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Agenda

Vrijdag

Vanaf 9 of 11 uur
College
Wees op tijd.

13:00
Tutorenlunch
Verrassend genoeg is dit een lunch met
je tutor

14:00
Sporttoernooi
voor wis/nat
Alleen de holbewoners deden niet aan
sport, maar hun leven was sport. Dus
het moet wel spannend worden.

14:00
Sticky lasergamen en poolen
voor ica/iku
Lasergamen klinkt als toekomstmuziek.
Maar met Sticky kan het.

17:00
Weekend
Je eerste keer een tijdje vrij: geniet
ervan.

Maandag

College
Voor tijden: zie je rooster.

11:00
Sherlock stadsspel
voor ica/iku
Sticky organiseert een uitdagende zoek-
tocht door Utrecht (met GPS!)

17:30
Eten met je mentorgroepje
Want alleen eten is maar saai.

21:30
Comedy Night
Lachen, brullen, gieren. . .

Van de redactie

Beste lezer,

De redactie is niet aansprakelijk voor
PRSD (Post Reading Stress Disorder),
dislexie, nachtmerries en nachtheng-
sten, gedragsstoringen in het autistisch
spectrum, gedragsstoringen buiten het
autistisch spectrum, gedragsstoringen
op de rand van het autistisch spectrum,
littereafobie, dariofobie, pepinofobie,
watdanookfobie en andere problemen
die komen ten gevolge van het lezen
van deze “By the way . . .”.

Veel leesplezier, en sterkte, De redactie

VOC-mentaliteit

Veel wordt gesproken over de VOC-
mentaliteit die wij ons zouden moe-
ten aanmeten in Nederland. De “By
the way . . .”-redactie heeft een diep on-
derzoek gedaan naar de implcaties van
deze uitspraak. Een VOC-mentaliteit
omvat:

• slavenhandel

• het stelen van Spaans geld en al-
gemene kaapvaart (technisch ge-
zien de West-Indische Compag-
nie, maar details)

• opvliegend zijn en de neiging te
hebben de ogen van andere men-
sen weg te branden.

Aldus Wikipedia:
Volatile organic compounds
(VOCs) are organic chemicals that
have a high vapor pressure at ordinary,
room-temperature conditions. Their
high vapor pressure results from a low
boiling point, which causes large num-
bers of molecules to evaporate or subli-
mate from the liquid or solid form of
the compound and enter the surroun-
ding air. An example is formaldehyde,
with a boiling point of −19◦C, slowly
exiting paint and getting into the air.

Ze missen de X-factor

Er gaat een boel werk in het verzinnen
van de ondertitels die er in ieder num-
mer staan. We hebben er een boel ver-
zonnen die we best leuk vonden, maar
het net moesten afleggen tegen ‘tijd
stinkt niet’ e.a.

• ...vraagt wat van je tijd

• Tyd the way

• ...is bij de tijd

• ...komt tijdig te laat

• ...is voor eeuwig geprint

• ...gaat new age

• ...is fin de siècle

• ...is ziek van de milleniumbug

• getijdtrekt

• 4evah!!!

• ...dillateert jouw tijd

• ...is hier tijdelijk

• ...is verjaard

• ...is over datum

• ...komt uit de vorige eeuw

• ...had je oma kunnen zijn

• ...in c seconden gemeten

• ...heeft zijn eigen tijdszone

• ...kijkt uit naar modern times

• ...is van historische betekenis

• ...strijkt jouw tijd

• ...voor tijdig beëindigd

• ...is aan de tijdlijn

• ...op t=0
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VOCeeslag

De gouden eeuw was een eeuw van ontdekking. En een eeuw
van piraten. Zink alles van hun sloepen tot driemasters voor-
dat je zelf bij de vissies slaapt.

In de rijen en kolommen staat hoe veel vakjes er schip bevat-
ten, en de schepen mogen elkaar niet horizontaal of verticaal
raken.

