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Van de redactie
Gefeliciteerd! Als je deze “By the

way . . .” leest, ben je zeer waarschijnlijk
net lid geworden van A–Eskwadraat, en
heb je je boeken gekocht. Niets staat je
nu dus meer in de weg om een gezellig
en leerzaam jaar in te gaan.

Gezellig, zoals het introkamp was,
zoals je hiernaast kan lezen. En leer-
zaam, vanochtend waren de eerste col-
leges alweer, en nog velen zullen volgen.
Maar vandaag niet meer, wat rest zijn
alleen nog maar andere leuke dingen,
zoals je in de agenda kan zien.

Veel plezier!

De redactie

P.S.: Morgen is er sporttoernooi,
neem dus je sportspullen mee!

Van de Introcommissie
Na een heerlijke partij nachtrust kun-
nen we terugkijken op een vurige strijd
die vol passie en toewijding gestreden
is. Het was een strijd van macht en
van broederschap, en het is duidelijk
dat iedereen tot het absolute uiterste is
gegaan. Alle clans hebben een nieuwe
leefomgeving kunnen vinden, en van-
daag staat dus in het teken van verken-
ning en avontuur.

’s Middags laten we je kennis maken
met de bruisende omgeving waar je de
komende paar jaar gaat studeren, en ’s
avonds speelt alles zich af in downto-
wn Utrecht, waar je de beste kroegen te
zien krijgt. Ik verwacht jullie volledige
inzet, en hoop jullie vanavond allemaal
in de Dikke Dries te mogen begroeten!

Lord of Inverness

Introductiekamp voorbij
Alles ist vorbei . . . Of in ieder geval, het
introductiekamp. Drie dagen lang is
het plaatsje Ellertshaar (ca. 30 inwo-
ners) in Drenthe onveilig gemaakt door
ruim 300 A–Eskwadraat’ers. En hoe!

Het monster van Loch Ness is ge-
vangen in ieder geval, tot ieders verba-
zing niet in . . . Loch Ness, maar in het
Loomeer. Het rode cluster was er als
de (soep?)kippen bij. Verder bestond
het kamp uit boomstamzagen, hamer-
werpen, nachtelijke spellen en pannen-
koeken smullen, zwemmen in het meer
(hulde aan de bikkels (m/v)), feesten
en nog veel meer. Enkele dingen die de
redactie opgevallen was:

• Sommige DJ’s in één dag wel heel
erg van uiterlijk veranderen

• Kookploeg “Anneke” voor de
tweede keer kwijt was?

Agenda

9:00

College
Een beetje wakker kunnen blijven?
—
13:00

Uithofverkenning

Actief-Naast-Je-Studie-Spel

Eerstejaarsboekverkoop
Gelukkig niet allemaal tegelijk: Een
verkenning van de hotspots van
de Uithof, showcase van enkele
A–Eskwadraat commissies & een sa-
le van zware boeken.
—
±17:30

Eten in de stad
Lekker eten met je mentorgroepje in
een restaurantje of eetcafé.
—
21:00

Kroegentocht
Hoeveel kroegen heeft Utrecht? Min-
stens 7. Daar leidt deze tocht jullie na-
melijk langs.

Jarig
Er was eens een stout jongetje. Dit jon-
getje wilde heel graag in een “By the

way . . .” staan tijdens het Introkamp.
Zo graag zelfs, dat hij zijn geboorteda-
tum op de A–Eskwadraat-website met
twee dagen veranderde. Zijn planne-
tje slaagde en hij was de held van de
dag. En iedereen leefde nog lang en
gelukkig . . .

Dit is een waargebeurd verhaal. De
persoon in kwestie staat bekend onder
de naam Sjoerd ‘Blue Eyes’ B. De re-
dactie is ernstig teleurgesteld door zijn
onbezonnen actie. Maar omdat we de
kwaadste niet zijn willen we hem nog-
maals van harte feliciteren met zijn ver-
jaardag. Meer over deze schavuit in een
volgende “By the way . . .”.| voorkant |



Science from Scotland:
Maxwell

Jaja, de colleges zijn begonnen, dus uit
met de lol. En omdat wij ook een beet-
je academisch willen overkomen is hier
een rubriekje over belangrijke natuur-
wetenschappers. En niet zomaar wille-
keurige wetenschappers, maar mannen1

uit Schotland. Als eerste (en misschien
wel de beste) is James Maxwell aan de
beurt.

James Clerk Maxwell werd in 1831
geboren in de hoofdstad van Schot-
land2. Kort daarna verhuisde hij naar
de plattelandstreek Kirkcudbrightshire,
waar hij opgroeide. Hoewel hij geen
kindgenie was, publiceerde hij zijn eer-
ste artikel getiteld On the description of
oval curves, and those having a plurali-
ty of foci al op veertienjarige leeftijd.

