al wat je hierna 
wilt gaan doen? Onderzoek, 
bedrijfsleven? 

Ik heb wat dingen lopen bij een 
voedingsmiddelenbedrijf, een 
ander consumergoodsbedrijf 
en bij TNO, maar de DenkTank 
is pas net klaar dus heb 
nog weinig tijd gehad voor 
solliciteren. Ook overweeg ik 
nog een promotie te doen, dus 

… Geertens baardhaar langer was dan het haar op zijn hoofd?
… Danique een hap boter nam, omdat ze dacht dat dit kaas was?
… Marjolein goed singstar zingen kan?
… Robin echt niet van karaoke houdt?
… de mannen van de Men’s night uiteindelijk een mannelijke stripper hebben gezien?
… zij dit stiekem toch best leuk vonden?
… Rick de hik krijgt als hij te veel drinkt?
… Bob Britt meeneemt op hele spannende dates?
… Bob hierbij soms wel even de openingsdagen vergeet te checken?
… Danique helemaal geen last had van haar kaken na Kingsize?
… Britt over een crowdsurfingtalent beschikt? 
… Sander ’s ochtends in desparate need of gel is?
… Geerten eerst alleen voor de aprés-ski mee op wintersport wilde?
… Geerten nu alsnog met Marjolein en Danique in het beginnersklasje snowboarders start?

Wist je 
dat... Tekst door: de roddeltantes van MNW
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S y m p o s i u m :
Fixing the Foetus Tekst door: Mike van Rijssel en Danique Barten

Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik was er 
toch erg nieuwsgierig naar. Al vanaf het begin dat 
ik ervan hoorde. Maar ik had ook zo mijn twijfels. 
Dat onderwerp, kun je daar als MNW’er echt iets 
mee? Is dat voor mannen ook wel interessant?

Ik heb het natuurlijk over het symposium Fixing 
The Foetus op 23 november (de dinsdag in de 
vierde lustrumweek). Al halverwege de inleiding 
door professor Lafeber waren al mijn twijfels 
weggenomen. Dit beloofde een zeer interessante 
dag te worden! En achteraf was dat het, wat mij 
betreft, zeker. Samen met Danique heb ik die 
dinsdag verschillende mensen gevraagd naar hun 
mening over de dag.

Kirsten Broeze, Eerstejaars 
studente MNW.
“Ik had vooraf eigenlijk 
geen verwachtingen van 
het symposium. Daardoor 
had ik ook eigenlijk niet 
verwacht dat ik het boeiend 
zou vinden. Ik kan niet de 
hele tijd mijn aandacht 
erbij houden, omdat ik erg 
last van mijn rug heb en 
niet lang kan zitten. Maar ik 
vind het interessant om al 

die onderzoeken zo te zien. 
De posteropdracht vond ik lastig. Met mijn groepje 
had ik namelijk het onderwerp ‘bioinformatica’. Dit 
onderwerp strookt niet echt met zwangerschap, 
dus dat was een beetje demotiverend. Maar bij 
een ander onderwerp was het wel leuker geweest. 
Ik ben nog steeds blij dat ik 
MNW studeer. Het is zeker 
het leukste van alle andere 
studies die ik bekeken heb. 
Toch denk ik nog niet heel 
ver vooruit naar later, dit 
onderzoek zie ik mezelf dan 
ook nog niet doen.”

Sander Dopp, tweedejaars 
student MNW

“Van te voren dacht ik: ‘Ah, saai luisteren en dat 
een hele dag.’ Ik had dus verwacht dat het suf zou 
zijn, maar het is veel leuker dan verwacht. Ik ben 
dus blij verast. Er worden veel dingen verteld die mij 
boeien. Het tweede praatje, van dr. Oepkes, over 
invasieve foetale behandelingen, vond ik tot nu toe 
het interessantst. Ook het openingsverhaal vond ik 
leuk. De dagvoorzitter doet het erg goed, een toffe 
gast. Het doen van onderzoek trekt me wel meer 
nu.”

Bregtje Hermans, 
vierdejaars studente 
MNW en voorzitter van de 
symposiumcommissie. 
“Ja, het symposium verloopt 
goed. Misschien op een paar 
technische mankementjes 
na. Maar ik ben erg tevreden. 
Ik vind dat alle sprekers een 
leuke afwisseling hebben 
met enerzijds praatjes en 

anderzijds ook grafieken. Zo worden we als MNW’ers 
wel uitgedaagd. Ik ben benieuwd wat prof. dr. Feitz 
straks nog gaat vertellen, want daar weet ik nog niet 
veel van. Verder heb ik geen favoriet praatje, ik heb 
overal naar uit gekeken. De voorbereidingen zijn 
goed verlopen. Sponsoren zoeken was het moeilijkst 
(Bregtje kent het – inmiddels standaard – praatje 
nog uit haar hoofd), maar we hebben de begroting 
gehaald.”

