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Voorwoord
Beste criminologen en sympathisanten
Jullie scriptoren waren er even tussenuit. Shame on us.
Maar niet getreurd, wij zijn terug. En hoe!
In deze editie van het Schavotje halen wij ruimschoots onze schade in.
Geniet van onze fotocollages van de voorbije evenementen en maak kennis
met ons nieuw praesidium. Wij kunnen alvast zeggen dat wij er nog een jaartje
bovenop doen als jullie scriptoren. Werkpunt nummer 1: meer dan vier Schavotjes binnen één academiejaar publiceren.
Verder wensen wij jullie ook alle succes met de komende examens. Laat de
moed niet in de schoenen zakken, ze zijn zo voorbij. Daarna is het met volle
teugen genieten van een welverdiende vakantie, al dan niet met een kort
blok-intermezzo. Geef toe, drie maanden op uw lui gat zitten zou te veel van
het goeie zijn hé! Denk hierbij opnieuw aan de talloze samenvattingen en
voorbeeldvragen op het forum van Lombrosiana, dan lukt het sowieso met
twee vingers in de neus.
Literaire groeten
Jullie scriptoren
Silke Goessens en Bo De Clercq
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Praeses dixit
Beste studenten
Het academiejaar zit er bijna op zodus loopt ook het jaar van Lombrosiana ten einde.
Op donderdag 3 mei werden onze schachtjes ontgroend tijdens een toffe namiddag en
tijdens de cantus werden de linten overgedragen naar het nieuwe praesidium. Sinds
die dag/nacht kan ik mij dus met trots jullie nieuwe praeses noemen. Verder in dit
Schavotje vinden jullie ook de andere leden van mijn geweldige praesidium terug. Ik
kijk alvast uit naar een fantastisch jaar met hen en met jullie.
Maar dat is voor volgende jaar, voor nu resten ons enkel nog de laatste loodjes. De
maand mei betekent traditioneel dat de examens verdacht dicht in de buurt komen.
Ik hoop dat jullie allemaal al flink begonnen zijn met studeren maar dat jullie toch ook
allemaal nog een beetje van de laatste rust kunnen genieten. Surf allemaal eens naar
lombrosiana.be voor handige samenvattingen en tips. Verder wens ik jullie allemaal
goede examens, fantastische resultaten en daarna een nog meer fantastische vakantie
toe!
Heel veel lieve groetjes
Jullie kersverse praeses
Lore Van de Velde
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Galabal
Dit jaar organiseerde Lombrosiana weer een knaller van een Galabal.
Gehuld in het thema casino werd gretig gedanst en gedronken. Ook de
afterparty in de Pere Total, met boterkoeken naar goede gewoonte, was
er eentje om trots op te zijn!
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Bierbowling
Er werd weer beduidend goed gespeeld en gedronken. Kortom, de befaamde
bierbowl was opnieuw een groot succes en een dik feest. De kotsemmers
bleven onaangeroerd en maar de helft van het praesidium kroop op handen
en voeten naar huis. Meer van dat! Bedankt aan de sportverantwoordelijken
om deze sportieve activiteit elk jaar opnieuw te organiseren. Dat is wat
anders dan toerkes lopen hé!
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Praesidium
Het einde van het academiejaar betekent ook een nieuw praesidium! De oude garde
wordt grotendeels vervangen door kersvers, jong vlees. We beloven er alweer een
knaller van een jaar van te maken. We verwachten jullie talrijke aanwezigheid op onze
leutige feestjes, culturele uitjes en bezoeken volgend academiejaar!

Lore Van de Velde
Geboortejaar: 1997
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Merelbeke

S
E
S
E
A
R
P

Favoriet alcoholische drankje:
Appeljenever met Ice Tea of Blue
Thrill

Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
- Geen nieuwe series beginnen kijken net voor de examens.
- In de bib studeren vind ik zelf heel motiverend (feel free to join).
- Af en toe ‘s avonds iets gaan drinken mag wel eens.
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Een feestje bouwen en mijn geld opdoen.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Pretty Little Liars.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Na het uitgaan 3 uur lang op het kot van een vriendin naast de wc slapen.
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Echt elk feestje en elke activiteit maar misschien toch nog het meeste mijn eerste cantusdeeltje als praeses.
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Kristof Lambrechts
Geboortejaar: 1995
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Kruibeke
Favoriet alcoholische drankje:
Duvel & De Koninck

S

ESE
A
R
P
E
VIC

Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Blijven knallen en op tijd en stond ontspannen.
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Laatste dag samen doorbrengen met familie en beste vrienden en er een goed feestje
van maken.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Marvel & DC Comics series.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Mijn ouders die mij thuis hebben moeten binnendragen na een verjaardagsfeestje.
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Te veel om op te noemen maar zeker het galabal en de bierbowling!
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Thomas Verlee
Geboortejaar: 1998
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Bazel
Favoriet alcoholische drankje:
Pintjes aja!

