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Voorwoord van de praeses
Beste leden,
Het jaar zit er bijna op en mijn lint is al aan mijn opvolger doorgegeven.
Het enige wat me nu nog rest is slagen voor al mijn examens zodat ik
volgend jaar zonder problemen mijn thesis kan maken.
Ik ben blij dat ik kan terug kijken op een heel geslaagd Chemicajaar
en ik hoop dat jullie ook tevreden zijn over mijn Praesesjaar. Ik heb
mij in elk geval 100% ingezet om er voor te zorgen dat er voldoende
feestjes en ontspanning waren voor jullie. Mijn gevoel is dubbel: aan
de ene kant ben ik blij dat ik de verantwoordelijkheden niet meer moet
dragen, maar aan de andere kant weet ik dat ik mijn vrienden van het
Praesidium enorm ga missen. Iedereen heeft hard zijn best gedaan
en verdient een kneukeltje of 20! Maar ook jullie leden hebben hard
jullie best gedaan, zonder jullie zou geen enkel feestje dat wij hebben
georganiseerd een succes geworden zijn. Bij deze wil ik jullie dan ook
eens danken voor jullie massale aanwezigheid op onze activiteiten!
Veel succes met jullie examens en hopelijk tot op onze Pré-proc BBQ
of Pré-proc coctailavond!
Groetjes,
Frauke
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Vriendjescantus
Cantussen in Gent door de ogen van de Leuvense student!
Woensdag 17 april 2010, schrijf deze datum maar in uw agenda,
zeiden ze ons, want dan gaan we cantussen met de mannen van
Gent. En zo het geschiede, die woensdag zo rond 18u bevonden
we ons op de trein richting het verre Gent. Eens daar aangekomen
zijn er nergens de enorme spandoeken, gillende fans, rode lopers of
versgeplukte rozenblaadjes te bespeuren, zoals we gewoon waren
in Leuven, maar werden we opgewacht door een delegatie Gentse
studenten (waarvan de meerderheid West-Vlaming bleek te zijn).
Omdat men hier de Nederlandse taal nog niet helemaal onder de knie
heeft (lees: we verstonden maar de helft van al dat West-Vlaams),
werd er ons met de nodige armbewegingen duidelijk gemaakt dat
we moesten volgen. Na een eindje wandelen kwamen we aan in de
Overpoort.
Dé uitgaansbuurt van Gent beperkte
zich echter tot één plaats waar we de
grootste concentratie aan kebabzaken,
frituren, pizzeria’s, cafés en andere
culinaire
eetgelegenheden
ooit
aantroffen. Leuven heeft dan wel de
langste toog van België, Gent heeft
zeker de langste keuken. Na ‘ne goeie
vettige frit’ gingen we de cantuszaal
binnen, nu ja eerder een cantuszaaltje.
We willen niet teveel uitweiden over de
grootte ervan, maar zelfs een kabouter
zou claustrofobisch worden in dit
piepklein kamertje. Nadat iedereen dan
toch een plaats gevonden had, kon de
cantus beginnen.
Opvallend was het feit dat de cafébaas, a.k.a. ‘Pottie’, gezellig mee
kwam zingen/drinken, bij onze cantussen komt Emanuel (die eigenlijk
Jesus heet) ook wel eens gedag zeggen maar niet om mee te doen,
tot onze grote spijt.
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Vriendjescantus
Het geniepig binnensluipen van een schachtje tijdens de cantus
ging natuurlijk ook niet onopgemerkt voorbij, gelukkig zijn we geen
barbaren en wordt alles met de mantel der liefde bedekt. Met volle
goesting deed ze dan ook haar medeschacht (ondertussen halfnaakt
door haar Irma Laplace) binnen. Blijkbaar is dit de gewoonte want
niet veel later stonden ook twee venten liefdevol bier uit te wisselen...
men zou bijna vermoeden dat het Winezen zijn. En ja hoor, Wina is
ook in Leuven een homokring!! De cantus zelf verliep wel anders
dan we in Leuven gewoon zijn. Zo wordt er bij ons voor het begin van
een liedje afgesproken welk deel van de corona (of de hele corona
samen) welke strofe zingt terwijl jullie dat na elke strofe afspreken.
