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Woord
van
de RedacCie

Tekst door: Joris van Essen

Pats! Boem! Weg vakantie! Huilend dat alle vrijheid en het nietsdoen weer voorbij is typ ik dit woord voor
jullie. Vanuit de golven in Le Pin Sec, de IDEE-week overleefd en nu weer in de banken. Overspoeld door
informatie voortbouwend op alles wat alweer vergeten is, maar dan toch alweer tentamens zóóó dichtbij.
Om dit leed en het verdriet van heimwee naar de vakantie wat te verzachten presenteer ik u editie 1 van
de Anthropos van dit jaar! Met veel inzet zijn de leden van de RedacCie het nieuwe jaar begonnen met het
schrijven van de leukste stukjes om jullie jaarstart minder zwaar te maken.
Nou, genoeg met die klaagzang van mij! Geniet van het lezen!
Liefs de RedacCie
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Woord
van
het
Bestuur

Oktober 2017

Tekst door: Susanna Halman

Lieve leden en andere lezers,

Inmiddels is het collegejaar toch al een tijdje uit de startblokken, maar toch: Welkom terug! Uiteraard hopen
we dat iedereen goed is bijgekomen in de vakantie en fris kan beginnen aan het nieuwe jaar. Zelf hebben we
als bestuur een goede periode rust gepakt, wat mede mogelijk is gemaakt door Kiki die in de vakantie voor
onze geliefde vissen heeft gezorgd, waarvoor dank!
We zijn blij om te zien dat ook dit jaar weer een nieuwe enthousiaste groep aan eerstejaars is toegestroomd
waarvan ook een groot deel heeft meegedaan aan de introductiedagen. Ik kan stellen dat dit een zeer
geslaagde periode is geweest die erg gezellig was! Verder was ook het introductieweekend dat nog niet zo
heel lang geleden heeft plaatsgevonden ook erg geslaagd en hebben de eerstejaars elkaar nog beter leren
kennen.
Naast deze nieuwe toestroom aan eerstejaars zijn er uiteraard ook altijd mensen die ons helaas verlaten.
Dit is uiteraard nooit een leuke aangelegenheid, maar we vinden het wel altijd heel fijn dat we deze mensen
tijdens de buluitreikingen nog even in het zonnetje kunnen zetten en kunnen bedanken voor hun inzet en
gezelligheid binnen de vereniging. Maar natuurlijk ook om hen te kunnen feliciteren met het behalen van
hun bul!
Los van de aan- en uitstroom van leden gaan de activiteiten natuurlijk gewoon door. Hierbij hebben de leden
elkaar al het zweet aangejaagd met bowlen en zullen we de komende tijd met veel enthousiasme uitkijken
naar de carrièredag, Mensation, de familiedag en natuurlijk nog veel meer!
De maand oktober is voor ons als bestuur altijd een drukke maand, waarin we ons vooral bezighouden met
de verschillende commissies en nog een beetje bijkomen van de maand september. Lijkt het je leuk om meer
te weten te komen over een commissie? Laat dit dan vooral weten aan Koen, want die wilt je met alle liefde
vertellen welke commissies er zijn en wie de voorzitters zijn!
Naast dat we bezig zijn met de bovengenoemde zaken is het rond oktober ook altijd weer tijd om de zoektocht
naar een nieuw bestuur te starten. Hiervoor zal later in de Anthropos nog wat meer informatie volgen, dus
lees dit vooral nog een keer goed door! Verder kun je ons altijd aanspreken voor vragen.
Ik zal jullie niet te lang meer vasthouden, want jullie staan natuurlijk te popelen om de rest van de Anthropos
te lezen, maar we willen jullie wel namens het hele bestuur nog even heel veel succes en plezier wensen het
aankomende collegejaar. We hopen jullie vaak te zien bij verschillende activiteiten, zodat we er ook met zijn
allen een mooie tijd van kunnen maken!
Veel Liefs!
Namens Bestuur 2017,
Susanna Halman
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Sjaarskrijtje
Tekst door: Daniëlle Blom