Judith Vos, derdejaars 
studente Gezondheid&L
evenswetenschappen. 
“Ik loop momenteel stage 
verloskundewetenschap. 
Ik wilde meer informatie 
over alles rondom de 
foetus, dus toen ik in 
de medische faculteit 
de poster van Fixing 
The Foetus zag hangen, 
dacht ik meteen: 
‘daar moet ik heen!’ Tot nu toe is het symposium 
volgens verwachting. Het is interessant om meer 

uitgebalanceerd dieet. 
Fixing The Foetus slaat precies aan op wat ik leuk 
gevonden heb (en nog steeds leuk vind). Alles 
met een technisch natuurkundige invalshoek 
boeit me. Dit dreigt verloren te gaan in de huidige 
geneeskundestudie. MNW’ers hebben meer het 
patroon van de vroegere geneeskundestudie. Ik 
vond alle sprekers leuk. Zo vond ik het onderzoek 
van Leiden (‘Invasieve foetale behandelingen’, Dr. 
D. Oepkes) interessant en ik vond het knap wat 
ze in Utrecht (‘Ultrasound and MRI assesment of 
fetal & neonatal brain development’, dr. Pistorius 
& dr. Benders) deden, wat veel betekent voor de 
toekomst van kinderen. 
Ik vind het heel leuk om dagvoorzitter te zijn. Het 
symposium en ook het enthousiasme van de mensen 
in de zaal vind ik erg leuk. Het voldoet helemaal 
aan mijn verwachtingen en ik vind het perfect 
georganiseerd. Daar kunnen ze bij geneeskunde nog 
een puntje aan zuigen.”

(Red: Voor meer foto’s zie ommezijde)

te weten buiten mijn eigen onderzoek. Ik doe zelf 
onderzoek naar chlamydia, dus ik was het meest 
geïnteresseerd in het praatje over HIV.  Het heeft 
eigenlijk niet geholpen voor mijn eigen onderzoek, 
maar het was wel interessant. Ik heb nog een hoop 
andere leuke richtingen gezien vandaag, maar nog 
geen ‘eigen’ onderzoek gevonden. Ik vind de dag 
goed georganiseerd. De lunch was erg goed, ik had 
eigenlijk niet verwacht dat die er zou zijn. Zeker de 
moeite waard.”

Irene Peters-Asberg, 
moeder van Noortje 
Peters (vierdejaars 
MNW en lid van 
symposiumcommissie).
“Ik hoorde voor het 
eerst van het symposium 
via Noor, die er heel 
enthousiast over vertelde. 
Daarnaast vond ik het 
onderwerp ook erg 
interessant: ik ben namelijk 
zelf verpleegkundige 

geweest. Tot nu toe voldoet het aan alle 
verwachtingen. Ik was bijzonder geïnteresseerd in 
het praatje over HIV. Maar ook de werking van het 
hart vond ik interessant. De dagvoorzitter vind ik erg 
uitgebreid vertellen, maar wel heel enthousiast en 
leuk. Er heerst een goede sfeer en alles is netjes. Ik 
had wel een hogere opkomst verwacht, maar dat 
kan ook te maken hebben met de symposia die ik 
normaal bezoek. Enige puntje van kritiek: het had 
wel beter aangegeven kunnen worden waar het 
symposium plaatsvond. Beneden bij de receptie 
wisten ze niet eens dat er een symposium was.”

Prof. Dr. Harrie Lafeber, hoogleraar Neonatologie 
en dagvoorzitter van het symposium.
“Het onderwerp van dit symposium is mijn eigen 
invalshoek geweest. Ik studeerde medicijnen in 
Rotterdam, wat toen nog helemaal nieuw was 
en veel mogelijkheden bood. Daar heb ik ook 
een project neonatologie gedaan, wat onder 
andere zuurstofspanning bij vroeggeborenen 
betrof.  Momenteel ben ik bezig met voeding voor 
vroeggeborenen; het nabootsen van voeding in de 
baarmoeder. Hierbij spelen kritische windows die 
de gevoeligheid bepalen van bepaalde organen 
een rol. Bijvoorbeeld de pancreas. Als die niet goed 
functioneert dan neigen er diabetes en/of hart en 
vaatziekten op te treden. De uitdaging; creëren van 
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Agenda en
Verjaardagen

De kalender is ook te vinden op: www.mens-vu.nl/agenda

December
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We e r w o l f
nacht Tekst door:  Geerten Verweij

Woensdag 10 november was het eindelijk zover; 
Weerwolven van Wakkerdam met Mens.
Hier keek iedereen al voor een hele lange tijd naar 
uit. In het introweekend is dit spel namelijk zes 
uur lang non-stop gespeeld door eerstejaars en de 
meerderejaars die mee waren. Na zo’n groot succes 
is een vervolg natuurlijk vanzelfsprekend. En dat 
moment was die donkere woensdag aangebroken…