Ook de overvloed aan salamanders zijn we niet gewoon. Wij doen er
meestal maar één per cantus en geven na elk lied (of twee) een ad
fundum. Ach ja, het is maar een kwestie van gewoonte he…
Tussendoor kwam de studentenfanfare met al hun muzikaal
geweld binnenstormen om ons te
verblijden met vrolijke deuntjes,
wat een ambiance! Na een tijdje
verliet de fanfare met de nodige
toeters en bellen de zaal, maar
de sfeer was er goed in. Tegen het
einde van de cantus werd ‘Der
Pappenheimer’ (op pahina 392
trouwens) met volle borst ingezet.
De meesten onder ons wisten dat
dit lied in Gent wel wat…
uitgebreider
gezongen
wordt.
Enkele minuten later stonden bijgevolg de vele mannelijke
commilitones ‘in hunne pure’ al dan niet met hun codex voor hun
spel, tot groot jolijt van de dames. De mannen onder ons prijsden
zich vooral gelukkig dat dit geen Leuvense gewoonte is.
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Vriendjescantus
Tijdens het stille gedeelte was zo goed als iedereen weg, wat
jammer is aangezien dan de mooiste liedjes van een cantus aan bod
komen. Maar zoals algemeen geweten komt ook aan mooie liedjes
een eind, en zeker op een cantus. Maar niet getreurd, voordat we
terugkeerden naar Leuven konden we nog proeven van het Gentse
uitgaansleven. De volgende ochtend stapten we terug op de trein
naar ons vertrouwde Leuven met een straf verhaal om mee uit te
pakken tegen de achterblijvers.
Prosit senior, prosit corona, ad fundum!
Chemika Leuven
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Comedy avond
Wat is het verschil tussen Julio Iglesias en 2 kilo mosselen?
Julio Iglesias is op 23 september 1943 in Madrid geboren in de
Kraamkliniek in de Calle Meson de Paredes. Hij is de oudste zoon van
Dr. Julio Iglesias Puga en Maria del Rosario de la Cueva y Perignat.
Julio was een talentvolle sportman en speelde als doelman in het
jeugd elftal van de voetbalclub Real Madrid. Hij wilde profvoetballer
worden maar studeerde ook Rechten aan de Universiteit Complutense
in Madrid.
Op de vooravond van zijn 20e verjaardag kreeg hij
een ernstig auto ongeluk en raakte zijn onderlichaam
geparalizeerd voor anderhalf jaar. Hij begon te
zingen om de gedachten van zijn vergane droom,
om ooit professioneel te kunnen voetballen, te
verdringen nu dat hij zich niet kon bewegen en in
bed lag. Hij leerde zelf gitaar te spelen, net genoeg
om zijn teksten van muziek te kunnen voorzien.
Toen hij eenmaal weer hersteld was, is hij weer
verder gegaan met studeren en in het weekend trad
hij soms op en zong nummers van bekende artiesten.
Later begon hij ook zijn eigen liedjes te maken. Hij
werd niet lang daarna ontdekt en mocht optreden op
het befaamde Muziekfestival van Benidorm. Enkele
jaren later won hij het festival en begon zijn carriëre
als professionele zanger.
In 1970 doet hij mee aan het Eurovisie Songfestival
en presenteert zich in vele andere festivallen, terwijl
hij in vele hitlijsten ter wereld de nummer één positie
bereikt. Hij was ook getrouwd en had 5 kinderen.
... en 2 kilo mosselen niet.
Voor al Gunters (en Veerle’s) andere grappen en grollen moest je
maar aanwezig geweest zijn op Chemica’s Comedy Night!
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12h-loop
De fakbar:
De nieuwste uitvinding van het FK; een heus fakbardorp. Terwijl
sommige overroepen kringen het groots aanpakten met torens,
bussen en stranden kozen wij ervoor om het gewoon zo gezellig
mogelijk te maken. Een tent, bier, bickys, bitterballen en jenever
(allemaal aan zo goedkoop mogelijke prijzen) vormden dan ook de
perfecte combinatie.