Toen Joris mij de optie gaf om het sjaarskrijtje te
schrijven met instructie: “ja doe maar gewoon iets
leuks”, dacht ik dat ik dat ik wel creatief genoeg zou
zijn om iets leuks te verzinnen. Om toch inspiratie op
te doen heb ik net ALLE voorgaande edities die er te
vinden waren in de Mens-kamer doorgebladerd op
zoek naar de beruchte sjaarskrijtjes. Het bleek dat
dit een vrij nieuw onderdeel is van de Anthropos,
dus dat werd toch maar zelf iets verzinnen.
Tijdens mijn zoektocht naar de sjaarskrijtjes was
ik gestuit op iets bijzonders: jaargang 1 nummer
1 van de Anthropos. Zowaar had ik gewoon een
klassieker in mijn handen, iets wat over vele
jaren goud waard zou zijn binnen de vereniging.
Ik slaakte een kreet van vreugde, maar Joey, de
enige andere persoon die op dat moment in de
Mens-kamer was, kon het blijkbaar niks schelen
want hij bleef gewoon lekker verder computeren.
Ik sloeg vol nieuwsgierigheid het blad open, en met
TROTS presenteerde de toenmalige redactie mij de
eerste uitgave van de Anthropos. Hier werd even
kort en bondig uitgelegd waarom de Anthropos
eigenlijk de Anthropos heette: Anthropos betekent
in het Grieks “mens”, wat natuurlijk voor onze
studievereniging MENS heel toepasselijk is. Ik met
mijn domme kop had echter een eureka momentje,
en ik kon de teleurstelling van mijn oude klassieke
talen docent wel bijna ruiken. En dat over een
afstand van 42,7 km! Ik zat namelijk op school
in het prachtige Alkmaar, de stad van kaas. Nee
niet daadwerkelijk van kaas, maar er was wel een
beroemde kaasmarkt die veel mensen trok. De
vader van een meisje uit mijn oude klas was zo trots
op zijn oorsprong dat hij ‘made in Alkmaar’ onder
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op zijn voet had getatoeëerd. Je zou toch maar gek
zijn.
Over gek gesproken, ik vind deze studie echt te gek.
Ik wist een jaar geleden nog compleet niet wat ik
wilde studeren. Als iemand mij toen had verteld
dat ik MNW zou gaan studeren zou ik die persoon
echt niet geloofd hebben. Maar hier ben ik! Een van
de frisse en fruitige eerstejaars, klaar om elke dag
3 uur te reizen, keihard te blokken voor tentamens
en practicum ingangstoetsen (kunnen die aub
afgeschaft worden? Bij voorbaat dank.), te borrelen
en feesten in het mooie Amsterdam en de dag erna
half slapend proberen te begrijpen wat Jan Los
probeert uit te leggen over limieten (00=2, wat?).
Daarnaast is de studievereniging erg gezellig, met
alle uitjes en activiteiten. Je zou bijna vergeten dat
je aan het studeren bent.
Maar goed, terug naar de eerste Anthropos. Ik
moet eerlijk bekennen dat ik niet daadwerkelijk
alle jaargangen en edities heb doorgekeken, maar
ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik denk dat de
Anthropos niet heel erg veranderd is sinds die
eerste uitgave. Het wordt nog steeds met veel
enthousiasme geschreven en in elkaar gezet.
Ik ben blij dat ik dit jaar mag werken met het
wonderschone team dat RedacCie genoemd wordt
en kijk uit naar het schrijven voor de volgende
edities.
Ik hoop dat dit sjaarskrijtje een beetje voldoet aan
de verwachtingen en wens jullie een buitengewoon
jaar toe.

Blacklightborrel

Oktober 2017

Tekst door: Dominique van Anrooij
Op donderdag 7 september was het eindelijk weer
tijd voor een borrel bij Mens. De eerste borrel
van het nieuwe collegejaar: De Blacklightborrel!
De blacklights waren weer uit de kast getrokken
en de Mens-kamer was mooi versierd met neon
ballonnen. Daarnaast stond de blacklightverf klaar
en konden alle aanwezigen zichzelf of elkaar onder
verven. Daardoor liep iedereen er mooi versierd en
in thema bij. Helaas waren er niet erg veel nieuwe
eerstejaars aanwezig, omdat zij een erg drukke
eerste week hadden. Voor hen was het leven op
de universiteit natuurlijk nog erg wennen. Toch

was de borrel wel erg druk bezocht! Zo waren er
veel ouderejaars Mens-leden aanwezig en waren
er ook flink wat mensen van broertjesverenigingen
aanwezig. Voor de borrel was een laat uurtje
aangevraagd. Dit betekent dat de borrel tot 11 in
plaats van tot 10 duurde. Vooral dit laatste uur
stroomde de Mens-kamer vol met allemaal mensen
die nog wel zin hadden om een extra uurtje door
te gaan. We hebben er een hele mooie borrel van
kunnen maken en ondanks de drukte ook alles
onder controle gehouden. Al met al was het dus
een zeer geslaagde en gezellige borrel!
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Overlijdensbericht
Jan
Meijer
Wij betreuren het zeer dat op 19 juni 2017
voormalig docent Jan Meijer is overleden. Jan was
voor de studie MNW en voor de studievereniging
Mens een waardevol persoon die veel heeft
betekend.
Jan behoorde tot de Fysica Medische Technology
(FMT) afdeling op het VUmc, waarbij hij zich hard
inzette voor de medische wetenschap. Dit deed hij
voornamelijk op het gebied van Bio-impedantie,
waarvoor hij in 2016 de Herman P. Schwan Award in
ontvangst mocht nemen. De inzet en gedrevenheid
van Jan was ook terug te zien in o.a. zijn deelname
als proefpersoon aan onderzoeken van studenten
en collega’s.
Verder was hij ook erg betrokken bij het onderwijs.
Zo maakte Jan deel uit van de Onderwijscommissie
van de afdeling FMT en gaf hij het eerstejaars
vak “Natuurkunde en Gezondheid”. In de laatste
jaren was er tevens een nieuwe opzet van het
honours programma, waarbij zijn vak fungeerde
als stervariant zodat eerstejaars al kennis konden
maken met het honours programma. Hierbij was
Jan erg behulpzaam en betrokken bij studenten die
hier vaak veel vragen over hadden. Hij was altijd
bereid alle vragen te beantwoorden en hier apart
tijd voor vrij te maken.
Niet alleen bij dit vak maar gedurende de hele studie
bleef Jan altijd erg betrokken bij de studenten.
Hij was van mening dat het belangrijk was om
studenten niet als nummertjes te zien, daarom
hing het smoelenboek van de studie dan ook op zijn
prikbord. Ook bij het bachelor project was Jan een
erg betrokken docent en stagebegeleider, maar ook
als tutor. Deze betrokkenheid is een zeldzaamheid
bij de meeste docenten die relatief weinig colleges
geven.
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Tekst door: Susanna Halman
Bovendien was Jan ook nog eens zeer betrokken
bij de studievereniging en de voorlichting. Zo
maakte hij deel uit van de organisatie rondom
matchingsdagen en familiedagen en als er aan
hem iets werd gevraagd was hij altijd bereid om te
helpen.
Jan was een zeer toegewijde en betrokken docent
die zich bezig hield met wat hij belangrijk vond.
Wetenschap en onderwijs stonden hierbij zeker
hoog op zijn lijstje. Wij zijn dan ook erg dankbaar
dat Jan deel heeft uitgemaakt van de studie MNW
waaraan hij veel heeft bijgedragen.
Onze gedachten gaan uit naar de familie en
vrienden van Jan.
Jannes Hendrikus Meijer
Jan
*Amsterdam, 23-08-1950

