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Beste lezers,
Het is al ondertussen alweer november. De tijd is gevlogen. Maar we kunnen zeggen dat we
ons zeker en vast goed geamuseerd. Toch stilaan moet de een al wat meer dan de ander zich
zorgen gaan maken om de examens die stilaan voor de deur gaan staan. Het koude en
regenachtige weer houdt ons misschien binnen of doet ons vroeg naar huis gaan om meer en
meer ons boeken en cursussen te gaan open slaan. Toch zal er nog tijd voor ontspanning over
zijn. Met oa. Een bierbowling en een dropping in het vooruitzicht wachten er deze maand nog
mooie dagen en nachten.
Een terugblik op de activiteiten van afgelopen maand mag ook deze keer zeker niet ontbreken.
De doop, schachtenverkoop en longdrink night waren voor velen onder ons weer een rijke
ervaring (of miss juist niet voor anderen).
Een nieuwe lading schachten zijn aangekomen en de eerste opdrachten voor de peters of
meters zijn al achter de rug. De meesten onder hen mogen tot nu toe al fier zyn op hun lintje,
maar wees voorbereid: het jaar is nog niet voorbij.
Wegens een aantal verschuivingen in een praesidium beginnen we bij deze opnieuw met een
voorstelling van het praesidium en een woordje uitleg van onze nieuwe praeses.
De winnaars van de wedstrijdvraag van het vorig schavotje worden in dit schavotje gehuldigd.
Deze keer niet erbij, ook deze maand maak je een nieuwe kans op een mooie prijs. Dus waag
zeker jullie kans, het is de moeite waard.
Verder vinden jullie hier waarschijnlijk de maandelijkse shit, om het maar eens op een andere
manier te zeggen. Spelletjes, poëzie en beetje tijdvervullende lectuur om jullie tijdens een van
de lessen of op de trein mee bezig te houden.

Ik denk dat ik hier voorlopig ga bij laten. Ik zou zo zeggen: take a look inside !!!
Sla eens op tijd een boek open, volg de actualiteit en amuseer jullie op een van onze
grandioze activiteiten deze maand.

Tot binnekort,
Jullie scriptor van dienst
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Beste Lombrosiaantjes,
Er is al weer een maandje voorbij met fantastische feestjes maar natuurlijk ook enkele
kalmere activiteiten. Zoals de meeste ondertussen wel al hebben gemerkt is er ook een
praeseswissel gebeurd. Vanaf heden zal ik, Dimitri opvolgen als praeses en wordt Vincent ,
de nieuwe vice. Maar niet getreurd ik zal menig maal met jullie de Père afsluiten. Alhoewel
mijn ervaringen met het praesidiumleven nog niet zo groot zijn, zal ik zeker mijn best doen
om alles vlotjes te laten verlopen. Vorig jaar was ik nog PR – intern van Lombrosiana waarbij
ik ging flyeren en afroepen in de aula’s. Misschien zat ik toen wel al met het idee om praeses
van ‘de Lombro’ te worden maar, wie had ooit verwacht dat ik het zo snel zou worden. Maar
we beginnen er aan met goede moed en samen met het praesidium zullen we er nog een
geweldig jaar van maken!
Ondertussen is de tijd voorbij gevlogen want we zitten al in de helft van het semester. Dat wil
zeggen dat het tijd wordt om stilletjes aan die boeken te gaan openen en de handschoenen en
mutsen uit de kast te halen om zo te wachten op de eerste sneeuwvlokken. Dit alles wil
natuurlijk niet zeggen dat we niet meer hoeven te feesten! Integendeel! Daarom heeft Lombro
voor jullie in de laatste maand van het jaar nog een nieuwe reeks activiteiten klaar staan. Toch
kunnen we nog even terugdenken aan de doop van Lombro waar onze schachtentemmer dit
jaar dan ook geweldig werk heeft geleverd. De schachten stonken, hadden kou en konden zich
volproppen met etensresten uit het achterste van een koe.
Onze nieuwe activiteiten van deze maand zijn zeker de moeite waard , en iedereen is welkom!
Natuurlijk moet je wel nog steeds gedoopt zijn om op een cantus binnen te kunnen. Zo
starten we met een karaoke in Artevelde. Samen met alle andere verenigingen die hun thuis
kennen in Artevelde , zullen we alle klassiekers luid meezingen. Natuurlijk blijven ook onze
wekelijkse clubavonden op dinsdagavond doorgaan in de Artevelde tot voor de kerstvakantie.
Ook hebben onze sportpraeses en zijn kompanen van de sport een Bierbowling voor jullie
georganiseerd. Daar neem je het op tegen je mede – studenten en drink je en bowl je de hele
avond voor een mooi prijsje. Voor mensen die het na de bierbowling graag een weekje rustig
aan doen, hebben we nog de casinonight. Hier kunnen jullie het tegen
mekaar opnemen in verschillende gokspelen. Trek je stapschoenen
maar aan en neem die fles jenever in de hand want ook dit jaar gaat de
dropping door. Natuurlijk komt er nog een laatste cantus ,naast de
massacantus om 2009 af te ronden!
Hierbij sluit ik mijn eerste praeses dixit af! Ik hoop volgende maand
iedereen weer te verwachten op onze activiteiten! Tot dan!
Emily Van Landeghem
Praeses 2009 -2010
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“Elke dag worden nieuwe sociale ongelijkheden geboren en oude ongelijkheden verder
uitgediept. Elke dag is dus een aanmoediging om meer socialist te zijn.”
Caroline Gennez, 18 oktober 2009.
“Ik keer niet terug naar de politiek”.
Steve Stevaert, in de Metro, 22 oktober 2009
“Ik heb het gevoel dat we de laatste twee jaar niet geregeerd hebben.”
Patrick Vankrunkelsven (uittredend senator Open Vld) in de Zevende Dag, 25 oktober 2009.
“Paul D’hoore is financiële predikant.”
John Crombez (sp.a), in de Metro, 28 oktober 2009
“Overbevolking? Buitenlandse gedetineerden terugsturen.”
Brice de Ruyver (Professor en criminoloog) in het Laatste Nieuws, 31 oktober 2009.
“Minister Smet schuift evaluatie onderwijs op lange baan.”
Cindy Fransen, 04 november 2009

