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Beste chemicaliën 

 

Het eerste semester loopt op zijn laatste benen 

en ondertussen zijn de meesten van jullie al flink 

in gang geschoten. Om iedereen die 

ondertussen al achter zijn boeken zit een hart 

onder de riem te steken, is hier het 

allernieuwste Pipetje met alweer een flinke 

dosis amusement. 

 

Er zijn al veel fantastische momenten gepasseerd: 

we kunnen terugkijken op een meer dan geslaagd galabal, en nu ook de 

nadoop voorbij is, hebben we ook een voltallige schachtengroep 

samengesteld. 

 

De feestperiode staat symbool voor goede voornemens. Iedereen die nu 

zoveel van de feestjes en activiteiten genoten heeft dat het de les gaan er 

dikwijls niet van gekomen is, kan zich herpakken, maar wat belangrijker is, 

is dat de mensen die nog niet van de het uitgangsleven in de 

Overpoort geproefd hebben dit misschien voor de eerste keer (dit jaar) 

kunnen doen. Er zijn immers nog veel goede vooruitzichten voor het 2e 

semester: de Comedy-avond, een quiz, een fuif, de ontgroening … 

 

Ook nieuwjaarswensen zijn aan de orde. Ik wens iedereen een zeer 

geslaagde blok en examens, leuke cadeautjes onder de kerstboom, een 

goed lief (voor degenen die dit nodig hebben) en nog veel Chemica-leute 

voor 2012. 

 

Studentikoze groeten! 

Jullie praeses, 

Joyce Vaerewyck 
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20:43  Logboek in 

 Korte resumé van de voorbije drie kwartier: 

 * Cantor te laat wegens borstvoeding 

* Dit is zogezegd de eerste cantus van het jaar 

 * Amanda haar vingers zijn gereduceerd tot het hoognodige  

 * Esther is aan het hamsteren 

* De senior heeft een persoonlijkheidscrisis: was ik nu Sinterpaas 

of Sinterpaasklaashaas? We zingen dan maar “Zie ginds komt de 

stoomboot” 

20:49 3 feuten zoeken schatten (lees vuiligheid) in de bloem 

20:51 Prosit Sinterpaas = Bekogelen met koekjes  

20:55 KOEKJES KOEKJES! 

20:57 Sam: “Tis hier wel nen cantus, geen geschiedenisles!” 

21:00 Eerste Duitse liedje: “Oh Susannah” + De schachten willen tetten 

zien! 

21:05 Cantor zegt: “We zingen van achter naar voor” 

 Huuuuuu?!!!                Uuuuuuh?!!! 

20:07 Koekjes fight (again) 

21:09  Veel vrijgezellen: Chemica’s datingsbureau  Gat in de markt? 

21:14 Zaad (lookpasta) zuigen mmmm 

 Het zaad van een maat kan geen kwaad 

21:20 (Y)amin(e) wordt bekogeld door de volledige corona 

21:21 Salamander II 

 En hoe is het met Nana haar tetjes?   -tetjes! 

21:23 NANA = LOSER, want ze morst bier op de grond! 

21:27 Senior zegt: “Silencium!” en dit tijdens het zingen. HOE DOE GE 

DIT? 

 Onze verrassing begint te jeuken.  

21:28 Blad 1 ex, blad 2 in! (we zijn creatief! Té creatief!) 

21:30 En het blijft jeuken … 

21:35 Ode aan Leentje door schachten 

21:36 GEEN HANDSEKS! EIH, EIH, EIH! 

 ANNE-MARE = LOSER² 

21:38 Estafette: Schachten vs Corona 

 Wij hebben Seba dus wees maar bang! 
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21:48 Canon wordt te moeilijk dus we eten maar koekjes 

21:51 Beep-Beep  Slappe lach 

21:55 Sam moet gaan pissen en heeft een mooie versie op “Zie ginds 

komt de stoomboot Stoephoer” gemaakt 

22:00 Salamander III 

22:05  Tempus in 

20:20 Cantus in 

22:22 Potti arrives 

22:25 Potti kan nie poepen all the day + Timo is boos  

22:27 Jonas klopt om mijn hoofd + Koekjes fight (number hoeveel ook 

alweer?) 

22:32 Wie gaat naar Massacantus  

 … 

 … 

 Is geëindigd in beiden naar buiten en onbeslist 

22:39 KOEKJESFIGHT n° 1000 

 + Battle tussen linker- en rechtercorona 

 

Niets fascinerend tussendoor 

 

22:53 Spotter van Gert-Jan in Shauni’s décolté! 

 + Gert-Jan verpest Nana’s water 

 En zij is een klein beetje veel boos 

22:55  Blad 2 ex, blad 3 in 

 Shauni is pro in koekjes in borstzakjes gooien  

23:00 Timo moet ontbost worden 

 NU METEEN! 

23:19 VEEL TETTEN! 