†Amsterdam, 19-06-2017
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Het systeem van de
doodlopende trap
Ergens in mijn eerste periode op de VU probeerde
ik in de universiteitsbibliotheek een infobalie te
vinden, toen ik op een muur stuitte. Je zou zeggen
dat dat niet zo’n merkwaardige vondst is in een
universiteitsgebouw. Op zichzelf was de muur
inderdaad dan ook niet erg vreemd. Het was de
locatie van de muur die me deed pauzeren en me
verward om me heen liet kijken. Ik was namelijk
net een trap op gelopen, en bovenaan blokkeerde
deze muur mij opeens de weg. Ik denk dat ik wel
vijf minuten stil heb gestaan daar, bovenaan die
trap, gedesoriënteerd naar de muur starend, en me
afvragend of er toch niet ergens een deur in zat, of
beter nog, ik er gewoon omheen kon. Uiteindelijk
kwam ik tot de conclusie dat dit (waarschijnlijk) niet
het geval was, en ben ik omgekeerd.
Lang dacht ik niet meer aan deze vondst. Het
had net genoeg interesse bij me opgewekt om te
googlen op “doodlopende trap VU”, maar toen ik
hiermee niet op de gewenste resultaten uitkwam,
liet ik het er maar bij. Dan had de VU maar een
doodlopende trap. Waarschijnlijk was daar een
logische reden voor, tenslotte keek niemand die ik
dit vertelde er erg raar van op. Veel maakte het ook
niet uit.
In de maanden die volgden dacht ik niet of nauwelijks
meer aan de muur, of aan de trap. Het was pas
recentelijk dat het weer in mijn hoofd op kwam.
Iemand maakte een opmerking over “Problemen
met het systeem” die er waren. “Problemen met
het systeem”, een uitspraak die ik het afgelopen
jaar, op de VU, al vele malen gehoord had. Ik had
er echter nooit echt aandacht aan besteed. Ik
had het naar mijn zin en negeerde gewoon alles
wat ik tegenkwam wat niet goed georganiseerd

Tekst door: Laura Holtus
bleek te zijn. Achteraf gezien heb ik waarschijnlijk
een hoop genegeerd. Roosters die niet kloppen,
computers die wel of niet aanwezig zijn bij het
computerpracticum. Talloze problemen, die ook
continu opgelost worden, meestal door oplettende
medestudenten, of geaccepteerd worden, want
als je op de universiteit bent voor een college, wat
er uiteindelijk niet blijkt te zijn, kun je daar niets
meer aan veranderen. Wat je hoort is, “Ach, het is
de VU” en “Op de UvA is het erger”. Het is de VU en
wellicht is het inderdaad op de UvA erger. Maar als
de VU een hele trap compleet onlogisch geplaatst
heeft, weet ik niet wat de UvA heeft kunnen doen
om dat te overtreffen.
Wellicht is echter de ongeorganiseerdheid van de
VU een georganiseerd systeem op zich. Tenslotte
gaat tot nu toe alles goed en heb ik er nog geen
echte last van gehad. Misschien werkt het
welzo: Wij leren beter organiseren, om de VU te
compenseren. Of wellicht leren we omgaan met
ongestructureerdheid en het zelf toe te passen. Dat
laatste lijkt me waarschijnlijker, we zijn tenslotte
studenten. Structuur is zeg maar meestal niet echt
ons ding. Of wellicht doen ze het allemaal om ons
ons thuis te laten voelen.
Of koppel ik nu dingen aan elkaar die totaal
los van elkaar staan, misschien is er wel een
logische reden om een doodlopende trap in de
universiteitsbibliotheek te hebben. Misschien is
het allemaal wel toeval. Toch is één ding zeker,
doodlopende trap of niet, het mag wel eens iets
beter georganiseerd.
Maar ach, het blijft de VU...
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Commissielunch
Tekst door: Dominique van Anrooij
De commissielunch, met als doel om nieuwe
eerstejaars voor de commissies te werven, vond
plaats op woensdag 13 september in de pauze.
Dit was overigens ook de dag dat het KNMI
code oranje had afgegeven. Buiten was dus een
zware herfststorm gaande, maar er moesten wel
boodschappen voor de lunch worden gedaan.
Maartje en ikzelf hadden deze taak op ons
genomen. Door weer en wind zijn we naar het
Gelderlandplein vertrokken om vervolgens met
een winkelwagentje vol boodschappen terug
te keren. Het was zwaar, maar wat hebben we
gelachen! We hebben vervolgens snel alles in de
Mens-kamer klaar gezet en waren gelukkig nog
net op tijd klaar. Na een openingspraatje van het
bestuur kon de commissielunch beginnen. Alle
voorzitters van de commissies waren aanwezig
en herkenbaar door hun naamkaartje met eigen
kleur. Iedereen kon alle vragen stellen die hij/

zij wilde, maar daarnaast hebben natuurlijk ook
alle voorzitters hun uiterste best gedaan om een
mooi praatje over de commissie te houden. Op
de tafels lagen verschillende interesselijsten, die
door de eerstejaars enthousiast werden ingevuld.
Na de commissielunch is het traditiegetrouw tijd
voor de open vergaderingen van commissies, waar
eerstejaars dan aan kunnen sluiten. Aan de hand
daarvan kunnen ze altijd nog beslissen of ze zich bij
de commissie willen voegen of toch liever niet. Erg
handig dus om daarbij aanwezig te zijn!
Helaas vloog de tijd voorbij en was het weer
snel tijd om op te ruimen. Al met al was het een
zeer geslaagde commissielunch en hopen alle
commissies weer veel gemotiveerde eerstejaars te
mogen verwelkomen!

