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VOORWOORD
Beste lezers,
Hier is het dan eindelijk: het aller-, aller-, allerlaatste
schavotje van dit jaar! Tevens ook het laatste schavotje dat
door mij geschreven zal worden... Het was mij een genoegen
jullie scriptor te zijn, maar met veel plezier geef ik de fakkel
door aan Sara en Liselot, die jullie volgend academiejaar
ongetwijfeld weer de strafste verhalen zullen vertellen en de
leukste activiteiten zullen aankondigen!
Maar goed, dat zijn zorgen voor volgend jaar! In deze editie
blikken enkele (bijna ontgroende) schachtjes terug op het
afgelopen jaar, en stelt de nieuwe praeses zichzelf en het
nieuwe praesidium alvast even voor. Ook lezen jullie in de
categorie moordenaar van de maand een bijna even
spectaculair –maar natuurlijk waargebeurd- verhaal als in de
vorige editie. Ditmaal over een man die mede de inspiratie
vormde voor karakters als Leatherface in the Chainsaw
Massacre en Bloody Face uit American Horror Story. Zeker de
moeite waard om eens te lezen met andere woorden!
Om af te sluiten wens ik jullie allemaal veel succes met de
examens, en maak er een onvergetelijke zomer van!
Jullie scriptor,
Lynn Dobbelaer
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PRAESES DIXIT
Beste crimi-studenten,
Dit is het dan. Het laatste schavotje van het jaar. Ik pink al
bijna een traantje weg, omdat ik deze fantastische functie nu
bijna moet loslaten.
Ik hoop dat iedereen heeft genoten van alle activiteiten die
wij als praesidium hebben georganiseerd en heb zeker
vertrouwen in het volgende jaar met Jackie als praeses!
Terugkijkend op mijn ervaringen met Lombro heb ik alleen
maar positieve dingen te zeggen. In mijn eerste jaar als
schacht, waar ik kennis maakte met het studentenleven en
natuurlijk met Lombro, zo’n nieuwe wereld vond ik
fantastisch. Vervolgens als PR, waar ik sponsors mocht zoeken
en de tussenpersoon was tussen Lombro en de studenten en
iedereen dus op de hoogte mocht brengen van alle
activiteiten. En nu als praeses, waar ik Lombro en alle
criminologiestudenten mocht vertegenwoordigen en alles op
mijn manier kon doen om het beste uit deze vereniging te
halen.
Daarom met spijt in het hart dat ik nu toch een klein beetje
meer afstand van Lombro moet doen…
Maar wees gerust, je bent nog niet van mij af ;)
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Natuurlijk ook nog een ander belangrijk punt… de examens! Ik
wil iedereen heel veel succes wensen met studeren. Enkele
studietips:
 Begin op tijd
 Leef gezond
 Neem voldoende pauzes
 Haal een frisse neus
 Ga af en toe eens sporten om stress te verminderen
En houd de warme zomers aan het strand, de ijsjes, de
feestjes, de bbq’s en alle leuke zomer momenten als
motivatie, want we hebben geen zin om in augustus nog eens
te studeren!