ULTUUR

IS & C
CRETAR

SE

Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Zet een voetbadje onder je bureau, koel af en je blijft wat langer zitten aan uw bureau.
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Een dure racewagen kopen en 24 uur lang racen op de snelweg.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
BoJack Horseman.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Iemand vroeg of ik de muziek van Queen kende, waarop ik zei: “Ja Purple Rain is mijn
favoriete nummer van hun.”
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Die keer toen we uitgingen en iets te veel pintjes dronken.. Elke keer dus.
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Silke Goessens

Geboortejaar: 1997
Studierichting: Grafimediabeleid
Woonplaats: Erpe-Mere / Gent
Favoriet alcoholische drankje:
Een goed glas rode wijn

TOR

SCRIP
&
G
N
I
PENN

Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Studeer samen met vrienden, zo motiveer je elkaar. (Effectief studeren hé! Niet elk uur
samen iets gaan eten of constant elkaar afleiden).
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Al mijn vrienden uitnodigen en er een stevig laatste feestje van maken.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Friends of Harry Potter.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Op mijn 1e werkdag van een trapje vallen waardoor heel het scherm van de IPad, die
rond mijn arm hing, gebarsten was. Oeps. Ik durfde (bijna) niet meer teruggaan. Mijn
vriend was daar assistent manager, nog schaamtelijker om dat aan uw lief die qua
functie boven u staat te gaan verkondigen...
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Ondertussen al zo veel mooie herinneringen. 1e bachelorweekend en onze galabals vind
ik altijd de max!

14

‘t Schavotje 2017-2018

Mei

Bo De Clercq
Geboortejaar: 1997
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Hansbeke
Favoriet alcoholische drankje:
Kriek & witte wijntjes

R
O
T
P
I
R
C
S
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Neem een puppy, dan moét je wel ontspannen!
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Gezellig met al mijn vrienden en familie de hele dag eten en drinken.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Harry Potter, no discuss.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Aan de inkomhal van de faculteit Rechten en Criminologie had het VRG haar standje opgezet voor ikweetnietwelkereclamestuntnuweer. Ik kwam de trap afgewandeld, maar miste
een trede. En donderde voor een volle inkomhal van de trap de grond op. Rooie kaken
gegarandeerd. En een zeer achterwerk ook.
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
De openingsfuif van vorig jaar met een heuse cava-stand. Tijdens het happy hour kreeg je
bij aankoop van 1 fles, een 2e gratis. Dat wouden Lore en ik natuurlijk niet zomaar aan ons
voorbij laten gaan. Elk met twee flessen in de hand, gingen we de avond tegemoet. Of ik
mij écht veel herinner die avond, is nog maar de vraag. Maar dat het een en al amusement
was, dat was zeker!

		

Mei

‘t Schavotje 2017-2018

15

Janos Descheemaeker
Geboortejaar: 1996
Studierichting: Toegepaste Informatica
Woonplaats: Brakel
Favoriet alcoholische drankje:
Duvel

MMER
HTENTE

SCHAC

& WEB

Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Doe niet zoals mij, en leer (of op zijn minst een poging tot) het hele semester niet in 1
week.
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Alle dingen die slecht voor je zijn, je gaat toch al dood.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Westworld seizoen 1 momenteel, zodat ik terug mee ben wanneer seizoen 2 start.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Op café in slaap vallen en pas om 8 uur ‘s ochtends wakker worden en dus de cafébaas uit
zijn bed moeten halen zodat ik naar het mijne kon strompelen.
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Al de herinneringen die ik niet meer heb, die zullen de mooiste zijn.
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Iria Verbeke

Geboortejaar: 1998
Studierichting: Psychologie
Woonplaats: Sint-Niklaas

Favoriet alcoholische drankje:
Classy g&t of van die goedkope wijn uit
een brik.