Voor de leken zal ik het spel eerst even verder 
toelichten. Bij aanvang krijgt iedereen door een 
kaartje zijn rol toebedeeld. Je bent dan burger 
of weerwolf, en alleen jij weet dit. Dan begint de 
strijd. Elke ronde is het een keer dag en een keer 
nacht. In de nacht hebben alle burgers hun ogen 
dicht en wordt er één burger gedood en uit het 
spel verwijderd door de genadeloze, vleesetende 
half-wezens. Als het vervolgens dag is en de burgers 
komen erachter dat er weer een van hen verscheurd 
is in de duistere nacht, gaan ze in overleg. Het doel 
van de burgers is om democratisch een weerwolf 
aan te wijzen om dood te maken en uit het spel te 
verwijderen.
Echter zijn de weerwolven overdag niet herkenbaar 
dus moeten mensen het met de verdenkingen doen 
die een ieder heeft. Dit zorgt voor schitterende 
discussies en verdedigingen en regelmatig worden 
er onschuldige burgers ter dood veroordeeld, wat 
het overleven van de mensen niet helpt. Het spel 
eindigt als er alleen nog burgers of alleen nog 
weerwolven over zijn. Daarnaast zijn er nog 
allerlei burgers met speciale krachten 
maar dan maken we het iets te 
ingewikkeld voor nu.

Die woensdag waren 
we met een man of 
20, voornamelijk 
eerstejaars. We 
zaten met zn 
allen in een groot 
lokaal op de zesde 
verdieping, wat 
erg handig was 
want zo hadden 
we lekker veel 

ruimte. Er was een gigantische voorraad drinken, 
noten, chips en levend menselijk vlees voor de 
hongerige onder ons. Het spel werd erg goed 
gespeeld door zowel burgers als weerwolven. Veel 
spelers konden perfect mensen overtuigen van het 
tegenovergestelde van de waarheid. Een voorbeeld 
is toen ikzelf en Bob nog als burgers over waren en 
Sophie als weerwolf. Ik dacht Bob net overtuigd te 
hebben dat ik een onschuldige burger was en Sophie 
de weerwolf. Echter vertrouwde hij uiteindelijk 
de sluwe Sophie, die overigens zeer overtuigend 
aan het liegen was. Ik werd doodgestemd en de 
nacht erna 
werd Bob 
o p g e g e t e n 
door Sophie. 
Een glorieuze 
overwinning 
voor de enige 
overgebleven 
weerwolf.

Elias, die de 
helft van de avond spelleider was, had nog een 
goede truc in de laatste ronde vlak voor sluitingstijd: 
hij had helemaal geen weerwolven tussen de 
kaarten gestopt. Elke nacht bepaalde hij als 
spelleider zelf wie er stierf. De chaos en verwarring 
was allom aanwezig bij de burgers. Iedereen die 
werd doodgestemd was onschuldig en niemand 

reageerde verdacht. En al lachend kon Elias 
aanzien hoe de burgers van Wakkerdam 

elkaar vanwege pure verwarring 
uitmoordden.

Al met al was het een zeer 
geslaagde avond en zeker 

voor herhaling vatbaar.

Want echte wolven 
slapen nooit...

Gegroet,
Geerten

de rest van de pasjes… 
Er kwamen draaiingen 
bij van de vrouwen, wat 
betekende dat ik extra tijd 
kreeg om de basis nog wat 
beter door te krijgen. 

Nadat de mannen ook een 
draaibeweging moesten 
gaan doen, kwam het 
echte dirty dancing deel 
aan bod. Het was nu de 
bedoeling dat er na de 
draai van de mannen 
er onder de arm van de 

dame door moest worden bewogen (ok dit is vast 
een onduidelijk verhaal, maar neem het maar voor 
lief) zodat de dame met een zwoele blik haar hand 
over de borst van de man weer liet terugvallen in 
de hand. 

Alle zwoele blikken van de dames hebben er vast toe 
geleid dat bijna iedereen de pasjes kon op het einde 
van de cursus. Terwijl de docent de danskunsten van 
de koppels 
beoordeelde, 
was deze 
dirty dancing 
cursus alweer 
ten einde 
gekomen. 

Onze eigen koning en koningin van
het kerstgala opnieuw in actie

tijdens het salsadansen.

Dirty dancing
met MNW Tekst door: Sander Döpp

De tweede cursus van 
het lustrum was een 
Salsacursus. Het was 
duidelijk dat deze 
activiteit niet helemaal 
door MNW studenten 
was bezet, zo was 
ongeveer de hele gang 
van Noortje en Marjolein 
meegesleurd naar dit 
evenement om de 
mannen van MNW wat 
aan te vullen. 

Onze Salsa docent had 
zich helemaal goed ingesteld op het publiek van 
MNW, hij ging er bij voorbaat van uit dat de hele 
club alleen maar op zijn Amstelveens af en toe in de 
kroeg stond (A.K.A met je handen in de lucht en als 
het nog even kan uit de maat van de muziek heen en 
weer bewegen).
Gelukkig hadden we Noortje bij ons die de eer hoog 
heeft gehouden tijdens dit pijnlijke moment, door 
te vertellen dat ze zelf al enige tijd aan Salsa doet. 