Nogmaals ik heb genoten van mijn jaar als
praeses en ga dit jaartje zeker missen! Ik
hoop jullie ook :)
Liefste groetjes
Ingrid Jacobs
(Nog heel eventjes) Praeses 2014-2015
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TERUGBLIK
Ik zal mijn lombrosiana verhaal beginnen bij het
eerstebachelorweekend. Tijdens de introductiedag hebben
enkele leden van het praesidium die ik toen nog niet kende
maar die ondertussen (h)echte vrienden geworden zijn, me
kunnen overtuigen om mee te gaan op weekend. Dat was
voor mij echt het beste wat ik had kunnen doen, want ik wilde
heel erg graag nieuwe vrienden maken en de meeste van mijn
vrienden heb ik dus ook op het eerste bachelorweekend leren
kennen. Toen ze mij op weekend dan probeerden te
overtuigen om mij te laten dopen had ik daar nog heel erg
veel twijfels over, maar uiteindelijk heb ik me laten dopen.
Daar heb ik nu helemaal geen spijt van. Dankzij lombrosiana
ben ik in contact gebleven met de vrienden die ik op weekend
heb leren kennen. Daarbij kwamen dan nog eens de
supertoffe activiteiten en feestjes. Voor ik nog een echte
schacht was, ben ik naar Grand Theft Lombro geweest met
mijn vrienden van vorig jaar. Natuurlijk was het superfijn om
ook mijn nieuwe vrienden daar tegen het lijf te lopen en ook
de leden van lombrosiana te herkennen. Toen de doopweek
aanbrak, werd het pas officieel. Om de medeschachtjes nog
wat beter te leren kennen was er de schachtenverkoop en de
overpoortrolling. "Schachtenverkoop" klinkt wat cru maar dat
is het helemaal niet. Tijdens de schachtenverkoop word je als
schacht gekocht door een lid van Lombrosiana. Die persoon
wordt dan je meter of peter waarop je altijd kan rekenen en
waaraan je alles kunt vertellen en vragen, ook al heeft het
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niet met Lombrosiana te maken. Ik werd toen gekocht door 3
personen die ik nu met trots alle 3 mijn peter noem. Natuurlijk
moet je af en toe eens een dienstje bewijzen aan je peter,
zoals de afwas komen doen of het stof afdoen. Maar
ondertussen kan je heel toffe gesprekken voeren met je peter
(of meter). Die peter (of meter) helpt je natuurlijk dan ook op
de doop zelf. Mijn peters gaven me dan lekkere snoepjes.
Eenmaal je de doop hebt "overleefd" ben je echt wel trots op
jezelf. Althans, dat ben ik toch. Ik draag met trots mijn lintje.
(Lombrosiana boven!) Zoals ik al eerder vermelde zijn er
doorheen het jaar tal van leuke feestjes, maar ook is er elke
dinsdagavond een clubavond in het stamcafé de Amber. Af en
toe is dat een speciale clubavond, zo was er bijvoorbeeld de
schachten-cocktail-clubavond. Persoonlijk drink ik niet graag
tot ik niet meer op mijn benen kan staan en daarom wil ik ook
heel erg graag zeggen dat je niet veroordeeld wordt als je niet
doet zoals de rest. Bij Lombrosiana heeft iedereen respect
voor elkaar. (Wat zeker niet over alle studentenverenigingen
kan gezegd worden) Naast de vele leuke feestjes en
clubavonden waren er ook de historische stadstocht, het
drugsdebat, de wiskeytasting en dergelijk meer. Dus het
draait niet altijd om bier. Vriendschap, respect en plezier, dat
is waar het om gaat bij Lombrosiana. Deze spirit heeft mij zo
te pakken gekregen dat ik zelfs mijn steentje wil gaan
bijdragen bij de club. Ik word namelijk ook lid van het
praesidium en ik ben er zeker van dat ik mijn lint met heel veel
trots zal dragen. Kortom; Lombrosiana boven ! Wij willen
elkander voor nimmer meer kwijt !
-Sara
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Mijn jaar als schacht was kort gezegd gewoonweg
fantastisch, ik heb er heel wat nieuwe mensen door leren
kennen en ook nieuwe vrienden gemaakt. Gedurende het hele
jaar heb ik mij kunnen amuseren met de nodige feestjes en tal
van andere activiteiten zoals de quiz en de skireis.
Ons jaar als schacht begon eigenlijk met de doop waardoor
een band is ontstaan tussen onze groep. De doop was
eigenlijk niet zo heel erg, het is gewoon iets waar we samen
door moesten maar we waren erna wel enorm trots op onszelf
toen we ons lint kregen.
Een van de activiteiten die me goed is bijgebleven dit jaar is de
bierbowling. Dit begon allemaal goed: eerst wat belachelijke
namen bedenken voor op het scherm zoals Ingoot (=Ingrid) en
Psycho(=Tycho) en dan kon het echte spel beginnen. Na in het
eerste spelletje menige keren in de goot te smijten waarna de
nodige adfundums volgden verliep dat bowlen toch niet meer
zo vlot en volgden gewoon nog meer adfundums en de rest
van het verhaal bespaar ik jullie liever.
Nog een van de activiteiten die ik zeker de moeite waard
vond was de schachtendag. Die dag hebben we een prachtige
flash mob ineen gestoken om die erna op te voeren in het
zuid. Erna zijn we samen gaan eten in de Colmar wat best wel
gezellig was en daar begon het pas echt leuk te worden toen
we aan de karaffen wijn begonnen. Erna zijn we nog naar de
Pere getrokken voor een geweldig feestje.
Ik zou nog lang kunnen doorgaan met de vele andere leuke
activiteiten die ik mij nog herinner maar daar is er jammer
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genoeg geen plaats voor. Maar ik denk dat het nu wel
duidelijk is: een jaar als schacht bij Lombrosiana is een jaar
om niet te vergeten.
-Ann-Sophie