23:28  Verwaarloosd logboek 

23:30 Stylo defect 

23:38 Potti zingt nummer 1 hit en was MIS 

23:42 Seppe ontvoerd/versierd een schacht(in) 

23:45  Amanda drinkt drets en Joachim zit er hem over te verkneukelen 

23:46  Ad Fundum per jaar 

Ontvoerde schachtin kan geen ad fundum 
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 2
e
 jaar voelt het niet aan hun hartje 

23:51 C to the H to the A to the O to the S 

23:58  Tempus in 

 Cursus ex 

Timo vond het niet meer zo leuk en begon te zagen dus ging hij 

maar weg 

Joyce was haar hamer kwijt 

00:17 Cantus in 

 Tiber moet een dalton drinken voor een nieuw lintje 

00:21 Gert-Jan was te laat binnen 

Er staat een bekertje met bier, koekjes en Timo’s scheermesje 

klaar 

00:24 Tiber krijgt zijn nieuw lintje 

00:25 Cantor boos op Farma 

 + Nana krijgt koppijn van de hamer 

 + Gert-Jan ook 

 + Boris amuseert zich als Zedenmeester 

00:33 Gert-Jan begint terug het Nic-Nac gevecht 

00:38 Schachten kunnen geen bier schenken 

00:40 Mijn vuile kiel (Shauni) 

 Gewonde duim (Ruben FK) 

 Enorme tetten (Natalie) 

 Hitler snor (Nils) 

 Iron clit (Nana) 

 Antwerps accent (KDA) 

 Oh I love the Chemica 

 (Lied ex! Groepseks met dooie dieren!) 

00:47 Nog een Salamander 

01:01 4 schachten worden gedoopt 

01:02 Logboek ex 

 

Door Judith De Vocht & Shauni Doms 
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Het enige en exclusieve interview met Eva Vergucht, Winnares van de 

UDIAS prijs. Ze won maar liefst €2500 met haar scriptie. De UDIAS prijs 

wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste thesis over instrumentele 

analysetechnieken. Tijd dus om eens meer te weten te komen over de 

laureaat van dit jaar.  

 

Studies? 

- Vorig jaar in juni studeerde ik - na vijf mooie jaren - af als Master in de 

Chemie. 

 

Als je een dier was, wat zou je willen zijn en waarom? 

- Hhmm, moeilijke vraag … Misschien wel een molletje, beetje graven in de 

grond, beetje blind wezen. Ja, dat lijkt me wel iets! 

 

Waarover ging je scriptie?  

- In mijn thesis heb ik onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 

radioactief materiaal in menselijke weefsels. Meer bepaald weefsels van 

personen die tijdens hun professionele loopbaan accidenteel aan radioactief 

materiaal werden blootgesteld (vb. arbeiders in kerncentrales). Berillium, 

uranium, plutonium en americium waren de elementen waar we specifiek 

naar op zoek waren. Voor het onderzoek gebruikte ik twee hooggevoelige 

analytische technieken: een massaspectrometrische techniek (LA-ICP-MS) en 

een X-straalgebaseerde techniek (micro-XRF). Naast een kwalitatief 

onderzoek van de verdeling van het radioactief materiaal, maakte ik ook 

een schatting van de concentraties aan uranium. 

 

Wat was er zo speciaal aan dat je gewonnen hebt? 

- De UDIAS thesisprijs wordt jaarlijks uitgereikt ter bevordering van 

instrumentele analyse. In mijn thesis heb ik twee hooggevoelige analytische 

technieken gecombineerd en de resultaten onderling uitgebreid vergeleken. 

Daarnaast is het onderwerp van mijn thesis vrij actueel met de 

problematiek in Fukushima. Ik vermoed dat deze zaken van belang waren 

bij de keuze die de jury maakte. 
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Wat zijn je ambities voor de toekomst op wetenschappelijk/professioneel 

gebied? 

- Tijdens mijn thesisjaar werd het me duidelijk dat ik nog even wilde 

doorgaan met wetenschappelijk onderzoek. Recent dienden we een IWT-

aanvraag in met het oog op het behalen van een beurs om mijn doctoraat 

te financieren. Binnenkort wordt bekend gemaakt of ik de beurs al dan niet 

heb. Fingers crossed! Daarnaast zou het mooi zijn een aantal publicaties te 

hebben waarbij mijn naam als eerste auteur vermeld staat. Ik kan echter 

niet ontkennen dat ik een carrière in de industrie ook zeker zie zitten, maar 

alles op zijn tijd natuurlijk. 

 

Heb zotte plannen met je prijzengeld? (laat je fantasie de vrije loop gaan) 

- Ik vernam het goede nieuws op de dag van de Chemica jeneveravond. 

Aanvankelijk had ik het idee Chemica eens goed te sponsoren en er 2500 

jenevers te kopen. Uiteindelijk zijn het er echter net iets minder geworden, 

maar ze mogen niet klagen. Ook eens goed gaan eten en het overgrote deel 

zal op de spaarrekening terechtkomen. De kerstperiode komt eraan, dus 

daar zal ik ook wat aan spenderen. Daarnaast zal ik me waarschijnlijk ook 

binnenkort een nieuwe laptop aanschaffen. Misschien wordt het een Mac, ik 

ondervind namelijk redelijk wat druk van mijn bureaugenoten die allen een 

Mac hebben en anders word ik nog méér gepest. Ahja, als er nog geld over 

is, misschien een borstvergroting? … Haha, NOT! 

 

Wat is je leukste Chemica herinnering tot nu toe? 

