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Lieve allemaal,

Woord
van
de RedacCie

Tekst door: Joris van Essen

De vierde uitgave van het jaar alweer, nog maar 11 weken tot de vakantie op het moment van schrijven. Het aftellen kan beginnen, terwijl
we allemaal genieten van de steeds vaker voorkomende zonnige dagen. Want ja, we zijn dan officieel al een maand met de lente bezig,
maar moeder natuur had er nog even niet zo’n zin in. Nu de grauwe buitenlucht dan ook eindelijk plaatsmaakt voor het warme zonnetje
is het dan ook tijd om te gaan genieten.
Dit bericht schrijvende (met iets minder zon buiten het raam van de bus) ben ik onderweg om een examentraining biologie te geven.
Want eerstejaars, ik weet niet of jullie het doorhebben, maar het is alweer een heel jaar geleden dat de meeste van jullie (al dan niet
huilend) door alle examenstof heen aan het ploeteren waren. “Is het al zolang geleden?” Ja echt! Time flies when you’re working your ass
off. Hopelijk hebben jullie het daarnaast ook nog wel een beetje leuk gehad. Ik in ieder geval wel! Als IDEE-weekmentor, mentor Inleiding
MNW, en TA MNW&S en Mechanica zullen jullie na dit jaar vast genoeg van me hebben, maar ik vond het erg leuk om jullie te zien trans
formeren van 6e klasser tot volwaardig student.
Voor ik verder verval in hoe het jaar voor mij was zal ik dit woord maar afsluiten, want uiteindelijk gaat het om jullie, de lezers van onze
mooie Anthropos. Ik wens jullie veel plezier met lezen en succes deze laatste maanden!
~Joris
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Lief bestuur,

Woord
aan
het
Bestuur

Mei 2018

Tekst door: Dominique van Anrooij

Inmiddels zijn jullie al zo’n drie maanden bezig onze prachtige vereniging draaiende te houden. Wat gaat de tijd snel he? Hopelijk hebben
jullie allemaal je weg kunnen vinden in je functie, gaat het uitvoeren van de bestuurstaken goed en misschien wel het belangrijkste…
hebben jullie het naar je zin!
Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat je echt van je bestuursjaar moet genieten, want voor je het weet is het voorbij en kun je de tijd
niet meer terugdraaien. Naar mijn mening is het naast alle kennis die je op doet, namelijk ook echt een hele leuke ervaring om bestuur
te doen! Voor zover ik mee krijg, zijn jullie zeker goed bezig met genieten van jullie bestuursjaar. Regelmatig zie ik jullie tot laat rond hob
belen op de VU, omdat jullie aanwezig zijn bij borrels van broertjesverenigingen. Daarnaast zijn jullie ook aanwezig op constitutieborrels,
hebben jullie het gezellig met andere besturen en doen jullie je uiterste best daar van alles te brassen. Tot slot zijn jullie natuurlijk ook
allemaal aanwezig op de activiteiten van Mens en doen er alles aan de Mens-leden er net zo van te laten genieten als jullie zelf.
Met jullie eerste ‘echte’ ALV achter de rug, kan ik concluderen dat jullie ook op bestuursgerelateerd gebied erg goed bezig zijn. Het gaat
goed met de plannen uit jullie beleidsplan, organiseren elke maand een Mens-lunch, houden Mens-leden op de hoogte van de belangrijke
dingen van de vereniging en zijn zelfs bezig met het realiseren van een Mens-TV voor in de Mens-kamer! Kortom, jullie zijn ontzettend
goed bezig en ga vooral zo door!
Ik wens jullie alvast heel veel succes met de laatste loodjes voor de zomervakantie. Nog even strijden, dan kunnen jullie even lekker
relaxen en dan in september weer fris beginnen!
Veel liefs,
Dominique
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Constitutieborrrel
Tekst door: Max Blokker
Het is weer zo ver, de constitutieborrel van Mens!
Traditiegetrouw als kersverse jonkies zich hebben
aangemeld om de studievereniging weer een jaar
te leiden zodat niemand ons vergeet daar beneden
in de kelder. Zeker ook dit jaar weer erg belangrijk,
omdat (als het W&N zelf niet een keer instort)
we toch echt een keer gaan verhuizen. Er is al
erg veel werk verzet om de VU ons een ruimte te
laten geven in het nieuwe gebouw, maar het blijft
lastig voor hen om studieverenigingen serieus te
zien als aanwinst voor de universiteit. Dat is ook
wel weer te snappen als je ziet hoe vorig jaar de
constitutieborrels zijn gegaan van onze prachtige
Bètafaculteit...
Nieuw jaar, nieuwe kansen, en ik kan eerlijk zeggen
dat ik nog nooit zo’n goed georganiseerde CoBo
heb meegemaakt. Nu is er ook weinig ruimte voor
flexibiliteit, want er bestaan staatswetten die de
verenigingen zelf hebben opgesteld, waarin staat
dat elk bestuurslid minstens vijftien nuchtere
leden om zich heen moet hebben tijdens de
CoBo. Daarvan moeten vijf binnen een straal van
2,5 km rond Uilenstede wonen, vijf zijn verplicht
een rijbewijs BE te hebben en de andere vijf
behoren een cursus ‘de-7-herkenningspuntenvan-alcoholverslaving’ van de AIVD te volgen. Ze
moeten alle 15 een Verklaring Omtrent het Gedrag
overleggen en staan persoonlijk garant voor de
logistiek van de emmers waarin de bestuursleden
kotsen. Het bestuur van vorig jaar staat achter de
bar, en moet alle drankjes voorproeven voordat
deze worden doorgegeven aan een tussenpersoon
die ze aan het bestuur serveert. Deze staat ook in
direct contact met hoofd beveiliging van de VU en
draagt een ketting om de nek met een noodknop.
De pedel is in het geheim een opgeleid beveiliger
van de Dienst Bewaken en Beveiligen. Niets wordt
aan toeval overgelaten.
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Het was erg gezellige borrel met veel bezoekende
besturen en aanhang. Misschien dat het meest
leuke nog Diede was die zich compleet dood
verveelde en aan iedereen een hekel begon te
krijgen. Iemand moet verantwoordelijk zijn Diede!
Er zijn dit jaar maar vier doden gevallen tijdens
de bras-rellen, en dat is misschien wel het laagste
aantal ooit (de definitieve cijfers van het KNMI
laten nog even op zich wachten). Ik denk dat dit
compleet te danken is aan Eveline, die als enige
dame in de beveiliging iedereen onder de duim
had. Als iemand ook maar aanstalten maakte om
Arjan zijn spierballen te brassen zat zij er bovenop.
Echter ook lof voor de mannelijke gendarme die
uitstekend ieder vrouwelijk bestuurslid vakkundig
hebben gefouilleerd. Zelfs onze eigen bestuursleden
waren niet veilig voor deze gasten.
Als afsluiting de mooiste quote van de avond, door
Teun:
Random Bestuurslid: “Ik ben niet aan het brassen!”
Teun: “Ja mes tussen je ribben, ik ben je niet aan
het doodsteken.”
Ik wil graag het nieuwe bestuur heel veel plezier
wensen komend jaar. Geniet en leer ervan!