In het begin van het jaar was er het 1e bachelor weekend,
georganiseerd door Lombrosiana. Ik had hier wat schrik voor,
maar op het einde was ik zeer blij dat ik was meegaan! Het
was een super ervaring! Nieuwe mensen leren kennen die nu
zijn uitgegroeid tot mensen zonder wie ik niet meer kan, Gent
leren kennen, me rot geamuseerd & zoveel meer. Toen
hadden we beslist met enkele vrienden om ons te laten dopen.
Hoewel ik had verwacht dat ik figuurlijk zou dood gaan op de
doop, viel dit zeer goed mee & ik heb er tot op de dag van
vandaag nooit spijt van gehad. Nadat je eenmaal gedoopt
bent krijg je ook de mogelijkheid om veel meer te doen. Er zijn
allerlei feestjes, cantussen, sportevenementen waaraan je kan
deelnemen. Allemaal geslaagde activiteiten! Door al mijn
ervaringen in mijn jaar als schacht ben ik dan ook
gemotiveerd geraakt om mij kandidaat te stellen voor het
praesidium voor Lombrosiana.
-Shana
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VOORUITBLIK
Beste mede-praesidiumleden, Lombrosiana-leden,
criminologiestudenten en sympathisanten,
Lynn en ikzelf stellen ons bij deze voor als
vice-praeses (Lynn) en praeses (Jackie) van
onze teergeliefde studentenvereniging,
Lombrosiana
voor
het
komende
academiejaar! Samen slaan wij de handen
in elkaar om de leiding te nemen over deze
vereniging en om de vele activiteiten die er
zullen komen in goede banen te leiden.
Als criminologiestudent zal Lombrosiana
een belangrijk onderdeel vormen van uw
studentenleven: is het niet voor een
feestje, een doop of een interessant debat,
dan is het wel voor de boekenverkoop,
vragen of nog een hoop andere zaken. We
kregen alvast het vertrouwen van het
huidige praesidium, en hopen dan ook op
jullie vertrouwen in ons als praeses en
vice-praeses.
Wij zijn alvast laaiend enthousiast om er volgend jaar weer
een schitterend ‘Lombro-jaar’ van te maken!
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Bij deze stellen we jullie ook met trots de lijst van het
praesidium voor het academiejaar 2015-2016 voor!

Praeses: Jackie Ceulenaere
Vice-praeses: Lynn Dobbelaer
Major: Ingrid Jacobs
Penning: Graziana Dewyse
Secretaris: Liselot Casteleyn
Cantor: Arno Doggen
Schachtentemmer: Vincent de Meyer
Zeden: Irina Ragozina
Feest: Ann-Sophie Verledens en Irina Ragozina
PR: Cindy Glorieux en Ine Vandeputte
Cultuur: Shana Lannoo en Axelle Rens
Cursus: Shana Lannoo en Axelle Rens
Sport: Bram Meirsman en Sara Denolf
Scriptor: Sara Denolf en Liselot Casteleyn
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MOORDENAAR VAN DE MAAND
Hoewel Edward Theodore
Gein enkele decennia geleden
slechts
twee
moorden
pleegde, beïnvloedt hij tot op
de dag van vandaag nog de
populaire cultuur. Hij vormde
de inspiratie voor personages
in verschillende hedendaagse
films/series, onder andere
Leatherface in The Texas
Chainsaw
Massacre
en
Buffalo Bill in The Silence of
the Lambs.

