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Beste studenten
Hopelijk hebben jullie allen op 10 februari prachtige resultaten
in ontvangst kunnen nemen. Voor diegenen voor wie het een
beetje tegenviel, niet getreurd: Lombrosiana to the rescue.
Ook tijdens deze examenperiode werd onze cursussite
aangevuld met allerlei nuttige samenvattingen en
voorbeeldvragen die tijdens de maand augustus wel van pas
zouden kunnen komen.
Na een kort, doch deugddoend weekje vakantie te kunnen
genieten, is het tijd om er alweer in te vliegen. Dit semester
zetten we in met een knaller van formaat, namelijk met onze
Lustrumweek. Zoals in de vorige edities van 't Schavotje reeds
vermeld, bestaat Lombrosiana dit jaar 60 jaar, en dat moet
natuurlijk gevierd worden, met toeters en bellen!
Hier nog even een kort overzicht, verdere details lezen jullie
verderop of op de Facebookpagina 'Lustrumweek
Lombrosiana':
o Maandag 20/02:
Legendarische Quiz
Waar? Therminal (Hoveniersberg 24)
Wanneer? 19u30-23u00
o Dinsdag 21/02:
Tour de France Clubavond
Waar? Café Amber
Wanneer? 21u00-01u00
o

Woensdag 22/02
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o

o

Hakuna Mapasta
Waar? Therminal (Hoveniersberg 24)
Wanneer? 18u00-23u00
Donderdag 23/02
Ochtendcantus (enkel voor gedoopten)
Waar? Karaoke
Wanneer? 09u30-15u30
Vrijdag 24/02
Galabal der Criminologie
Waar? Le Bateau (Muinkaai 1)
Wanneer? 22u00-...