R
P
&
N
E
ZED
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
- Plan een evenement na de examens in waar je naar uit kunt kijken en tel de dagen af.
- Limiteer u tot maximum 1 film per dag!
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Op een jacht gaan feesten met mijn beste vrienden.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Lord of The Rings.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Het moment dat ik eigenlijk een papier moest afgeven aan een meneer maar ik dacht dat
die man zijn hand uitstak om mij een hand te geven.
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Cantus!
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Jarno Van der
Haegen

Geboortejaar: 1999
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Lierde

Favoriet alcoholische drankje:
Scotch single malt whisky met ne goeien turf!

CANTOR
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Tips voor examens vraagt ge best niet aan mij..
Ik zou zeggen, zorg dat je op tijd begint en uw series al lang hebt uitgekeken.
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Nog 1 keer goed feesten met mijn maten ahja!
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Lost, the 100 en Harry Potter.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Het moment wanneer ik na een homeparty bij een kameraad, met mijn zatte kloten, in zijn
gang stond te pissen wanneer plots zijn ouders thuiskwamen..
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Lombrosiana is gewoon één en al plezier!
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Heleen Delerue

Geboortejaar: 1999
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Beveren-Yzer

Favoriet alcoholische drankje:
Hoegaarden Rosé & Papegaei

CURSUS
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Schakel je internet uit (alhoewel ik dan altijd dat stomme spelletje speel met die dino die
over de cactussen moet springen).
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Alles wat niet mag.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
The Good Doctor.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Ben ooit eens uit de trein gevallen, vraag me niet hoe.
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Weggaan met Lombro is telkens fantastisch, maar de bierbowling, het galabal en de cantussen zijn echt wel toppers!
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Larissa Windey

Geboortejaar: 1998
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Grimbergen/Vilvoorde
Favoriet alcoholische drankje:
Bruine rum/Whisky cola

R
U
U
T
L
U
C
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Positief blijven, blijven gaan en op tijd ontspannen!
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Skydiven en een groot feest geven voor al mijn vrienden.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Suits.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Het moment dat ik iets te veel gedronken had en voor de deurmat op mijn kot belandde
omdat de sleutel van mijn kot nog in mijn jas zat die bij een vriend lag.
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Bierbowling, altijd een super activiteit!
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Elena Llamas
Bravos

Geboortejaar: 1997
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Dilbeek

Favoriet alcoholische drankje:
Pina Colada

PR
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Begin op tijd en hou alles wat deftig bij (doe ik meestal zelf ook niet...) en zeker ook ontspannen!
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Al mijn geld op doen en een feestje houden met mijn beste vrienden.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Harry Potter uiteraard.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Toen ik mijn derde gsm op minder dan een jaar tijd (om verschillende redenen) in de hudo
(wc op kamp aka put in de grond) op kamp liet vallen..
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Als ik iets moet kiezen, worden het de leuke momenten op skireis en de bierbowling.

		

Mei

‘t Schavotje 2017-2018

21

Lies Goorden
Geboortejaar: 1999
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Wommelgem
Favoriet alcoholische drankje:
Rode wijn en bier!

FEEST
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
- Probeer alles goed bij te houden.
- Begin op tijd!!!
- Neem voldoende ontspanning.
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Ergens ver weg op een mooi strandje gaan zitten met mijn beste vrienden en gezellig drinken zodat het uitloopt in een fataal feestje.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Harry Potter/The 100.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Tijdens een avondje uit ben ik met mijn vrienden goed zat een karaoke bar binnen gewandeld en toen ben ik beginnen te zingen. Vervolgens werd de microfoon meteen uit mijn
handen getrokken...
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Elk feestje was een mooie herinnering, maar vooral de bierbowling was een topper!
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Bauke De Bie
Geboortejaar: 1999
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Herentals
Favoriet alcoholische drankje:
Pina Colada

FEEST
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Hou alles doorheen het jaar goed bij zodat je tijdens de blok geen nieuwe delen in de cursus ontdekt! En blijf ten allen tijde rustig, want stressen maakt het alleen maar erger.
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Feestje bouwen en al mijn geld op doen!
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Casa de Papel.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Kent ge die foto’s op facebook met eenhoorns en als ge er op drukt er blijkbaar geluid
achter staat? Awel ik had dat dus voor in een volle aula bij Sociologie. Neen, het was geen
tof muziekske, maar seksgeluidjes...
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Elk moment met de Lombro is fantastich, maar de cantussen zijn wel echt genieten.
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Ilja Visser
Geboortejaar: 1994
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Gent
Favoriet alcoholische drankje:
Straffe Hendrik Tripel

