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Van de redactie

Lieve lezers,

Hiep hiep hoera, oh wat zijn we blij,
A–Eskwadraat is jarig en dat vieren
wij. Olé olé, ’t was veertig jaar gelee.

Naast ons eigen voorwoord en dat
van de Lustrumcommissie zal daarom
ook de voorzitter van onze vereniging,
Hugo, zich in geschreven woord tot jul-
lie richten (zie hiernaast). Daarmee
vullen voorwoorden de eerste kwart van
de “By the way . . .”, maar gelukkig is
er nog voldoende ruimte voor flauwe-
kul (zie ommezijde en het begin van dit
stukje). Op de achterkant ook het eer-
ste deel van een vervolgverhaal over een
bètadecaan die een spannend avontuur
beleeft.

Heb jij een smar8en v8 en de waar-
heid in p8? Klinkt jou B8e verd8 z8
op de 8erbank? Is jouw voordr8 8eraf
niet geco8? Blijf dan niet 8er, w8 niet
tot vann8, ga niet op j8 naar het an-
dere gesl8, sm8 uit alle m8 en met volle
kr8 naar de volgende opdr8: geef de
pr8ige “By the way . . .” vol 8ergronden
en 8erbakse roddels wat aand8 en sla
geen 8 op de Vanderwaalskr8!

De redactie

Van de Lustrumcommissie

De lustrumtrein is onderweg! Station
‘Toneelstuk Centraal’ was het vertrek-
punt en we zijn inmiddels ‘Excursie
Noord-West’ en ‘Actieve Leden Eten
Noord’ gepasseerd. Ook de lustrum-
bingo is in volle gang: er zijn al drie
getallen gedraaid! Neem dus snel een
kijkje bij het gepimpte bingorad (of op
Twitter: @aeskwadraat) om te kijken
of ze op jouw kaart staan. Vandaag
wordt trouwens een bijzonder drukke
dag met een borrel en een feest, maar
gelukkig zijn er vrijdag genoeg moge-
lijkheden om daarvan bij te komen.
P.S. Heb je nog geen hip lustrumpols-
bandje? Kom dan snel naar een activi-
teit om er één te bemachtigen!

De Lustrumcommissie

Van de voorzitter

Iets langer dan veertig jaar geleden
kwamen er twee samen. Ze hielden niet
per se van elkaar, maar de liefde was
groot genoeg voor deze samenkomst.
Samen legden ze een ei en verzorgden
het liefdevol. Na een tijdje erop ge-
zeten te hebben, was het vandaag pre-
cies veertig jaar geleden toch eindelijk
zo ver. Er kwam een scheur in het ei,
of beter gezegd, een wiggle. Zoals ie-
dere nieuwgeborene moest het nog even
opdrogen. Maar het opgroeien verliep
voorspoedig.

Van een vereniging die eerst één keer
per week een lezing over natuurkunde
hield zijn we inmiddels uitgegroeid tot
een vereniging met ongeveer 40 com-
missies (dat belooft wat voor onze 10e
lustrum), 1730 leden en 179 actieve le-
den die per jaar zo’n 450 activiteiten
organiseren. Hadden de ouders die het
ei hebben laten uitkomen dit ooit kun-
nen vermoeden? Ik denk het niet. Hoe-
wel? De ouders die het ei hebben ge-
legd, zijn gemiddeld precies veertig jaar
geworden.

Geniet vandaag dan ook van alle festi-
viteiten om het bereiken van deze res-
pectabele leeftijd te vieren. Ik hoop jul-
lie ook allemaal te mogen verwelkomen
op onze lustrumreceptie vanmiddag in
de bovenkantine en op ons lustrumfeest
vanavond. Opdat wij deze dag nog lang
zullen herinneren.

Hugo Duivesteijn,
Voorzitter 8e lustrumbestuur der
studievereniging A–Eskwadraat

Rectificaties

In de puzzel van maandag stond dat
zwart schaak moest worden gezet. Dit
moest uiteraard schaakmat zijn. Alle
spelfouten uit deze en voorgaande edi-
tie waren espresso. Verder is Lars eind-
redacteur en Sjoerd hoofdredacteur, in
plaats van en/of of andersom (ja dat
klopt, syntactisch gezien). Amarins is
gravin der “By the way . . .”. Stop de
tijd, we zetten één joker in.

Lustrumagenda

10 februari, 16:30, MiBoKa
Lustrumborrel
Om ons 40-jarig jubileum te vieren no-
digt A–Eskwadraat al haar zusjes uit
voor een mooie borrel. Leden zijn na-
tuurlijk ook welkom.

10 februari, 22:00
Grote Catacomben
Lustrumfeest: Vampire Byte!
Er zijn nog kaartjes! Koop ze snel en
zoek je griezeligste outfit.

11 februari, 8:30
Pantry (BBL 273)
Ontbyte/Morning Afterparty
Uitbrakken van het feest van gisteren
met lekker ontbijt en dan...

11 februari, 11:00, BBL 001
Yoga
...meedoen met de gratis workshop
yoga. Om weer helemaal zen, fris en
fruitig te worden.

12 februari
Reünie
Alleen voor de ouwe lullen. Bijeen-
komst van oud-leden van A–Eskwa-
draat, A–E en S2.