Mei 2018

7

Anthropos

Pauw
Tekst door: Charlotte van den Brink
Oorspronkelijk zou op 5 april weer de Mexiquilaborrel plaatsvinden, maar helaas werd deze door
omstandigheden een week verplaatst. Gelukkig had
het bestuur een leuk alternatief weten te regelen,
namelijk het bijwonen van een live-uitzending van
Pauw.
We gingen met een groepje van vijftien naar Pauw
toe. Met het ov hadden we een enorm geluk: onze
overstap kwam precies aan op het moment dat wij
aan kwamen lopen. Eenmaal bij de studio, ofwel
het Mediacafé, aangekomen moesten we ons ID
laten zien samen met het ondertekende ticket,
waarin heel streng stond vermeld dat bij enige
verstoring van de opname of live-uitzending een
boete van 500 euro opgelicht kon worden met
daarbij de eventuele schade.
Daarna mochten we naar binnen, waar we onze
tassen in een kluisje moesten doen en jassen aan
de kapstok ophangen. We kregen daarbij een kaart
die we nodig hadden de zaal binnen te kunnen
komen en een muntje voor een consumptie. We
zouden ook een rondleiding krijgen, maar door een
miscommunicatie was daar iets misgegaan en ging
gekeken worden of dit alsnog voor elkaar gekregen
kon worden. Dit kon gelukkig geregeld worden en
we konden na het nuttigen van een gratis drankje
de studio’s bekijken.
We gingen eerst de studio van De Wereld Draait
Door binnen en die ruimte ziet er in het echt veel
kleiner en killer uit dan ze op tv laten over komen.
Ook vertelden ze over dat er ook in het plafond
microfoons hingen zodat de reactie van het publiek
ook opgenomen kon worden. je zag ook veel lampen
hangen verspreid over het plafond. Deze hingen
daar opdat tijdens de opnamen de presentatoren
en hun gasten geen rare schaduwen op hun gezicht
zouden hebben, wat afleidend zou kunnen zijn
voor de kijkers. Verder was er een tweede niveau
in die studio waar mensen plaats konden nemen
die met gasten waren meegekomen, maar niet in
beeld wilden komen. En er was een klok die op dat
moment gewoon de tijd weergaf, maar tijdens de
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uitzending aftelde tot verschillende gebeurtenissen.
Daarna gingen we naar boven waar de gasten
verbleven en de make-up zat met de relax-kamer
van Jeroen Pauw. Ook vertelden ze dat als er een
band kwam, voornamelijk voor De Wereld Draait
Door, die daar kon oefenen in een van de kamers
en ook tot rust kon komen voor de show. Daarbij
werd ons ook verteld dat vaak vele onderwerpen
die die avond besproken gaan worden pas diezelfde
ochtend geregeld worden, zodat het meest actuele
nieuws in de studio besproken kan worden.
Tevens vertelden ze een heel verhaal hoe alles
geregeld werd met redactie en alles voor tijdens de
uitzending. Ook dat de autocue die Jeroen gebruikt
voor het introduceren van een onderwerp wordt
aangepast op zijn snelheid, en dat de gasten voor
aanvang van de uitzending kort te horen kregen
wat er die avond besproken ging worden.
Daarna gingen we weer naar beneden en liepen
langs de deuren van Pauw, alleen die mochten we
niet vroegtijdig in omdat ze er bezig waren. Na de
tour moesten we weer wachten in het Mediacafé
tot we naar binnen mochten voor de uitzending.
Er werd ook een bittergarnituur besteld en gezellig
gekletst om de tijd te doden.
Tegen kwart voor elf mochten we naar binnen en
voor de deur moesten we onze kaart inleveren
en werd er langs ons lijf gegaan met een
metaaldetector, waarna we werden geplaatst op
de plekken in de zaal. De zaal was evenals bij De
Wereld Draait Door kleiner in het echt dan op tv
lijkt, maar in tegenstelling tot De Wereld Draait
Door had de set van Pauw nog best een huiselijk
gevoel. Ik vond het zelf een hele mooie plek. Ik kon
van waar ik zat over Pauw zijn schouder meekijken
en zien wat hij zag op de autocue. Toen iedereen
zat werd ook aan ons verteld onze mobiel uit te
zetten of op vliegtuigstand zodat die niet af zou
gaan tijdens de uitzending. Hij zei er ook bij dat als
vrienden of familie je live zouden zien zitten er een
foto van zouden maken en dat opsturen naar jou
om te controleren of je het echt bent. En ik kan zelf
zeggen dat na de uitzending ik inderdaad een aantal
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foto’s van mezelf had ontvangen dat ze me hadden
zien zitten. Tevens vertelde hij ook dat nadat Pauw
zijn promopraatje had gedaan en als gasten klaar
waren er vanuit het publiek een spontaan applaus
werd verwacht. Er was ook, net als in De Wereld
Draait Door, een klok die aftelde tot de start van de
opname. Een paar minuten voor elf uur werd even
stilte gevraagd voor het opnemen van de promo
en kon ik over Pauw zijn schouder meelezen wat
hij allemaal moest oplezen. Daarna moesten we
klappen.
Ik zal verder nu ook niet te diep ingaan op specifiek
de uitzending zelf, daar moet je hem zelf voor
kijken wil je dat weten. Wat ik wel erg leuk vond om
te zien was dat naast de introductie van de gasten
het gesprek echt was geen autocue die aangaf