- Hhmm, ik heb de afgelopen jaren redelijk wat Chemica-feestjes 

bijgewoond, dus het is niet zo gemakkelijk de ‘leukste’ uit te kiezen. De 

jeneveravonden en cocktailavonden vond/vind ik telkens een groot succes. 

Daarnaast heb ik me ook wel heel goedgeamuseerd op het galabal van 

twee jaar geleden, dat toen doorging in de crypte van de Sint-Pietersabdij. 

Prachtige locatie, heel goede muziek en tof volk! 

 

Wil je tot slot nog iets kwijt aan de lezers van het pipetje? 

- Blijf Chemica sponsoren! 
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Beste Chemicanen, 

Het voorbije semester hebben we bewezen dat Chemica  niet enkel goed is 

in de edele sport van het bier drinken, ook in andere sporten hebben we 

ons goed geweerd. Zo was er de zwemaflossing op het IFT waar we de 

finales net niet haalden.   

 

 

Even later hebben we ons in de strijd geworpen tegen niemand minder dan 

HILOK in een prachtige minivoetbalwedstrijd. Oké, ze hadden misschien nét 

dat ietsje meer conditie, maar we hebben goed gelachen. Dankzij de goeie 

teamgeest en de “ADHD van Bart” (quote HILOK) hebben we toch twee 

maal gescoord.  Eindstand: 2-12. 
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Tenslotte hebben we op 5/12 samen met de andere wetenschapskringen + 

VLAK deelgenomen aan de zwemmarathon. Chemica was zeer goed 

vertegenwoordigd, en we hebben dan ook mooie resultaten behaald! De 

grote jongens uit de top drie gaan mogen oppassen de komende jaren! 
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Grote dank aan alle sporters die Chemica vertegenwoordigd hebben! 

Volgend semester gaan we er terug invliegen! “Smeer die kietjes al maar 

in”! 

Jullie trotse sport-praeses, 

Jelle 
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Een woordzoeker is een puzzel of woordspel, waarbij een bepaald aantal 

woorden gevonden moeten worden in een blok gevuld met letters. Deze 

woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links 

geschreven zijn, alsook horizontaal als verticaal als diagonaal. Dezelfde 

letters kunnen meerdere keren gebruikt worden.  

Woorden: 

CHEMICA 

CANTOR 

CULTUUR 

CURSUS 

FEEST 

PENNING 

PRAESES 

PRAESIDIUM 

PR EXTERN 

PR INTERN 

SCHACHTENTEMMER 

SPORT 

SCRIPTOR 

WEB 
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http://www.bookmarksurfer.com 
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Blijft licht in een kamer vol spiegels oneindig lang 
weerkaatsen?  
 

De minderheid heeft het deze keer bij het juiste 

eind, licht blijft oneindig lang weerkaatsen in een 

kamer vol spiegels. Hoe weten we dat? We 

vertrekken van de vaststelling dat wanneer fotonen tegen een spiegel 

botsen en weerkaatst worden er absoluut geen energie verloren gaat. Om 

te beginnen heb je 100% perfecte spiegels nodig die al het licht 

weerkaatsen. Zo’n spiegels bestaan jammer genoeg nog niet. We zitten nu 

aan 99.99%, wat lang niet slecht is, maar wanneer het licht met een 

snelheid van 300.000 km per seconde de kamer rondvliegt, zou zelf bij een 

minimaal energieverlies tijdens elke botsing met een spiegel de kamer 

meteen donker worden. Bovendien moet de kamer perfect vacuüm zijn. 

Ook dit is tot op de dag van vandaag nog niet mogelijk. Wanneer we deze 

twee problemen zouden oplossen, zijn we er nog niet, want we moeten 

nog altijd een lichtbron in de kamer plaatsen die niet reflecteert en bij 

gevolg de kamer meteen weer donker maakt. Hier is er een oplossing voor. 

Er bestaan namelijk spiegels die je door middel van elektrische lading aan 

en uit kunt zetten. Je kunt het licht dus door zo’n doorschijnende spiegel de 

kamer insturen en hem dan snel weer op “weerkaatsen” zetten zodat het 

licht in de kamer wordt gereflecteerd. Als we dit voor elkaar zouden krijgen, 

zitten we nog met een probleem. Het licht zou voor altijd de kamer in 

blijven, maar we zouden het nooit kunnen waarnemen. Bij kijken zou het 

licht door het kijkgat verdwijnen. Conclusie: het licht zou voor altijd in de 

kamer blijven branden, maar je kunt nooit kijken of het klopt. Je zult het 

dus moeten geloven.  

Uit jongens en wetenschap 

 
Volgende keer: Mag je slapende armen of benen wakker maken? 
[] Ja  
[] Nee  
Stemmen kan op onze Facebookpagina! 
http://www.facebook.com/ChemicaGent 
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Gastprofessor: “BASF heeft dit jaar een omzet gehaald van 6 miljard. Dat is 

de helft van het geld dat Di Rupo nu aan het zoeken is.” 

 

~x~ 

 

Professor Strijckmans (tijdens het overlopen van het programma van het 

bedrijfsbezoek aan BASF): “Tiens, TBC, ik dacht dat dat een vieze ziekte was, 

blijkbaar is dat dus ook een persoon.” 