De loperstent:
Terwijl de meesten zich zaten vol te proppen met bickys, bitterballen,
bier en jenever vonden sommige moedige lopers toch de weg naar
het echte strijdtoneel, de loperstent. Zoals elk jaar was het weer de
bedoeling om zo veel mogelijk rondjes te lopen met je kring. Wij,
de wetenschappen, hebben het dit jaar heel goed gedaan naar mijn
mening. We staan vijfde met 700-en-een-beetje ronden. De speciale
ronden waren echter niet voor ons weggelegd en hebben we dan
ook collectief gemeden (maar wel goed bekeken). Hierdoor haalden
de anderen wel wat extra punten binnen en werden wij naar een
verdienstelijke achtste plaats teruggedrongen, wat nog steeds voor
het homeconvent is! En voor het geval je dacht dat we daarmee bijna
laatste waren, er deden 17 groepen mee!! Proficiat aan iedereen die
geholpen heeft! Tot slot een berichtje voor luiaards die niet hebben
meegelopen: jullie hadden ongelijk want per rondje kreeg je een
bonnetje (€0,50) waarmee je in onze fakbar iets kon eten of drinken!
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Ontgroeningscantus
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XKCD + Dirkjan

10% korting op vertoon van lidkaart
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Wedstrijd
Helaas, in dit laatste Pipetje staat geen nieuwe wedstrijd, je zal tot
volgend academiejaar moeten wachten om opnieuw kans te maken
op Chemica’s fantastische freebies.
“Raad de prijs van de wedstrijd en win him” luidde de vorige opdracht.
Wat hebben we hierdoor
geleerd
over
de
grote
meerderheid van de Chemica
leden? Dat jullie een hoopje
bierverslaafde dronkaards
zijn! Ik zie er zelfs geen
beginnen aan om te tellen
hoeveel keer “bier” geraden
is. (Alle soorten bier en in alle
hoeveelheden, gaande van
een onschuldig biermandje tot
een volledig jaar gratis bier!)
De prijs voor het meest originele antwoord gaat naar Olivier De Clercq,
“een furby”, daar zou ik zelfs niet eens op gekomen zijn! Verder zit er
toch 1 kritische student in de 1ste ba Ch, Mike Degraeve, die dacht
dat het stiekem toch een stukje Chemica textiel was. Jammer, maar
helaas.
Nu laat ik jullie niet langer in spanning: het antwoord en de prijs van
de raad-de-prijs wedstrijd was... *tromgeroffel*... 2 flessen cava!
Giel Tanghe (1ste ma BcBt) had als eerste het juiste antwoord
geraden en krijgt van Chemica dus 2 heerlijke flessen cava! Bij deze
dus nog een boodschap van algemeen nut aan de anderen die ook
“cava” geraden hadden: het loont dus wel degelijk om zo vroeg
mogelijk je antwoorden op een wedstrijd door te sturen!
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Puzzel
Fences
Teken een gesloten lus doorheen het diagram door de punten
horizontaal of verticaal met elkaar te verbinden, maar let op! De lus
mag zichzelf nergens raken of kruisen. De getallen geven aan hoeveel
streepjes naast, boven of onder het betreffende getal mag staan.
Voorbeeld:
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Puzzel

Ziezo... Nu kunnen jullie nog maar eens jullie hersenen op enkele
originele puzzels storten!
Veel puzzelplezier!
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Verkiezingsuitslag
Enkele weken geleden werden alle Chemicaleden opgeroepen om hun
stem uit te brengen bij de verkiezingen van het nieuwe praesidium.
Het huidige en het toekomstige praesidium dankt iedereen die de
moeite nam om te stemmen.
And these are the results:
Dagelijks bestuur: 92%
		
Praeses: Jonas VD.
		
Vice: Joyce
		
Penning: Jonas D.
Cursus (Glenn): 66%
Feest (Matteo & Karel): 88%
Pr Intern (Arne): 85%
Scriptor (Jolien): 86%
Sport (Charles): 83%
Web (Thomas): 92%
(Noot: de blanco stemmen zijn ook meegeteld in de resultaten, hierdoor
liggen de percentages iets lager dan de “werkelijke” percentages.)
De cantusfuncties werden verkozen door de aanwezige comillitones
op de ontgroeningscantus:
Cantor: Davke
Schachtentemmers: Maarten & Dries
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Jaaroverzicht
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Evertkwok + Dirkjan
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ICT blog
Gegroet allemaal! Aan allen die deze blog en dit Pipetje lezen, proficiat!
