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Beste studenten
Wat zijn die eerste maanden voorbij gevlogen! We stevenen
nu stilaan af op die gevreesde examenperiode. Bijna twee
maanden full isolation, blokken tot je erbij neervalt, het
ondergaan van boefkicks en stressaanvallen, in een vlaag van
paniek de Facebookgroepen bestormen met tal van vragen
om dan uiteindelijk als antwoord te krijgen dat dat hoofdstuk
niet te kennen is...
Toegegeven, het is een periode van tandenbijten.
Maar wees niet getreurd: Lombro to the Rescue! Op de
website van Lombrosiana vinden jullie tal van samenvattingen
voor ieder vak van elk jaar. Neem gerust een kijkje, baat het
niet, schaadt het niet!
Geniet nog van een laatste ontspanningsmoment voor de
blok- en examenperiode aanbreekt en kom op 6 december
naar de Sint-clubavond in de Amber!
Volgend semester zijn wij er weer om jullie te informeren
over al onze activiteiten en beleefde avonturen!
Groetjes en veel succes
Jullie scriptoren
Silke Goessens & Bo De Clercq
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Beste Crimi’s
Helaas is het weer die periode van het jaar, het einde van het
semester en dus gedaan met feesten. Nu begint onze periode
van eenzame opsluiting in onze kamer achter de bureau.
Het is moeilijk te geloven hoe snel dit eerste semester
voorbijgevlogen is, vele activiteiten, legendarische feestjes en
fantastische cantussen (die jammer genoeg wel altijd katers
bezorgen).
Maar geen nood, na die moeilijke blokperiode zijn we er terug
om jullie nog meer legendarische activiteiten aan te bieden.
Hou zeker de week van 20 tot 24 februari vrij, want dit is
namelijk onze lustrum week. We hebben het geluk dit jaar het
60 jarig bestaan van Lombrosiana te mogen vieren. In die
week staan een hele reeks activiteiten gepland zoals een quiz,
een eetactiviteit, noem zo maar op. Om die feestelijke week
in glorie af te sluiten hebben we de vrijdag een galabal
gepland. Hierover meer bij aanvang van volgend semester.
Nog enkele tips:
- Kijk zeker op onze site want hier zijn samenvattingen terug
te vinden van bijna elk vak. Dit was voor mij een hele groot
hulp om te slagen. Vergeet ook niet naar het forum te kijken
om oude examenvragen te raadplegen. Ik wil dan ook aan
jullie vragen om, na het afronden van de examen-en
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blokperiode, jullie samenvattingen en gekregen
examenvragen (met eventueel bijhorende antwoorden) te
posten op onze website. Op die manier helpen jullie de
volgende generaties criminologiestudenten, zoals de
voorgangers jullie hebben geholpen.

Alvast heel veel succes met jullie examens, zalig kerstfeest en
gelukkig Nieuwjaar.
En hopelijk tot volgend jaar op onze activiteiten.
Vele groetjes
jullie praeses
Ann-Sophie Verledens
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Als uiting van dank schrijven onze verse gedoopten ieder jaar
een prachtig gedicht voor hun meters en peters.
Zitten er dit jaar ware dichttalenten tussen? Oordeel vooral
zelf.

We beginnen met Lynn
Jou aan zien is altijd een fijn weerzien.
Jij bent een echte tien op tien.
Met jou als meter zal ik( hopelijk) niet te veel af zien.
Je bent veel te goed voor wat ik verdien.
Marlon.
Een beest van een vent, vol met testosteron.
En tussen zijn benen hangt er een python.
Hij komt aanlopen voor een aangesloten ton.
Bij cocktails bestelt hij meteen een bidon.
Zelf bezopen kan hij nog zijn jargon.
Lore, Lore, Lore, Looore
Schön sind die Mädchen
Von neunzehn, neunzehn Jahr.
Een naam zo bekend, het zit in de gentse folklore.
Voor jou win ik wel een knuffel op de halfvastenfore.
Sofie
Je kot dicht bij de overpoort is best wel handig.
Maar mensen daar alleen laten, is misschien niet zo verstandig.
Tijdens een cantus zing je altijd in symfonie.
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Jij hebt dan ook nooit een kakofonie.
Anso
Je bent even machtig als een rechter.
Ik doe niets verkeerd maar krijg toch een trechter :’(
Als praeses heb je het altijd bij het rechte eind.
Ookal sta je niet meer overeind.
Axelle
Je bent even sierlijk als een gazelle.
Voor jou zou ik de kolonel negeren en niet verschijnen op het appèl.
Daarvoor vlieg ik dan zonder spijt in de cel.
Ik doe alles voor jou, mijn rolmodel.
Chayenne
Wat ben ik blij dat jij mijn meter bent.
Voor jou kruip ik met plezier in mijn pen.
Ik laat de inkt vloeien zoals het bier.
Met jou beleef ik altijd veel plezier.
Kom hier, jij lekker dier.
Dat ik u binnen zwier.