 Ingangsexamen aan alle universiteiten; Alle studenten die universitaire studies
aanvatten zouden een algemene toelatingsproef moeten afleggen. Het voorstel komt
van professor Tine Baelmans, vicerector studentenbeleid aan de K.U.L.
 Pakinstan opgeschrikt door een nieuwe geweldgolf; Pakisstan gaat de voorbije weken
opnieuw gebukt onder een golf van aanslagen en geweld. Het leger lijkt de situatie niet
onder controle te krijgen.
 Partij Poetin wint omstreden verkiezingen. In Rusland heeft de partij van premier
Poetin de lokale verkiezingen in het hele land met ruime cijfers gewonnen. De
oppositie is echter niet te spreken over de gang van zaken.
 Duizende kredietkaarten geblokkeerd na fraude. Tienduizende karten werden
preventief geblokkeerd na een geval van hacking in het buitenland . Zowat duizend
kaarthouders werden effectief slachtoffer van de fraude.
 De Kamercommissie justitie heeft de hervorming van het assisenhof goedgekeurd.
Belangrijkste wijziging is dat juryleden voortaan moeten motiveren waarom ze een
verdachte schuldig verklaren.
 Heroïne dodelijkste drug in Brugge; 7/10 drugsdoden in ons land overlijden als gevolg
van een overdosis heroïne. Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV).
 Afghaanse drugs betalen oorlogsmachine Taliban; De bloeiende drugshandel in
Afghanistan heeft vernietigende gevolgen voor de rest van de wereld. Dat zegt het VNbureau voor drugs en misdaad. “De Taliban verdienen nu meer aan drugs dan toen ze
aan de macht waren”

Activiteitenkalender
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12/11: Karaoke avond samen met clubs van Artevelde
17/11: Clubavond @ Artevelde
19/11: Bierbowling @ Bowling overpoort (20u)
25/11: Pokeravond @ Terminal (20u)
26/11: Dropping @ Gent en omstreken (20u)
09/12: Massacantus @ St-Pietersplein
Pietersplein (20u)

Voor meer uitleg, voorbeschouwingen, reacties en inschrijvingen
alsook de foto’s kan je terecht op onze site www.lombrosiana.be

Een terugblik op de activiteiten
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Schachtenverkoop (16/10)
“Hier mochten de nieuwe schachten zichzelf bewijzen aan de Lombrosianen. Om 20u.
stonden vele nieuwe schachtjes voor de pere total, die het beste van zichzelf wouden geven om
daarna aan de hoogste bieder toegekend te worden. De ene kwam voorbereid met een mooie
act, de ander kwam echter onvoorbereid. Maar van de eerste tot de laatste werd echter voor
een mooie prijs gekocht door hun nieuwe peters en meters. De ene bood dan al wel wat meer
dan de ander voor die enkele stiptacts, die zelfs binnen als buiten de Pere Total veel beziens
had. Ook gedichtjes, het zangtalent van sommigen, … passeerden de revue.
Nadat ieder nieuw schachtje zijn of haar nieuwe peter/meter werd toegekend, volgde er nog
een stevig feestje waar men de nieuwe schachtjes al feestend beter leerden kenden. En allen
zen we het er over eens: er zit potentieel tussen die schachten, dat beloofd voor de
opdrachtjes die volgen”.
Niels Scheerlinck
Scriptor 2009-2010

Doop (20/10)
En eindelijk was toen de dag gekomen waar men met zen allen zo naar uit keken: den doop.
Hier konden we ons eens goed uitleven op de schachten, die ik over deze memorabele en
onvergetelijke dag zelf aan het woord zal laten:

20 oktober 2009, de dag waarop we eindelijk
volwaardige schachten werden!
Al het stressen bleek uiteindelijk overbodig, want het
moet gezegd worden: De doop was vrij zwak.
Beetje besmeuren en wat vuiligheid eten, niets dat een
gezonde student nooit meemaakt :)..
De doopcantus achteraf was, naar mijn ervaring, dat
weer wel de moeite.
Afgezien van het feit dat we mochten douchen
(waarvoor dank, maar dat was voor jullie praesidiumleden- waarschijnlijk ook aangenamer), was
het niet echt een "propere bedoening".
De 'spouwemmer' was, door ieders bijdrage, tot het randje gevuld en sommigen haalden deze
net niet op tijd.
Toch wil ik even mijn "allerliefste" schachtentemmer bedanken, dankzij hem krijg ik spontane
'kotsneigingen' bij het voorbij lopen van doosjes corned beef in de supermarkt :)!
Maar na het afzien (ik vergeet bijna het verrukkelijke schachtenpapje te vermelden)
& natuurlijk zingen (!), mogen we ons wel de trotse eigenaars noemen van het rood-witte
lint! Ondertussen zijn er weer enkele leuke activiteiten gepasseerd & zijn ook de laatste
restjes look weggevlogen,
maar de 'die hards' onder ons blijven wel zingen!

"Lombrosiana boven (Sex on the floor!) en dat voor
altijd!"
Prosit Senior & tot de volgende!
Geschreven door Nicki Rothier

Dinsdag 20/10/09 was het zover: D-Day! Of ook wel
"den doop". Alle schachten kregen hoe langer, hoe
meer de "poepers" naar gelang het begin naderde.
Met knikkende knieën gingen we met z'n allen naar
het
Sint-Pietersplein, waar we door het praesidium
werden opgewacht.
We moesten onmiddellijk in een kring op onze
knieën gaan zitten met ons gezicht naar beneden
gericht. Wie het waagde om toch voor zich te kijken,
werd onmiddellijk gestraft: look eten!
Na een paar teentjes look te verorberen en een douche van tandpasta, scheerschuim,
lookpoeder,...moesten in olifantenpas naar het Citadelpark waar de
echte doop zou beginnen. Daar moesten de schachten een paar ranzige
opdrachten doen en werden we verder besmeurd met allerlei eetbare en
minder eetbare viezigheden. We werden natuurlijk ook gevoederd met gore
dingen zoals: kattenvoer, hondenbrokken,... Na 4 uur afzien mochten we
ons eindelijk gaan douchen, wat eigenlijk niet veel opbracht... De
looklucht blijft aan u hangen! Dan was het tijd voor de doopcantus!
Iedereen was in zijn nopjes want we konden wel een pintje gebruiken.
Alle schachten moesten heel de cantus door op de grond zitten, drinken
en liedjes zingen. Op het einde van de cantus moesten we nog het
schachtenpapje drinken voor we ons heilig lombrolint kregen. Dit
papje was gewoonweg om te kotsen!
Als ik er nu aan terugdenk, proef ik het precies nog...
Iedereen was blij dat "den doop" eindelijk voorbij was
en dat ze nog half leefden. Eindelijk hadden we ons
lombro-lint om!
Iedereen blonk van fierheid. Om deze memorabele
dag te vieren, was er
nog een gratis vat in de 'Pere Total' waar iedereen er
nog een pokke
goed feestje van maakte.
Geschreven door Romy Heirbout