Aan allen die dat niet doen, ook proficiat! (Noot van de Scriptor:
Nee, eigenlijk niet!) (Noot van de ICT-blogger: Zeg blijf es met uw
noten uit mijn ICT blog!) Helaas pindakaas, dit is al weer het laatste
Pipetje voor dit academiejaar en de blok staat
voor de deur (ook voor deze arme informaticus),
maar ik wil er nog even flink tegenaan gaan
met deze laatste blog! Vandaag zal ik het
namelijk hebben over de geheime duistere
hobby van elke student: downloaden. Indien
je voor de overheid werkt, gelieve dan nu te
stoppen met lezen en door te gaan naar het
volgende artikel!
Op dit moment zijn er twee erg populaire manieren om gratis grote
(>25MB) bestanden te delen: torrents en fileservers. Beide hebben
hun voor- en nadelen, die ik zo kort mogelijk zal proberen uit te
leggen. Alvast mijn excuses als de tekst te lang is naar je zin, maar
hier kunnen boeken over geschreven worden en ik doe mijn uiterste
best om jullie praktische en interessante info te bieden. Indien je nog
vragen hebt (who am I kidding ) mag je me altijd een mailtje sturen
op alexander.moerman@gmail.com. Ook als je deze blog enorm saai
vindt en deze liever nooit meer wilt zien in het Pipetje, mag je me
altijd een mailtje sturen op slagewoondebladzijdeom@slimmerik.com
1) Torrents!
Torrents gebruiken een speciaal verbindingssysteem die je computer
in staat stelt te verbinden met meerdere computers tegelijk, dit ten
voordele van de overdrachtsnelheid. Hier komt het begrip leechen
ten tonele. Leechen betekent dat jij een zeker bestand downloadt van
een of meerdere computers. Het
tegenovergestelde is seeden,
wat inhoudt dat iemand anders,
waar dan ook in de wereld,
een bestand van jou aan het
downloaden is. (uiteraard verlies
je jouw bestand niet)
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ICT blog
Hiervoor heb je slechts één ding nodig: een
torrentdownloader. Deze programma’s laten je
toe torrents te openen en zo de download te starten. De
bekendste torrent downloadprogramma’s zijn µTorrent
en BitTorrent . Een torrent is trouwens een klein bestand
d informatie bevat over de inhoud van het bestand dat
die
je ermee kan downloaden en met welke pc’s het torrent
downloadprogramma moet verbinding maken.
Voordelen? Via sites zoals btjunkie.org of torrentz.com
zal je heel snel en makkelijk bestanden vinden, zelfs vrij obscure zaken
die je normaal zelden tegenkomt. Ook kunnen torrents soms erg snel
gaan als er veel seeders online zijn. Torrent downloadprogramma’s
wegen ook heel licht op je systeem en kan je makkelijk ’s nachts
laten draaien. Daarnaast zijn er geen wachttijden om te beginnen
downloaden en kan je probleemloos meerdere bestanden tegelijk
afhalen. Ook zijn downloads hervatbaar, dit betekent dat wat je
vandaag niet meer af hebt, je morgen gerust kunt verderzetten.
Nadelen? Doordat je niet op voorhand weet hoeveel seeders er
online zullen zijn, is de downloadsnelheid erg wispelturig en kan
het in het slechtste geval erg traag gaan, of kun je het bestand van
je dromen helemaal niet downloaden. Ook zijn sommige torrents
opzettelijk besmet met virussen om torrenting te ontmoedigen. Een
goede antivirus en anti-malware is dus aangeraden. Als laatste zijn
torrents soms erg doorzichtig en moet je opletten wat je downloadt.
Hoewel België vrij tolerant is op het vlak van
bestanden downloaden, is de kans op betrapt
worden via torrents het grootst, zeker als je
grote websites zoals thepiratebay.org gebruikt.
Een laatste nadeel is dat je verplicht bent om
te seeden. Iedereen heeft wel zijn eigen
download- en uploadlimiet, en mensen die hier
weinig marge hebben zullen geen fan van
torrents zijn. Pro tip: Kijk uit naar commentaar
of reacties op een torrent vooraleer je deze downloadt. Vaak kan je in
de feedback lezen of het bestand virusvrij en kwalitatief is.