 

~x~ 

 

Professor Bultinck (3de bach): “Wat zou er gebeuren als je een bordveger 

afwast?”... “OEI” 

 

~x~ 

 

(even later) “Ik hou van experimenteren, straks ga ik dat ook nog eens in de 

microgolfoven steken.” 

 

~x~ 

 

Professor Bultinck: “Kom op mijn examen niet af dat een nitriet er als volgt 

uit ziet: O-N-O-O hé. Het zegt het trouwens zelf: OH NOOO!” 

 

~x~ 

 

Professor Bultinck: “Een of andere wiskundig krabde zichzelf in de baard, 

als je moet weten, er waren toen nog niet veel vrouwelijke wiskundigen, en 

al die er al waren, dan hadden ze ook een baard. 

 

~x~ 

 

Professor Bultinck: “Een chemist die geen lewisstructuur kan tekenen is 

zoals een brandweerman die blust met benzine.” 



Citaten 

 

 
 
 20 

Professor Strubbe (Fysische Chemie II): ”Dat is in 1973 gebeurd, waren jullie 

toen al geboren?” 

 

~x~ 

 

Professor Bultinck: “Wanneer een gepaard elektron van een d4 wil 

overgaan naar een ander niveau waar het ongepaard zal zitten (van low 

spin naar high spin dus) kost dit energie. Deze energie noemen we de 

opsplitsingenergie. Je kan dit vergelijken met een koppel dat uit elkaar wil 

gaan. De opsplitsingenergie staat hier gelijk aan het zoeken van een nieuwe 

flat, een nieuwe auto, naar de advocaat gaan om de scheiding te regelen. 

(Eigenlijk zouden ze dit voor mensen altijd de opsplitsingenergie moeten 

noemen) Wanneer deze energie te hoog is om te overwinnen zullen de 

elektronen gepaard in het zelfde niveau blijven. Bij mensen zeggen ze dan 

dat ze samen blijven voor de kinderen.” 

~x~ 

Assistente Mieke tijdens het werkcollege analytische chemie: “Als het langs 

vooraan niet lukt, dan probeer je maar van vanachter.”  
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Zoals gewoonlijk zijn er weer prijzen te winnen, maar dit jaar doen we het 

toch een tikkeltje anders. Weg met de moeilijke prijsvragen, vanaf nu kost 

het jullie minder moeite (of misschien ook niet).  

 

Sinds heden zijn er twee Pipetjes die het winnende Pipetje worden 

genoemd. Lees dus zeker het Pipetje helemaal uit om te weten of jij het 

winnende Pipetje hebt. Ik geef geen tips, want je merkt het automatisch of 

je de winnende versie in je handen hebt.  

Hoe win je nu je prijs? Simpel kom naar ons kot met je winnend Pipetje bij 

de hand en toon ons je Pipetje. In ruil hiervoor krijg je van ons een  5 euro 

korting bij aankoop van een nieuwe cursus! 

 

Daarnaast kan je nog op een andere manier winnen. In dit Pipetje vind je 

een kleurplaat. Mits ons kot wat gepimped moet worden zullen wij jullie 

ingezonden kleurplaten ophangen. Om het nog beter te maken, zullen de 5 

mooiste kleurplaten een prijs winnen. Steek je kleurplaat in onze 

Chemicabrievenbus (aan ons kot) en wie weet ben jij wel een van de 

gelukkigen die zonder lege handen naar huis gaat. Het is natuurlijk 

belangrijk dat je naam op de tekening staat anders weten wij jammer 

genoeg niet aan wie wij de prijzen moeten overhandigen.  

 

Misschien ook leuk om te weten, onze prijzen lopen op. Dit betekent dat 

wanneer de vorige winnaar niet om zijn prijs kwam, jij dubbel zoveel geluk 

hebt! 

 

Vergeet niet alles in te dienen voor 20 februari! 

 

Heb je hiernaast nog vragen dan kan je mij contacteren via mail: 

nana.verschaeren@gmail.com



Prijzen te winnen! 

 

 
 
 22 

Volgende vijf mensen mogen deze maand hun prijs aan het kot komen 

halen: 

* Niels Van Herck 

* Katrien Van Lysebetten 

* Yamin Abdouni 

* Evelien Focquet 

* Stephanie Alleyn 

 

Proficat, jullie tekeningen zijn er als mooiste vijf uitgekomen! Eigenlijk zou 

ik er 10 moeten kiezen, want er zaten deze keer echt veel mooie 

exemplaren tussen, maar jammer genoeg kan niet iedereen winnen. Geef 

de moed dus zeker niet op en blijf die tekeningen indienen, want de Sriptor 

en de Cursussen vinden dat echt leuk. Ik wil jullie er ook nog even aan 

herinneren dat het noodzakelijk is dat je tekening volledig wordt 

ingediend en dat je naam er volledig op staat.  

 

 

 



Wist je dat? 

 

 
 
 23 

Wist je dat … 

 

... Sara (3e BA Chemie) professor Hens heeft omvergelopen op de trap? 

 

... Het 2e BA Chemie in opstand komt tegen het feit dat Virginie mensen 

aanspreekt met 'jij met je rode pull' i.p.v. met de naam van die persoon? 