Een subjectieve kijk op de doop:
Inleiding
Afschuwelijk, leutig, smeug, vreselijk,
grappig, vettig, “bère”, of gewoon stomend
heet als je nek werd ingewreven met mosterd.
Allemaal gevoelens en gewaarwordingen die
hoogstwaarschijnlijk even zijn opgekomen bij
de huidige lichting schachten op onze doop.
Judgement day:
Wie erbij was hoeft natuurlijk geen omschrijving, maar kwestie van ons blad hier wat aan te
dikken hier toch even de memorabele momenten vanuit mijn persoonlijk schachtenperspectief.
Onfortuinlijk genoeg was ik iets later wegens de horror die werken en openbaar vervoer is en
heb de groep pas vergezeld op het muinkpark, dus daar begint dit kortverhaal
Het heeft wel iets, dichterbij wandelen in je slechtste kleren en langzaam meer zien van de
“marteling” die al is gebeurd op de anderen. Een greep uit het gamma waren de kwakken
mosterd hier, een Zwan worst die daar wordt
ingestoken, een vettig haarmengseltje dat ultra-strong
gel van Schwarzkopf doet verbleken als je het wat later
eruit moet krijgen…, en vele andere.
Natuurlijk is het zwoel om die vettigheid in elkaars
hoofd in te masseren terwijl de scriptor, waarvoor ik
nu de facto dit schrijf, een paar “cornichons” vol
mosterd je keel inpropt. Het was bovendien die goed
pikkende mosterd van de Aldi, het enige moment
waarop men ooit liever Winny mosterd had gekregen.
Om het echter positief te bekijken, het was discutabel misschien nog het meest eetbare van al.
Andere dingen die uit volgorde te binnen springen zijn
o.a. de frisse momenten waarbij er enig koud goedje
over je rug liep, de Whiskas waarvan ik mij momenteel
afvraag welke kat dat ooit zou willen eten, de abstracte
Fristi-mengeling die zowaar nog slechter smaakte dan
het rook en dan een ongespecificeerd goedje dat
althans in mijn geval toch amper binnen te houden was.
Het was alleszins iets met brokskes, maar enfin.
Ondertussen piep je eens rondom en zie je in het
midden de opdrachten van anderen waarvan te hopen is
dat jij niet de volgende bent.
Hetgeen wat de meeste studenten waarschijnlijk het langste bijbleef, al was het maar fysiek,
was de aanwezigheid van look, veel look. Dat eerste teentje met velletjes incluis valt goed
mee, dat tweede begint al wat te branden terwijl je het helemaal opknabbelt, het derde begint

minder te smaken, etc. We zijn nu al even verder en de drang om alles met look in dood te
knuppelen begint nu pas langzaam te tanen.
We gingen verder met een soort “capture the flag”
spel, in praktijk een aantal diepvrieskipjes. Al bij al
best lastig om daarbij het nek-ei niet in de vernieling
te helpen wat “recht” gaf op nog meer knoflook. Het
deed alleszins deugd om eens goed te lopen om weer
wat warmer te worden. We mochten als laatste nog
een rondje “capture Matthieu” doen, die behendig
als een hinde bleek in het ontlopen van 30 a 40
gefrustreerde schachten, respect.
Van de kipjes naar het doorgeven van de olijfolie van mond tot mond. Evident genoeg, voor
de ongelukkigen in het midden, waarschijnlijk minder smakelijk dan in het begin van een rij.
Zeker ook geen pretje voor mensen met complexen of als je toevallig tussen een boel kerels
stond.
Vanaf hier begon de strijd om haasje-over na een groepsmassage waarbij we werden
ingewreven met mosterd en nog wat andere dingen om alles wat te bemoeilijken. Voordeel
van de brandende mosterd is dat je dan wel even niet aan de kou dacht. Vreemd genoeg is er
niemand gestruikeld, al werd er hoorbaar al eens een hoofd geraakt. Het worstelen was de
volgende stap waarvoor de heerser en overwinnaar een beloning kreeg in de vorm van
knoflook, leep.
De intermissie in de vorm van een half uurtje douchen met een jaarvoorraad aan shampoo en
douche-gel was vlug voorbij, om dan weer op naar de
cantus te gaan.
Vreugde a volenté voor de mensen die instonden als de
vodschacht, vochtige doekjes schacht en bierschacht.
Ook te vermelden: de koekoek zonder tijdsgevoel die toch
wel amusant was met zijn dansjes, de roze ridder, de
Marco Borsato coverende poes van de schachtenverkoop
en onze gedachten gaan uit naar diegenen met de vele
liters karnemelk. Eervolle vermelding voor de broccoli-,
patat- en ajuin-eters.
Onze laatste en grootste beproeving bleek de schachtenpap. Niets gezelliger dan met een man
of zes kokhalzen rond een mega-emmer. Verschillende omschrijvingen schieten te binnen
maar in feite schieten ze allemaal tekort. Bij het lezen van deze paragraaf alleen al zal de
zurige smaak bij velen weer opborrelen uit het geheugen.
Was de doop de moeite waard? Natuurlijk wel, zoals onze Praeses vermeldde heeft iedereen
het ooit doorstaan, dus er flauw over doen is weinig zinvol en we hebben het nu toch al
gehad. We kunnen er dus evengoed trots op zijn om tot die fantastische groep te behoren die
Lombrosiana is. Als afsluiter deze verzen die uw geheugen nooit meer zullen verlaten.
“Lombrosiana boven, (sex on the Floor) en dat voor altijd!! Van hartzeer en zorgen, voor
immer bevrijd.”
Geschreven door “daffy” (alias Davy De Cock)