We begonnen 
met wat 
b a s i s p a s j e s 
voor de echte 
beginnelingen 
met de uitleg 
dat er een 
maat was van 
8 seconden 
en op welke 
seconde wat 
moest gaan 
g e b e u r e n . 
Na deze 
pasjes nog 
niet helemaal 
onder de knie 
te hebben 

was het alweer tijd voor het dansen met een 
partner. Na mijn partner (Janneke) wat blauwe 
tenen te hebben gegeven, was het alweer tijd voor 
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wel had verwacht, wist de wallen op geniale wijze 
te vergelijken met de Bijenkorf. Namelijk: “Net 
als dat je in de Bijenkorf verschillende afdelingen 
hebt, heb je op de Wallen verschillende straten. 
Voor iedere smaak is er een straat, een straat met 
oudere, vollere vrouwen, een straat met jonge, 
magere dames (meestal uit het oostblok).” Het zal je 
waarschijnlijk niet verbazen dat de laatstgenoemde 
straat veruit het meeste publiek trok. Vele van de 
MNW-mannen stonden dan ook met open mond 
te staren naar het vrouwelijk schoon dat er viel 
te bewonderen. Het hoogtepunt  (kuch) bevond 
zich echter op een plek die niet veel later werd 
omgedoopt in ‘Le Steeg’. Dit steegje van net een 

meter breed had aan beide kanten 
ramen en had een buitengewone 
aantrekkingskracht op toeristen.

Na een zeer geslaagde tocht was het 
tijd om afscheid te nemen van onze 
gids en ons richting de dames in de 
Casablanca te begeven. Met mijn 
mede-bestuursleden, Geerten en 
Steven, en enkele andere mannen 
zijn we via het gratis bier van de 

constitutie borrel van Gyrinus natans vervolgens 
richting de stripper gegaan? Is het een man? Wat? 
Neeeee......

PS: Nog even een eervolle vermelding voor Sietske, 
de enige dame die mee was met de mannenavond. 
Ze heeft het de hele avond met ons volgehouden.

Ladies-night:
cocktails & karaoke Tekst door:  Janneke Oostentrijk

De avond begon al vroeg op 
Uilenstede met een goed 
bord pasta. Vervolgd werd 
onze weg, via de kamer 
van Marjolein, naar de VU. 
Onderweg had Danique de 
eer kennis te maken met een 
chocoladegod, die vrolijk aan 
haar stuur hing. In de Ladies-
kamer aangekomen zaten 
er al drie meiden met smart 
te wachten op de avond 
die komen ging. Na wat 
problemen met het geluid, 
de beamer, de playstation 
en de laptop, werd de avond 
gestart met een cocktail, 
een lekker stukje brownie-
mannenlijf en een stukje Sex 
And The City. Maar de nacht 
kon natuurlijk niet officieel 
van start gaan voordat er 
getoast was met een prachtig lagen-drankje, rood 
en geel, met suikerrand en rietje, dat vervolgens 
gulzig werd verorberd.

Vervolgens werd 
de avond zingend 
doorgebracht op de 
zesde verdieping, 
dankzij het technisch 
inzicht van een 
paar van de ladies. 
Naarmate de avond 
vorderde, werd hij 
steeds vager; er 
was nog iets met 
studerende mensen, 
omvallende glazen, 
Spice Girls, Westlife, 
Eternal Flame en High 

School Musical. 

Bij een mannen/vrouwenavond hoort ook een 
samenkomst. Deze vond plaats in Casablanca op 
de Zeedijk, dé karaoke-bar van de Wallen. Aldaar 

Men’s-night:
Wallen tourTekst door:  Martijn van de Locht

Naast een Ladies-night mag een Men´s-night 
natuurlijk niet ontbreken. De avond van de mannen 
begon, in tegenstelling tot die van de dames, niet 
in een warme Mens-kamer of met een goed bord 
pasta. Er werd namelijk rond een uur of kwart 
voor zeven verzameld bij het centraal station. En 
het was die avond niet warm, dat kan ik jullie wel 
vertellen.

Maar goed, toen ook de gids zich aan het gezelschap 
had toegevoegd, werd het tijd om op pad te gaan. 
Op pad in het oude centrum van Amsterdam! 
Na een stop bij café ‘In ‘t Aepjen’ (gelogeerd) 
voor de nodige culturele achtergrond, was ook 
de laatste deelnemer (ik zal geen 
namen noemen, maar ja, ik bedoel 
jou...) eindelijk ter plaatse. Café ‘t 
Aepjen’ is één van de laatste houten 
gebouwen in Amsterdam en we 
leerder dat dit gebouw, net als vele 
andere in het oude centrum, op de 
vlucht werden gebouwd.