14 februari
Valentijnsactie
Haal je roos op als je een (stille) aan-
bidder hebt.

15 februari, 11:30
Minnaerthal
Mariokarten!
Ook ooit door de Minnaerthal willen ra-
cen? Wil je je innerlijke Mario loslaten,
kom dan naar het Minnaert en leef je
uit.

16 februari, 22:00
Restaurant Rhodos
Biercantus
Een primeur bij A–Eskwadraat. Veel
bier, veel liederen en goed gezelschap.
Wat heb je meer nodig?

| voorkant |



Nieuwsflash: het Lustrum is voortijdig tot een eind gekomen, omdat alle actieve leden zijn opgegeten.

Bovenstaande comic komt van the
Perry Bible Fellowship. Er komen geen
nieuwe comics meer bij maar er staan
er bijna 200 op www.pbfcomics.com.
c©Nicolas Gurewitch

Jarig

Vandaag is het 20 jaar geleden dat Je-
roen Hanselman is geboren, waarmee
hij vandaag precies half zo oud is als
A–Eskwadraat. Anouk de Ronde wordt
vandaag 21. Zij was maandag als An-
net Braspot te bewonderen in het Lus-
trumtoneelstuk. Gefeliciteerd!

De prinses en de paddenstoel

In een land hier niet ver vandaan, aan
een universiteit in een stad in het mid-
den van het land, werkte eens een bet-
adecaan. Hij deed dat nog niet zo
heel lang, dus behalve wat rekeningen
bètalen en bètamelijk dikke rapporten
lezen, had de debètant nog weinig voor
de Bétafaculteit kunnen batekenen. Op
een dag kwam er een bèèèhtastudent
zijn kantoor binnen.

Hoewel, was het wel een student? Hij
zag er in ieder geval vreemd uit: hij was
klein van stuk, had een blauwe broek
aan, een rode pet op en droeg een grote
zwarte snor. “Signor, iek hep oew hoelp
nodieg! Iek ben oen probleme!” riep
hij uit. Blij om iemand van dienst te
kunnen zijn, beetaamde de decaan dat
hij wel wilde helpen. “Grazie!” riep
de jongen, “komt oe maar mai.” En
ze daalden af tot in de kelder van het
bètagebauw.

Aan het eind van een lange gang kwa-
men ze tot stilstand voor een bétonnen
deur. “Achter dieze doer moet oe
zaain, en het waaist ziech vaanzelf. Ene
moementje, viergeet diet niet. Allien
oepenen baai grooote proebleemen!”
zei de jongen, en hij overhandigde de
decaan een mysterieus doosje...

8
• 8 = 23, en wordt dus binair als

1000 gerepresenteerd.

• 8 = 3+5, en is daarom een Fibo-
naccigetal.

• 8 is het aantal hoekpunten van
een kubus, het aantal vlakken van
een octaëder en het aantal ribben
van een (Egyptische) pyramide.

• 8-ball is de meest voorkomende
vorm van poolen, en wordt met
15 gekleurde ballen en een witte
bal gespeeld.

• De Holland 8 is een Nederlands
roeiteam bestaande uit 8 roeiers.

• De eerste achtbanen hadden
daadwerkelijk de vorm van een 8.

• De notatie van het getal 8 is
ontstaan in India, en als volgt
geëvolueerd:

Ontbyte

Niet lezen tot vrijdagmorgen!

Wat een meesterlijk feest was dat.
Maar hé, wat heb je weinig geslapen
vannacht. Geen nood! De Afterpart-
Cie brengt je weer op het juiste spoor
door jullie allen een zalig ontbyte aan te
bieden. Vanaf half negen, of in elk ge-
val een stuk vroeger dan dat je weer op
zou willen staan deze morgen, tot onge-
veer de tijd dat het op is, zit het oudste
en mooiste dispuut van A–Eskwadraat
voor je klaar in de pantry (koffieruimte)
op de tweede verdieping van het BBL.
Sla je slag en versla die kater!

De AfterpartCie

Puzzel

Wat is de gemiddelde vliegsnelheid
van één zwaluw als het nog geen zo-
mer is? Wat is het bereik van een
hoorn? Stuur je antwoorden naar
btw@a-eskwadraat.nl.

Gefeliciteerd

Hierbij een kleine talencursus, aange-
boden door de “By the way . . .”:

Deens: tillykke!
Duits: glückwünsche!
Engels: congratulations!
Fins: onnea!
Frans: félicitations!
Grieks: συγχαρητηρια!
Iers: comhghairdeas!
Indonesisch: selamat!
Italiaans: congratulazioni!
Latijn: gratulatio!
Nederlands: gefeliciteerd!
Noors: gratulerer!
Portugees: parabéns!
Swahili: pongezi!
Turks: tebrikler!
Vietnamees: xin chúc mù’ng!
Welsh: llongyfarchiadau!
Zweeds: grattis!

(advertentie)

Colofon

De “By the way . . .” bedankt . . .
AfterpartCie
Hugo Duivesteijn
Jeroen Schot
Lustrumcommissie

Redactie
Amarins van de Voorde (koningin)
Lars Einarsen (eindredacteur)
Sjoerd Boersma (hoofdredacteur)
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