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ICT blog
2) Fileservers
Dit zijn websites die enkel dienen om bestanden te delen en zich
specialiseren in hoge bandbreedte en opslag. De bekendste hiervan
zijn rapidshare.com en megaupload.com, hoewel er nog tientallen
anderen zijn. Het principe is vrij simpel: wanneer je een bestand wilt
downloaden, volg je gewoon de link naar de server en dan download
je het gekozen bestand direct van de server. Hier heb je enkel een
browser voor nodig!

Voordelen? Een van de grote voordelen van fileservers is de vaste
downloadsnelheid. Hoewel je vaak een bepaalde tijd zult moeten
wachten vooraleer je kunt beginnen downloaden, zal de server je
een vrije constante downloadsnelheid bieden tot het eind. Bij torrents
kan het daarentegen voorkomen dat je bestand aan 90% niet meer
verder raakt, omdat niemand die de overige 10% van het bestand
bezit online is. Fileservers bieden echter geen hervatbare downloads,
denk dus goed na vooraleer je echt grote bestanden begint af te
halen! (heb je een stabiele connectie, kan je nog een tijdje online
blijven, schakel je browser niet per ongeluk uit, …)
Ook zijn er websites en software die het je heel wat makkelijker
kunnen maken!
a) FreeRapid: dit gratis portable (geen installatie) programma staat je
toe een wachtlijst met links aan te maken, en zal ze
dan automatisch voor jou afhalen. Zo moet je er zelf
niet op letten en kan je dit bijvoorbeeld ’s nachts
laten openstaan. ( Bij een Telenetabonnement wordt
nachtelijk
downloaden
slechts
voor
de
helft
aangerekend!) Deze software biedt ondersteuning voor tientallen
fileservers en consumeert heel weinig computergeheugen.
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ICT blog
b) JDownloader: dit programma is een uitgebreide professionelere
versie van FreeRapid, en is heel wat sterker op vlak van
captchaherkenning (die codes die je moet invoeren om
te bewijzen dat je geen robot bent
) daarnaast
heeft JDownloader ook ingebouwde downloadversnellers
en kan automatisch archiefbestanden uitpakken.
c) Multiupload.com: deze aangename website kan een beperkt aantal
links per dag omzetten voor jou in directe links, voor wanneer je
haast hebt om iets te downloaden. Daarnaast kan hij bestanden op
bijvoorbeeld rapidshare.com afhalen en terug uploaden op andere
fileservers, zodat je die vandaar kunt afhalen. Dit is handig als je
bijvoorbeeld 7 bestanden van rapidshare.com wilt afhalen, maar niet
zo lang wilt wachten omdat je geen premium account hebt.
d) Megaupload happy hour: Mijn persoonlijke favoriete fileserver is
Megaupload. Hij laat gratis gebruikers minder
lang
wachten,
biedt
veel
betere
downloadsnelheden
dan
de
andere
fileservers en heeft ook hoge limieten per
uur. Je zal merken dat je van Megaupload
veel meer per uur kan downloaden dan van
eender welke andere website. Maar het
wordt nog ietsje beter. Elke weekdag van
09:00 tot 10:00 houdt Megaupload happy
hour. Dit houdt in dat je dan een uurtje
behandeld wordt als premium (betalend) lid,
zodat je meerdere bestanden tegelijk
aan
ontzagwekkende
snelheden
kan
binnenhalen. De enige twee voorwaarden zijn
dat je een gratis account aanmaakt en de
gratis toolbar installeert. (die je er achteraf gewoon terug van kan
van gooien)
Een laatste voordeel is dat warezforums meestal goed onderhouden
worden en dat links met virussen snel verwijderd worden. Op die
manier heb je, in tegenstelling tot torrents, minder kans op virussen
of problemen. Ook is er altijd meer communicatie op forums en wordt
er meer dus uitleg en/of feedback verschaft omtrent de bestanden.
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ICT blog
Nadelen? Hoewel fileservers soms geweldige
service bieden, willen ze allemaal dat je betaalt
en premium lid wordt. (voor gemiddeld 10€
kan je een maand lid zijn van een fileserver)
Daarom ‘pesten’ ze gratis gebruikers met
wachttijden (gaande van 25 seconden tot 2
minuten) per bestand, wachttijden tussen
grote bestanden -soms wel een kwartier- en
ook downloadvertragingen. Daarbij kan je geen
meerdere bestanden tegelijk downloaden.