 

... Zij dit deden door allemaal dezelfde kleur pull aan te doen naar de les? 

 

... Virginie opeens niemand in het bijzonder meer aansprak maar zich 

beperkte tot 'de rechterkant van de klas'? 

 

... Shauni (Cultuur) is aangereden door een overstekende borduur? 

 

... Dit Maarten (Feest) overkwam met een overstekend hek?  

 

... Ik mij afvraag wie het volgende Praesidium lid is dat aangereden wordt 

door een overstekend voorwerp? 

 

... De cursusverkoop voor dit semester afgesloten is? 

 

... Wij volgend semester weer voor jullie klaar staan met nieuwe cursussen 

en boeken? 

 

... Je de Cursussen ook mag contacteren voor het ophalen van een 

gewonnen prijs? 

 

... Wij blij zijn dat ons kot opgefleurd is door mooie tekeningen? 

 

... Wij hopen dat er nog vele mogen volgen? 

 

... Amanda (Cursus) na het verzinnen van een hoeveelheid wist-je-datjes nu 

denkt in zinnen die met wist-je-dat beginnen? 

 

... Zij dit best wel vervelend vind? 



Wist je dat? 
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... Dit haar niet weerhoudt om nog meer wist-je-datjes in te sturen? 

 

... Jij dit ook mag doen? 

 

... Dit kan via de site? 

 

... Je daar ook kiss-and-ride inzendingen kan doen? 

 

… Prof. Bultinck graag experimenteert? 

… Hij om dit te bewijzen de vuile bordveger in de emmer water gooide? 

… Hij hierna het bord met de natte veger wou schoon krijgen? 

…Hij constateerde dat zijn experiment mislukt was? 

…Hij zich begon af te vragen wat er zou gebeuren als hij de bordveger om te 

drogen in de microgolf zou steken? 

…Hij dacht dat deze er als een afro-kapsel zou beginnen uitzien? 

…Hij geen microgolf ter beschikking had en hem dus maar op de 

verwarming heeft gelegd? 

…Prof Martins ooit nog Vice geweest is van Chemica? 

…Dit in het jaar 1986-1987 was? 

… Prof Martins op het galabal zijn Chemica lint van vroeger droeg? 

… Oplettende kijkers konden zien dat bij hem de kleuren een andere 

volgorde hadden? 

… Op de oude lintjes geen schild staat? 

…  Matthias Castelain zich volledig laat gaan op het liedje "It's getting hot in 

here, so take off all your clothes!" 



Stages of procrastination 
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 Judith De Vocht, wanneer gaan we nu ons romantisch etentje met 2 

houden? Gert-Jan moet er niets vanaf weten! 

 

~x~ 

 

Boris, Maarten, Jonas & Timo: hoe zit het met jullie lever? 

 

~x~ 

 

Beste p*r*of 

 Graag hadden wij u verzocht: 

GET TO THE POINT ALREADY! 

vriendelijke groet, 

st*d*nt*n 

 

~x~ 

 

Ik heb stiekem toch medelijden met onze Chinese vrijwilliger! 
 

~x~ 

 

Omdat jij ervoor zorgt dat ik super goed oplet in de lessen, nooit onze 

practica doet mislukken, mij 20 katten wil aansmeren en mijn regenbogen 

stiekem mooier vindt dan de gewone ... 

Je tofste kennis! 

Liefs aan de rest ;) 
 

~x~ 
 

Ik vind Virginie eigenlijk wel een beetje lekker. 

Vooral aar blik toen ze alles int zwart zag. 

 

~x~ 
 



Kiss and ride 
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 Hey m'n honey bunny! 

Aajwilalwaajslovejoeandaajneverwantoeloesjoe!:) 

Van jouw nugget mouse-je ^^ <3 

xxx 

 

~x~ 

 

Gezocht: Mijn verstand, laatst gezien op de jenever avond, tips zijn altijd 

welkom... 
 

~x~ 

 

Graag wil ik diegene bedanken die op de vorige cantus mijn jas een lekker 

geurtje wist te geven. 

Nee serieus merci! 

Hoe wist je trouwens dat look mijn favoriete geurtje was? 

Een leuker sinterpaasklaashaascadeau kon ik mij niet wensen :D 

 

~x~ 

 

Vloeiend als een zijden sjaal omhooggestuwd door een zucht. 

Het eeuwige instrument toont jou de wereld van geluid. 

Elke spier een nieuwe toon, elke adem een nieuwe beat. 

Verlang naar de perfectie en verkrijg een essentie. 

Dansen is zo’n simpel woord voor het begin van elke droom. 

 

Slechts een beweging zoals ons trouwste orgaan blijft herhalen. 

Vlees, bloed een zakje botten met de zwaartekracht aan het spelen. 

Het brein interpreteert, imagineert en negeert wat uiteindelijk wordt 

gerecapituleerd. 

De droge, taaie simpelheid rijt je dromen kapot. 

 

Er is meer, 

Er is meer dan die gedraaide voet en die golvende armen.
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Er is de muziek 

Er is de muziek die uit het lichaam spat als een vergeten instinct. 

Dus spreek me niet van simpelheid, want dit is gegeerde werkelijkheid. 