Wacht even, jullie zitten natuurlijk 
helemaal niet te wachten op zulk 
soort cultureel gezwets. In de titel staat toch 
duidelijk ‘wallen tour’? Nou, daar komt ie dan. 
Eenmaal in het ‘Red Light District’ aangekomen, 
werden meteen de eerste ramen gespot. Het was 
echter niet alleen maar schaamteloos naar schaars 
geklede, uitdagend kijkende dames kijken. Nee nee, 
we hebben nog het één en ander geleerd ook. Net 
als dat er Duwo is voor studenten, is er ook een 
kamer-verhuur organisatie voor prostituees. De 
kamers zijn namelijk per 8 uur te huur en als je nog 
iets hebt verdiend in de tijd dat je was, dan moet je 
netjes je aangifte doen bij de belasting.

Het was tijd geworden voor een korte stop bij een 
proeflokaal om onder het genot van een speciaal 
likeuren (met namen als ‘het hempje licht op’ en 
‘het bittere verdriet’’ ) bij te komen van de kou. 
Hierna was het weer tijd om verder te gaan.

De gids, die overigens een zeer aangename dame 
was en niet het vieze mannetje dat ik stiekem toch 

konden wij aan het 
aanwezige publiek 
(vrijgezellenfeest) 
laten zien wat wij 
in petto hadden en 
de al opgewarmde 
stemmen laten 
weerklinken. Tot 
slot, als kers op de 
taart, kwam daar 
ook nog een echte 
black prince; Black 
Beauty! Meiden, op 
naar een volgende 
Ladies Night!
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Tekst door:
Tess Schoneveld en 

Danique Barten

DE RAPPORTEN

De jonge rechercheurs hebben dinsdag avond 9 
november erg hun best gedaan op het ontrafelen 
van een heuse misdaad. Zij moesten aan het einde 
van de avond alle aanwijzingen naast elkaar leggen 
en de gebeurtenis en het motief van de dader 
kunnen beschrijven. Zie hier de rapporten van de 
jonge rechercheurs.

Groep 1
Tessa, Tess, Anke, Bram, Koen, Ruby, Jurgen, Steven, 
Nick en Ivar (hoofdrechercheur).

Rond 18.30u dinsdag 9 november 2010, klingelde 
het belletje aan de deur van café Lowietje ten 
teken dat barman James B. naar buiten stormde. 
Woedend stormde hij de straat uit naar een op dat 
moment nog onduidelijke bestemming. Zijn grote 
woede was het gevolg van een hevig conflict met 
Michiel Schippers. Op de aard van dit conflict zullen 
we later nog terug komen…

Michiel Schippers, die hevig ontdaan achter bleef 
in café Lowietje, goot zonder pardon een fles 
tequila achterover, en dat binnen een half uur. 
Om 19.00u werd Michiel namelijk gebeld, waarna 
ook hij zwalkend café Lowietje verliet. Maar welke 
gebeurtenissen tussen 19.00u en 19.45u leidde 
uiteindelijk tot het gruwelijke einde van Michiel 
Schippers?

Na wat sterk speurwerk is dit mysterie opgelost. 
James B. en Michiel Schippers hadden een geheime 
relatie. James B. wou zijn liefde voor Michiel 
openbaar maken en was naar café Lowietje gekomen 
om dit te doen. Michiel zag dit echter niet zitten 
omdat hij bang was voor de reputatie van zijn café 
en verbood James B. iets over hun relatie te zeggen. 
Dit viel niet helemaal goed bij James B. en na een 
stevige ruzie verliet hij woedend café Lowietje. 

Na een ommetje kwam James B. langs café 
Het Bruine Paard. Daar stal hij in een opwelling 
reserveteugels, want ‘aan teugels heb je immers 
nooit genoeg!’. Later kwam James B. aan bij 
de Westermarkt en kreeg een idee. Zijn woede 

tegenover Michiel Schippers was weggeëbd en 
had plaatsgemaakt voor spijt. Hij belde Michiel 
Schippers en zei dat het hem speet en vroeg hem 
naar de Westertoren te komen. Daarna begon 
James B. met de voorbereidingen van zijn idee.

Toen Michiel Schippers het telefoontje van James 
B. kreeg, werden zijn excuses aanvaard. Michiel 
ging waggelend en kruipend op weg naar de 
Westertoren omdat hij al flink wat gezopen had. 
Onderaan de Westertoren vond hij een anjer. 
Hij snapte de bedoeling van James B. Hij ging de 
Westertoren in en vond nog een anjer op de trap. 
Zo volgde hij het spoor van anjers en beklom de 
Westertoren. Eenmaal boven trof hij James B. in een 
leren pakje en met de reserveteugels in zijn hand. Ze 
hielden wel van een potje ruige seks, maar dit keer 
werd het Michiel Schippers fataal en stikte hij door 
de reserveteugels.

James B. was ontdaan door wat hij had aangericht 
en in een vlaag van verstandverbijstering besloot hij 
met een mes op Michiel Schippers in te steken om 
te verdoezelen wat er werkelijk was gebeurd...