Gein werd geboren en getogen in Plainfield, Wisconsin, en
werd aanzien als een eigenaardige, maar vooral verlegen en
betrouwbare man. Hij werkte vooral als klusjesman, maar
babysitte ook vaak voor zijn buren. Hijzelf groeide op in een
gezin waarin zijn moeder zijn leven domineerde. Ze was een
religieuze fanatiekeling, en wou hoewel ze haar man
verachtte omdat hij een werkloze dronkaard was niet van
hem scheiden om religieuze redenen. Ze nam elke namiddag
de tijd om haar zoons verzen uit de bijbel voor te lezen,
vooral uit het oude testament, en preekte vaak dat vrouwen
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prostituees en instrumenten van de duivel waren. Ze maakte
ook gebruik van de afgelegen ligging van hun huis om haar
zoons te isoleren van de buitenwereld, en strafte hen zelfs als
ze vrienden probeerden te maken. Ed had hierdoor een
intense haat-liefdeverhouding met zijn moeder. Zijn broer
daarentegen maakte zich zorgen om de band die Gein met
zijn moeder had, en sprak vaak slecht over haar in het bijzijn
van Gein. Het was ook daarom dat toen Henry, Ed Gein’s
broer, stierf onder verdachte omstandigheden er
gespeculeerd werd dat er opzet in het spel was. Henry’s lijk
was namelijk teruggevonden met zijn gezicht naar beneden,
en het zag eruit alsof hij al een tijdje overleden was. Hoewel
sommige speurders hun twijfels hadden bij Ed’s onschuld,
werd de officiële doodsoorzaak toch als verstikking door de
rook vermeld. Kort na de dood van zijn broer kreeg zijn
moeder een eerste beroerte. Ed nam de zorg voor zijn
moeder maar al te graag op hem, en toen zijn moeder nog
geen jaar na zijn broer stierf aan een tweede beroerte bleef
hij helemaal alleen achter.
Toen op 16 november 1957 Bernice Worden verdween had
de politie reden om Ed Gein te verdenken. Ze was namelijk de
eigenares van Plainfield’s gereedschapswinkel, en de laatste
kassabon van die dag was voor een fles antivries. Bernice’s
zoon kon zich nog herinneren dat Ed Gein de dag ervoor
vermeld had dat hij de dag erna net voor dat item zou
terugkeren. Omdat hij de eerste verdachte was, ging de
politie meteen aan de slag met een huiszoekingsbevel, maar
aangezien ze aanvankelijk niet binnengeraakten in het huis
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van Gein gingen ze eerst naar de schuur, die niet op slot was.
Daar ontdekten ze het onthoofdde lichaam van Bernice,
ondersteboven hangend met
haar polsen vastgebonden
met een touw en haar torso
volledig opengereten.

Bij de huiszoeking vonden de
speurders echter nog een
hele
resem
menselijke
resten, waaronder ook de
resten van Mary Hogan, een
vrouw die enkele jaren
eerder was verdwenen. Ed Gein had haar schedel
bijgehouden in een doos, haar hart in een plastieken zak, en
van haar gezicht had hij een masker gemaakt dat hij in een
papieren zak bijhield.
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Mary Hogan en Bernice Warden waren de enige slachtoffers
van Ed Gein, maar in zijn huis had hij de lichamelijke resten
van nog talloze andere mensen. Die had hij verkregen door
onlangs begraven personen, vaak vrouwen waarvan hij vond
dat ze op zijn moeder leken, weer op te graven. Hij maakte
van de menselijke resten opmerkelijke objecten die hij ook in
zijn dagelijks leven frequent gebruikte. Zo had hij onder
andere de zitting van verschillende stoelen met menselijke
huid bekleed, een lampenkap van de huid van een gezicht,
kommen gemaakt uit de top van menselijke schedels, een
riem van tepels, en misschien nog wel het meest
opmerkelijke: het begin van een vrouwenpak, uiteraard ook
uit menselijke huid gemaakt.
Op 21 november 1957 werd Gein onschuldig door
ontoerekeningsvatbaarheid verklaard. Hij werd naar het
Central Hospital for the Criminally Insane gestuurd, en werd
gediagnosticeerd met schizofrenie. Hij stierf uiteindelijk op 26
juli 1984 op 77-jarige leeftijd door respiratoire insufficiëntie,
het gevolg van zijn longkanker.
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BINAIRE PUZZEL





vul alleen een 0 of een 1 in
er mogen maximaal 2 nullen of enen naast elkaar staan
elke rij en kolom bestaat uit evenveel nullen als enen
elke rij of kolom is uniek (geen twee rijen en kolommen
zijn exact hetzelfde)
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CLUBLIED
Tekst: Wim Gansemans en Kathleen Kets
Melodie: The Wild Rover

Ik ben een student bij de Crimi's van Gent
Het zuipen het drinken dat zijn we gewend.
Dat rood en dat wit staat altijd voor plezier.
Gaat allen opzij want de Crimi's zijn hier.
Refrein:
Lombrosiana boven (Sex on the floor!), en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!
We leren van moorden van seks en geweld
Maar niemand van ons die daardoor wordt gekweld.
Want na het studeren dan gaan we op pad.
We stoeien, we flirten, we krijgen ze plat.
Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
Van hartzeer en zorgen voor immer bevrijd!
Lombrosiana boven, en dat voor altijd!
We willen elkander voor nimmer meer kwijt!
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20/04 – 22/05:
4 Aperol Spritz halen = 3 betalen
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Gelieve niet op de openbare weg te gooien
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