IFT-Voetbaltornooi (26/10)
Maandag 26 oktober werden de voetballers om 15u.30 verwacht aan
de voetbalvelden van de Blaarmeersen. En zoals we de
doorzettingsvermogen en competitieve ingesteldheid van de voetballers
kennen stond iedereen daar mooi op tijd.
De sport van het praesidium kon dan ook snel overgaan tot de tactiek
van de dag en natuurlijk de opstelling van onze wel goede Lombroploeg.
We waren ingedeeld in de poule met het VEK , Filologica en Chemica.
De eerste 2 gaan door naar volgende ronde. Meteen kregen we te horen dat chemica forfait
gegeven hebben. Het tornooi startte dus met een positieve noot en dus een 5-0 overwinning,
en dit zonder ons te vermoeien.
De andere 2 ploegen waren echter andere koek, aangezien dit telkens sterk voor de dag
komen. Maar met een positieve ingesteldheid en een sterke ploeg kwamen we de kleedkamers
uit, begonnen we aan onze opwarming. Ondertussen waren een toch wel mooie groep
supporters voor Lombro aangestroomd, waren we zeker fier mogen op zijn en zeker steun aan
hadden.
Met deze leuke bijgedachte, maar met volle attentie voor het spel begonnen we aan onze
match tegen het vek. Van bij het fluitsignaal werden we onder druk gezet. De verdediging en
de keeper werden meermaals op hun kunsten en inhoud getest. Toch konden wij ook soms
voor dreiging zorgen en het hun moeilijk maken. Diep in de tweede helft gebeurde dan
eigenlijk het onvermijdelijke. Het vek scoorde met afstandschot uit de tweede lijn waar niks
tegen te beginnen was. Prachtig schot, mooie goal daar was niet aan te twijfelen. Met het
eindsignaal in zicht en het einde van de match was de ontgoocheling toch niet weg te bergen.
Er zat zeker meer in deze match en lombro verdiende misschien hier wel beter. Spijtig, op
naar de volgende match die we moesten winnen in de hoop om nog de kwartfinales te
bereiken, aangezien filologica er wel in slaagde het vek te verslaan.
Voor de match tegen filologica pepten we elkaar nog eens goed op zodat we klaar waren voor
de tweede strijd. Met vol goede moed en gesteund door onze prachtige supporters gingen we
het veld weer op.
Ook hier werd het meteen duidelijk dat het niet van een leien dak gingen lopen en dat we ons
eerder moesten beperken tot verdedigen. Desalnietemin dat er toch ook mooie aanvallende
acties in het spel van Lombrosiana voorkwamen en dat we zeker niet moesten onderdoen.
Toch kon het tegendoelpunt niet vermeden worden, 0-1 filologica. De ban was gebroken en
filologica diepte in de 2e helft de score uit tot 0-3.
We beseften dat het erop zat en niet naar de volgende ronde gingen. We stuitte deze avond op
een sterker en efficiënter filologica.
Hier zet ik de uitslagen van onze poule nog eens op een rijte:
Lombro - chemica 5-0 (ff)
Lombro – vek
0-1
Lombro – filologica 0-3
Eindstand poule: 1) Filologica

Vek – filologica
0-1
Vek – chemica
0-5 (ff)
Filologica – chemica 0-5 (ff)
2) Vek

3) Lombrosiana

4) Chemica

!!! Bij deze wil ik dan ook de
voetballers op kop, bedanken voor
hun inzet en toch wel mooie
prestaties
restaties die ze deze avond geleverd
hebben. Al strijdend gingen we ten
orde, maar we kunnen ons nog altijd
beroepen
op
“meedoen
is
belangrijker dan winnen”.
Bij deze wil ik de supporters ook eens
bedanken voor hun bewezen steun
aan de toch wel goede en sterke
st
ploeg
die Lombro was.

Niels Scheerlinck,
Scriptor 2009-2010

Pooltornooi (29/10)
Overpoort, 29 oktober, ’s avonds; nog iets te vroeg om de uitgaanders hun ding te zien doen.
Alhoewel de overpoort bowl lijkt al vol te lopen; is er een voetbalmatch? Of zou dat de
bierbowling van de farma zijn? Welnee het is het grootse pooltoernooi van Lombrosiana.
Menigeen kwam van heinde en verre om de prestigieuze titel van Lombro’s poolmaster te
veroveren. Zodus besloot ook ik deel te nemen.
In de groepsfase stond ik tegenover twee versgedoopte Lombrosiaantjes,
deze leken mij geen probleem te vormen. Niets was minder waar! Het
vergde al mijn kunde en een portie geluk om deze twee te verslaan.
Vervolgens in de 1/6
1/ e finale -door
door het aantal tafels en dus ook poules
kunnen we niet spreken van kwart en halve finalesfinales speelde ik een
mindere wedstrijd, wellicht door de inspanning van de groepsfase.
Echter dame Fortuna stond aan mijn zij en in de volgende ronde werd
een zekere cultuurpraeses voorgeschoteld, deze barbaar had geen schijn
van kans en besloot de zwarte bal er te vroeg in te spelen. Arme Michael.
De finale werd door drie personen gespeeld, Dennis, Andy en ikzelf.
Spanning troef! Na een eerste gelijkopgaande match verloor ik toch nipt
van Andy, maar vervolgens moest hij in Dennis zijn
meerdere erkennen. Om nog een kans te maken moest ik
deze poolgrootmeester alle hoeken van de tafel laten zien
en of ik dat deed. Indien het bovenstaande gebeurde was
er wel een ingewikkeld systeempje bedacht om toch een
winnaar uit te kunnen roepen, maar wij besloten de eer en
het prijzengeld te verdelen.

Simon Maes
/Poolmeester Lombrosiana 2009-2010
2009
Penning-/Zeden-/Poolmeester

Peter/meter clubavond (27/10)
Hier hadden de schachtjes mooie gedichtjes uitgedokterd voor hun allerliefste
schachtentemmer en voor de meters/peters. Enkelen van hen zullen hieronder aan jullie
worden gepresenteerd;
Jelle, mijne peter !
(op melodie van Paarse Schoenen door de Berini’s)
Ik heb een peter… Hij is wel een zaag
Maar ‘t is een toffe en ik zie hem heel graag
Hij drinkt niet zo rap, maar wel heel veel
Maar oh, hij is ook homoseksueel
En hij heeft…
Refrein:
Elke dag een dikke kater
Dan wordt ie wakker
En dan zuipt hem weer
Elke dag een dikke kater
En een vieze vuile hoest door de sigarettenrook
Hij neemt me mee uit stappen in de Overpoort
En we zuipen ons te pletter zoals het hoort
We feesten en drinken tot in de vroege uren
En hopen dat het nog heel erg lang zal duren
Want hij heeft…
Refrein
Mijn peter kreeg een oproep van café de Artvelde
Hij kon er niet mee lachen en begon hem uit te schelden
Want zo vroeg op de middag was hij niet meer in vorm
En toen hij moest gaan werken werd zijn woede enorm
Want hij had...
Elke dag een dikke kater
Dan wordt ie wakker
En dan zuipt hem weer
Elke dag een dikke kater
En een vieze vuile hoest door de sigarettenrook
Een vieze vuile hoest door de sigarettenrook

Schachtentemmer
Je viel me direct op met klak en wrak
Ik dacht echt : Wa Ne klootzak !
Al gauw ging ik realiseren ,
Je hebt een lief karakter, bent grappig, eentje om te eren
Je bent er om me te beschermen
Zo zie je maar ge zijt ne fermen
Op de feestjes blijf ik maar op de barkrukken
Want je onder tafel drinken zal me nooit lukken
Geniet nog van de volgende dagen
Dat ge me kunt commandere en plagen
Want over een paar jaar sta ik op mijn poten
Naast jou in een wit wrakske anderen te kloten !