We wensen jullie allen alvast veel succes in dit tweede
semester en twijfel vooral niet om mee te genieten van onze
prachtige feestweek!
Groetjes,
jullie Scriptoren
Silke & Bo
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Beste crimi’s
Ik hoop van harte dat iedereen de zware examenperiode
zonder al te veel schade heeft doorstaan en dat jullie allen
mooie resultaten in ontvangst hebben kunnen nemen. Nu
deze rotexamens erop zitten kunnen we van start gaan met
een nieuw semester, gevuld met talloze activiteiten.
Naar aanleiding van Lombrosiana’s 60-jarig bestaan, vieren
we dit semester, tussen 20 en 24 februari onze Lustrumweek.
Dit mag immers niet onopgemerkt aan de studenten
voorbijgaan! Blader verder in dit cultureel verrijkend boekje
om te weten te komen welke activiteiten we zoal voor jullie in
petto hebben. Ook op onze verschillende Facebook-pagina’s
kan je verdere details raadplegen. Aarzel dan ook niet om
jullie in te schrijven en een vleugje Lombrosiana-sfeer mee op
te snuiven.
Tijdens onze Lustrumweek, meer bepaald op donderdag 23
februari, vindt ook het prestigieuze evenement ‘The Alliance’
plaats in het ICC te Gent (Citadelpark). (Veel mensen blijken
moeite te hebben bij het correct uitspreken van deze
benaming en daarom even een klein intermezzo: de juiste
uitspraak van ‘The Alliance’ is [die alaajns] en dus niet [die
allieans]). Hoe dan ook, voor dit evenement hebben maar
liefst 26 verenigingen van het FK Gent de handen in elkaar
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geslagen om er een spetterend feestje van te maken. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de leden van ons praesidium voor de
studentikoze prijs van slechts 7EUR. Het lijkt alweer een
knaller van een evenement te zijn. De pinten worden naar het
hoofd gesmeten voor slechts 1EUR/st. (Excuseer? JA ECHT!).
En laat ons nu per ongeluk ook verklappen dat de Romeo’s
ook van de partij zullen zijn. Kortom, een niet te missen
feestje dus.
Tot binnenkort
Groetjes jullie Praeses
Ann-Sophie
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In de week van de liefde begint het academisch jaar weer op
volle toeren te draaien. De meesten zijn nog altijd niet
bekomen van tijdens de week (of het nu blok, examens of een
casual weekdag is) dag in dag uit in Overpoort-City te
vertoeven en hierbij maar al te vaak te diep in het glas te
kijken, of ze moeten er weer aan beginnen. Niet gevreesd 1ste
jaars, de eerste week is toch niet interessant genoeg om er
iets van aandacht aan te besteden. Neem dus gerust de tijd
om nog wat meer op jullie positieven te komen. Lang zal dit
echter niet duren, want de Overpoort draait weldra weer heel
wat overuren en de Pere Total trekt na lange tijd opnieuw de
deuren opent. Menig student zal er tot in de vroege uurtjes
vertoeven. Even door de ruit glimpen, merken dat de zon al
weer aan de hemel prijkt terwijl andere studenten door de
Overpoortstraat racen om op tijd te geraken in hun les. De
enige bedenking die iedereen dan maakt, is: “Was ik maar
ook zo’n voorbeeldig student. Dju toch !”
Maar we zijn ook leergierige beesten, want zo hoort dat aan
de universiteit, en daarom kijken we met volle moed uit naar
de nieuwe uitdagingen van het nieuwe semester. Voor de ene
voor de 3de keer een vak volgen, voor de ander een stage, dan
nog een ander studeert af. Alvast mijn innige deelneming aan
onze masterstudenten die het ongeluk hebben om af te
studeren. Het einde komt eraan met rasse schreden, gedaan
met het wilde studentenleven, tijd voor het saaie leven als
grijze werkmens.
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We kunnen uren palaveren over zulke dingen, voor ieder van
ons komt de dag. Och ja, de tijd staat niet stil. Maar we
kunnen er toch maar het best van blijven genieten. Wie had
gedacht dat Lombrosiana al 60 jaar bestond?( Behalve het
praesidium van vorig jaar dan.) Om die eeuwigheid te vieren
voorzien we tal van activiteiten die verderop uitgebreid
besproken worden. Het meest uitkijken doen we toch naar
ons prestigieus galabal dat plaatsvindt op 24 februari! Een
ideaal moment om de tijd opnieuw even stil te zetten me
dunkt. Ooit al eens een prof in zijn minder natuurlijke habitat
(id est het auditorium) willen zien? Laat ons dan ook
onthullen dat enkele professoren en menig assistent komen
meegenieten van onze heerlijke champagne en lekkernijen.
Dit wilt toch niemand missen?
Vele criminele groeten van de grootste crimineel van het
land.
Ik.
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Een goede 60 jaar geleden, op 24 januari 1957, besloten
Wilfried Beck, Frans Bouckaert en Jos Van Overstraeten een
