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Van de redactie

Lectori Salutem,

Het is alweer de laatste “By the
way . . .”van het lustrum. Een hele op-
luchting voor ons omdat het betekent
dat het weer wat rustiger wordt, maar
toch ook jammer. Het is immers ook
weer de laatste “By the way . . .”die we
de komende tijd uitbrengen en het be-
tekent dat het lustrum ook alweer ten
einde is. Ik hoop dan ook dat je ge-
noten hebt van alle activiteiten die er
de afgelopen drie weken georganiseerd
zijn.

De Redactie

Van de Lustrumcommissie

Zoals een used-to-be-a-doctor-for-
pretend al ooit zei ’Endings are never
easy’ en dit is alweer de laatste BTW
in de lustrumweken. Dat betekent ook
dat het lustrum bijna ten einde komt.
We kunnen gelukkig nog genieten van
een borrel met een prachtige almanak,
een schitterend gala en een heerlijk di-
ner. De almanakcommissie kan nu al
terugkijken op een geweldig lustrum en
wil iedereen daarvoor hartelijk bedan-
ken. Tot over vijf jaar!

De Lustrumcommissie

Oplossing Stadsrechten

In “By the way . . .”-editie 10 stond de
vraag: “Welke stad had, als eerste in
Nederland, stadsrechten?” We hebben
jullie lang in spanning gehouden, maar
nu dan eindelijk het antwoord:
Stavoren (Fries: Starum) kreeg in 1118
stadsrechten en was daarmee Utrecht
voor. Hoewel de stad tegenwoordig
slechts 1000 inwoners telt, was het des-
tijds een belangrijke handelsstad. Als
één van de elf Friese steden komen Elf-
stedentochten door Stavoren.

De Redactie

Van de Almanak2010

Bestuursinfouurtje

We zijn nog maar halverwege het be-
stuursjaar, maar toch is het voor ons
alweer tijd om te kijken wie er inte-
resse heeft om volgend jaar de fakkel
van ons over te nemen en het bestuur
in te gaan. Lijkt dit je interessant of wil
je gewoon een kort verhaaltje horen wat
het bestuur allemaal uitspookt? Kom
dan volgende week maandag of woens-
dag naar het bestuursinfouurtje.

Het Bestuur

Vacatures

Wil je iets meer doen dan alleen stude-
ren? A–Eskwadraat heeft altijd men-
sen nodig om haar commissies te ver-
sterken. Op dit moment zijn we vooral
op zoek naar mensen die het leuk lijkt
om iets met computers te doen. Verder
zijn er ook vacatures bij de ExcurCie
en zoeken de informatiekundigen van
de IZT en de natuurkundigen van de
PhysiCie ook commissiegenoten.

Het Bestuur

Lustrumagenda

24 februari
Almanakpresentatieborrel
Ze hebben er hard aan gewerkt en hij
is eindelijk af: tijdens deze borrel kun
je een felbegeerde almanak kopen!

25 februari
Gala
Mooie kleding een mooi kasteel, wat
heb je meer nodig voor een spetterend
gala als afsluiting van de lustrumwe-
ken?

26 februari
8-gangen diner
Na zulke zware weken heb je een goede
maaltijd nodig om weer bij te komen.
Acht mooie gangen aan eten gekookt
door iedereens favoriete kookcommis-
sie.

Jarig

Vandaag zijn er weer een hoop jari-
gen, dus iedereeen mag Ege Özgün
(1988), Hans Westrik (1988), Jogchem
Dijkstra (1986), Jurgen van den Heuvel
(1989) en Paul Bouchaut (1987) felici-
teren met hun verjaardag.

Faculteitsraad

Hoewel het tweede semester krap van
start is, is het ook alweer tijd om na
te denken over collegejaar 2011-2012.
Wil je bijvoorbeeld iets betekenen voor
jezelf en je medestudenten? Ga dan in
de medezeggenschap! Voor de Facul-
teitsraad zijn in mei verkiezingen en
kun je je alleen op 17 maart kandidaat-
stellen. Gëınteresseerd? Mail dan naar
medezeggenschap-fr@a-eskwadraat.nl.