aan hem wat te zeggen. Alleen als een onderwerp
moest worden afgerond kwam de autocue in beeld
voor de volgende gast. Wat ook leuk was om te
zien was dat als er filmpjes werden vertoond een
mannetje met zijn hand aftelde tot 5 seconden
voor het filmpje zodat Pauw gelijk door kon praten
daarna. Na de voorstelling was ik wel een beetje
stijf doordat je toch het gevoel hebt kaarsrecht stil
te moeten zitten. Ook moesten we even wachten
tot we de studio uit mochten en werd ons verzocht
zo spoedig mogelijk onze spullen uit te kluisjes te
halen en te vertrekken, en daarna mochten we
allemaal weer naar huis toen het kwart over twaalf
’s nachts was.
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Après-skiborrel
Tekst door: Theo et Dini
Gegroet allen,
Na een goede dag piste moet elke welopgevoede
pisteganger zichzelf verwennen met wat we
aprèsskïen (aap-res-ski-un) noemen. Dit houdt in
dat deze welopgevoede pisteganger (WOP) zichzelf
mentaal net zo capabel laat voelen als hij/zij zich
fysiek voelt na een dag piste. Hier komt dan ook
de term vandaan “overdag een man, ‘s avonds een
man”, of, in sommige gevallen, vrouw. De WOP gaat
als volgt te werk: hij/zij brengt zijn onnodige spullen
terug naar zijn/haar verblijfplaats, zodat de rest
van de avond er geen omkijken naar is. Vervolgens
begeeft de WOP zich naar lokaal café of andere
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drinkgelegenheid. Hier doet hij/zij zich tegoed
aan vele verschillende soorten alcohol (denk aan
glühwein, donker bier, flügel), alles mag. De avond
is dan ook niet compleet als er niet getrakteerd
wordt aan tenminste een grote groep vrienden. Dit
klinkt erg duur voor de WOP, maar men moet niet
vergeten dat iedereen in dit geval de WOP is.
Nu, bij Mens, hebben we helaas geen piste in de
buurt. Dit betekent dat wij geen specifiek doel
hebben bij het drinken en dus gewoon volle gang
moeten gaan. Dit jaar was er helaas geen glühwein
of donker bier. Er was dit jaar wel flügel! En gelukkig
in grote mate. De AC heeft namelijk extra groot