Vaak kan je wel de omstandigheden verzachten door een gratis
account aan te maken, een toolbar te installeren of een specifiek
programma te gebruiken. Zo zal Megaupload je betere snelheden en
kortere wachttijden bieden indien je via een gratis account downloadt.
Conclusie:
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar fileservers, omdat torrents
risicovoller en minder betrouwbaar zijn op zowel downloadsnelheid
als bestandsveiligheid. Daarnaast is de documentatie op forums veel
beter onderhouden en verzorgd, zodat je zelden voor verrassingen
komt te staan. Rekening houdend met de maandelijkse limieten is het
belangrijk om zeker te zijn dat je de juiste bestanden downloadt. Met
wat ervaring en gebruik van de juiste programma’s, kan je trouwens
veel effectiever downloaden van fileservers dan van torrents, hoewel
torrents in sommige gevallen (vooral met populaire bestanden) veel
sneller kunnen zijn.
BONUS!!
Graag wil ik afsluiten met een website waar slechts weinig studenten
van gehoord hebben, maar die wel interessant is om te bezoeken. Je
kan er als student namelijk gratis een legitieme versie Windows 7
Professional downloaden.
De website in kwestie heet www.ma3d.com en is een partner van
Microsoft. Ga naar de website en klik op ‘Bestel Nu!’. Vul je gegevens
in tot je de producten moet kiezen die
je wilt bestellen. Hier zal je redelijk wat
dure producten vinden, maar maak je
geen zorgen, dit is gratis all the way.
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ICT blog (ja, ‘t is een lange...)
Kies enkel voor “msdnaa” en vervolledig
je bestelling. UGent is een van de partners van
ma3d, dus komt elke lezer van het Pipetje zeker
in aanmerking voor deze aanbieding. Na een
tijdje wachten krijg je een login gestuurd via mail,
waarna je op de website naar downloads kunt
gaan. Kies dan voor platformen, en daar staat
o.a. Windows 7, Windows Vista en Windows XP.
Voor Windows 7 is zowel de 32-bit als 64-bit beschikbaar. Als je 4GB
RAM of minder hebt, kies dan simpelweg voor 32-bit aangezien de
64-bit versie voor de doorsnee computergebruiker meer problemen
dan voordelen zal opleveren.
De licentie die je krijgt voor Windows 7 is slechts voor één computer
geldig en blijft werken zolang je student bent. (onder ons gezegd en
gezwegen, ze blijft ook geldig nadat je afstudeert. ;) )
Verder wens ik jullie allemaal heel veel succes met jullie examens
en daarna een lange deugddoende vakantie met hopelijk zo weinig
mogelijk herexamens! Ik hoop van harte dat ik jullie toch een beetje
heb kunnen boeien, en misschien enkele zaken heb kunnen bijleren.
Als er trouwens vraag naar is, zou ik me vereerd voelen om volgend
jaar weer te mogen schrijven voor het Pipetje. Laat gerust je stem
horen op het Chemica forum!
Alexander
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U.S.S.R.
Unie der socialistische smurfrepublieken (U.S.S.R.)
Nu het al bijna twintig jaar geleden is dat de Soviet-Unie
(en hun communistische visie over Rusland) gevallen is,
neem ik u mee naar één der laatste bastions van het
communisme, en nee, we hebben het hier niet over
Cuba.
Dus: Welkom in smurfenland, het
land van pracht en praal…
Hé wacht, communisme en smurfen?
Is dit wel een serieus artikel? Het
antwoord van de auteur is: Uiteraard!
Want hoewel we de smurfen ervaren
als een jeugdsentiment of een geniale
stripreeks, lijken de smurfen zwaar
aangetast door/gezegend met de
communistische levenswijze. Neem
alstublieft nota van het neutrale
standpunt van de auteur.
Voor wie hieraan twijfelt nemen we
de levenswijze van onze geliefde
smurfen eens onder de loep…
Ten eerste zijn alle smurfen gelijk van uitzicht, ze zijn allemaal blauw,
3 appels hoog en dragen een wit broekje en een wit mutsje. Dit is
het communistische ideaal van gelijkheid, op een voor kinderen
duidelijke wijze uiteengezet. Conform dit ideaal zijn ook alle smurfen
perfect gelukkig met hun bestaan. Er zijn uiteraard een aantal
uitzonderingen op de kledingwetgeving, zoals bijvoorbeeld Grote
Smurf.