De Ideeweek
Tekst door: Diede van den Broek
De (vierde) Ideeweek van Diede van den Broek
Susanna (Zusje van Diede uit hun Ideeweek) & Leon
						
(eerste generatie Ideeweek kindje van Suusje).
23 Augustus - 29 Augustus
Dus met andere woorden: Diede & dochter,
Jorisaanhang & dochter en zusje & neefje, dit alles
Mijn god, dit was zeker weten de laatste keer. Elke
begeleid door dochter. Ik doe dit echt al veel te
keer opnieuw vergeet ik hoe vervelend sjaarsjes
lang… Zou eens een stamboom moeten maken!
zijn…
Woensdag, de aanvang:
Grapje natuurlijk! Sommige van jullie waren best te
Dit jaar geen regen, maar zonneschijn! Het wachten
doen en ook dit jaar was weer fantastisch! Aan het
beviel prima en langzaam maar zeker stroomde
hoofd van de Ideeweek stond dit jaar Dunja (eerste
mijn groepje binnen. We zouden halverwege de
generatie Ideeweek kindje van Diede). De mentor
week op maandag nog maximaal 4 extra mensen
paren waren: Diede & Aisha (tweede generatie
ontvangen in de groep en daarmee zouden we onze
Ideeweek kindje van Diede), Joris (Ideeweek
handen vol hebben. Voor nu was het kennismaken
nieuweling en allround idioot) & Dominique (Ook
geblazen. Iedereen in een kring knallen en namen
tweede generatie Ideeweek kindje van Diede) en
leren, daar mag ik van mezelf altijd lekker de
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klootzak bij zijn. Slecht in namen? Jij mag vaak
proberen! Al snel kregen de kiddos hoogte van wat
voor persoon ik was en gingen ze naar Aisha kijken
alsof die hun kon helpen. Uiteraard niet, die moest
zelf ook namen leren en mocht ook het midden in!
Gelukkig kende men al snel namen en gingen
we door met rondleiding over VU en een
informatiemarkt. Tijdens de rondleiding was er een
quiz over hoe groen de VU zou zijn en mijn groepje
won uiteraard! Na deze verplichtingen gingen we
lekker naar een BBQ door yours truly (Mens bedoel
ik, niet Diede) op Uilenstede. Mr. Mega en ik
stonden lekker achter de bbq en maakten vlees en
zelf vega voor iedereen die wilde. Voetbalveld erbij
om de energieke mensen tot rust te houden (bal
in het water en een trotse zwemmer die hem eruit
haalt daar gelaten) en picknickbanken voor de rest
om te babbelen over het leven I guess.
Na de BBQ gingen we naar Chupi! Met Mr. Mega
was ik al ieder hier naar de klote gegaan en 5
minuten na binnenkomst zat ik al op shotje 4… Toen
kwam Elise even uitblinken met een buitengewone
hoeveelheid kennis over shotjes en moest Diede
proberen (Chemistry is echt nice). Leuke avond,
morgenochtend 9 uur weer paraat…
Zo verliepen de eerste drie dagen best wel prima!
De tweede dag vroeg op en chillen door amsterdam
heen, een hel van een “komedie” show ergens in
een gat genaamd Amsterdam West… En op dag drie

een sportdag! Zo oud als ik ben heb ik mijn kids
laten werken en was ik erg trots op het resultaat!
De meeste punten van alle Mens ploegjes!
(blijkbaar deed dat er niet helemaal toe want een
ander Mens-ploegje had de prijs gewonnen…) Ook
hebben we hier bijnamen gekregen: Barcode en Pet
Scan, ik verwacht outfits die matchen op Mensation!
Daarna lekker zwemmen in een zwembadfeest.
Misschien heb ik met de badmeesters gedanst als
show voor iedereen om te zien… Moving on!
Gelukkig een weekend rust en daarna maandag
weer knallen! Maximaal 4 nieuwe mensen erbij
werd uiteindelijk 7 extra… 20 kids moet wel een
pittige bevalling zijn geweest (looking at you Aisha)
en mijn eerste vrouw erbij geroepen (yay Iris!!!). Met
deze gigagroep de laatste twee dagen vol gemaakt
met plezier en ook veel informatiemomenten
voor hun eerste collegejaar. De laatste dag nog in
een jurk rondgerend en mensen oncomfortabel
gemaakt, wat erg leuk was!
Uiteraard nog een eindfeest, waarbij ik jullie
allemaal constant heb misgelopen! Maar toch had
ik wel goed gezelschap en een erg leuke avond!
Moeten we nog eens doen…
Achteraf waarschijnlijk 2 dagen lang alleen
bijgeslapen om klaar te zijn voor het nieuwe
collegejaar, net als iedereen van de Ideeweek!
Volgend jaar denk ik maar niet nog eens… misschien
kom ik wel kijken… eventjes dan...
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Mens
G e d i c h t e n m u u r
Tekst door: Laura Holtus
008
Waar ik me over verwonderde, al zo vaak,
Dat alles heen gaat, en weer terug,
Dat alles door gaat, zo eeuwig sterk en stug,
Als een cirkel, zonder doorbraak.