Mei 2018
ingeslagen. Helaas besloten ze ook een happy
hour te doen. Dit leidde ertoe dat flügel op was
voor het eind van happy hour. Gelukkig hadden wij
beiden goed geboerd. Dini had haar gebruikelijke
alcoholtolerantie eer aan gedaan en had heerlijke
kraaloogjes met een big ass smile eronder (ze was
waarschijnlijk constant haar gevoel voor overzicht
kwijt). Theo, in al zijn glorie, ging erg lekker op de
flügel. Ik zou meer informatie verschaffen over zijn
dronken toestand, maar helaas is mijn geheugen
enigszins wazig. In ieder geval heeft Theo ontdekt
dat hij twee flügel tegelijk kan drinken. Dit heeft hij
dan ook zeker meerdere malen gedaan, wat dan
ook aan hem te merken was.

een prima sfeer! Dit was ook zeker te merken
aan de hoge snelheid waarmee de flügel erdoor
ging. Één ding weet ik wel zeker, veel flügel maakt
bier volledig smaakloos. Dit zorgde voor een
ontnuchterend einde en daarmee krijg ik (Theo) de
mogelijkheid om wel thuis te komen. Dini deed door
de hoeveelheid flügel erg lang over thuiskomen,
maar is gelukkig wel thuisgekomen.
Al met al is alles dus goed gekomen en heeft
iedereen een mooie, al dan niet sneeuwloze, avond
gehad en een ietwat slechtere ochtend. Maar dit
was het zeker wel waard. Volgend jaar weer met
piste erbij!

De opkomst van Mensch-leden zelf was wat matig,
vooral de mensen die mee waren op wintersport,
waren niet aanwezig, wat zeker slechte sportiviteit
was. Gelukkig waren er genoeg mensen, mede
dank aan broertjesverenigingen, wat zorgde voor

Paasei heurt
erbij
Afgelopen maand was het weer zover, jaja, de
roemrijke Mens-lunch! Ditmaal heerlijk in thema:
Pasen *insert kuiken-uit-eierschaal emoji*! De
Mens-kamer was tot in de puntjes versierd (er was
een paastafelkleed, wat wil je nog meer in je leven)
en er waren chocolade paaseitjes! Dit was nog niet
eens de lunch zelf mijn vrinden, het wordt alleen
maar mooier. Om 12:45, op de dag van het begin
van de lente, sijpelden de hongerige Mens-leden
die slim genoeg waren zich in te schrijven voor
de lunch de Mens-kamer binnen. Voor hen stond
een prachtig versierde en overvolle tafel met lunch
klaar. Bij de bar stond een enthousiast bestuur
klaar met plakken stol en gekookte eitjes. Al met al
was er meer dan genoeg kans om je helemaal vol
te vreten. Met een gezellig groepje werden onder
het genot van VOEDSEL en SAP levenservaringen
uitgewisseld, de existentie van het al besproken

Tekst door: Dini
en het vermeldenswaardige feit dat Jezus zichzelf
voor onze zonden opgeofferd heeft, maar toch
na drie dagen uit de dood is opgestaan tot in de
puntjes gecontempleerd (dit werd niet hardop
uitgesproken, maar ik weet zeker dat deze gedachte
meerdere malen in hersenspinsels langsgekomen
is bij een aantal Mensen). Was weer een zeer
aangename Mens-lunch, er wordt uitgekeken naar
de volgende!
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Mens
G e d i c h t e n m u u r
Tekst door: Laura Holtus
Meeuwen
Meeuwen, buiten uit het raam,
Vliegen vrij en zorgeloos,
De zon tegemoet,
Ze vliegen, vliegen langs het raam,
Starend, ik kijk naar ze,
Zij kijken naar mij
Vragend,
Waarom, waarom, waarom?
Waarom ben jij niet als wij…?
…. Vlieg met ons mee…..
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Allround
Tekst door: Laura Holtus
Zomercollege
De tafeltjes slapen
Het bord springt van hot naar her
De pennen dansen over de bladeren
De regels zuchten, kreunen
Onder het gewicht, van de
Kleuren, vormen op het bord
Die symbolen moeten voorstellen
Het gezoem van een telefoon
Zonlicht door het raam
Soezen de tafels in de warmte
En als ze al een taal hebben
Dan niet hier, niet nu
Dus waarom
Waarom
Zouden we
Het leren
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Mens
Woordzoeker door:
Dominique van Anrooij

Activiteit
Banken
Bar
BBQ
Bestuur
Bier
Boek
Borrel
Colleges
Commissies
Computer
Extern
Hoog
Hulde
Intens
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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!