studentenvereniging op te richten.
Nu, 60 jaar later, is Lombrosiana nog altijd een reden om
samen te komen, samen te feesten, samen te genieten van
het leven! En die traditie zetten wij maar al te graag verder.
Na de lastige examenperiode te hebben overleefd, is het tijd
voor een week vol rood en wit, een week vol eten, drinken,
muziek, vrienden en feest. Onze lustrumweek! Maak jullie
borst maar al nat want wij vieren samen Lombrosiana's
zestigste verjaardag, en dat doen we in stijl.
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Quiz
We gaan van start op maandag 20/02 met een aartsmoeilijke
quiz.
Tijd om te laten zien hoe het met jullie algemene kennis
gesteld is. De groep die zich het meest kan bewijzen met hun
intelligentie, krijgt een mooie prijs. Daarnaast verwennen we
de beste drinkers met een bierprijs die wordt geschonken
door beerselect. Een groep bestaat uit minimum 3 personen
en maximum 5 personen. Per deelnemer is het slechts 2 euro.
Om in te schrijven stuur je een mail naar
cultuur@lombrosiana.be, met de vermelding van je teamnaam en de naam van de bijhorende teamleden.
Om 19u30 troepen we allemaal samen in de Therminal. Het
startschot wordt gegeven om 20u, kom dus zeker op tijd!
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Tour De Frans clubavond
Traditiegetrouw houden we op dinsdag een clubavond, al
doen we het deze keer anders dan gewoonlijk. Speciaal voor
onze Lustrumweek organiseren we onze eigenste Tour de
France.
Je mag opgelucht ademhalen want zelf zal je niet op een fiets
hoeven kruipen, noch zal je jezelf in het zweet moeten
werken. Wel kan je met de gele trui aan de haal gaan. Het
enige wat wij van jullie verwachten is een sterke maag en een
goede hefarm om alle pintjes de baas te kunnen. Geef nu zelf
toe, dat is toch niet te veel gevraagd?
Deze unieke kans wordt geboden aan slechts 15 à 20
deelnemers, wees er dus snel bij!
Voor de studentikoze prijs van slecht 6 euro krijgen jullie
maar liefst 5 pintjes. Shotjes worden jullie naar het hoofd
gesmeten voor slechts 2 euro. Ga je liever de zware kant op?
Geniet dan van een stevige Leffe aan de fijne prijs van 2,5
euro.
Durf jij het op te nemen tegen onze gevorderde 'coureurs'?
Kom ons dan op dinsdag 21/02 vervoegen in de Amber
(tegenover de Blandijn) om 21u en laat zien of jullie ons de
baas kunnen!
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Spaghettiavond
'En toen verdeelde Jezus de borden spaghetti onder de
studenten...'
Geen feestje zonder drank, geen drank zonder een goed
'coucheke'.
Op woensdag 22/02 werken de leden van Lombrosiana zich in
bloed, zweet en tranen om jullie, studenten, 's avonds in de
Therminal vanaf 18u te kunnen voorzien van een bord
heerlijke spaghetti Bolognaise. We dompelen ons onder in de
Italiaanse eetcultuur onder de filosofie van Hakuna Mapasta.
No worries, only spaghetti! Voor deze smakelijke avond
betaal je 7 euro, waar je 3 bonnetjes voor krijgt. Elk bonnetje
is een bord spaghetti of een drankje waard. Kies en mix er dus
zelf op los. Vanaf 21u30 is het echter niet meer mogelijk om
binnen te komen en mee te genieten van deze voordelige
studentenavond, kom dus zeker niet te laat. Inschrijven is
mogelijk door een mailtje te sturen naar
praeses@lombrosiana.be met vermelding van jouw naam.
Buon appetito!
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Ochtendcantus
Donderdag 23/02 organiseren we een ochtendcantus. Met
spijt in het hart moeten we meedelen dat deze enkel
toegankelijk is voor gedoopte leden.
Ben je getriggerd door al onze fantastische feestjes en
evenementen? Aarzel dan niet om jullie volgend jaar bij ons
te laten dopen en geniet mee van al onze stevige
ontspanningsmogelijkheden.
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Galabal
Dames, haal jullie mooiste kleedjes uit de kast; heren,
verschijn strak in 't pak en bezorg de vrouwen rode wangen
met jullie beste dansmoves, want onze Lustrumweek sluiten
we op vrijdag 24/02 af met een hautaine galabal in Le Bateau
(Muinkkaai 1, 9000 Gent). De laatste tickets zijn te verkrijgen
bij de leden van het praesidium aan de zachte prijs van 12
euro. Voor zij die nog zouden twijfelen, ook aan de kassa
kunnen jullie nog tickets verkrijgen aan een iets minder
zachte prijs van 15 euro.
Breng jullie vrienden, neven, nichten, ouders, grootouders,
schoonouders, betovergrootouders mee en feest met ons op
de beats van de bescheiden DJ's Fontaine, An & Herrik (jullie
welbekend als dé beste DJ's van Overpoortcity), Carry On,
Tron Javolta & Samuel.
We smijten onze deuren open om 22u, helemaal klaar om
met jullie uit de bol te gaan!