Tekst door: Jules Deelder
Blues on tuesday
Geen geld.
Geen vuur.
Geen speed.
Geen krant.
Geen wonder.
Geen weed.
Geen brood.
Geen tijd.
Geen weet.
Geen klote.
Geen donder.
Geen reet.
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Allround
Tekst door: Charley Ranzijn
Met het langwerpige mondstuk zuig ik jouw naam in het tapijt
daar waar ogen nooit komen, verwijder ik 5 letters uit het grijs
en ik blijf kijken
1 week:
de stoffige regen maakt de randen zacht
3 weken:
ik kan de iets blekere letters nog net lezen
6 weken:
de tijd heeft mijn gemis verhuld met een egale deken
jij belt aan en ik laat je binnen
maar het tapijt is je vergeten

Tekst door: Roger McGough
40 ----------------------- Love
middle
aged
couple
playing
ten
nis
when
the
game
ends
and
they
go
home
the
net
will
still
be
between
them
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Mens
Puzzels door:
Charlotte van den Brink

Woord van de RedacCie

Lijkt jou het ook leuk om een stukje te
schrijven in de Anthropos? Stuur dan
je stukje naar redaccie@mens-vu.nl!

Dit is een binaire puzzel van 10x10. Bij een binaire puzzel mogen alleen 1 en 0 gebruikt worden,
evenveel enen en nullen per rij/kolom en maximaal twee keer hetzelfde getal naast of boven
elkaar.
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Allround
Sudoku
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Agenda
en
verjaardagen

De lijst met verjaardagen is helaas
niet compleet, mis je iemand mail
dan naar bestuur@mens-vu.nl
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Tekst door: Charlotte van den Brink

Soms is het wel leuk om een wat uitgebreidere maaltijd op tafel te plaatsen, voor
bijvoorbeeld een speciale gelegenheid of om jezelf lekker te verwennen. Zo is een goed
idee om zelfgemaakte gevulde garnalencroquetjes te maken met flespompoen, kaas
en gekruide zoete aardappel. Dit recept heeft wel wat voorbereidingstijd nodig maar
het geeft wel een erg smakelijk resultaat. Voor het gemak worden alle onderdelen en
bereidingen los van elkaar omschreven.
De Flespompoen
Snijd van de top van de flespompoen een aantal plakken af, ongeveer 4 plakken per
persoon, rond de 1 cm breed. Zorg ervoor dat de plakken die worden gebruikt gelijke
dikte hebben. Snijd vervolgens de schil eraf en besmeer de plakken met olie aan beide
zijden en besprenkel daarna aan beide zijden met zout, peper en kruiden naar keuze. Leg
deze plakken vervolgens in de oven op ongeveer 200 graden voor 10 minuten per zijde.
Deze tijden kunnen variëren wegens de verschillende kwaliteit van verschillende ovens.
Plaats hierna een plakje kaas over de plakken pompoen en laat dit in de oven smelten
voor ongeveer twee minuten.
De Garnalencroquetjes
Voor deze croquetjes zijn cocktail garnalen nodig, aangezien deze al gekookt en geschild
zijn, en mozzarella. Snijd de mozzarella in blokjes en laat deze uitdruipen zodat het extra
vocht niet in de balletjes komt. Hak de garnalen zeer fijn in een blender en anders met
de hand. Bereid ook een bakje met meel geklopt ei en fijngehakte crackers. Stop in het
garnalen haksel en cracker kruimels zout, peper en kruiden naar keuze en meng dit er
goed doorheen. Pak van de garnalenhaksel een bollotje druk dit plat in je hand en doe er
een mozzarella blokje in. Sluit het garnalenplakje om de mozzarella heen en zorg dat het
overal goed aansluit. Plaats deze balletjes eerst in de meel en daarna twee keren in het ei
en de kruimels. Bak de balletjes in olie voor ongeveer 2 minuten aan elke zijde en laat ze
daarna even op keukenpapier liggen om extra olie er uit te laten lopen.
De Zoete aardappels
Schil de aardappel en snijd ze vervolgens in reepjes. Sprenkel er licht olie overheen met
een beetje zout en peper. Bak dit op half vuur tot ze goed gaar zijn en leg ze dan op
keukenpapier zodat de extra olie weg kan druipen.
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Het introductieweekend
Tekst door: Wieger Tuininga
Het introductieweekend – een korte blik
Ieder jaar heeft Mens, naast de Introweek, een
introweekend om de eerstejaars in gezelligheid
met elkaar te verbinden. Dit gaat gepaard met veel
ongein, gezelligheid, verrassingen en hier en daar
(een slokje?) drank.
Dit jaar zijn wij gezamenlijk naar Assen en omgeving
gereisd met het meest luxueuze vervoersmiddel
van de student..
De trein.
Vlak voor vertrek huppelde een groepje
goedgehumeurde eerstejaars er vandoor om
achterwaarts een trap op te lopen. Waarom?
Introductieweekend-capriolen, daarom.
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Vlug doorspoelen naar de aankomst bij locatie:
binnengekomen lopen we eerst tegen een berg
aan, geen heuvel, maar een berg aan tassen en
koffers, want iedereen moet natuurlijk 7 setjes
kleding bij hebben voor 2 dagen, en de heerlijke
aroma’s van een maaltijd-to-be.
Kip Curry, rijkelijk gevuld met sperzieboontjes,
verdere groentes, gedrapeerd (duur woord voor
erop gegooid) over een glimmende laag rijst.
Smullen!
Na het geworstel met de spullen, het eten, en
elkaar (iedereen wilde de perfecte slaapplek),
gingen wij goed gemutst, of ongemutst, naar de
eerste grote activiteit:
Bounz: Een springkasteel XXL waar heldendaden
zoals een dubbele salto en een 3 meter hoge dunk