Intern
Kelder
Kroegentocht
Ledenkamer
Lunch
Mens
Mensation
Mexiquila
Minor
MNW
MNS
Muis
Onderwijs
Penningmeester
Playstation

Poolen
Practicum
Promotie
Rood
Scriptie
Secretaris
Spel
Stage
Studie
Studievereniging
Viskey
Voorzitter
Weekend
Werkgroepen
Zaalvoetbal
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Allround
Sudoku door:
Charlotte van den Brink

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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Eten dronken v.s.
morning after
We kennen het allemaal wel, de trek die je kan
krijgen na wat glaasjes achterover te hebben
geslagen. Sommigen gooien er wel eens waar
wat meer in dan anderen, maar daar gaat het niet
over, het gaat over het eten. Ook over wat het
liefste gegeten wordt de volgende ochtend als je
helemaal brak bent en je je afvraagt wat je bezielde
om zo veel te drinken de dag ervoor. Om dit uit te
zoeken had ik een anonieme rondvraag gedaan
onder de leden van Mens over wat zij het liefste
nuttigden direct na het stappen en de volgende
morgen. Vele antwoorden stroomden binnen.
De antwoorden voor tijdens of na het stappen
waren vooral vette en/of ongezonde dingen als
shoarma, kebab, kipburger, chips, döner, tosti,
hamburgers, patat, pizza, kipnuggets, kaas, Turkse
pizza met döner en extra knoflooksaus (heerlijk
specifiek), bapao, broodje hamburger, McDonald’s
en andere fastfoodproducten. Daarnaast werd ook
aangegeven dat het gewoon niet te veel moeite
moest kosten, als voorbeeld werd leftovers gegeven
door een ander. Het bijzonderste antwoord vond ik
sushi aangezien dat toch wel duur is en je moet er in
mijn optiek van genieten. Maar niet alleen werden
etenswaren opgenoemd, ook hadden sommigen
het over wat te drinken als melk en Cola Light.
Voor de volgende ochtend viel me vooral op dat
wat mensen antwoorden voornamelijk om eieren
draaide. Als gebakken ei met mayo, gebakken ei, ei
in nest, gebakken ei met ui, bacon, kaas, paprika
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Tekst door: Charlotte van den Brink
en zout, gebakken ei met kaas en gebakken ei
met ham en kaas. Daarnaast hadden sommigen
nog steeds behoeve aan vettigs als kipnuggets en
chips of gewoon weer fastfood. Ook werden er wat
gezondere dingen aangegeven als fruit noedels,
crackers of simpelweg een gewoon dagelijks ontbijt
naar binnen werken. Naast de voorkeur voor eten
werden ook wederom weer voorkeuren voor
drinken gegeven als Cola, vruchtensap, CoolBest of
veel water in het algemeen.
Het drinken van veel water is bij het stappen is een
goede aanrader, niet om de alcohol sneller weg
te spoelen, dat zijn fabeltjes, maar om uitdroging
te voorkomen en een deel van de hoofdpijn de
volgende dag weg te kunnen nemen. Gezien
alcohol er voor zorgt dat er minder Antidiuretisch
hormoon, ofwel ADH, wordt afgescheiden door de
hypothalamus. ADH is verantwoordelijk voor de
reabsorptie van water, ofwel H2O, in het bloed. Als
er minder ADH aanwezig is wordt er maar weinig
water terug gefilterd, wat tot gevolg heeft dat je
vaak moet plassen en ook uitdroging.
Ook kan het zout willen eten verklaard worden
doordat het lichaam de osmotische waarde van het
bloed weer omhoog wil brengen, zodat mogelijk via
osmose water weer wordt terug gefilterd naar het
bloed.
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RedacCie-column
Tekst door: Pauline van der Drift
Vreemde mummies uit Peru bevatten onbekend
DNA. Uit het nieuwste DNA-onderzoek naar de
gemummificeerde resten uit Peru blijkt dat ze
mogelijk niet-menselijk zijn.
Klinkt interessant of niet? Jammer voor je want
daar gaat deze column helemaal niet over. Dit
was het eerste wat opkwam toen ik op Google
zocht naar nieuw onderzoek. Oké toegegeven dit
is niet helemaal het eerste wat ik tegenkwam.
Dat was namelijk het onderzoek naar de nieuwste
wenkbrauwen-trends. Waarom zoek ik naar
random dingen op Google? Nou dat is makkelijk te
beantwoorden: ik heb namelijk geen idee waar ik
over moet schrijven in deze RedacCie-column.
In de Anthropos van december was ik namelijk
al gevraagd om het sjaarskrijtje te schrijven. Een
stukje geschreven door een eerstejaars waar je zelf
mag weten waar je over schrijft. En nu ben ik aan
de beurt voor de column: weer een stukje waar
je zelf mag weten waar je over schrijft! Afgelopen
keer was het al moeilijk genoeg om een pagina te
vullen en nu gaan we dat maar weer proberen. Ik
moet toegeven dat ik heb overwogen om gewoon
de tekst van mijn sjaarskrijtje te kopiëren en te
hergebruiken voor de column, want zal iemand
dat merken? Maar na dat kleine momentje van
luiheid hebben we dat toch maar niet gedaan. Dus
gefeliciteerd!, je leest nu de enige echte RedacCiecolumn geschreven door mij.
Sinds ik een officieel lid ben van de redacCie
heb ik eigenlijk nog helemaal niet zoveel stukjes
geschreven. Dus is het leuk om voor deze editie de
column te schrijven. Ik ben namelijk niet zo zeer
verantwoordelijk voor de stukjes, maar samen
met Nina zorg ik ervoor dat de lay-out van elke
Anthropos er weer netjes uitziet. Op het moment
worden voorbereidingen gemaakt voor de nieuwe
lay-out van de Anthropos, dus misschien ziet de
Anthropos volgend jaar er wel heel anders uit!
Okeeeee nog maar anderhalf kantje te gaan, dat
is niet zo moeilijk toch? Vorige keer heb ik het al
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gehad over mijn studiekeuze dus dat gaan we niet
nog een keer vertellen. Maar ik heb nu eindelijk
besloten waar ik het over ga hebben… mijn
avontuur in Amsterdam! Ik zit namelijk sinds drie
maanden op kamers in Amsterdam. Hartstikke leuk
en gezellig maar wel een beetje anders dan ik was
gewend. Nu moet ik er namelijk zelf voor zorgen
dat er gekookt wordt (wat tegenwoordig niet altijd
meer zo gezond is), de was moet worden gedaan en
alles moet (redelijk) opgeruimd blijven. De tijd die
ik nu bespaar met het heen en weer reizen tussen
Heerhugowaard en Amsterdam is dus wel weer
gevuld. Maar in Amsterdam wonen heeft ook zeker
zijn voordelen. Zo hoef ik nu elke dag niet meer
extreem vroeg op te staan, kan ik zelf kiezen wat
ik eet en hoef ik geen rekening te houden om de
laatste trein terug naar huis halen na een avondje
uit.
De eerste twee maanden dat ik in Amsterdam
woonde had ik een verdieping voor mezelf vlak in de
buurt van het Vondelpark. Het stel dat daar woonde
ging voor twee maanden op reis in Nieuw Zeeland
en had iemand nodig die op hun huisje wilde letten
en de plantjes wilde verzorgen. Natuurlijk vond ik
dat helemaal geen probleem en kon ik in hun huisje
verblijven. Alles was echt super lux! Zo had ik een
slaapkamer, ruime woonkamer, keuken, werkkamer
en badkamer helemaal voor mezelf. Natuurlijk wist
ik wel dat dit voor een student alleen natuurlijk
nooit te betalen is maar daar hoefde ik gelukkig
niet aan te denken, want ik hoefde er niks voor te
betalen! Na er een weekje te zijn geweest merkte
ik wel dat het een beetje eenzaam kan zijn als je
alleen zit op een verdieping. Huisgenootjes hebben
leek me dan dus ook erg leuk. Dus waren er plannen
gemaakt voor de komende weken. Zo bleven er
enkele studiegenootjes ´s avonds eten, ben ik met
m´n beste vriendinnetjes uit Heerhugowaard uit
geweest in Amsterdam en waren er natuurlijk de
altijd leuke activiteiten van studievereniging Mens,
waaronder het veelbelovende gala. Het gala was
een knalfeest en de rit op de fiets naar het gala was
ook een heel avontuur. Ik had namelijk een fiets
geleend om in Amsterdam te kunnen gebruiken.
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Dit was alleen echt een hele oude fiets! De fiets
had geen versnellingen, het zadel was veel te laag
en kon niet worden versteld omdat het zadel was
vastgeroest en de fiets had geen handremmen,
maar een achteruittraprem. En stel je dan maar
voor dat je daarop fietst met gps in de hand in een
lange gala jurk die je omhoog moet houden zodat
ie niet op de grond sleept!
Na mijn twee maandjes in het appartementje bij
het vondelpark moest ik weer even een weekje
terug naar huis. Maar geen nood want de volgende
kamer kon ik alweer in. Mijn allerliefste zus is
namelijk aan het reizen in Thailand, Laos en Bali en
had ook iemand nodig die tijdelijk in haar kamer
wilde. Dus nu zit ik op een kamer in de pijp met
3 huisgenootjes. Dit is wel weer even wat anders
dan wat ik inmiddels gewend was. Niet alleen is
mijn kamer nu meer een grote kast waar precies