SPORT
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Op tijd beginnen. Samen studeren motiveert!
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
Een grote barbeque organiseren voor al mijn familie en vrienden.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Planet Earth.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Toen ik dacht dat mijn vader voor de grap naar huis aan het ‘prankcallen’ was en ik (twee
keer) zei dat hij niet zo kinderachtig moest doen en ophing, maar achteraf dit een collega

van hem bleek te zijn met een gekke stem.

Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Enkel mooie tijden beleefd. Maar vooral de sportevenementen natuurlijk.
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Ylja Van den Boom
Geboortejaar: 1996
Studierichting: Criminologie
Woonplaats: Gent
Favoriet alcoholische drankje:
Ik drink eigenlijk echt alles. Maar toch
blijft wijn favoriet. En natuurlijk Tequila,
want: Ylja Tequila!

SPORT
Welke tip(s) voor de aankomende examens zou je meegeven aan de studenten?
Begin op tijd, ik vind in de bieb leren heel fijn! Doorzetten en onthouden: ‘Meer dan je
best kun je niet doen!’ Maar neem ook genoeg ontspanning anders word je gek!
Als je nog 1 dag te leven had, wat zou je dan doen?
De dag doorbrengen met de mensen van wie ik hou en veel drankjes drinken en goede
gesprekken houden.
Als ik een film- of seriemarathon zou doen, dan zou ik kijken naar ...
Harry Potter, always.
Wat was het schaamtelijke moment in je leven?
Toen ik hier net woonde (als Nederlandse) was er wel eens een taalbarrière. Tot ik in de
Pere Total bij de toiletten aan het wachten was en een gast ook. Toen ik vroeg of hij niet
gewoon bij de pisbakken kon gaan want ik moest nodig, kreeg ik niet echt antwoord. Toen
zei ik: ‘moet je poepen ofzo’. Waarop hij me aankeek en zei: ‘is goed’ en hij trok me zo mee
het hokje in. Kleine paniekaanval kreeg ik toen wel (ik heb mezelf gered).
Wat is je mooiste en/of beste herinnering binnen Lombrosiana?
Ik geniet van ieder moment bij Lombro, maar de cantussen blijven altijd geweldig!
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Wist je dat?
Wist je dat:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

		

We bijna een voltallig nieuw praesidium zijn? Slechts 5 praesidiumleden waren
vorig jaar ook deel van het praesidium. Kom ons volgend jaar leren kennen!
Lombrosiana dit jaar 61 jaar bestond?
Alle schachten enkele weken geleden hun ontgroening hebben doorgaan en nu
allemaal trotse commilitones of praesidiumleden genoemd mogen worden?
Er dit jaar 3 praesidiumleden hun 3e jaar in het praesidium tegemoet gaan? Waaronder onze Lorelei, die haar volledig gaat inzetten als praeses van Lombrosiana en
wij, de 2 scriptoren, die hun 3e jaar tegemoet gaan als keizer Scriptoren.
Wist je dat enkele van onze leden dit jaar afstuderen, waaronder Vincent De
Meyer (pro zeden), Irina Ragozina (pro zeden) , Ingrid Jacobs (pro senior) en Kaat
Van Houdt (commilito)?
Er enkele interessante series bestaan voor de Criminologen in spé, waaronder
Mindhunter.
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Stamcafés
Pere Total

Overpoortstraat 17
9000 Gent

Café Amber

Blandijnberg 3
9000 Gent
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Griezelverhalen voor
ettertjes
JOHN WAYNE GACY - DE ÉCHTE KILLER CLOWN