Beste Hanne en Steffi
Toen jullie me kochten was ik zeer vereerd
Twee snelle mokkes, dat is zeker niet verkeerd.
Laten we dus beginnen met enkele complimenten
Voor deze twee prachtige Crimi-studenten.
De mooie lach op Steffi haar gezicht
zorgt ervoor dat iedereen voor haar zwicht.
Eenmaal je ze ziet dan ben je onmiddellijk opgewekt en blij,
Ja voor zo’n mooie lach sta ik in de rij.
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En Hanne haar blonde lokken,
daarvoor zou ik wel willen knokken.
Altijd stralend van vreugde en plezier,
oh ja, ze is een lekker dier.
Ook het uitgaansleven kent voor mijn meters geen geheimen,
tijd om daar eens over te rijmen.
Met hen op stap gaan, staat garant voor feest en jolijt,
als je met hen meegaat, dan heb je geen spijt.

Beste meters,
Ik had niet gedacht bij mijn aankoop,
zo geholpen te worden tijdens de doop.
Zowel mentaal als materieel ben ik erdoor gesleurd.
Het is een zonde dat mijn kot nog steeds naar look geurt,
net zoals mijn haar, maar wat had je dan verwacht,
Ik ben maar een domme schacht.
Mijn maag kan veel aan, maar te veel is te veel
En zo kwam de schachtenpap dus terug uit mijn keel.
Maar zodra mijn maag had bedaard,
En ik mijn rood-witte lint had vergaard
Was al het afzien het zeker waard.
Het was een dag die ik nooit zal vergeten,
noch de dagen dat ik nauwelijks kon eten.
Bedankt om mij te kiezen en te helpen,
hopelijk hebben jullie hiervan geen spijt.
Want Lombrosiana boven, en dat voor altijd.
We willen elkander voor nimmer meer kwijt.
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De Sint komt dezer dagen bij alle brave kindertjes af. Deelt
cadeautjes en snoepgoed uit aan ieder die het wenst. Cadeautjes
zullen wij, ijverige studenten, niet moeten verwachten van de Sint.
In de blok dient gestudeerd te worden.
Die blok betekent meteen dat we wederom een semester ver zijn
en dat de examens al even een angstscheut brengen in onze
hersenen. Stressvolle weken met als klassieke pauze van kerstdag
tot oudejaar, bij mij toch, staan ons te wachten. Om dan met een
bang hartje af te wachten op de resultaten. Het leven van een
student is er een vol met onzekerheden.
Maar laat ons ook niet vergeten wat dit semester ons wel al
gebracht heeft, zonder hulp van die ene heilige man. Nieuwe
inzichten, mogelijks nieuwe vrienden en talloze leuke
avonden/nachten/ochtenden in de befaamde (t)overpoort. Je ziet,
een einde van dingen, het is maar hoe je het bekijkt.
Laat ons vooral vooruit kijken, nieuwe vakken, nieuwe professoren,
voor sommigen onder ons zelfs stage! Laat ons ook de lustrumweek
van Lombrosiana niet vergeten, ergens daar in februari! Quizzen,
cantussen, bal placeren (wee kendet ea :s) en ons vooral amuseren!
Ik wens alvast ieder van u een voorspoedige examenperiode, een
zalige kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!
Vele nieuwjaarsgroeten,

Den Taelman
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Donderdag 24 november zakte Lombrosiana met zijn kudde
schachten af naar de Colmar om te genieten van een heus
feestmaal.
Drank en voedsel à volonté, wat wilden we nog meer? Daarna
hebben we de nacht ingezet met een gratis vat in ons
thuisoord de Pere Total.
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Op de website www.lombrosiana.be kunnen jullie onder
'Studie' onder andere samenvattingen van vorige jaren
raadplegen. Voor de late beginners is dit werkelijk een
redding in nood, maar ook voor zij die goed voorbereid zijn,
kan het nuttig zijn eens een blik te werpen, want wie weet
heb je wel iets belangrijks over het hoofd gezien!
Daarnaast vinden jullie er ook de examenvragen terug die
jullie voorgangers voorgeschoteld kregen, alsook de
bijhorende correcte antwoorden. Het behoeft weinig uitleg
wanneer we jullie vertellen dat meerdere examenvragen
jaarlijks terugkomen...
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Naar goede gewoonte sluiten we ook dit semester in
schoonheid af. Deze keer is het Sint-Jelle die zijn
medewerking verleent. Wie zoet is wordt op dinsdag 6
december getrakteerd op een glaasje gratis gerstenat van het
gratis vat. Wie stout is... Dat willen we voor deze ene keer wel
door de vingers zien.
Aarzel niet en kom allen nog een laatste maal genieten van
alweer een fantastische Lombro-activiteit!
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Dit jaar bestaat Lombrosiana 60 jaar en dat wordt natuurlijk
gevierd. Met toeters en bellen!
In februari organiseren we gedurende een volledige week
allerhande activiteiten.
Op maandag 20 februari gaan we van start met een zeer
spannend en amusante quiz.
Naar goede gewoonte organiseren we op dinsdag onze
clubavond in de Amber. Wat we deze keer voor jullie in petto
hebben blijft nog strikt geheim.
Op woensdag 22 februari vullen we onze magen alvorens af
te zakken naar Overpoort-city, op onze spaghetti-avond in de
Therminal.
Donderdagochtend scanderen we met een frisse geest de
liederen uit onze codex op onze ochtendcantus. Helaas wordt
enkel toegang verleend aan gedoopte leden, die trouwens in
pyjama het bier mogen komen degusteren. Om het keren van
de maag te vermijden worden gratis koffiekoeken voorzien.
Deze prachtige week wordt afgesloten op 24/02 met een
knallend galabal! Kom gehuld in jouw mooiste outfit genieten
van de vele dj's en de heerlijke dranken.
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Meer informatie over de Lustrumweek, krijgen jullie bij
aanvang van volgend semester!
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14/2
20/2
21/2
22/2
23/2
24/2
28/2
07/03
08/03
14/03
21/03
24/03
28/03
18/04
14/04
02/05
03/05
09/04