een bed in past en een heel klein bureautje maar
woon ik ook samen met de beste vrienden van
mijn zus. Gelukkig zijn ze allemaal heel aardig en
gaat het helemaal prima! Dus tot mijn zus weer
terugkomt zit ik lekker op mijn plekje en kunnen
er weer allemaal leuke dingen worden gedaan
in Amsterdam zoals de Mexiquilla-borrel en
Koningsdag. Eerlijk is eerlijk, er worden niet alleen
maar leuke dingen gedaan elke dag. Veel avonden
na het bio-analytisch practicum gaat er vaak een
pizza in de oven en staat Netflix aan. En sinds alle
tien de seizoenen van Friends erop staan ben ik nog
niet snel uitgekeken!
Hopelijk heb je genoten van het lezen van
deze column of ben je zwaar teleurgesteld
dat het niet ging over DNA-onderzoek naar de
gemummificeerde resten uit Peru. Gelukkig heb je
hoe dan ook 5 minuten van je leven goed besteed!

POFFERTJES!!!!
Tekst door: Daniëlle Blom
Poedersuiker en boter en hartstikke slecht voor de
lijn. Daar moet ik zeker bij zijn.
Poffertjes was een heerlijk simpel en tegelijk
prachtig idee, we hebben ervan genoten. Soms
is dat alles wat nodig is voor een prima lunch
(Mensch of anders). Lekker en simpel, geen grote
hoeveelheden moeite erin gestoken en geen gedoe
met vele smaken. Dit was zuiver warm deeg met
gebrokkeld suiker en hevig geklopte melk, en het
was zuiver enjoyment.