(advertentie)
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Comic

Onderstaande comic is afkomstig van
http://www.smbc-comics.com/, ofte-
wel Saturday Morning Breakfast Cereal.
c©Zach Weiner

30 februari

Het is alweer bijna eind februari, en de
maand heeft dit jaar ’gewoon’ 28 da-
gen. In schrikkeljaren is er nog een 29e

februari, en de datum 30 februari is nog
wat zeldzamer.

• In het Romeinse Rijk had febru-
ari 30 dagen, tot keizer Augus-
tus een dag wegsnoepte ten fa-
veure van de naar hem genoemde
maand, zodat deze even lang
werd als het naar Julius Caesar
vernoemde juli. In schrikkeljaren
was er wel een 30e februari.

• In een korte periode kort na
de Franse Revolutie hadden alle
maanden 30 dagen (iets met ge-
lijkheid ofzo). Ook de voorma-
lige Sovjetunie had mogelijk fe-
bruari’s van 30 dagen (dit wordt
betwist), gevolgd door 5 à 6 va-
kantiedagen. In Ethiopië bestaat
het jaar nu nog uit 12 maanden
van 30 dagen, gevolgd door een
korte 13e maand.

• Zweden wilde in 1700 overstap-
pen van de Juliaanse naar de
Gregoriaanse kalender. Hiertoe
moesten ze 11 dagen inhalen, en
dit wilden ze bereiken door gedu-
rende 40 jaar de schrikkeldagen
over te slaan. Helaas werd dit in
1704 en 1708 vergeten. Om niet
met alle andere landen uit de pas
te lopen, werd in 1912 een extra
schrikkeldag (30 februari!) toe-
gevoegd om weer terug te keren
naar de Juliaanse kalender. In
1953 stapte Zweden alsnog over
door 18 t/m 28 februari over te
slaan.

• Om te corrigeren voor de secon-
den die onze kalender jaarlijks op-
schuift ten opzichte van de zon
wordt er in het jaar 4905 een
extra schrikkeldag ingelast. De
eerstvolgende correctie is in 8228,
en aangezien dat al een schrikkel-
jaar is, zal het dus een februari
met 30 dagen bevatten.

Lustrumquiz

Een groep leden van A–Eskwadraat heeft het erg naar hun zin
gehad tijdens het lustrum. Toch had iedereen een eigen fa-
voriete activiteit. Kan jij achterhalen wat iedereen studeerde
en welke activiteit men het leukste vond?

de Redactie wil opmerken dat alle genoemde namen puur fic-
tief zijn en geenszins verbonden moeten of kunnen worden
aan al dan niet bestaande leden.

1. De grote toneelfan is ouder dan Eveline en jonger dan
de persoon die TWIN studeert.

2. Annemiek studeert Natuurkunde.

3. Barbera vond de LAN-party het hoogtepunt van het
lustrum.

4. Daan, de oudste van het stel, vindt een TWIN-opleiding
veel te veel werk.

5. De toekomstige informaticus (m/v) is ouder dan Bar-
bera, maar jonger dan degene die het liefst nog wat
langer gefeest had.

6. De studente Wiskunde wil wel vaker in flink beschonken
toestand vele liederen zingen.

Rectificatie

Zoals jullie misschien gemerkt hebben,
is er een foutje geslopen in de agenda
van de vorige editie van de “By the
way . . .”
Tijdens de Almanakborrel - die van-
daag plaats zal vinden - zal er
natuurlijk niet gesport worden met
Bètazusjes, maar... zal de almanak van
2010 gepresenteerd en verkocht wor-
den!

Verder kun je tijdens deze borrel ook
gewoon weer borrelen, dus: neem de
tijd om vooral naar deze superactiviteit
te gaan!

De redactie

Evaluatie

Heb je opmerkingen over de inhoud
van de “By the way . . .”, is er iets
dat je altijd mist? Mail het dan naar
btw@a-eskwadraat.nl.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt . . .
Lustrumcommissie
Almanak 2010
Wikipedia

Redactie
Amarins van de Voorde
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma
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