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Van de redactie

Lector Salutem,

Goed dat je dit stuk aan het lezen bent.
Want hoewel de “By the way . . .” de
almanakcommissie heel erg lief vind,
en de almanak een heel mooi boekwerk
vind, kan er maar een periodiek de
mooiste van A–Eskwadraat zijn, en dat
is natuurlijk de “By the way . . .”. Maar
in de schaduw van de “By the way . . .”
is deze almanak natuurlijk nog steeds
erg mooi, dus vergeet niet om als je dit
stuk uit hebt de rest te lezen. Wat de
“By the way . . .” zo speciaal maakt is
dat ze een van de modernste groepen
van A–Eskwadraat zijn. Maar in 2005
was de “By the way . . .”een van de
eersten in Nederland met een twitter-
account en deze zomer wist #btw als
eerste A–Eskwadraat-onderdeel tren-
ding topic te worden. Omdat er vast
ongelovige (lees: jaloerse) commissies
zijn die dit betwisten, hebben we hier
in deze “By the way . . .”een selectie
van de tweets gegeven.

De redactie

Twitter

Frank van Leek @FrankieL

Wow, dus er zijn ook nerds die goed
kunnen schrijven. Vermaak mij prima
met de #btw.

Maarten Komen @KomenM234

Lange busreis op weg naar het #intro-
kamp, maar met de #btw vliegt de tijd
om.

Mark Rutte @MinAZ

Wat zitten er toch weer een jolige grap-
pen in #btw 5.

Jori Hoenkamp @JoriHoen

Aaaaaargh, kut-#btw, waarom is het
ooit uitgevonden.

Jan-Peter Balkenende @JanPe-
tertje123

Ah, wat een heerlijke #VOC-
mentaliteit weer bij die jongens van
de #btw. Jongens als zij gaan ons uit
de crisis halen.

Suzanne Toen @Kipjes71

#Btw begint niet voor niets met de B
van Baas.

Charlie Sheen @Tigerblood

Good to be back in Holland. The #btw
and the red light district, what more
can a man wish for.

Jeroen Dijsselbloem @Dijsselflo-
wer

Ik ben dol op #btw, er moet meer
#btw komen.

Jeroen Mulder @JeroenMulder

Ah, geen WC-papier meer, maar ge-
lukkig bied de #btw uitkomst. #intro
#gelukbijeenongeluk

Anish Giri @Anishgiri

De schaakpuzzel in de #btw is wel
erg makkelijk. Gewoon 1.h4 d5 2.h5
Pd7 3.h6 Pdf6 4.hxg7 Kd7 5.Th6 Pe8
6.gxf8P#

Marieke Oosterbeek @Marieke-
Oosterbeek

De leden van de #btw zijn wel goed ver-
stopt. Zoek nu al drie dagen het hele
#introkamp af en heb ze nog steeds niet
gevonden. #epischverstoppertje.

Peter Kouyzer @KouFe

Mwuhahaha, twee keer bedankt in
#btw, en terecht!

De Volkskrant @Volkskrant

Onderzoek wijst uit: Stukjes in #btw
van betere kwaliteit dan die van #te-
legraaf. Hoofdredacteur: ”Maar onze
letters zijn groter”

Jori Hoenkamp @JoriHoen

Bedoelde natuurlijk kut-
#omzetbelasting. De #btw is juist
heerlijk om te ontspannen na een ver-
moeiende penny-dag.

Sven Mooren @SvenLimburg

Ah, vet zielig voor die jongens van de
#btw, ik had dat gigantische #kaarten-
huis graag willen zien.
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Pepijn Overbeeke, Azielzoeker & Cor-
respondent
Marcel Scholten, Nieuwe Columnlezer

Van de Almanak

Een gemotiveerde chaos, zo kan je de commissie het best be-
schrijven. Met vrolijke late avonden vol met #tegekke ideeen.
Onze ideeen zorgen voor gaten in het tijd continuum en het
einde van de wereld is dan ook nabij. De inspiratie die ge-
concentreerd gecondenseerd is bereikte bijna een perpetuum
mobile tijdens het ontwerp proces. Het was dan ook onmo-
gelijk moeilijk om deze genialiteit, wijsheid en grootsheid te
reduceren tot een begrijpbaar niveau. Je kan niet anders dan
genieten tijdens het lezen van onze geweldige Almanak.
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