18

19

20/2
21/2
22/2
23/2
24/2
28/2
01/03
07/03
08/03
14/03
21/03
24/03
28/03
18/04
14/04
02/05
03/05
09/04

Quiz
Tour De France
Spaghetti-avond
Ochtendcantus
GALABAL
Clubavond
Debat
Clubavond
Openingsfuif
Clubavond
Battleshots Clubavond
Oud-leden, familie &
vriendjescantus
Clubavond
Feestje Pere + Gratis vat
Shotjesclubavond
Clubavond
Ontgroeningscantus
Vat Amber
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Dit jaar organiseert Lombrosiana opnieuw een debat. Het
onderwerp waar onze sprekers hun mening over zullen geven
is 'Illegaal verkregen bewijsmateriaal moet toelaatbaar zijn in
strafzaken'.
Het panel ziet er als volgt uit:
-Moderator: Professor Jelle Janssens (UGent - vakgroep
Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht)
-Prof. Dr. Wendy de Bondt:
Professor bijzonder strafrecht, rechten van het kind en
Europees strafrechtelijk beleid aan de UGent.
-Prof. Dr. Philip Treast:
Advocaat en buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden
strafrecht en strafvordering.
-Prof Dr. Gert Vermeulen:
Professor (Europees en internationaal) strafrecht,
buitengewoon hoogleraar internationaal bewijsrecht
(Universiteit Maastricht) en directeur van het IRCP.
-Joris Van Cauter:
Advocaat, voornamelijk actief in het strafrecht; behandelt
vaak grote en mediagevoelige dossiers.
Het debat gaat door op 1 maart 2017 om 19u30. Dit vindt
plaats in Auditorium D van de Faculteit Letteren en
21