Als je me niet gelooft kom dan wat dichter 

Hou je hand daar 

Leg je kin op mijn schouder 

En volg me. 
 

 

 Heb je spijt? Ben je het kwijt? Of misschien verliefd? Wil je iets kwijt, maar 

durf je het niet te zeggen? Krop het vanaf nu niet meer op, maar pen het 

neer! Dankzij Chemica worden jouw kleine berichtjes anoniem gedrukt in 

het pipetje zodat je gemakkelijk  je zorgen van je af kan schrijven.  

 

Je kan je berichtjes achterlaten in de Scriptor haar mailbox: 

nana.verschaeren@gmail.com of anoniem posten op onze site: 

http://fkserv.ugent.be/chemica/.  

 

Aarzel dus niet en ga snel naar een van bovenstaande links en verras zo je 

vrienden! 

Wie weet staat er in het volgend Pipetje jou wel een verrassing te wachten. 

 

Let op, dit is niet bedoeld om ruzie te stoken! Gemene en uitdagende 

berichten worden niet gepubliceerd.  
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Q: Why was the mole of oxygen molecules excited when he walked out of 

the singles bar?  

A: He got Avogadro's number! 

 

~x~ 

 

Helium walks into a bar,  

The bar tender says "We don't serve noble gasses in here."  

Helium doesn't react. 

 

~x~ 

 

Q: What is the most important rule in chemistry?  

A: Never lick the spoon! 

 

~x~ 

 

A small piece of sodium that lived in a test tube fell in love with a Bunsen 

burner. "Oh Bunsen, my flame," the sodium pined. "I melt whenever I see 

you," The Bunsen burner replied, "It's just a phase you're going through." 

 

~x~ 

 

Titanium is a most amorous metal. When it gets hot, it'll combine with 

anything. 
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‘Ik snap het niet hoor. Het ene moment staan we in New York en het 

andere, boem, zijn we weg. Ik houd je hand vast, die gekke wind komt 

opzetten en zonder dat we het beseffen, staan we ergens anders. Hoe 

werkt dat? Is het met gedachten, of een soort gevoel? Een wormgat 

misschien? Dat zou kunnen, ik bedoel –’ 

‘Dit is niet de jaren ’60.’ 

Jack onderbrak mijn eindeloze getater en keek nieuwsgierig naar de witte 

muren van de smalle gang waar we in stonden. Hij wreef met zijn vinger 

over de muren en snoof voorzichtig aan zijn vinger. 

‘Verf. Verse verf. Dit is niet zo heel erg lang geleden geschilderd geweest.’ 

Hij staarde nieuwsgierig in het rond en begon genietend te lachen. 

‘Oh, briljant.’ 

Hij begon vrolijk te lachen en sloeg zijn arm om mijn schouders. 

‘Juliette, waar dacht je aan toen ik je hand vastnam?’  

‘Geen idee. Gewoon tijd, denk ik.’ 

‘Oké, dan. Welke plek heb je altijd al eens willen zien? Welke periode in de 

geschiedenis heb je willen meemaken?’ 

Hij greep mijn hand vast en trok me door de fijne gangen. 

‘Ik heb altijd de Titanic willen zien,’ antwoordde ik. 

Jack trok aan alle klinken van de deuren die hij passeerde tot hij een vond 

die opende. Hij duwde de deur open en trok me mee naar binnen. Mijn 

ogen werden groot toen ik naar het prachtige interieur staarde. De muren 

waren in een donker kleur geverfd en er stond een haardvuur, dat duidelijk 

nooit gebruikt zou worden. Klassieke sofa’s stonden in een kleine cirkel in 

de woonkamer en er waren diverse deuren die waarschijnlijk naar andere 

kamers leidden. Het rook nieuw en ongebruikt alsof er nog nooit eerder 

een levende ziel in de ruimte was geweest. 

‘Juliette, welkom op de RMS Titanic.’ 

‘Nee,’ lachte ik terwijl ik door het raampje keek en de oceaan voor me zag. 

‘Oh, jawel. Jouw gedachten hebben de reis beïnvloed en nu zijn we waar jij 

wilde zijn. Leuk hé.’ 

‘Dat is waanzinnig,’ kirde ik opgelaten. 

‘Nee, niet waanzinnig. Briljant.’  
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Jack liep van het venster weg en opende de hutkoffers die naast elkaar in 

de ruime woonkamer stonden. 

‘Gelukkig heb je ons bij de eerste klasse gebracht en niet bij de derde. Zo is 

het veel leuker.’ 

‘Pardon, maar wat ben je aan het doen?’ 

Jack haalde een lange jurk uit een van de hutkoffers en hield die keurend 

voor zich. 

‘Wel, je kan niet zo blijven rondlopen.’ 

Hij wees met zijn wijsvinger naar mijn kleren en haalde zijn schouders op. 

‘Het zou opvallen.’ 

Hij smeet die jurk in mijn richting en opende de volgende hutkoffer. 

‘Oh, mooi.’ 

Jack hield een zwarte jas omhoog en iets dat op een strikje leek. 

‘Wel, zullen we ons omkleden?’ 

‘Is dit geen diefstal?’ vroeg ik onzeker. 