Oktober 2017

de gewoonste zaak van de wereld bleken.
De weg erheen bleek gevaarlijk en vol onvoorziene
hindernissen.. Voornamelijk toen de enige bus die
kant op leek op een kruising tussen de al bekende
lijnbus en een mini-Cooper. Er paste officieel
slechts 21 mensen in, al bewezen wij dat er voor
korte tijd ook wel 40 inpasten (tot afgrijzen van de
buschauffeur).
Enfin, de springers gingen los met trefbal, wat
overduidelijk en meermalen gewonnen werd
door één kant van de zaal. Mijn groep trok daar
toch echt, ondanks vol en luid enthousiasme, in
resultaat aan het figuurlijke kortste eind.
Na een frisse avondwandeling terug met onze
ogen veelvuldig omhooggericht, de sterrenhemel
bekijkend, was het tijd om elkaar beter te leren
kennen. Dit werd dan ook door iedereen ter harte
genomen en het feest bleef gaan. De wekker strak
om 8 uur ’s ochtends werd dan ook wisselend
ontvangen.

Een stevig ontbijt verder stapten wij de buitenlucht
in, met spellen als Levend Stratego, de Menselijke
Knoop en als hoogtepunt een compleet
Belevenissenbos met boogschieten, kanoën,
klimmen, biken en meer.
De Menselijke Knoop leverde grote hilariteit op,
daar het uit de knoop krijgen van de groepen
enige tactiek en onhandige houdingen met zich
meebracht.
Het kanoën was ondoenlijk door de verscheidene
piraten op het water.. (Lees: Eerstejaars die je koste
wat het kost in het water proberen te krijgen) . De
zon was te beschrijven als verzengend. Warm alsof
het zomer was, zeer welkom met een nat pak.
De tweede avond werd traditioneel afgesloten met
een barbecue, die letterlijk uit het plastic kwam.
Enige keerzijde; hij moest nog in elkaar geschroefd
worden..
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Hierdoor hadden de deelnemers alle ruimte om
de 88 opdrachten van het weekend af te krijgen.
Enkele voorbeelden: “Trek zoveel mogelijk kleding
aan in een enkele minuut” en “Draai 88 rondjes om
je as.” Ieder team wilde winnen en de spanning was
om te snijden. Rondrennende mensen en intense
discussies het gevolg.

sense (Licht is beschaving, oh shit, een auto..!),
kwamen wij steeds dichter bij locatie. Een andere
groep, met dezelfde logica, had minder geluk. Zij
liepen weliswaar naar beschaving, maar precies
tegengesteld aan onze locatie. Het resultaat: Een
fikse avondwandeling en de lichte spot van de
andere groepen bij terugkomst.

Eervolle vermelding in dit stuk, de winnaars:
Tika, Dunja, Elise en Julius!

Laatste avond alweer aangebroken, ging het
los. Gezelschapsspellen en verhalen gingen de
tafels over. Een enkeling wat minder stabiel op de
beentjes. Een groter deel in het geheel onstabiel,
maar wel vrolijk en actief. Later op de avond ook
meer chill-sessies op de kamers en gangen. Kortom:
Leven in de brouwerij.

Na de barbecue, de dropping. In 3 grote groepen
werden we vervoerd naar een bos, een veld, het
onbekende. Volledig in een donker busje, met een
onstuimig bochten-makend chauffeur, raakten wij
al gauw de richting en de wil tot protest kwijt.
Eenmaal gedropt viel mij eerst de wonderbaarlijke
schoonheid van de natuur, de sterren en de leegte
op. Daarna pas het gebrek aan licht. Geen handen
voor ogen kunnen zien, kreeg hier betekenis.
Dapper rond stappend in deze donkerte gingen
wij op weg. Gebruik makende van common
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De opruiming een dag later verliep vloeiend en
vrijwel vlekkeloos. Met een eindsprint naar de trein,
die één iemand niet heeft kunnen halen (sacrifices
had to be made), gingen we doodvermoeid in
relaxte sfeer huiswaarts.
Het was mij een waar genoegen!

Bowlen met Mens
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Tekst door: Joris van Essen
Donderdag 5 oktober was het zover: Disco-bowlen
met Mens!
Gezellig met een mengsel van eerstejaars,
ouderejaars en Mens-meubilair een balletje rollen
in Knijn. Muziekje erbij en het feestje was aan. Er
waren niet zoveel Mensen als verwacht, maar toch
wisten we drie a vier banen te bezetten met z’n
allen.
Voor
velen blijft bowlen toch een
gezelligheidsspelletje. Je kletst wat gedurende het
spel, verzint gekke bijnamen voor op het scorebord
en daarbij mag je om de beurt laten zien hoe goed