Grote Smurf, aka The Boss, draagt een rood
mutsje en een rood broekje en heeft als enige een
baard. De baard is uiteraard symbool voor de
wijsheid van Grote Smurf, maar de kleur van zijn
kledij is toch wel een serieuze indicatie voor zijn
politieke geaardheid, nietwaar?
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U.S.S.R.
Peyo had immers even goed kunnen kiezen voor een groene grote
smurf, een blauwe grote smurf en ondanks het niet-gesplitste B-H-V
misschien zelfs een oranje Grote Smurf. De auteur persoonlijk vindt
dat een regenboogmotief nog de beste keuze zou geweest zijn (dat
staat zelfs goed op wielrenners).

Ten tweede dan is er de strikte taakverdeling bij de smurfen. Ook in de
sovietunie bestond deze strikte taakverdeling tot in het absurde toe.
Want alleen in de Soviet-Unie kon men als gediplomeerd oogchirurg,
na een foutje weliswaar, aangesteld worden als schoonmaker van
standbeelden. Nu goed, opnieuw: de smurfen zijn hier perfect gelukkig
mee en wie zijn wij om dat in vraag te stellen?
De strikte taakverdeling echter heeft enkele verstrekkende gevolgen
voor de smurfistische samenleving. Nemen we even de verdeelde
rollen onder de loep:
Grote smurf, zoals eerder aangehaald, is de baas
en heeft steeds het beste voor met zijn
onderdanen/ werknemers/… Hij heeft als enige
contact met de buitenwereld (doorheen een
ijzeren gordijn?) en is gezegend met kennis van
magie. Afgezien van dit laatste heeft hij dus veel
weg van een Lenin of een Stalin in het oude
sovietrijk.
Potige smurf is dan weer de natuurlijke aanhanger van
P
Grote smurf. Want hoewel de smurfen ogenschijnlijk
in een niet-repressieve samenleving wonen, is Potige
smurf toch de sterke arm de NKVD/ Stasi/ KGB/…
De kracht van Potige smurf is een middel om de rest
van
de smurfen machteloos te maken. Immers
v
is potige smurf altijd sterker dan ieder andere
smurf. Hij smurft ook nooit vragen en is zo het
evenbeeld van Vasily Zaitsev, de ideale soldaat.
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Ook Knutselsmurf is een weergave van een
sovietideaal. Als uitvinder en operator van
allerhande machinerie is hij het evenbeeld
van Stachanov, de fictieve perfecte arbeider.
Duidelijke aanwijzing voor het communisme:
hoewel Knutselsmurf veruit de productiefste
smurf is op economisch vlak, krijgt hij toch nog
steeds evenveel ervoor terug als alle andere
smurfen.
Brilsmurf
daarentegen
is
een
duidelijke
tegenstander van de Sovietideaal en wordt dan
ook altijd als een betweter beschouwd. Hij
vertegenwoordigt de intelligentsia die zich vragen
stellen bij het gevoerde beleid. De figuur verwijst
specifiek naar Leon Trotsky. Want hoewel Brilsmurf/
Trotsky de gedoodverfde opvolger lijkt van Grote
Smurf/Lenin, moet hij, als hij in een machtspositie
zit, steeds de duimen leggen tegen zowel Knutselsmurf als Potige
smurf, hoewel die beide op intellectueel vlak minder capabel zijn.
Smurfin is voor de smurfen altijd een apart
geval geweest. Ze is lang de enige vrouw
geweest in het smurfendorp en hoewel
dat in theorie voor spanningen zou moeten
zorgen is dat bij de smurfen niet geval. Dat
ze voor spanningen had moeten zorgen had
ook Gargamel op gerekend toen hij smurfin
naar het smurfendorp stuurde. Toch is dit niet
gebeurd, omdat Karl Marx reeds voorspelde
dat de vrije liefde niet moet ingevoerd
worden door de communisten, maar reeds
inherent aanwezig is in de mens. Smurfin of
de (al dan niet vrije) liefde is dus geen manier om de smurfen uit
elkaar te spelen maar brengt ze eerder nog nauwer samen.