‘Juliette, deze mensen zijn stinkend rijk. Ze zullen het niet merken.’  

Ik haalde onmerkbaar mijn schouders op en wreef met mijn vingers over de 

zachte stof. De jurk was beeldschoon en ik had altijd al eens zoiets willen 

dragen. 

‘Kom op, je weet dat je het wilt.’ 

Jack trok zijn T-shirt over zijn hoofd en paste neuriënd een wit hemd dat hij 

uit de koffer gevist had. 

‘Ik hou wel mijn All Stars aan,’ waarschuwde ik hem. 

‘Je doet maar, er is niemand die het zal zien.’ 

Ik opende een van de deuren en liep een prachtige slaapkamer binnen. De 

muren waren net zoals in de woonkamer bruin geschilderd en een 

prachtige make-up tafel stond tegenover het bed. 

Ik wisselde snel van outfit terwijl Jack in de woonkamer hetzelfde deed. 

Toen ik weer in de woonkamer stond, zag ik dat Jack met een grijnsje zijn 

strik goed stak. 

‘Je houdt hiervan, niet?’ vroeg ik hem. Hij draaide zich om en knikte 

voorzichtig. 

‘Tot nu toe zijn het de beste twee jaren van mijn leven.’  
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Hij trok zijn jas aan en stak de manchetknopen van zijn mouwen goed. Na 

een blik op de klok geworpen te hebben, tokkelde hij kort met zijn vingers 

op een houten kast en ging hij keurig rechtstaan. 

‘Juffrouw Pendule, wenst u mij te vergezellen naar het D-dek waar wij een 

uitstekende maaltijd voorgeschoteld zullen krijgen?’ 

Hij stak zijn arm naar me uit die ik maar al te gewillig beetnam. 

‘Uiteraard, meneer Poetnik.’ 

 Hij greep onze kleren beet en legde ze onder enkele kussens van de 

dichtstbijzijnde sofa. Met een opgegeven kin opende Jack de deur van het 

vertrek en voegden we ons bij een andere man en vrouw die ook richting 

het D-dek liepen. 

‘Weet je wie die mensen zijn, Juliette?’ vroeg Jack toen het koppel buiten 

gehoorsafstand was. Ik schudde kort mijn hoofd. 

‘John Jacob Astor en zijn vrouw Madeleine.’ 

‘Nee,’ bracht ik geschrokken uit. ‘Bestaan ze echt?’ 

‘Bijna iedereen bestond echt, behalve Rose en Jack en iedereen waar ze 

mee gerelateerd waren.’ 

‘Molly Brown, bestaat zij echt?’ 

‘Ze zit aan die tafel daar.’ 

Jack wees naar een mollige vrouw die met veel handgebaren praatte en 

luid lachte. Ik voelde dat mijn mond lichtjes openviel en merkte amper dat 

Jack mijn arm had losgelaten. 

‘Dank u wel, jongeheer,’ zei de jongedame die Jack eerder Madeleine 

genoemd had. Hij gaf haar een klein tasje dat geborduurd was met gouden 

draad en boog lichtjes. 

‘Graag gedaan,’ zei Jack met een glimlachje. John Jacob keek nieuwsgierig 

naar ons en toverde een glimlach op zijn gezicht. 

‘Zouden jullie ons willen plezieren door met ons te dineren?’ vroeg hij na 

zijn korte keuring.  

Ik had zijn aanbod willen afslaan, maar Jack leek andere gedachten te 

hebben. 

‘Dat lijkt mij zeer aangenaam.’ 

Hij glimlachte vriendelijk en volgde John Jacob verder naar een tafel. 

‘Is dit niet riskant?’ vroeg ik hem stil. 
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‘Niet echt,’ schokschouderde Jack. ‘Zo lang je niet praat over hedendaagse 

dingen, kan er niks gebeuren.’ 

Ik liet een bezorgde zucht uit mijn mond ontsnappen en keek Jack onrustig 

aan. Hij nam mijn hand vast en wreef zacht met zijn duim over de rug van 

mijn hand. 

‘Ik heb dit al vaker gedaan, Juliette,’ zei hij om me gerust te stellen. ‘Er kan 

niks gebeuren.’ 

We liepen de grote eetzaal binnen en ik moest mijn best doen om niet met 

open mond vastgenageld aan de grond te blijven staan. Jack lachte geniepig 

en trok zacht aan mijn hand. Ik keek hem met grote ogen aan en ging weer 

naast hem lopen. 

‘Jack, dit is gewoon magnifiek,’ fluisterde ik.  

‘Wacht tot je Château de Versailles ziet,’ zei Jack mompelend. Ik hapte 

opgewonden naar adem en sloeg enthousiast mijn handen in elkaar. Jack 

grinnikte en schoof een stoel voor me naar achteren. John Jacob en 

Madeleine hadden al plaats genomen en Madeleine was vrijwel meteen 

beginnen praten met een jongedame naast haar. Er zaten uitsluitend 

vrouwen aan tafel die amper een paar jaar ouder dan ik konden zijn.  

De dame naast Madeleine draaide zich om en keek glimlachend van Jack 

naar mij. Ze kwam me bekend voor, alsof ik haar ooit op een foto gezien 

had. Nog voor ze zich kon voorstellen, greep ik Jacks hand beet en keek ik 

hem met angstige ogen aan. 