Lieve meters , liefste peter
Het zingen in de “Perre”
Onnozel maar schoon van verre
Als foetus zagen jullie me lopen
Wat was ik blij dat je me wou kopen
Zijn jullie niet fier?
Op deze kleine meid hier
Na de doop werd ik een volwaardige schacht
Wat hadden jullie anders gedacht?
De leuke avond op jullie kot
Ja dat eindigde met een vod
Het vinden van die vuile oester
BAH ! ik voelde me net Assepoester
Dan die doop
Nu ken ik de betekenis van buikloop
Van al die vuile hapjes
Die vieze brei en papjes
Maar weet dat de aanhouder wint
Dus ja , ik verdien echt mijn lint
Ik ga door tot de ontgroening
Voor een absolute voldoening
Als schachtje van jullie kijk ik uit naar feesten
Om me ook te kunnen uitleven als beesten
Zoals me reeds is ge-sms’t, Ik doe zeker mijn best
Maar zal nog heel veel moeten trainen, desnoods op mijn knieën
Om een even groot fuifbeest te worden als jullie drieën
Hierop nog een Ad”je
Jullie schachtje

Liefste Axel Van den Abbeele
Dat je een lief hebt kan me niks schelen
Want ik wil mijn leven alleen maar met jou delen
Je vraagt je waarschijnlijk af waarom
Ik hoop dat ik een beetje geloofwaardig overkom
Ik schrijf mijn liefdesverklaring als een gedicht
Dan kan ik genieten van de mooie lach die verschijnt op je gezicht
Het eerste moment dat ik je zag staan
Wou ik al meteen met jou naar bed gaan
Je bent zo grappig, mooi en fijn
Waardoor ik zo graag bij jou wil zijn
Als ik aan jou denk krijg ik vlinders in de buik
En mijn hoofd slaat op hol als ik je lichaamsgeur ruik
Jij zet mijn wereld op z’n kop
Nee, ik geef jou nooit meer op
Jij bent zeker niet te min
Want alleen bij jou vliegt mijn lul de lucht in
Je hebt zo een lekkere kontje
Daarmee dat ik je graag zou willen pakken als een hondje
Ik vind het ook zo heerlijk als ik je kus
Dan voel ik me altijd zo vrij als een mus
Samen met jou wil ik een liefdesnestje bouwen
Omdat jij de enige bent die ik kan vertrouwen
Jij bent de beste schachtentemmer die ik ken
Daarmee dat ik je zo graag verwen
De gesprekken die we voeren zijn zo leuk
Ik hoop ze ook te hebben als ik je neuk
Ik denk dat het nu wel duidelijk is
Een leven met jou wordt zeker niet mis
Jij maakt me superblij
Want de aller-lekkerste dat ben jij
Dit is zowat alles dat ik zeggen wou
En vergeet niet dat jij de enige bent van wie ik hou

Deze gedichtjes werden opgesteld door:
Gregory Baert
Wendy Dujardin

Longdrink night (02/11)

Gezien de vorige edities, beloofde dit een zeer mooie, maar zware avond te worden. Om 21.30
werd de vroege ploeg van het praesidium aan de pere Total verwacht. Eén uur voor de
opening. Zo konden alles in zijn gereedschap brengen voor de verkoop van onze cocktails aan
de weloverwogen prijs van €2,5.
Al onze aangekochte drank
werd naar de Pere vervoerd
(met de dank aan Melissa en
Dennis).
De
laatste
besprekingen volgden en de
shifts werden verdeeld. Tegen
22.30 begonnen stilaan de
eerste party-people aan te
komen, de eerste cocktails
begonnen stilaan aangemaakt
verwerkt te worden. Om dan
na 23u op kruissnelheid te
komen en ene na de ander
cocktail werd besteld.
Zoals steeds met dit concept,
werd het deze keer ook weer
een echt stevig feestje. Eno de
cocktails in de smaak vielen,
waren er ook deze edities een
paar slachtoffers die het
effect van de alcohol hadden
overschat.
Ook ik vervulde mijn plicht en
stond een uurtje cocktails te
serveren. Ondertussen was de
pere
ook
weer
goed
volgelopen als vanouds.
Niets dan lachende en feestende mensen stonden zich het beste van zichzelf te geven, de ene al
zittend aan de toog, de andere weer al vierend op een van de kleine podiumkes.
Dit feest ging door tot in de vroege uurtjes. Wanneer het stilaan weer licht begon te worden,
wanneer de meeste mensen gingen werken, liep de pere stilaan leeg. Voor sommigen verliep
de terugweg naar het welverdiende bedje wel moeizamer dan de andere (we besparen de
foto’s voor de slachtoffers onder ons ;))
Maar we mogen er zeker van zijn: het was weer eens een geslaagde editie van de longdrink
night. Zo mogen er nog komen!!!

Niels Scheerlinck,
Scriptor 2009-2010

Piratenclubavond (03/11)
De dag na de longdrink night een piratenclubavond in de artevelde. Gezond? Neen, alvast
niet voor mij. Mijn bioritme was nog niet hersteld (als dat al nog goed was). Toch waren er
enkele trotse “piraten” aanwezig, andere dan weer iets minder piraat. Het bleef eerder een
rustige avond met een colatje of een pintje, lekker achteroverliggend in een van de zetels. Ook
enkele schachtjes, die waren bekomen van de vorige avond kwamen toch opdagen. De
meesten van ons lagen echter weer snel hun bed in.
Wegens het feit dat mijn inspiratie over deze korte, gezellige avond hier eindigt, krijgen jullie
van mij een kleurplaatje.
(En omdat het toch ver st-Maarten/st-Niklaas is, mogen jullie die opsturen naar de Sint of mij
persoonlijk bezorgen! Het mooist gekleurde plaatje krijgt een origineel prijsje van de scriptor
himself!!)