Ik ben wel voor een simpele Menslunch, als
oudbestuur weet je dan ook gelijk dat het huidige
bestuur minder struggles heeft met opbouwen
en opruimen. Vooral wanneer ze met maar een
paar tijd hebben ervoor. (Uiteraard moeten ze wel
gewoon tegen aanwezige leden zeggen dat ze hulp
nodig hebben).
Ik kijk uit naar de volgende simpele Menshap!
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Voulez-vous jouer
avec moi ce soir?
8 maart, 2018. C623 en C629, WN-gebouw. Heb je
het gemist? Was je er niet bij? Heb je je tijd verspild
aan studie, gamen, lezen, whatever? Je hebt het
verpest voor jezelf. De spelletjesavond van Mens
was namelijk formidabel, fabelachtig en facking
fantastisch.
Het begon allemaal nog redelijk rustig. Langzaamaan
begaven de mensen zich vanuit de Mens-kamer naar
de verre zesde verdieping. Deze barre tocht werd
vergezeld door een übervolle winkelwagen, gevuld
met, je raadt het nooit, spelletjes! Van kolonisten
tot 30 seconds tot een “simpel” kaartspel. Eenmaal
aangekomen op locatie gingen mensen zich
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Tekst door: Dini
settelen: de beste plek aan de beste tafel kiezen
(let op lichtinval, eventuele kaartweerspiegeling
mogelijkheden, ontsnappingsroutes voor als het te
heftig zou worden, etc).
Daarna was het een kwestie van keuzes maken:
ga je beginnen met een snel potje kaarten of ga je
diehard 4 uur pokeren? Een overgroot deel besloot
lekker de sfeer er nog in te houden en Cards Against
Humanity te spelen. De sfeer was zeker merkbaar
toen ik binnen kwam lopen, het gegiechel van
deze specifieke tafel achtervolgt me nog steeds in
mijn dromen (lees nachtmerries). Ondanks deze
sfeer was het toch zeker noodzakelijk dat men ging
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doen waartoe ik hen had uitgedaagd: 30 seconds.
Dit meesterlijke spel test je samenwerkingsskills,
je uithoudingsvermogen, de grenzen van je
kennishorizon en je grip op je woedeaanvallen.
Met andere woorden, het hele pretpakket dus.
Onder lichte dwang heb ik een afvaardiging van
het CAH-genootschap meegenomen in de wondere
wereld van 30 seconds. De pret duurde (voor mij)
maar voor kort, ik moest na 5 min alweer weg door
omstandigheden, maar dat drukte de pret niet
voor de rest: zij waren het karretje, 30 seconds
was de driedubbele over-de-kop achtbaan met
schroevendraaier en wow-factor en ik was de
persoon die op het knopje drukte om het karretje
omhoog te laten gaan. En ik kan je vertellen, het
karretje ging van ZOEF.
Toen ik terugkeerde naar het hol van de leeuw trof
ik de meest fanatieke mensen (sommigen meer
capabel dan anderen) die ik ooit heb gezien aan.
Met moeite wrong ik mij weer tussen deze primaten
(zo erg was het gesteld met deze “mensen”), die
over en weer beschrijvingen en antwoorden
riepen, en hun teamgenoten de hemel in prijzend
of de grond in borend met vervloekingen en ander
lugubere woord-utilisatie. Dit duurde voort totdat
een bekende stem vanuit de verte de verlossende
woorden sprak: DE PIZZA IS ER! En gewoon van
pats pats keerde iedereen terug naar zijn/haar
normale staat, opeens beseffend hoe erg hun
maag verlangde naar die oh zo verrukkelijke pizza.
Want ja, van intensief spelletjes doen krijg je zeker
honger.
Na deze welverdiende (en essentiële) eetpauze ging
men door met hun strijd der spellen, met ditmaal
in de fruitige hoofdrol Halli Galli. Ik kwam er na
30 seconden (ha, verkeerde spel) achter dat mijn
ouders mij niet verwekt hadden om te shinen in
Halli Galli (aka Hansie Pansie (voor meer informatie
moet u zijn bij onze heer Praeses Woerdeman)).
Dit was zeker een zeer spijtig voorval, en hierdoor
heb ik een groot deel van mijn tijd toegezien op
waerde Mens-leden die al hun frustraties van ik
weet niet hoe lang uitgeragd hebben op deze arme