‘Het ziet er naar uit dat John ons opnieuw meer gezelschap gebracht heeft. 

Straks moeten we er nog een tafel bij zetten. Ik ben Adelaide Pendule.’  

Ze knikte beleefd haar hoofd en wachtte geduldig tot we ons zouden 

voorstellen. 

‘Oh, Adelaide Pendule.’  

Jack legde de nadruk op haar achternaam en liet een zenuwachtig lachje uit 

zijn mond ontsnappen. 

Ik keek met grote ogen naar de vrouw voor me. Ze leek ontzettend veel op 

mijn grootmoeder en eigenlijk ook heel veel op mij. In mijn hoofd begon ik 

slordig te tellen tot ik besefte dat zij wel eens de grootmoeder van mijn 

grootmoeder kon zijn. Normaal gezien hoorde ik haar achternaam niet te
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dragen, maar de vrouwelijke Pendules hadden er altijd op gestaan om hun 

kinderen hun naam te geven. 

Jack schraapte zijn keel en klopte geruststellend op mijn arm. 

‘Ik ben Jack Travel, dit is Miss Juliette …’ 

Hij keek me kort aan en verzon haastig een nieuwe achternaam voor me. 

‘Miss Juliette Zeit,’ brabbelde Jack. Ik keek hem scheef aan en trok mijn 

wenkbrauwen lichtjes op.  

‘Dit is Miss Elisabeth Walton Allen,’ zei Jacob terwijl hij naar de dame naast 

Adelaide wees. 

‘Komt uw man ons niet vergezellen?’ vroeg Madeleine voorzichtig, alsof het 

een gevaarlijk onderwerp was om over te praten. 

‘Loraine is ziek en hij blijft even bij haar,’ verklaarde Elisabeth met een 

glimlach. 

‘Hopelijk is het niks ernstig,’ zei de jongedame voor haar. 

‘Oh, maak je maar geen zorgen, Bessie. Het is vast een verkoudheid,’ 

verzekerde Elisabeth haar. 

‘Bessie,’ herhaalde Jack. ‘Bessie Waldo Allison, bent u dat?’ 

‘U kent mij,’ zei Bessie geschrokken. 

‘Wel, kennen is een groot woord, maar ik heb van u gehoord,’ legde Jack 

uit. Hij glimlachte voorzichtig en richtte zich dan tot mij. Ik zag dat hij een 

pijnlijke blik in zijn ogen had en beet op mijn lip om te voorkomen dat ik 

vragen over haar en de vreemde blik in zijn ogen zou stellen.  

‘En dan hebben we natuurlijk nog Miss Elsie Edith Bowerman,’ zei John 

enthousiast. 

‘Ik dacht dat je me zou vergeten,’ zei Elsie lachend. Ik liet mijn ogen over 

ons gezelschap glijden en besefte waarom Jack medelevend naar Bessie 

had gekeken. Er waren honderdeenenveertig vrouwen aan boord die 

ingecheckt waren in de eerste klasse, waarvan er vier zouden overlijden. De 

mogelijkheid bestond dat Bessie een van die vier was, of kon zijn, aangezien 

het nog steeds moest gebeuren. 
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Lieve lezers 

 

Bij deze hebben jullie het laatste Pipetje van 

het jaar uitgelezen. Wees niet getreurd 

volgend semester komen er nog drie edities 

van die geweldig studentenboekje. Nog 

genoeg tijd om te kleuren, het verhaal van 

Jack en Juliette te volgen, spelletjes te spelen 

of quotes, kiss and ride en wist-je-dat-jes in te 

sturen.  

 

Nu de blok nadert, wens ik iedereen veel succes toe voor de examens. Ga 

er honderd procent voor en geef zeker niet op als een examen eens 

tegenzit. Jullie kunnen het en Chemica heeft vertrouwen in jullie! 

 

Zoals al eerder vermeld in dit Pipetje heeft Chemica weer veel leuke 

activiteiten gepland om jong en oud te entertainen. Komen is dus zeker de 

boodschap. 

 

Daarnaast wens ik iedereen een fijne Kerst toe en spetterend nieuwe jaar. 

Laat dit jullie jaar zijn. Maak je dromen waar en geniet er vooral van.  

 

Kerstkusjes 

Jullie Scriptor 

Nana Verschaeren 

 

 

 

 

 

 

 

10% korting op vertoon van lidkaart! 
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Hou maar al een gaatje vrij voor volgende dagen, want Chemica is nog lang 

niet uitgevierd met jullie! 

 

Februari 

* 16 februari 2012 

 Fuif om 21:30 @ Twitch 

 

Maart 

* 7 maart 2012 

Cantus om 20:00 @ Salamander 

 

* 8 maart 2012 

Jeneveravond om 21:00 @ Porter House 

 

* 15 maart 2012 

 Comedy Night 

 

April 

* 18 april 2012 

Cantus om 20:00 @ Salamander 

 

* 25 april 2012 

12-urenloop  

 

* 26 april 2012  

Cocktailavond om 21:00 @ Porter House  

 

Mei 

* 08 mei 2012 

Cantus om 20:00 @ Salamander  
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