Het leven zoals het is op onze faculteit
Wegens het laattijdig afspringen van een interview met een bekend criminoloog, was het niet
meer mogelijk om een nieuw afspraak te maken. Bij deze mijn excuses en zal ik hier
informatie (activiteiten!!) plaatsen in verband met de faculteit

 Jubileumcongres: 30 jaar Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk
donderdag 12 november 2009, 9.00 uur (Zebrastraat 32, 9000 Gent)
Het tijdschrift Panopticon bestaat 30 jaar. Naar aanleiding hiervan vindt op 12
november aanstaande een jubileumcongres plaats. Dit congres kadert volledig in het
opzet van de ruimere initiatieven die reeds op het getouw werden gezet in dit
jubileumjaar: een dialoog op gang brengen tussen jongere en oudere generaties van
academici, praktijk- en beleidsactoren die actief zijn rond criminologie, strafrecht en
forensisch welzijnswerk. De kern van de dialoog is gericht op de evoluties die zich de
voorbije 30 jaren hebben voorgedaan in deze domeinen. Wat is de kern van deze
evoluties? Waar zijn de verschuivingen het grootst? En vooral: welke evoluties zijn
voor
discussie
vatbaar?
Voeding voor de discussies zal enerzijds worden gevonden in het jubileumnummer
dat Panopticon dit jaar publiceerde en anderzijds in de bijdragen van het
jubileumboek dat aan de deelnemers van de studiedag zal worden verdeeld.
Belangrijker echter is dat de studiedag de gelegenheid wil bieden aan mensen uit
diverse hoeken om te discussiëren over de strafrechtsbedeling in al zijn aspecten. Het
congres wil op een evenwichtige manier aandacht besteden aan de drie kernthema’s
waar het tijdschrift Panopticon zich op richt, zodat eenieder die – vanuit welk
perspectief dan ook – een professionele interesse heeft voor de strafrechtsbedeling
hier aansluiting kan vinden. Want dit is uiteindelijk wat Panopticon dertig jaar
geleden voor ogen had: een forum bieden waar mensen gedachten konden uitwisselen
en ideeën confronteren.

 Symposium: "Turkije als kandidaat voor EU-toetreding"
dinsdag 17 november 2009 (Provincieraadzaal, Gouvernementstraat 1)
Op dinsdag 17 november richt Accenta (het consortium Universiteit, Provincie, Stad
Gent en Internationale Jaarbeurs) een studiedag over de relaties EU-Turkije in.
In de voormiddag vindt een juridische analyse van deze relaties plaats, met een aantal
voorname sprekers, met inbegrip van Turkse collegae. 's Namiddags is er een politiek
luik.

 Het Erasmusprogramma biedt de gelegenheid om deel te nemen aan uitwisselingen
die toelaten een deel van zijn studies te doen aan een buitenlandse universiteit.
Studenten in de derde licentie rechten, eerste of tweede Master (nieuwe structuur) en de
studenten uit de tweede licentie criminologische wetenschappen komen in aanmerking
voor een buitenlands studieverblijf. Enkele algemene gegevens:

De Universiteit Gent participeert in verscheidene uitwisselingsprojecten en de faculteit
Rechten maakt op deze regel geen uitzondering. Het Life Long Learning
Actieprogramma is een onderwijsproject dat uitgaat van en georganiseerd wordt door
de Europese Commissie. Erasmus is een onderdeel van dit programma.
Een van de belangrijkste onderdelen van het Erasmus project is de uitwisseling van
studenten (de zgn. studentenmobiliteit) tussen universiteiten uit de diverse lidstaten
van de Europese Unie en een aantal landen daarbuiten. In het kader van Erasmus
Belgica is ook uitwisseling naar andere universiteiten in België(andere
taalgemeenschap) mogelijk.
De faculteit biedt sedert enkele jaren ook de mogelijkheid om gedurende een semester
in een beperkt aantal overzeese bestemmingen (Verenigde Staten, Australië NieuwZeeland) te gaan studeren. Officieel ben je dan geen Erasmus student maar wel
erkend uitwisselingsstudent voor deze overzeese bestemmingen. De procedure voor
aanvraag voor deze bestemmingen is grotendeels dezelfde als voor de Erasmus
kandidaten maar vergt van de "overzeese" kandidaten - meer nog dan andere
uitwisselingsstudenten - zeer goede tot uitstekende resultaten in voorgaande jaren.
Dit betekent dat een Belgisch student een volledig academiejaar of een deel ervan aan
een buitenlandse universiteit kan studeren en - in de plaats van aan zijn
thuisuniversiteit - in de buitenlandse gastuniversiteit onderwijs volgt en er ook
examens aflegt over het gevolgde opleidingsonderdeel. De in het buitenland gevolgde
opleidingsonderdelen worden in Gent erkend.
De Afdeling Internationale Betrekkingen van de universiteit organiseert op
donderdag 23 november 2008 een algemene Erasmus informatiesessie voor alle
geïnteresseerden in de H. Dunantlaan 2, 9000 Gent.
Op 12 februari 2009 om 17u.30 organiseert de Faculteit Rechtsgeleerdheid in
Auditorium NB II, Universiteitstraat 4 haar eigen Erasmus en
uitwisselingsinformatiesessie.

 Symposium: "(straf-)rechtshandhaving België-Nederland"
Uitreiking eredoctoraat aan Prof. dr. Cyrille Fijnaut

donderdag 10 december 2009 (Aula)
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Politiehervorming in Nederland en België: een terugblik met zicht op de toekomst;
- Rondtrekkende daders en local heroes;
- Justitiële en politiële samenwerking in strafzaken in de Europese Unie: bilan en
toekomstopties;
- Drugs in de Benelux: een gemeenschappelijk probleem, een gemeenschappelijke
aanpak.
Na de afsluitende toespraken, door de ministers van justitie van België en Nederland,
wordt aan Prof. dr. Cyrille Fijnaut het eredoctoraat van de Universiteit Gent uitgereikt.