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USSR
Gargamel, de eeuwige tegenstander
van de smurfen is dan weer het
toonbeeld van kapitalisme. Zijn
enige interesse is de smurfen
gevangennemen omdat ze het
laatste element zouden zijn van de
befaamde steen der wijzen. Dit
is een voorwerp dat lood in goud zou
kunnen
veranderen.
Ook
zijn
trouwe handlanger Azrael past
hieronder. Azrael is immers een
naam die verwijst naar een van de
aartsengelen. Zo is religie de grote
handlanger van het kapitalisme, iets
wat ook bij Marx als dusdanig werd
beschouwd.
Zoals je kan zien is de smurfensamenleving wel degelijk gebaseerd
op de samenleving in de ideale Sovietstaat en daar kunnen we slechts
één iets aan toevoegen:
En ze smurften nog lang en gelukkig… samen.
										
Yves L.
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Gotta catch ‘em all!
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Karga
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Karga
Wie van de 4 is Patje Sandra?
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Quotes + WJD
Dr. Vermeulen (Gentechnologie):
“Schijten volgens grootte.” (i.p.v. ‘scheiden’)
Willem (Student):
“Een bed dient om te slapen en om te slapen alleen! Al de rest doe je
ergens anders.”
Wist je dat...
... Prof. Martins niet helemaal tevreden was met zijn portret van hoe
hij er vroeger uit zag? (zie vorige Pipetje)
... hij waarschijnlijk stiekem een beetje jaloers was op prof. bultinck?
Bij deze wil ik deze zaak even recht zetten en bied ik mijn excuses
aan voor het misverstand. Alsjeblieft professor:
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Nawoord van de scriptor
Beste Pipetjelezer,
Het is zover! De laatste blauwe
pagina van het jaar. Ik sta er
persoonlijk eigenlijk enorm van
te kijken dat 6 volledige Pipetjes
succesvol
gepubliceerd
zijn
geraakt, dat is dus wat men in de
volksmond noemt “gene kattepis”!
Dit jaar heb ik geleerd dat het
leven van een Scriptor soms toch
heel stresserend kan zijn! (vooral
de dag van de deadline en de 3
dagen erna...) Maar begrijp me
niet verkeerd, het scriptorschap heeft ook vele positieve kantjes,
vooral dat onmiskenbare gevoel van voldoening wanneer je een
(alweer) volwaardig en afgewerkt Pipetje naar de drukker zendt en
met een glimlach op je gezicht in je bed kan kruipen.
Ik hoop van harte dat jullie ook genoten hebben van mijn Pipetjes,
want dan heb ik goed nieuws voor jullie! Volgend jaar ben en blijf
ik nog steeds jullie geliefde Scriptor! Dus bereid jullie alvast maar
voor op veel gezaag en gespam in mijn wanhoop om jullie op te
roepen een steentje bij te dragen aan het beste club/kringblaadje
van Gent en verder! Neem een voorbeeld aan de lieve mensen die mij
keer op keer hebben bijgestaan: Lieven, voor zijn leuke en originele
puzzels, Liesbeth, voor haar Poezië en originele ideeën, Alexander
en Glenn, die het volgehouden hebben om ieder Pipetje een blog te
schrijven, en Pieter, de trouwe en betrouwbare spellingscontrole.
Dan zal ik hier (voorlopig!) eindigen zoals ik begonnen ben...
*heft een imaginair glas champagne*
Op het fantastische academiejaar 2009-2010 en dat volgend jaar net
zo fantastisch, dan wel nóg beter mag zijn!
Uw Scriptor,
Jolien
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Haal meer uit je
jonge leven met het
KBC All-in Pack.
Ben je jonger dan 25? Dan staan er je nog allerlei spannende dingen te wachten:
18 jaar worden
verder studeren
afstuderen
je eerste loon
je eerste eigen stek
Kom daarom eens praten met KBC.
We geven je graag een antwoord op al je vragen en tonen je hoe je meer kunt halen uit
al die belangrijke momenten.
Vraag ook je eigen gratis KBC All-in Pack! Boordevol informatie en waardevolle voordelen.
Zo ben je op alles voorbereid. Voor meer info, surf naar www.haalmeeruitjegeld.be
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