Gerapporteerd door; Anke Deuss en Bram Kuilman

Groep 2
Kirsten, Renata, Olaf, Diederik, Freek, Mark, Sander, 
Martijn, Elvira en Bob (hoofdrechercheur). 

Marco Siderius klom met een open-TBC-besmette 
erlenmeyer onder het genot van de melodieuze 
klanken van Sean-Pauls klokkenspel in de 
Westertoren. Ivo van Stokkum was oneindig in de 
tijd, maar eindigde door La Chouffe toch in de goot 
voor de Westertoren. Daar slaakte hij op datzelfde 
tijdstip (half 8 exact) de kreet; “Convolutie!”.

Het was weer eens tijd voor een ouderwets 
gezellige kroegentocht, en nu er toch van allerlei 
activiteiten werden georganiseerd vanwege het 
lustrum, waarom niet?! 
 
De kroegentocht vond plaats op dinsdag 9 november 
en om deze avond nog een beetje spannender te 
maken, werd er een opdracht aan verbonden. We 
verzamelden op de Westermarkt, waar we in drie 
groepen werden ingedeeld, oftewel drie recherche 
teams. Er was namelijk een moord gepleegd op een 
kroegbaas. Door verschillende kroegen af te gaan 
konden er aanwijzingen worden verdiend, die tot 
de oplossing van de moord zouden leiden. Maar 
het was vooral heel gezellig! We zijn verschillende 
kroegen in de Jordaan af gegaan. Het Bruine Paard, 
de Blaffende Vis, de Twee Zwaantjes en Café de Twee 
Prinsen, waar alle groepen weer bij elkaar kwamen. 
De drie groepen gingen allemaal naar een ander café 
en zodra daar de opdracht uitgevoerd was, draaiden 
ze door. Bij de Twee Zwaantjes moest er gezongen 
worden. Dit was niet altijd een even groot succes: 
sommigen van ons kennen de klassiekers niet, wat 
dus resulteerde in een lalala op de melodie. In de 
Blaffende Vis moesten we opzoek naar een foto 
die ons zou leiden naar de hoofdverdachte. In het 
Bruine Paard moesten we erachter komen waarom 
het café zo heet. Dit alles werd gedaan onder het 
genot van een hapje (in de vorm van bitterballen) 
en een drankje. De opdrachten waren goed uit te 
voeren, en het was erg rustig in de meeste cafés 
waardoor het vaak nog makkelijker ging. Behalve 
het vinden van de foto: daar had mijn groepje 
behoorlijk problemen mee. Toen alle aanwijzingen 
binnengehaald waren moest er natuurlijk een 
verhaal worden opgezet. Naarmate de avond 
vorderde, werden de theorieën steeds mooier en 
namen deze behoorlijk af in geloofwaardigheid. De 
oplossingen van de moordzaak van de verschillende 
teams zullen te lezen zijn in deze Anthropos. Hopelijk 
ook de daadwerkelijke oplossing, want daar ben ik 
intussen wel benieuwd naar!



Anthropos

10

December 2010

11

James B. liep en passant langs 
naar het homomonument en 
werd een oor aangenaaid door 
Corrie Quant. De snijwonden 
op het dode lichaam zijn 
veroorzaakt door losslaande 
HPLC-slangen. Michiel S. Had zijn 
beschermende bril namelijk niet 
op op het moment suprême. 

Buning gaf de genadeklap in een uit de hand 
gelopen experiment waar vloeibaar stikstof de 
leidraad in vormde. Onze Jaap nam de teugels 
in handen en legde ze als afleiding op het lijk om 
James B. een ongeloofwaardig alibi te verstrekken. 
Corrie Quant achtte de kans klein dat dit snode en 
duivelse meesterwerk ooit aan het licht gebracht 
zou worden. In haar 95% B.T.I. had ze echter geen 
rekening gehouden met ons. 

Gerapporteerd door; Diederik Appelboom en Freek 
Geurts

Groep 3
Sheree, Thomas, Janita, Rick, Kevin, Marjolein, 
Elias, Geerten, Evelyn, Janneke en Danique 
(hoofdrechercheur).

17 jaar geleden heeft slachtoffer x een biertje 
ontvangen voor niets van de gulle Bokje L. Sindsdien 
zijn ze beste maten en daarom is Bokje onschuldig.
Sjaan zou slachtoffer x nooit iets aangedaan hebben 
omdat Sjaan altijd op tijd haar geld kreeg, behalve 
afgelopen maand. Maar een keertje kan gebeuren.

Slachtoffer x was erg betrokken bij sociale 
buurtprojecten. Hij toonde altijd veel begrip voor 
etnische minderheden. Omdat een minderheid in 
een samenleving altijd in sociaal conflict komt met 
de Tokkies. Hij snapte ook volledig de situatie van 
Homammed A. Die altijd gezeik had waar hij niet 
om vroeg.

Wolkert van der G. was 2 weken lang aan het klussen 
en blowen en kon onmogelijk iemand vermoorden 
op de gruwelijke wijze waarop dat is gedaan.