Het lombro-forum
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Het forum van Lombrosiana is een zeer belangrijk hulpmiddel om voor deze examens te
slagen. Je vind er allerlei examenvragen van de voorbijgaande jaren (zie archief), alsook kan
je er communiceren met de andere studenten over de leerstof en taken.
http://www.lombrosiana.be/forum/

Op deze site zullen de verschillende activiteiten worden aangekondigd, alsook foto’s van de
voorbijgaande activiteiten.
Ook kan je hier belangrijke samenvattingen vinden, die zeer nuttig kunnen zijn bij het
aanleren van het boek of cursus.
Deze sites zijn dus meer dan eens een bezoekje waard!!
http://www.lombrosiana.be

Als jullie iets kwijt willen en dat willen delen met je mede-student kan je dat altijd opsturen
naar het persoonlijke adres van het schavotje en zal dit worden gepubliceerd in de
daaropvolgende maand (als je dit anoniem wilt doen, garanderen we dit zeker)
Evenals als je een gedichtje wilt schrijven voor het concept cultuur dat in de volgende
schavotjes zal verschijnen, als een verjaardag wilt vermelden van iemand die wilt verrassen
kan natuurlijk altijd worden doorgegeven.
Ook een mooie liefdesbrief, of het eender wat dat je wilt meedelen met ons kan je natuurlijk
vrij en gratis doorsturen. Als je dit wilt, kan de anonimiteit garandeert worden
Je begrijpt dat we niet geïnteresseerd in de kat van je buurvrouw of het feit dat je nonkel op
het vorige familiefeest zich weer eens goed laten gaan heeft, maar wel met de belevenissen en
belangrijke niet te vergeten zaken van de criminologie-student tijdens de lessen of activiteiten
van Lombrosiana.

Dit alles kan je doorsturen naar het volgende adres:
schavotje@lombrosiana.be

Persoonlijk wil ik alvast een paar verjaardagen aankondigen:
Dimtri Flameng
Stefaan Hooft

16/11
04/12

Alvast een zeer gelukkige verjaardag voor onze trouwe praesidium-leden !!!!

Spel en raadsel pagina
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Raadsels


Je loopt omhoog op een roltrap met een snelheid van 1 trede per seconde. Na 50
stappen ben je aan het eind. Je draait je om en rent met een snelheid van 5 treden per
seconde omlaag. Na 125 stappen ben je weer aan het begin van de roltrap.

De Vraag: Hoeveel stappen heb je nodig als de roltrap stil staat?


Op een zonnige ochtend stalt een groenteboer 200 kilo komkommers in kisten uit voor
zijn winkeltje. Op dat moment bestaan de komkommers voor 99% uit water. Het wordt
die dag heel heet, waardoor de komkommers een beetje uitdrogen. De groenteboer
verkoopt de hele dag geen enkele komkommer, en aan het eind van de dag bestaan de
komkommers nog maar voor 98% uit water.

De Vraag: Hoeveel kilo komkommers heeft de groenteboer over aan het eind van de
dag?

Cryptogrammen
Wat betekenen deze cryptogrammen?
a. bevroren dauw in een gedicht
b. supermarkten die woningen zijn geweest
c. domein waarin een geit welstellend is
d. een verkeerde schoonheidskoningin
e. voorwerp dat 60 minuten arbeid geeft

Leuk om te weten
In welke landen kom je terecht als je deze landnummers draait of toetst?
a. 0058 brengt ons naar een land in Amerika
b. 0030 brengt ons naar een land in Europa
c. 001 brengt ons weer in een land in Amerika
d. 0044 brengt ons weer terug naar Europa
e. 0091 brengt ons tenslotte naar Azië

Oplossingen raadsels



Zij v de snelheid van de roltrap, in treden per seconde. Zij L het aantal treden dat je
moet lopen als de roltrap stil staat. Omhoog (met de roltrap mee) loop je 1 trede per
seconde, je hebt 50 stappen nodig, dus dat duurt 50 seconden. Dit geeft: L - 50 × v =
50. Omlaag (tegen de roltrap in) loop je 5 treden per seconde, je hebt 125 stappen
nodig, dus dat duurt 25 seconden. Dit geeft: L + 25 × v = 125. Uit de twee
vergelijkingen volgt: L = 100, v = 1. Als de roltrap stilstaat heb je dus 100 stappen
nodig.



's Morgens bestaan de komkommers voor 99% uit water. Dus het niet-water gedeelte
(de droge stof) van de komkommers weegt 2 kilo. Aan het eind van de dag bestaan de
komkommers voor 98% uit water. De resterende 2% is de droge stof (die niet verandert
als het water verdampt). Als 2% gelijk is aan 2 kilo, dan is 100% gelijk aan 100 kilo.
De groenteboer heeft dus 100 kilo komkommers over aan het eind van de dag.

Oplossingen cryptogrammen
a. Antwoord: rijm
b. Antwoord: warenhuizen
c. Antwoord: Bokrijk
d. Antwoord: miss
e. Antwoord: uurwerk

Leuk om te weten
a. Antwoord: Venezuela
b. Antwoord: Griekenland
c. Antwoord: Canada
d. Antwoord: Groot-Brittannië
e. Antwoord: India

Win-Win-Win pagina
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Net zoals vorige maand geven we ook deze maand 2 prijzen weg. Zoals jullie straks zullen
zien, het is echt eens de moeite om je kans te wagen. Ook deze maand vliegen 2 dvd’s de deur
uit. Los de volgende vragen op en combineer de letters tot het juiste antwoord!!
 Wie zijn de 3 kandidaten voor het voorzitterschap van de open Vld?
M. Keulen
G. Rutten
B. Somers
A. DeCroo
G. Verhofstadt
A. De Croo
M. Keulen
M. Keulen
H. De Croo
D. VanMechelen
P. Dewael
G. Rutten

 Welke 2 Vlaamse tennissers worden voor een jaar geschorst wegens het niet
invullen van hun whereabouts?
K. Clijsters en Y. Wickmayer
Y. Wickmayer en X. Malisse
X. Malisse en D. Norman
S. Jackson en X. Malisse

 Wie heeft de voorzitterschapverkiezingen gewonnen bij Groen! ?
W. Van Besien
Mieke Vogels
V. Dua
B. Staes
 Wie is de nieuwe wereldkampioene tennis bij de vrouwen? (de Masters)
V. Williams
D. Safina
S. Williams
S. Kuznetsova

 Wie zal niet in de negen-koppige jury van de volgende reeks van “de slimste
mens” zitten?
Urbanus
G. Hoste
L. Tobback
P. Geubels

 Anouk is zwanger. Het hoeveelste kind van Anouk zal dit worden?
Het eerste
Het derde
Het tweede
Het vierde

 Welk bedrijf is tot “het bedrijf van het jaar” uitgeroepen?
Studio 100
Belgacom
Ernst&Young
Telenet