Stukje Haute Cuisine

Ingrediënten:

• 5mm snede meergranen pain

• 4gr vetarme vaste roomboter

• 20gr hoogwaerdige slaafvrije ca-
caocylinders

Bereidsbewijze: Neme de 5mm snede
meergranen pain en verspreide een
egale dunnen laag van de vetarme
vaste roomboter over slechts een enkele
zijde van de pain. Strooit vervolgens
den hoogwaerdige slaafvrije cacaocylin-
ders regelmatig edoch willekeurig over
den egale dunnen laag van de vetarme
vaste roomboter. Serveer dit gerecht
au bain-marie. Een goede raad: houdt
uw vetarme vaste roomboter ten al-
ler tijden aan den bovenzijde van uwe
5mm snede meergranen pain.
Wijntip: De sommelier advieseert bij
dit gerecht un Vin rouge de Château
Côupe D’Etate uit het jaar 1793.

Geschiedenis van tijdreizen

Zoals ik morgen al schreef is het lastig
belangrijke tijdreismijlpalen op volg-
orde te zetten, omdat chronologische
ordening niet voldoet. Ik heb een po-
ging gedaan, maar ben vervolgens weer
teruggereisd in de tijd om mijzelf hier-
van te weerhouden, want het werd in-
formatief noch vermakelijk. Daarom
iets compleet anders:

Als tijdreizen de geschiedenis en daar-
mee het heden ingrijpend verandert,

is dat een ultieme kans voor terroris-
ten. Je kunt bijvoorbeeld de messias of
profeet van een concurrerende religie
vermoorden of afleiden, en hij heeft
nooit bestaan. Maar ja, hoe weet je
dat als terrorist dat je terug in de tijd
moet om dit te laten gebeuren...?

Rectificaties

Wegens de tijdreisbezigheden van de
schrijver, is het enigszins ambigue
welke van de twee stukjes over de ge-
schiedenis van tijdreizen wij nu eerst
moesten plaatsen. Als oplossing zou-
den wij aanbevelen dat alle lezers een
tijdmachine naar dinsdag de 11e ne-
men, dat artikel lezen, en vervolgens
terug komen om het artikel van van-
daag te lezen. Onze excuses voor het
ongemak, maar dit is ons inziens de
eenvoudigste oplossing.
In de “By the way . . .” nummer 6 van
dit jaar is per ongeluk Sjoerd Boersma
vergeten in de colofon. Hij verdient
echter wel een bedankje voor zijn tex-
tuele, spirituele, emotionele en victi-
mele bijdragen.

Gouden eeuwen door de eeu-
wen heen

In Nederland duidt ‘de gouden eeuw’
altijd op dezelfde tijdsperiode (de 17e

eeuw), maar er zijn nog veel meer gou-
den eeuwen: Athene, India, de Islam,
Bulgarije, China, Georgië, Spanje, En-

geland, Polen en Frankrijk hadden al-
lemaal een eigen gouden eeuw. Verder
wordt er een gouden eeuw voor pira-
terij, kapitalisme, radio, amerikaanse
animatiefilm, arcadekasten, grafitti,
televisie, Hollywood en pornografie on-
derscheiden. En dit is nog maar het
arbitraire topje van een even arbitrair
gevulde ijsberg.

Jarigen

Vandaag (9 september) willen we graag
Floris van Hoeve van groepje A sterkte
wensen met het extra levensjaar dat
hij vergaard heeft (zodat hij er nu 19
heeft), en succes met alle mensen die
van hem nu een nog grotere hoevel-
heid levenswijsheid verwachten. Als je
hem tegenkomt, roep dan hard je eigen
kleur, al dan niet gevolgd door een ‘ge-
feliciteerd’.

En mocht je Sam de Redelijkheid van
groepje T tegenkomen, dan is zijn
leeftijd l = 18, maar if(datum > 8 sep-
tember), then {l + + en printf(“Van
harte gefeliciteerd”)}.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
Sjoerd Boersma
Donald Knuth

De redactie
Darius Keijdener
Pepijn Overbeeke
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