Mijn neef heet Arie, dus alle Arie’s zijn onschuldig.

Siem S. Is een verschrikkelijk zure zeikerd. Erger 
zijn ze niet te vinden. Maar dit is allemaal aan 

het oppervlak want diep van 
binnen zit een hart van goud. 
Zijn woorden doen misschien 
pijn maar zijn daden maken 
alles goed. Want al vloekend en 
tierend is hij eigenlijk altijd heel 
behulpzaam tegenover anderen. 
Zo heeft hij voor de laatste 
verjaardag van slachtoffer X nog 
een heerlijke paddenstoelentaart 
gemaakt. Daarnaast heeft Siem 

een alibi. Hij was volgens zijn gamer-profile gewoon 
online Black Ops aan het spelen tijdens de nacht van 
de moord.

James B. is een stoere vent. Men weet niet precies 
wat voor baan hij heeft want hij doet er altijd 
geheimzinnig over. Maar hij staat bekend als een 
echte vrouwenverslinder. Zijn onvoorspelbare en 
spannende levensstijl zit altijd vol avonturen over 
de hele planeet. Men zegt dat hij al meerdere keren 
de wereld gered heeft van het kwaad. Echter was 
bij de recherche al langer een diep geheim bekend 
over James B. Deze ogenschijnlijke superhetero is 
eigenlijk een super SM-faggot. Op zich niets mis 
mee, maar James B. is van de gewelddadige variant. 
En hij zag in Slachtoffer x een gemakkelijk doelwit. 
Die nacht was het slachtoffer vastgebonden met 
paardenteugels en kan hij niets anders dan half 
stikkend de laatste sterfkreten uitslaan terwijl 
James B de “liefde” bedreef. Om te verdoezelen dat 
het om een gay-sex-crime, heeft James B. nog wat 
messteken toegevoegd om te doen laten lijken dat 
het om een normaal moordje ging. Zijn imago als 
megahetero mag natuurlijk geen schade lijden.

Gerapporteerd door:  Elias Labordus en Geerten 
Verweij

Na dit enerverende debat bespraken we waarom 
Esther en ik zo in het voordeel waren geweest. 
Wij hadden een duidelijke opdracht meegekregen, 
zaten hoger en waren al over het ‘strijdterrein’ 
gelopen. Zo waren er nog ongeveer 30 dingen die in 
ons voordeel werkten. Hierna voerden we het debat 
nogmaals. Opeens kwamen Marlies en Marije een 
stuk beter uit de bus. Mag Mens dan toch blijven 
bestaan?

Tenslotte mochten we allemaal nog een situatie 
aandragen waarin we wel wat meer macht over 
onze medemens zouden willen hebben. Er kwamen 
situaties naar voren over onredelijke docenten, 
stinkende frituurpannen en herriemakende 
huisgenoten. Met een enkele tip wist iedereen 
zijn personal power vergroten. Na deze serieus 
leuke cursus moeten de betreffende docenten en 
huisgenoten hun hart vasthouden: ze worden zo van 
het toneel gevaagd door de machtige MNW-dames. 

Interpersonal
p o w e r Tekst door: Bregtje Hermans

Op donderdag 4 november zaten wij met negen 
dames klaar voor een cursus ‘interpersonal 
power’. De man die de cursus kwam geven was wel 
enigszins geïmponeerd door al die vrouwen, maar 
bezat gelukkig voldoende personal power om ons 
onder de duim te houden. Na een korte inleiding 
werd duidelijk dat we het vandaag over macht 
zouden gaan hebben, en dan met name over het 
vergroten van je macht.

We begonnen met een kleine oefening. Marlies, 
Marije, Esther en ik werden even op de gang gezet. 
Esther en ik mochten als eerste binnenkomen en 
kregen de opdracht dat wij dadelijk in het debat 
voor de stelling ‘Mens moet worden afgeschaft’ 
zijn. Hierna kregen Marlies en Marije een vage 
opdracht dat ze moesten vertellen hoe leuk Mens 
is. Vervolgens moesten we deze opdrachten ten 
overstaan van de overige deelnemers uitvoeren. 
Al snel werd duidelijk dat we een andere instructie 
hadden gekregen. Esther en ik, gezeten op een tafel, 
snoerden Marlies en Marije, lager gezeten op een 
stoel, totaal de mond. Na een paar minuten was het 
al duidelijk: Mens moet worden afgeschaft.

De beoordeling was erg moeilijk. Heren Appelboom 
en Geurts hebben goed rekening 
gehouden met extra invloeden van 
buitenaf, wat resulteerde in een 
zeer persoonlijk geschreven rapport. 
Verweij en Labordus hebben 
daarentegen alle verdachten goed 
tegen elkaar afgewogen en hebben 
zo de juiste personen weten uit te 
sluiten en hebben een heus motief 
weten te produceren. Het betere 
recherche werk is echter gedaan 
door Deuss en Kuilman, welke een 
zeer goede beschrijving van de 
gehele avond en een motief wisten 
te geven, rekening houdend met alle 
aanwijzingen. 