of slecht je eigenlijk wel niet kan mikken. Voor
sommigen onder ons, mogelijk heb ik het hier
over mijzelf, is het echter het doel om te winnen,
dat heeft vooral met mijn fanatisme te maken. Erg
teleurstellend dus als je ondanks een paar strikes
tóch als tweede eindigt…
Ondanks mijn persoonlijk verlies was het toch nog
best een gezellige avond. Nadat de tijd voorbij was,
hebben wij met zijn allen nog een biertje gedaan
aan de bar. Daarna was het schluss voor de gezellige
avond en mocht iedereen weer op huis aan.
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WA N T E D !
Tekst door: Susanna Halman
Het is weer zover! Vanaf januari zal er een nieuw
bestuur aantreden waarvoor de zoektocht nu toch
écht is begonnen. Voor ons als bestuur is dit altijd
iets geks om te doen, omdat het gewoon nog heel
gezellig en leuk is..., maar wij zijn natuurlijk vooral
ook heel benieuwd naar wie ons zal gaan opvolgen.
Nu genoeg over ons, we gaan het hebben over het
aankomend bestuur! Het aankomend bestuur zal
bestaan uit maximaal 7 bestuursleden, onder wie
de volgende functies te verdelen zijn:
- Voorzitter
- Vice-voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Commissaris Intern
- Commissaris Extern
- Commissaris Onderwijs
- Commissaris Promotie
- Commissaris Mens-kamer
Wat doet het bestuur?
Allereerst zal ik even kort toelichten wat het
bestuur nu eigenlijk doet. Zoals jullie wellicht
weten bestaat S.V. Mens uit een bestuur en
meerdere commissies. Nu weten jullie vast ook
dat de AC borrels organiseert en de SportCie
sportactiviteiten, dus wat doet het bestuur dan
nog? Allereerst stuurt het bestuur deze commissies
aan en daarnaast heeft het bestuur ook contact
met de opleiding en vele andere instanties binnen
de VU. Verder staan er meerdere bestanden op de
website die allemaal bijgehouden moeten worden.
Daarnaast organiseert het bestuur ook diverse
activiteiten; denk daarbij aan de stageavond, P-in-1,
buluitreikingen, spelletjesavond, bedrijfsbezoeken,
carrièreavonden, actieve leden avonden, alumni
diners en nog veel meer! Bovenal is het bestuur
natuurlijk verantwoordelijk voor de levendigheid
van S.V. Mens.
Waarom wil ik een bestuursjaar doen?
Oke, nu weet je iets meer over wat het bestuur
doet en wil je wellicht weten waarom je een
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bestuursjaar überhaupt zou willen doen.
Als bestuurslid leer je heel erg veel! Je leert
samenwerken, jezelf professioneel profileren, nette
brieven schrijven, bedrijven benaderen, plannen,
verantwoordelijkheid nemen, communicatieve
vaardigheden en nog veel meer. Naast deze
algemene zaken zul je ook op het specifieke gebied
binnen jouw functie verschillende vaardigheden
ontwikkelen. Zo zul je als penningmeester veel
leren over hoe een boekhouding in elkaar steekt en
als commissaris promotie hoe je met verschillende
designsoftware om moet gaan. Daarnaast staat het
natuurlijk goed op de CV, wat leuk is voor later.
Tevens zal je jezelf ook tegenkomen en leren
kennen op een heel ander niveau dan je daarvoor
hebt gedaan. Op deze manier kun je wellicht beter
te weten komen welke richting jij later op wilt.
Naast dit alles bouw je een netwerk op binnen
verschillende vakgebieden, wat voor later uiteraard
erg handig is, maar voor nu vooral erg leuk en
gezellig.
Vrienden zul je niet te kort komen en je maakt zeker
binnen het bestuur vrienden voor het leven. Je zult
het beste jaar van je studententijd tegemoet gaan!
De functies
Nu je weet waarom een bestuursjaar supergoed
en leuk is om te doen, zal ik wat meer toelichten
over de verschillende functies binnen het bestuur.
Voor meer informatie over een specifieke functie
kijk op http://mens-vu.nl/vereniging/organisatie/
functies-binnen-het-bestuur/ , kijk op de posters in
de Mens-kamer of spreek iemand van het bestuur
aan!
Solliciteren
Solliciteren zal gaan via de Sollicitatiecommissie.
Deze commissie bestaat uit drie leden: Judith,
Maartje en Luuk. Om te solliciteren mail je naar
sollicitaties@mens-vu.nl en daarbij voeg je een
motivatiebrief waarbij je aangeeft welke functies je
eventueel zou willen uitoefenen en welke ervaring
je al hebt. Weet je nog niet welke functie je zou
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willen is dit geen probleem. Probeer dan vooral aan
te geven welke functies je niet ziet zitten en waarom
niet. Na deze mail zal de commissie contact met je
opnemen en kun je uiteraard nog vragen stellen
en/of je terugtrekken. Als de sollicitatiecommissie
jou wel ziet zitten of meer van je wil weten om een
beter beeld te krijgen, zal zij je uitnodigen voor een
sollicitatiegesprek. In dit gesprek kun je vaak goed
samen sparren over welke functies voor jou geschikt
zijn. Wees dus niet bang als je dit voorafgaand aan
het gesprek nog niet weet! Na deze gesprekken
zal de Sollicitatiecommissie een voorstel doen aan
het bestuur, waarbij het bestuur en de commissie
samen uiteindelijk tot een samenstelling zullen
komen. Daarna zal bekend worden gemaakt of je
in het bestuur komt en welke functie we voor jou in
gedachten hebben. Uiteraard is er altijd nog ruimte
om aan te geven of je de toegeschreven functie
wel/niet ziet zitten.

Twijfel:
Twijfel je nog, spreek dan vooral iemand van
het bestuur aan of stuur een mailtje naar de
sollicitatiecommissie. Verder geldt dat als je erover
twijfelt of je wellicht volgend jaar bestuur wilt doen,
we je sterk aanraden om binnen een commissie
meer verantwoordelijkheid te nemen of wellicht
voorzitter/penningmeester te worden zodat je al
wat meer leert over S.V. Mens.
Hopelijk horen we snel van je!
Namens Bestuur 17,
Susanna Halman
Voorzitter

Data
Belangrijke data hierbij zijn:
28 september t/m 30 oktober: Sollicitatieperiode
31 oktober t/m 10 november: Sollicitatiegesprekken
16 oktober 17.30: Open bestuursvergadering
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M
e
n
s
spelletjesavond!