Zijn belangrijkste bijdragen aan de
wetenschap zijn zonder twijfel de vier
Maxwell vergelijkingen, die de rela-
tie tussen elektrische en magnetische
velden, lading en stroom beschrijven.
Erg origineel waren die trouwens niet.
Slechts één bevatte een substantiële
toevoeging (een correctie van de wet
van Ampère). Het unieke aan Max-
well’s versie was de manier hoe hij ze al-
lemaal opnieuw afleidde uit zijn vortex-
model van Faraday krachtlijnen.

Cryptische gedichten

Een zekere autist, McRoad,
wist alles van de snelweg af
zodat hij, aan wie het hem vroeg,
de af te leggen mijlen gaf.

(13)

Een Welshman die uit Cardiff komt,
een Engelsman uit Halton Gill,
een Ier die in Rathmolyon huist,
een Noord-Ier woont op Agnew’s Hill.

(2+3+4+5+2)

JB

Oplossingen nr. 3:

EenSchotvoordeboeg
Nekschot

Puzzel

Hoeveel kilts staan er op de kampfo-
to’s?

Zomerstamppot
Een aantal mensen had gevraagd naar
het recept voor de “zomerstamppot”
van dinsdagavond. De redactie heeft
na topoverleg met andere belangheb-
benden de kookploeg bereid gevonden
dit recept vrij te geven. Het volgende
is voor 300 personen, mocht je on-
verhoopt toch wat minder vrienden
hebben uitgenodigd, dan kun je dit
uiteraard in verhouding aanpassen. De
verhoudingen van de ingrediënten ko-
men niet zo heel precies, maar dit is
wat de kookploeg aanhoudt:

• 100kg aardappel
• 27kg ui
• 23kg andijvie
• 19kg salamiworst
• 13kg rookworst
• 11kg geraspte kaas
• 8l melk
• 14kg appel
• 7,5kg paprika
• 6kg ananas uit blik
• zout, peper, kruiden

Bereiding: Aardappelen koken, an-
dijvie blancheren (niet koken, voor de
knapperigheid). Tegelijkertijd ui, pa-
prika, ananas, appel en worsten schillen
en in stukjes snijden. De ui, paprika en
worsten bakken, en dan alles door el-
kaar stampen met de melk en de meeste
geraspte kaas voor de smeüıgheid. Voor
vegetariërs, kunnen de worsten vervan-
gen worden door pesto.

Serveren met het restant geraspte
kaas3. Eet smakelijk!

Als je nog vragen of opmerkingen
hebt over dit recept, Chef Oeuf (prea-
ses e.t. van de Senaat∗, de master-
mind achter dit recept, zit vanavond
in de Mick O’Connells, of neem con-
tact op met de kookploeg: koksmuts@

A-Eskwadraat.nl.

De McDonalds medewerker van de maand

(ingezonden mededeling)

Foto’s kamp online
De foto’s van het kamp zijn online
op de A–Eskwadraat-website4, zie www.
A-Eskwadraat.nl. Bij ter perse gaan
van deze “By the way . . .” waren de fo-
to’s reeds door 110 verschillende men-
sen bekeken.

Een selectie hangt ook op de loop-
brug tussen het BBL en het Minnaert.

HastalaViCie

Uit het dagboek van William
Wallace
Vinden jullie mensen die slecht met
weinig slaap om kunnen gaan ook zo
leuk ’s ochtends?

William ‘zeebaard’ Wallace

Of je worst lust?
We waren aangenaam verrast toen
maandagmiddag het eerste smsje bin-
nenkwam, al was de inhoud nogal cryp-
tisch. Deze luidde namelijk: UNOX AAN.
Al snel stroomde de reacties binnen. In
totaal hebben we bijna 50 smsjes met
gelijke tekst mogen ontvangen.

We stonden voor een raadsel: Waar-
om zou één, laat staan tientallen men-
sen een zich op een sms-dienst over
vleeswaren willen abonneren. En waar-
om dan niet KILT UIT? Na lang foren-
sisch onderzoek hebben we dit echter
kunnen herleiden tot het volgende in-
dividu:

De Dader

Op het moment zijn nog ca. 30 men-
sen geabonneerd op deze dienst. Zo-
dra de worst weer leverbaar is, zal deze
dienst hervat worden.

De redactie

Colofon
De BTW bedankt . . .

Lord Inventum
Marja van Aken
William Wallace
JB
Erik van Sebille
ViCie
Alle oranje sms-ers
Redactie

Jeroen Schot
Jeroen van Wolffelaar

1Helaas hebben we geen vrouwen kunnen vinden.
2Edinburgh.
3Geen sambal.
∗Inmiddels opgeheven.
4 c© Jense Meek | ahterkant |



Strip
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