De hoofdrechercheurs stonden voor een moeilijke 
taak. Na veel wikken en wegen wordt 

het rapport van Deuss en Kuilman 
als beste beoordeeld, vanwege de 
compleetheid en juistheid. 
Daarnaast kunnen de 
hoofdrechercheurs met veel 
blijdschap mededelen dat alle 
rechercheurs zijn geslaagd voor 
deze avond, hetzij vanwege goede 
onderzoekskwaliteiten, hetzij 
vanwege het in gezelschap nuttigen 
van dorstlessende consumpties. 
Advies; ga hier zeker mee door in uw 
verdere loopbaan!
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deze triatlon. Dus 
op naar het baantjes 
zwemmen. 200 meter 
was de zwemafstand. 
In andere woorden, 8 
baantjes. Ieder mocht 
zelf kiezen welke slag 
er gezwommen werd. 
De meesten kozen 
voor de borstcrawl of de schoolslag. Er werden 
mooie tijden neergezet! Maar natuurlijk was er wel 
een winnaar. Met het rennen was steven eerste 
geworden met een tijd van 8.44.96, Thomas volgde 
na 4 seconden en 10 seconden daarna kwam 
Martijn als derde over de streep. Met het zwemmen 
zwom Martijn het snelst in een tijd van 2 minuten 
en 39 seconden, Ik werd 2e met een tijd van precies 
3 minuten en Steven werd 3e met een tijd van 3 
minuten en 29 seconden.

Dit alles bij elkaar zorgde voor de volgende uitslag:

1ste plaats Martijn 11 min 40 sec
2de plaats Tessa 12 min 46 sec
3de plaats Ruby 13 min 13 sec
4de plaats Thomas 13 min 15 sec
5de plaats Danique 14 min 06 sec
6de plaats Rik 14 min 31 sec
7de plaats Britt 15 min 28 sec
Gediskwalificeerd Steven 12 min 13 sec
Gediskwalificeerd Elias was te laat.

Het was een hele sportieve maar vooral zware en 
gezellige avond. Zelf vond ik het laatste onderdeel 
natuurlijk voor herhaling vatbaar.

M e n s -
t r ia th lon Tekst door:  Ruby Bosloper

De sportactiviteit van het mens lustrum was een 
triatlon. Niet zomaar een triatlon, een hele aparte. 

We kwamen de Mens-Kamer binnen, maar niemand 
had volgens mij zin om te bewegen aangezien 
iedereen maar een beetje op de bank hing. 
Sommigen gingen toch maar het geplande basketbal 
spelen, helaas met een lekke bal. Natuurlijk vonden 
degene die in de menskamer bleven dit helemaal 
niet erg. Hopelijk zouden ze heel moe worden 
voordat er werd begonnen met de triatlon. Steven 
vertelde wat de triatlon zou inhouden. Het begon 
met de gebouwenloop door de Vu. De meesten 
schrokken wel een beetje van de inhoud van dit 
heftige nieuws. Daarna moesten we zo snel mogelijk 
naar de fiets en vervolgens naar het DE Mirandabad 
fietsen om het natuurlijk af te maken met een 
eindsprintje in het water.

Daar begonnen we dan 
aan de zware strijd. We 
startten het rennen 
in de kelder onder de 
receptie. Vervolgens 
naar de trappen bij 
de Menskamer. Deze 
nemen naar de 6e 
etage. Dat was echt 

een hel, het liefst was ik daar boven in elkaar 
gestort. Overigens had ik niet verwacht dat ik zo´n 
slechte conditie zou hebben. Eenmaal op de 6e 
etage, moesten we via deze etage naar de trappen 
boven de receptie. Één trap naar beneden en via 
de 5e etage naar de trappen boven de Menskamer, 
zo weer via de 4e etage naar de trappen boven de 
receptie. En zo door tot je weer bij de Menskamer 
uitkomt. Eenmaal daar aangekomen, stortte 
iedereen wel erg in. Zo erg dat we op elkaar hebben 
gewacht en samen naar het DE Mirandabad zijn 
gefietst. Geen fietswedstrijd dus.

Het vrijzwembad was nog een uur open en het 
baantjes zwemmen een uur later. Je kunt dus wel 
begrijpen dat we met z’n allen eerst een uurtje 
lekker zijn gaan dobberen en glijden van de glijbaan. 
Toch moest er natuurlijk een winnaar komen van 

Stichting Fonds STAG

Het Mens-lustrum was niet mogelijk zonder de onderstaande sponsoren. Ook 
willen wij iedereen bedanken die zich in de Lustrum commissie in het zweet 
heeft gewerkt om alle activiteiten tot een succes te maken. Natuurlijk kunnen 
we de leden niet vergeten, de leden die naar de activiteiten zijn gekomen en het 
lustrum hebben gemaakt tot het feest wat het is geworden. Bedankt!
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