Wijsbegeerte, campus boekentoren (Blandijnberg 2, 9000
Gent). De dichtsbijzijnde parkeergelegenheid is de parking
onder het Sint-Pietersplein.
Alvast tot dan!
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De Leidse gifmengster
SWANENBURG, Maria Catharina, vooral bekend als Goeie Mie
of de Leidse gifmengster (geb. Leiden 9-9-1839 – gest.
Gorinchem 11-4-1915). Dochter van Clemens Swanenburg
(1810-1882), textielarbeider, en Johanna Dingjan (1810-1882).
Maria Swanenburg trouwde op 13-5-1868 in Leiden met
Johannes van der Linden (1844-1898), fabrieksarbeider; dit
huwelijk werd ontbonden op 29-1-1886. Uit eerdere relaties
werden 1 zoon en 2 dochters geboren, uit haar huwelijk 4
zoons en 3 dochters. Maria Catharina (Mie) Swanenburg werd
geboren op de Leidse Oostdwarsgracht, in een gezin met
twaalf kinderen, waarvan er zes op jonge leeftijd stierven en
één levenloos werd geboren. Later woonde het gezin in de
Rijneveststeeg. Zij leefde een armoedig bestaan. Haar vader
gaf alles wat hij verdiende uit aan drank. Mie leverde een
bijdrage aan het gezinsinkomen door kousen te breien, uit
wassen te gaan of op kinderen te passen.
Op 13 mei 1868 trouwde Mie Swanenburg met Johannes van
der Linden, fabrieksarbeider bij de Grofsmederij. Bij haar
huwelijk bracht Swanenburg één kind mee: Arie werd
gewettigd als zoon van Van der Linden; twee voorechtelijke
kinderen waren al overleden. Het paar kreeg nog zeven
kinderen, van wie alleen Maria Catharina en Leonard in leven
bleven. Achtereenvolgens woonde het gezin in de Gortestraat,
de Haverstraat, de Groenesteeg en ten slotte op Singelstraat
16 – de armste wijken van Leiden. Mie werkte als wasvrouw
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en stond bekend als de behulpzame buurvrouw die vaak op
kinderen en zieken paste. Vandaar haar bijnaam ‘Goeie Mie’.
Rond 1880 begon Mie Swanenburg met het stelselmatig
vergiftigen van haar buurtgenoten en familieleden. Door haar
grote hulpvaardigheid bleef dit onopgemerkt. Ze was ook
behulpzaam bij het sluiten van begrafenisverzekeringen bij
verschillende fondsen – waaronder Maatschappij Tot Voorzorg
en De Nederlanden. Ook sloot ze verzekeringen af zonder dat
de betrokkenen dit wisten. Zij vergiftigde zo’n honderd
mensen met arsenicumpoeder dat ze als middel tegen
wandluis kocht bij drogisterij De Ruyter.
Haar laatste moord pleegde ‘Goeie Mie’ op 8 december 1883.
Toen drie leden van het gezin Frankhuizen tegelijkertijd
overleden, ontstond argwaan. Heel- en verloskundige J.L.A.
Desertine, belast met de lijkschouwing, deed op 14 december
aangifte bij de politie, waarna een onderzoek werd ingesteld
door inspecteurs Rinze Pronk en Ernst Henri Grefe. Een dag
later, op 15 december, werd Mie Swanenburg gearresteerd.
De drie lijken van de familie Frankhuizen werden meteen
onderzocht en nog dertien lijken – waaronder die van Mie’s
ouders en andere familieleden – werden opgegraven. Een
uitvoerig buurtonderzoek volgde. In Leiden gonsde het op dat
moment van de geruchten over Mie. Enkele dagen na haar
arrestatie bekende Swanenburg de moord op de familie
Frankhuizen en op 18 december werd zij overgeplaatst naar
het huis van bewaring in Den Haag.
Het gerechtelijk onderzoek naar de praktijken van Mie
Swanenburg, dat zich uitstrekt over meer dan negentig
verdachte sterfgevallen, duurde ruim anderhalf jaar. Op 23 en
24 april 1885 vond de behandeling van de strafzaak plaats
voor het Gerechtshof in Den Haag. De zadzdzdzefak kreeg veel
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nationale en internationale aandacht van de media. Er ging
een gesmoorde kreet van afgrijzen door de zaal toen
Swanenburg naar de beklaagdenbank werd geleid. Zelfs haar
advocaat C.A. Vaillant vond dat er ‘nooit een groter onmens in
de beschuldigdenbank [had gezeten’.
Wel twijfelde hij aan de toerekeningsvatbaarheid van de
beklaagde. Hij noemde haar een ‘psychisch anomalie’, een
‘erreur de la nature’ (vergissing van de natuur). Het medisch
rapport over de gemoedstoestand van de beklaagde, gemaakt
in opdracht van de recht van instructie, wees echter uit dat de
beklaagde had gehandeld ‘in volle bezit van haar
verstandelijke vermogens’. Swanenburg sprak geen woord van
berouw in de rechtbank, slechts een vraag in haar eigen
belang: ‘Asjeblieft een genadige straf’.
Swanenburg werd op 1 mei 1885 veroordeeld tot levenslange
tuchthuisstraf. Drie gifmoorden waren bewezen, maar
waarschijnlijk heeft ze geprobeerd in totaal 102 mensen te
vergiftigen – 45 zijn ernstig ziek geworden, 27 zijn overleden.
De strafzaak leidde ook tot een verzekeringszaak: de
verzekeringsmaatschappijen wilden het geld terug dat ze aan
Swanenburg hadden uitgekeerd. Aangezien zij moord niet in
hun polis hadden uitgesloten, werden zij in het ongelijk
gesteld. Swanenburg heeft verder gezwegen en haar motief
voor de moorden is dan ook nooit helemaal duidelijk
geworden. Aanvankelijk lijkt geldzucht haar drijfveer te zijn
geweest, maar na verloop van tijd bleek dat ze op grote schaal
doorging zonder er financieel voordeel bij te hebben. Ze deed
namelijk niks met het geld dat ze binnenhaalde. Vermoedelijk
heeft een gevoel van machtswellust meegespeeld: zij kon
ingrijpen in leven en dood.
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Op 2 juli 1885 werd ‘Goeie Mie’ overgebracht naar de
gevangenis voor vrouwen in s-Hertogenbosch. Niet veel later,
op 29 december, werd het huwelijk tussen haar en Van der
Linden ontbonden. Op 8 maart 1887 werd ze overgeplaatst
naar de vrouwengevangenis in Gorinchem. Vanuit deze
gevangenis probeerde ze nog verschillende keren tevergeefs
gratie of revisie te krijgen.
Ze stierf op 11 april 1915 na een langdurige ziekte in de
vrouwengevangenis van Gorinchem. Maria Swanenburg werd
begraven op de katholieke begraafplaats in Gorinchem.
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De cursusgoden zijn ons dit semester minder goed gezind. De
eerstejaars kunnen het boek voor het vak Biologische
Antropologie via ons verkrijgen. Voor de derdejaars is dit de
cursus voor Deontologie. Het systeem blijft echter hetzelfde:
bestel jouw benodigde boeken via de website
http://www.lombrosiana.be/studie-boekenverkoop.htm en
haal ze op de voorziene dagen op in de kelder van de
Universiteitsstraat.
Meer details worden meegedeeld via de verscheidene
Facebook-groepen of via de website van Lombrosiana zelf.

Jullie cursusverantwoordelijken
Axelle & Lore
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