Gratis vat
Quiz
Tour De France
Spaghetti-avond
Ochtendcantus
GALABAL
Clubavond
Clubavond
Openingsfuif
Clubavond
Battleshots Clubavond
Oud-leden, familie &
vriendjescantus
Clubavond
Feestje Pere + Gratis vat
Shotjesclubavond
Clubavond
Ontgroeningscantus
Vat Amber
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De bloedgravin

Elizabeth Báthory (7/08/1560 – 21/08/1614) was een
Hongaarse gravin die in kasteel Csejte bij Trencsén woonde,
in het huidige Slowakije. Ze is de bekendste seriemoordenaar
in de Slowaakse en Hongaarse geschiedenis en staat in het
Guinness Book of Records als moordenares met de meeste
doden op haar naam.
Báthory en vier vermeende handlangers werden opgepakt op
verdenking van het martelen en vermoorden van 30 tot 40
meisjes en jonge vrouwen, naar aanleiding van verklaringen
van dorpsbewoners uit die tijd. Er gaan verhalen dat dit
aantal in werkelijkheid honderden tot 2000 jonge vrouwen
zou kunnen bedragen. Een kanttekening bij deze cijfers is dat
de getuigen baat hadden bij een veroordeling van Báthory.
Deze erfden namelijk van haar.
Die vier handlangers werden een week na de arrestatie
veroordeeld. Drie van hen kregen de doodstraf en de vierde
(Katarína Benická) levenslang. Báthory zelf werd nooit
officieel veroordeeld, maar in afzondering opgesloten in haar
eigen kasteel. Hier stierf ze vier jaar later. Haar adelstand
voorkwam dat ze de doodstraf kreeg.
Legende
Er bestaan verschillende versies van de verhalen over
Báthory's moorddadige geschiedenis. De meest aangehaalde
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is die waarin ze op haar vijftiende trouwde met graaf Ferenc
Nadasdy, een militair. Hij was weinig thuis en de jonge gravin
verveelde zich. Daarom liet ze boeren oppakken en martelen
tot de dood erop volgde. Van haar man zou Báthory de fijne
kneepjes van het martelvak hebben geleerd. Bovendien zou
ze hier een sadistisch genoegen in hebben geschept.
Toen een dienstmeid tijdens het kammen iets te hard aan
Báthory's haren trok, gaf de gravin haar een klap die het
meisje deed bloeden. Haar handen zaten onder het bloed,
glommen en zagen er in de ogen van de gravin jonger uit.
Báthory zou de woorden "bloed is de eeuwige jeugd" hebben
gesproken en liet vanaf dat moment jonge meisjes van
boerenfamilies oppakken en vermoorden, om vervolgens in
hun bloed te baden. Deze praktijken zouden daarop tussen de
600 en 700 boerenmeisjes en dienstmeiden het leven hebben
gekost. Pas toen de gravin ook adellijke meisjes voor haar
doeleinden om zeep begon te helpen, werd er ingegrepen. Ze
werd opgepakt in december 1610. Haar helpers werden
gedood en Báthory zelf opgesloten in een kamer zonder
ramen, met alleen een spleet voor lucht, eten en drinken.
Vier jaar later overleed ze daar.
Ook bestaat er een versie van Báthory's geschiedenis die stelt
dat ze op elfjarige leeftijd verkracht werd door haar toen
achttienjarige neef. Hierdoor zou ze waangedachtes hebben
gekregen.
Historisch correcte films gebaseerd op dit verhaal: ‘Bathory’
(2008) & The countess (2009).
Het verhaal werd ook behandeld in de National Geographic
serie ‘bloody tales of Europe’.
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WOODZOEKER EU-LANDEN

België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
VK
Zweden
23

24

25

26

27

28

29

© Silke Goessens & Bo De Clercq
30