De Amerikaan John Wayne was volgens de mensen rond hem een modelburger. Hij
had alles waar een persoon van droomt: Huisje, tuintje carriére, hij trad op als Pogo de
Clown voor zieke kinderen en zamelde geld in voor goede doelen. Achter dit modelbeeld verschuilde hij verschillende donkere zaken.
John werd als kind mishandeld door zijn vader, die onder andere een drankprobleem
had. Desondanks slaagde hij erin om een succesvolle zakenman te worden. Hij werkte
zich op tot manager van enkele fastfoodrestaurants en begon zijn eigen bouwbedrijf.
Voor hij trouwde kwam hij voor het eerst in aanraking met het gerecht toen hij samen
met wat anderen werd aangehouden wegens een aantal bedrijfsinbraken. Na zijn korte
verblijf in LA verhuisde hij naar Springfield waar hij lid werd van de Jaycees (Internationaal netwerk voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemers en ondernemende
mensen).
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Hij trouwde met Marlynn Myers en verhuisde naar Waterloo, Iowa. Zij behoorde tot de familie die eigenaar was van de KFC fastfoodrestaurants waar
hij werkte, hier kreeg hij de leiding over. Ze kregen samen een dochter en een
zoon. In 1968, toen zijn 2e kind net geboren was, begonnen de 1e verdachte
omstandigheden in zijn zogenaamde perfecte leven.
Hij werd beschuldigd van seksueel misbruik van een 16-jarige, Donald Voorhees. John was onderweg naar huis in 1968 waar hij Voorhees tegenkwam. Hij
nodigde de jongen bij hem thuis uit waarna hij de jongen dronken begon te
voeren. Ze waren helemaal alleen thuis aangezien zijn vrouw nog in het ziekenhuis lag te bekomen van de bevalling van hun 2e kind. Als de jongen genoeg
alcohol op had, begonnen ze over seks te praten waar orale seks op volgde. Na
dit voorval probeerde John de jongen nog om te kopen en te bedreigen maar
dit hield niks uit. De jongen ging later naar de politie waar hij alles vertelde. John werd aangehouden voor sodomie. Tijdens zijn proces kwamen nog
verschillende jongens naar voren die gelijkaardige dingen beweerden. Door
al deze verdachte zaken volgde er een veroordeling van 10 jaar en vroeg zijn
vrouw een echtscheiding aan en nam ze zijn kinderen met haar mee.

John Wayne Gace met voormalige first lady Rosalynn Carter
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Nog geen 2 jaar later, 16 maanden om precies te zijn, kwam Wayne voorwaardelijk vrij en ‘herpakte’ hij zich. Hij hertrouwde met de gescheiden Carole Hoff
in 1972. In zijn vrije tijd begon hij zijn clownskostuum aan te trekken als Pogo,
een grappige vrolijke clown die zieke kindjes hun zorgen moest laten vergeten.
Hij werd actief voor de Democratische partij en ontmoette zelfs de toenmalige
first lady, Rosalynn Carter. Niemand wist dat er onder het kostuum en de kilo’s
smink een genadeloze moordenaar zat die tussen 1972 en 1978 minstens 33
slachtoffers verkrachtte en vermoordde.

Hij lokte de slachtoffers bij hem thuis in Norwoor park met als smoes dat hij
hulp nodig had bij wetenschappelijke experimenten of een of ander klusje.
Hiervoor zou hij hun 50 dollar in de plaats geven. Eenmaal thuis gearriveerd,
gaf hij hen alcohol en moesten ze handboeien aandoen voor een zogezegd
trucje. Daarna begon zijn sadistisch spelletje dat eindigde met hun dood. Gacy
wurgde hen (Buiten zijn 1e slachtoffer, dat hij doodstak) en liet daarna de
lichamen verdwijnen in de kruipkelder onder zijn huis, in een graf in zijn tuin of
in een rivier.
Dit spelletje ging door tot hij een fout maakte in december 1978. Een apotheker in de buurt hoorde hem zijn 15-jarig hulpje een ‘klusje’ aanbieden. De
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jongen vertelde ook zijn moeder over het aanbod, net voor hij verdween.
De apotheker leidde de politie dus naar Gacy. Gacy werd ondervraagd waarna
ze thuis eens mochten kijken. Over de jongen in kwestie werd niks gevonden
maar wel persoonlijke eigendommen die afkomstig waren van verdwenen jongens en een fotobonnetje van de apotheek waar hij gewerkt had.