bel, waarvan ik niet begrijp hoe deze nog in leven
is (the bell who lived, soon a major motion picture,
based on a novel by D.A. Blom).
Het allermooiste van deze avond was, je zou het
bijna vergeten, onze B I N G O. Met prachtige
prijzen, excellente presentatoren en bingowaardige muziek was dit he le maal de shizzle.
Nadat wij onze bingokaarten toegereikt hadden
gekregen en gezeteld waren, begon onze lieve
Theo te zijn woord te doen: “Ladies and gentlemen,
good evening. Welcome to our bingo…”. Begeleid
door een geweltastische DJ die naast de knoppen
ook nog het rad der bingoballen bediende, maakte
hij er een grote knalfuif van. Geheel dressed to
the occasion legde hij een voor een de getallen
aan ons voor. Deze klonken als muziek in mijn
oren, of was dat Lars? Iedereen kwam in een soort
roes, waar alleen ruimte was voor Theo’s getallen,
pure paniek voor het missen van getallen omdat
Theo veel te f**king snel al die getallen voor las
en die verdomde bingo deuntjes van Lars. Totdat
een vervloekte stem uit het niets ineens BINGO
riep. Godslasterlijke woorden vlogen me om de
oren, vilein gemompel vond schuin achter mij
(kuch kuch) plaats en een vloed van teleurstelling
stroomde over de gehele zaal, op een enkele ziel
na. Deze geluksvogel mocht zijn/haar buit uitkiezen
van de prijzentafel. Hierna werden nieuwe kaarten
uitgedeeld en begon het hele feestje opnieuw. Dit
gebeurde maar liefst ZES KEER. God zegene ons dat
wij allemaal nog al en wel zijn.
Afin, het was me de rodeo wel. Deze spelletjesavond
is zeker voor herhaling vatbaar en bij deze grijp
ik de kans om iedereen wederom uit te dagen
voor een potje 30 seconds (tegen of met mij, ik
sta open voor variatie). Shout-out naar Theo voor
zijn James Bond outfit en shout-out naar Lars voor
zijn bingo deuntjes die mij tot de dag van vandaag
achtervolgen wanneer ik cijfers zie.
Kusjes,
Dini
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PhD
Tekst door: Annelinde Buikema
Hoi allemaal,
Ik ben Annelinde, ik heb in januari 2017 mijn master
MNS afgerond (Medical Physics) en ben vervolgens
in juni 2017 begonnen aan een PhD binnen het
imec-Visielab in Antwerpen. Al vanaf de bachelor
had ik voornamelijk interesse in de beeldvormende
technieken en ook voor mijn stages koos ik voor
onderwerpen die elk een andere techniek bevatte.
De techniek die me het meest interesseert is MRI
en daar ben ik uiteindelijk ook een PhD in gaan
zoeken. Ik heb mijn zoekveld vrij breed behouden
(zowel qua locatie als qua onderwerp) en kwam
uiteindelijk terecht bij mijn huidige project. Het
onderwerp is de acquisitie en reconstructie
van T2 en diffusie gewogen MRI beelden en de
samenvoeging van deze twee methodes. Daarnaast
is het doel de resolutie van een gecombineerd
model te verbeteren door middel van superresolutietechnieken. In de praktijk komt dit neer
op veel programmeren en simuleren, er was in de
groep vrijwel geen kennis of code ter ondersteuning
van deze samenvoeging, dus dat is waar ik nu
dagelijks mee bezig ben. Daarnaast heb ik ook
veel tijd gespendeerd om kennis bij te spijkeren
bijvoorbeeld over parameterschatting, dit wordt
in MNW/MNS minimaal gegeven en heb ik nu hard
nodig. Een van de voordelen voor mij was dat ik al
wel veel wist over (diffusie-)MRI, waardoor ik op
sommige vlakken wel sneller stappen kan zetten.
Ook voor een aantal (deel)projecten die op stapel
liggen heb ik al wat ervaring en dat maakt soms dat
ik er ook heel erg naar uit kijk.
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Een PhD is in principe voor 4 jaar en tot nu toe
ervaar ik het als een lange en zeer zelfstandige
stage. Je kunt per periode een aantal doelen stellen
die je overlegt met je promotoren en verder ben je
heel veel zelfstandig aan het werk. Ik ben in mijn
groep de enige die op dit gebied bezig is, maar
er zijn altijd wel facetten die wel overlappen met
andere onderzoeken en dus probeer ik ook altijd
te checken of andere mensen hier al iets voor
gemaakt hebben. Vanuit de bachelor en master
heb ik voor mijn werk nu het meest gehad aan mijn
stages en academische en communicatieve skills
die ik her en der heb opgedaan, want pure kennis is
altijd nog te leren.
Er wordt me ook wel eens gevraagd wat ik na
een PhD zou willen doen en om eerlijk te zijn heb
ik daar nog geen idee van. Misschien dat ik in de
academische wetenschap door zou willen groeien,
maar ik denk ook steeds meer na wat ik met al mijn
opgedane kennis en vaardigheden nog meer zou
kunnen en willen doen. Waarschijnlijk kijk ik tegen
het einde wel wat mijn (nieuwe) ambities zijn en
waar ik dan heen zou willen en kunnen. Ik heb er
vertrouwen in dat het wel goed komt. :)
Goed, ik hoop dat ik jullie met dit stukje wat inzicht
heb kunnen geven in een van de vele mogelijkheden
na de studie. Mocht je iets willen vragen ben je
altijd welkom om contact op te nemen en anders
rest mij niets meer dan jullie het beste te wensen
en mijn laptop te sluiten. Adios!
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