 Wie werden er in oktober 1999 respectievelijk voorzitter van de CVP en de SP?
S. Declerck en P. Jansens
Y. Leterme en J. VandeLanotte
J-L. Dehaene en S. Stevaert
S. Declerck en S. Stevaert

 De Mount Everest in het Himalajagebergte is, zoals algemeen geweten, met zijn
8848 meter de hoogste berg ter wereld. Met 8611 meter is de Mount Godwin
Austen of Dapsang of (en hou je vast) Qiaogelifeng, gelegen in het uiterste
noorden van India in de Karakorambergketen, de op één na hoogste top. Deze top
is beter bekend onder een letter/cijfer combinatie. Welke?
K1
K2
N2
T2
 Welke formule-1-piloot overheerste in de jaren ‘50 de races en won de wereldtitel
in 1951, 1954, 1955, 1956 en 1957?
A. Senna
N. Piquet sr.
A. Ascari
J.M. Fangio
 Hoe heet het Jan Hoet museum in Gent?
Het guislain museum
Het S.M.A.K.
Het miat museum
Het design museum

Combineer de 11 juiste antwoorden tot de juiste oplossing!!
Om het deze keer wat moeilijker te maken, staan ze deze keer niet meer in volgorde.
Dus zoek, denk, combineer en maak het juiste 3-letter woord.
(*tip: jaarlijks evenement in Gent in oktober)
…

…………

………………

Bij deze maken we ook de winnaars van vorige maand bekend:

Caroline Smets
(Michaël Jackson – Legacy)

Sara Steels
(Casino Royal)

Ook deze maand zullen er 2 winnaars worden gekozen uit de juiste antwoorden. De winnars
worden dan ook beloond met 2 mooie dvd’s.
Aarzel dan niet om het juiste antwoord door te sturen naar het volgende adres ten laatste
tegen 2december:
schavotje@hotmail.com

Stamcafés
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Als je hier binnenstapt, kom je zeker en vast criminologie studenten tegen. Tussen of na de
lesuren, ’s avonds voor een toffe babbel of een feestje tot in de vroege uren, ambiance is er
steeds verzekerd.

Artevelde café
Sint-Pietersnieuwsstraat 204
9000 Gent
http://www.arteveldecafe.be

Pere Total
Overpoortstraat 17
9000 Gent
http://www.peretotal.be

Den Buroo
Frans Spaestraat 2
9000 Gent

Twieoo
Overpoortstraat 9
9000 Gent

Cultuur: poëzie
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Maandelijks zetten we een groot schrijver/schrijfster in the picture. Deze maand:
Herman de Coninck
Herman de Coninck, Vlaams dichter en criticus (Mechelen, 21.2.1944 - Lissabon, 22.5.1997)
Herman de Coninck werd op 21 februari 1944 te Mechelen geboren. Hij doorliep de
humaniora aan het St.-Romboutscollege van zijn geboortestad. Vanaf 1962 studeerde hij
Germaanse filologie te Leuven en werd er redacteur van het
studentenweekblad Universitas.
In 1966 werd hij licentiaat in de Letteren en bleef daarna vijf jaar in
Heverlee wonen, dichtbij Leuven. Nadien verhuisde hij naar
Berchem-Antwerpen. Na een periode als lesgever (1966-1970),
onderbroken door zijn militaire dienst in Duitsland (1967), werd hij
vanaf augustus 1970 redacteur bij het weekblad Humo. Samen met
Piet Piryns verzamelde hij de voor dit blad verzorgde interviews in
Woe is woe in de Nedderlens (1972). De Coninck werkte voor
poëzie mee aan Ruimte, De Standaard en Tirade.
In 1983 verliet hij het weekblad Humo om hoofdredacteur te worden van het Nieuw
Wereldtijdschrift. De relativerende en vaak ironiserende gedichten in zijn debuut Lenige liefde
(1969) verraden invloed van o.a. de Tirade-dichters. Voor zijn debuutbundel ontving De
Coninck de Yang-prijs (1969) en de Prijs van de Provincie Antwerpen (1971). De volgende
bundel Zolang er sneeuw ligt (1975) is sterk bepaald door persoonlijke ervaringen, in het
bijzonder de dood van zijn echtgenote (1971). Deze bundel werd bekroond met de Dirk
Martensprijs van de Stad Aalst (1976) en de Prijs van de Vlaamse Provincieën (1978). In
latere bundels als Met een klank van hobo (1980, Prijs van de Vlaamse Gids 1982) en De
hectaren van het geheugen (1985, J. Campertprijs 1986) evolueerde hij in een meer
romantische richting. Hij bundelde zijn essays over poëzie onder meer in Over de troost van
pessimisme (1983), De flaptekstlezer (1992) en Intimiteit onder de melkweg (1994; Gouden
Uil 1995). Voor zijn vertaling van Edna St. Vincent Millay, Ter ere van de goedertieren
maan, werd hem de Koopalprijs toegekend (1981).
Op 22 mei 1997 overleed De Coninck in de Portugese hoofdstad Lissabon tijdens een congres
over
literatuur
plots
aan
een
hartstilstand.
Hij
was
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jaar
oud.

De enige liefde

by Herman de Coninck

 Met handen kun je alles: een sigaret
opsteken, haren strelen,
een borst aanraken, een borst niet aanraken dit allemaal opschrijven.
Men moest maar eens ophouden,
tenminste in de vakantie,
met daar zo'n, waardeonderscheid tussen te maken.

 Zoals je binnenkwam en dag zei,
en uit je kleren en je woorden stapte
(het voorlaatste wat je voor me uitdeed was het woord “lieveling”
en het laatste een glimlach; toen
opende je dehaakjes en ik kwam erin
en je sloot ze)
zo ging je ook weer weg, trok
enkel veel te dunne woorden
van afscheid om je heen en rilde.

 Middenin de vlakte van juli
kwam ik je tegen. Ik woon hier, zei je.
Ik keek naar de bloemen. Ja, dat zie ik,
zei ik, en waar leerde je de kunst
om niet lang te duren? Ook hier, zei je.
Je was lenig; en je woorden waren zo
doorschijnend, ik kon je er helemaal
door zien.
En daar lag ik al in het gras
en wat hield ik in mijn hand?
Een oortje, waarin het lange woord
'lieveling' uitgoot, zonder morsen.

Hovenierstraat 36/A 9090 Melle

Overpoortstraat 38
09/224.24.18

9000

09/230.88.44

Gent