Het vermoeden werd steeds groter en groter, enkel het hard bewijs ontbrak.
Hierdoor werd besloten om de man onder 24-uurs observatie te nemen. Dit
zorgde bij John voor veel spanningen en bizarre confrontaties. Hij nodigde het
observatieteam bij hem thuis uit voor een etentje, hier roken de agenten een
vreemde geur in het huis, die ze later herkenden als de geur die ook in een
mortuarium hangt. Hij deed ook enkele rare uitspraken als “You know a clown
can get away with murder.”
Eind 1978 reed John langs vrienden om afscheid te nemen, hierbij gaf hij een
vriend een zakje hasj. Het team vreesde dat de man onder de druk aan het
bezwijken was en zelfmoord wilde plegen. Na het afscheid reed hij naar zijn
advocaat waar hij de hele nacht bleef. Hier bekende hij 33 moorden te hebben
gepleegd, waarvan de eersten al in januari 1972. De politie pakte Gacy tijdelijk
op voor het bezit van Hasj waarna ze een huiszoekingsbevel mochten uitvoeren. Tijdens dze huiszoeking werden in de kruipruimte onder John zijn huis al
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snel menselijke resten gevonden.
Daarmee geconfronteerd, legde Gacy een bekennende verklaring af. Hij gaf toe
dat hij de jongen die ze zochtten had vermoord en in een rivier had gedumpt.
De jongen zijn lichaam werd pas in april 1979 gevonden.
Veel van zijn slachtoffers hun vermissingen vielen niet op doordat velen van
hen thuis waren weggelopen of een zwervend bestaan leidden. Gacy zelf vond
de jongens uitschot en vond dat hij de wereld een dienst had bewezen door
hen te vermoorden
.

Hij bekende alles en werd op 22 december 1978 opgepakt. Hij heeft in totaal
33 moorden gepleegd op jongens, niet ouder dan 22. Wat later werd hij ter
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dood veroordeeld en na 14 jaar in de dodencel met een dodelijke injectie om
het leven gebracht in 1994. Van 6 van zijn slachtoffers is zoveel jaar later nogsteeds niet geweten wie ze waren..
Weetjes over John Wayne Gacy:
•
•
•
•
•
•

•
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Tijdens de duistere praktijken was hij nooit verkleed als clown.
De clown Pennywise uit het boek van Stephen King waar de film IT uit
voortkwam, is gebaseerd op Gacys gruwelijke praktijken.
De Amerikaanse serie Prison Break is voor een deel opgenomen in de cel
van John Wayne Gacy.
In American Horror Story: Hotel komt de geest van John Wayne Gacy naar
voor.
De voormalige keyboardspeler van Marilyn Manson zijn artiestennaam
was een verwijzing naar Gacy, nl. Madonna Wayne Gacy.
Gacy blijkt medeverantwoordelijk voor de verkiezingsnederlaag van president Carter. Cater deed het niet al te goed in de peilingen. Een foto waar
John Wayne Gace samen met de first lady staat afgebeeld deed de campagne ook alles behalve goed.
In 2006 was de moordenaar te zien in South park, samen met Ted Bundy
en Jeffrey Dahmer (Zijn verhaal stond in 1 van de vorige edities van het
Schavotje!)
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Bloktips
Enkele bloktips om je examens levend en wel door te komen:
1. Maak een overzichtelijk schema. Niet te uitgebreid maar gewoon
afhankelijk van het vak een schema per hoofdstuk of een overzichtelijk
schema van heel het vak. Dit maakt het je makkelijker om de cursus te
begrijpen, verbanden te zien en inzichten te snappen.
2. Beloon jezelf. Dit kan je op verschillende manieren doen. Na enkele uren
1(!!! Geen 2 of meer) afleveringen van je serie kijken. Na elk hoofdstuk
een koekje nemen enzovoort.
3. Drink voldoende water! Het geeft je energie en bevordert je concentratie.
4. Herhaal je leerstof genoeg. Idealiter herhaal je je leerstof 3x voor het
examen.
5. Begin bij je inhoudstafel. Voor veel vakken begint het studeren bij het
bekijken van de inhoudstafel. Indien je bij elk hoofdstuk uitleg kan geven,
bevat je al een goede basis. Probeer hierbij per hoofdstuk ook zeker en
vast de sleutelwoorden al te blokken.
6. Maak altijd gebruik van de gegeven powerpoints. Leg deze naast je cursus
bij het studeren. Als je een samenvatting wil maken, begin dan bij de
powerpoint en noteer er dingen bij. Uit de slides alleen al kan je meestal
opmaken wat de prof zelf belangrijk vindt.
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Binairo
Regels

Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels:
1. Elke cel moet een nul of een één bevatten.
2. Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct
onder elkaar worden geplaatst.
3. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten.
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Oplossingen
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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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