Tekst door: Diede van den Broek

			
12 September 2017
					
Zoals Mens altijd zal doen, was er ook nu weer een
leuke activiteit in het begin van het jaar: De Chill &
Speel avond!

waar ik helaas moest beginnen met hetzelfde aantal
munten als de slechtste speler in Mens meubelier
Joey! Omdat ik de rest van de avond niks anders
heb gedaan dan pokeren zal ik jullie meenemen op
mijn poker avontuur!

Uiteraard was ik te laat voor het begin en was
de avond al in volle gang toen ik binnen kwam.
Menschen met hun buikjes vol met pizza waren
allerlei spelletjes aan het spelen; tafelvoetbal,
mens erger je niet, kaartspellen, de kolonisten van
Catan en een persoonlijke favoriet in Texas Hold’em
poker. Zonder veel nadenken ging ik voor pokeren,

Om te beginnen zal ik zeggen dat bij poker iedereen
een techniek heeft (behalve Joey blijkbaar), de
mijne is om nooit voorspelbaar te zijn. Vanaf mij
naar links spelen mee: Joey, Stefan, Danielle,
Pauline, Teun en Jeffrey (en ikzelf tussen Jeffrey en
Joey in). Nog geen idee hebbend van de speelstijl
van hun allen, besloot ik om gelijk te bluffen in
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de eerste 3 rondes. Hiermee lekker de blinds
binnenhalen en mezelf als gevaarlijke speler neer
te zetten die te veel bluft.
Daarna speelde ik rustiger en wachte ik af totdat
er wat goede kaarten voor mij voorbij kwamen.
Uiteraard gebeurde dit me niet snel genoeg en
besloot ik mee te gaan in een ronde waarbij ik niks
had en mijn tegenstander natuurlijk wel. Om alsnog
te winnen gooide ik in het laatste raise moment een
grote bluf die meestal werkte… Tot iemand dacht;
nee, ik win dit wel. Diede was toen zoveel muntjes
kwijt dat zelf Joey weer boven hem stond…
Drie rondes later en Diede stond bekend als
blufferd. Maar dit keer had Diede erg goede
kaarten gehad en ging voorzichtig mee. Na de river
een full house te hebben met plaatjes ging Diede
all-in. “Een bluf!” dachten de meesten, maar er
waren maar twee (volgens mij) die meegingen en
dachten Diede even van het veld te vegen. Zoals
je wel begrijpt was Diede back in the game. Vanaf
dat moment was het smooth sailing (Zeilweekend

Mens eind van het jaar, moet je doen, facking
leuk!).
Verder in het spel was ik verzekerd van top 3 met
Teun en Danielle of Pauline (Die twee werkten
samen, ik zweer je). Ook was de eerste speler al
uitgeschakeld. Tegen alle verwachtingen in was het
Jeffrey… En ook nog eens door Joey ook… Slecht
Jeff, slecht…
Maar helaas moest ik vroeg op de volgende dag en
daarom was het tijd om te stoppen, dus besloot
ik om blind bij de blind (see what i did there?) all
in te gaan. En er ging iemand mee dus let’s go.
Helaas verloor ik dit maar had ik wel nog inzet over
aangezien ik niet geëvenaard kon worden in inzet.
Mijn rest schonk ik aan Jeff die er beteuterd bij zat
en zo nog even kon doen alsof Joey hem niet had
afgemaakt.
Al met al een mooie avond waarbij ik eigenlijk
alleen gepokerd had… Ben helemaal voor een
rematch!
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Buluitreikingen
Tekst door: Susanna Halman
De afgelopen periode stond weer in het teken
van verschillende uitreikingen, waaronder
de buluitreikingen. De uitreikingen van de
bachelordiploma’s hebben plaatsgevonden op 3
oktober jl. en die van de masterdiploma’s op 12
oktober jl.. Uiteraard waren wij hierbij weer van
de partij, maar toch willen we bij deze iedereen
nogmaals van harte feliciteren met het behalen van
zijn/haar diploma.

Carrièredag
Tekst door: Susanna Halman
Op woensdag 8 november zal weer de carrièredag
gaan plaatsvinden. Hierbij zullen verschillende
sprekers iets vertellen over hun carrière en tevens
zullen er workshops worden gegeven en zal een
bedrijvenmarkt aanwezig zijn. Meer informatie
volgt nog, maar zet het alvast in je agenda!

Familiedag 11-11
Tekst door: Susanna Halman

Dit jaar zal weer een leuke familiedag plaats gaan
vinden, waarbij ouders/broertjes/zusjes ook een
keer kunnen zien wat wij eigenlijk nou precies
doen als MNW’ers. Op deze dag, die bestemd
is voor eerste- en tweedejaars, kunnen wij als

Openbare
vergaderingen
De openbare vergaderingen zijn inmiddels allemaal
geweest en we zijn erg blij om te zien dat veel
eerstejaars enthousiast zijn! Heb je de openbare
vergaderingen gemist, maar wil je toch nog meer
weten over een commissie? Mail ons dan of spreek
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FamiliedagCie echter nog wel wat extra handen en
hulp gebruiken van ouderejaars. Daarom de oproep
aan Mensen die hierbij zouden willen helpen. Wil
jij helpen? Mail dan naar familiedagcie@mens-vu.
nl en dan ben je een toppertje!

Tekst door: Susanna Halman
onze commissaris Intern, Koen Nelissen, aan.
Verder zijn we nog op zoek naar nieuwe voorzitters
en penningmeesters. Lijkt dit je leuk? Mail ons dan!
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