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Voorwoord

Beste studenten

Het einde van het academiejaar nadert met rasse schreden en dat wilt zeggen 
dat ook de examens voor de deur staan. Wij herinneren jullie graag nog eens 
aan de mooie samenvattingen en voorbeeldvragen die te raadplegen zijn via 
onze website. Geloof ons nu maar wanneer we zeggen dat deze jullie zeker van 
pas kunnen komen!

Na een tijdje niets van ons te hebben laten horen, stellen wij jullie graag nog  
voor een laatste keer op de hoogte van de recente gebeurtenissen. 
De schachtjes zijn ontgroend en een kersvers praesidium zal voortaan de 
leiding van Lombrosiana overnemen. Aan de samenstelling te zien, belooft 
het volgend jaar opnieuw een knaller van formaat te worden, waarbij we onze 
studentenvereniging, waar we oh zo trots op zijn, naar een nog hoger niveau 
zullen tillen. Ut vivat, crescat et floreat Lombrosiana! 

Succes aan jullie allen tijdens de nakende examenperiode. May the odds be 
ever in your favor. 

Jullie trouwe scriptoren, ook naar volgend jaar toe,
Silke Goessens en Bo De Clercq
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Praeses dixit

Beste studenten, leden van lombrosiana, broeders en zusters

Tijdens het schrijven van dit stukje 2de hands proza zijn we allemaal, mezelf 
incluis, sterk verwikkeld in een zekere premature vorm van examenstress. 
Niets nieuws, we hebben het allen al eens meegemaakt, we worstelen ons er 
wel doorheen.

Wederom eindigt dus een academiejaar en moeten we van een paar onder 
ons afscheid nemen. Zij zullen afstuderen en het academisch wereldje verlaten 
en de saaie wereld van de werkmens betreden. De anderen zullen zich nog 
verder verdiepen in een andere richting. Aan beiden wens ik veel succes en 
plezier. Een welgemeende proficiat is ook op zijn plaats! “applaus weerklinkt”

Maar aan ieder eind komt ook een nieuw begin, dit eind september. Dan 
verwelkomen we met ons allen het vers bloed dat net van het middelbaar 
komt. Het gespuis dat van scholier eindelijk student wordt en ons vergezeld in 
het select clubje van studenten. Niet enkel nieuwe studenten, maar ook een 
nieuwe rector, een nieuwe praeses van het FK en een nieuw praesidium van 
onze lievelingskring – tip: het is niet het VRG! – zal het volgend academiejaar 
aanvatten met een vat vol moed en goesting. 

Zoals ik al zei, stressgevoelens zijn inmiddels in ons jong brein geslopen. Bin-
nen goed 40 dagen – onze lieve Jezus heeft zoveel dagen in de barre woestijn 
doorgebracht - zullen we het begin van de vakantie vieren en vertrekken we op 
reis, feesten, en wat jullie ook allemaal uitsteken als jullie geen schoolverplich-
tingen hebben. 
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Ik wens jullie alvast veel succes met jullie examens en hoop velen van jullie te-
rug te zien in oktober, waar we dan ons eerste van vele Lombrofeesten geven! 

Met vele studentikoze groeten
Bram Taelman
Praeses Lombrosiana 2017-2018
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Voorstelling nieuw 
praesidium

Bram Taelman
Praeses

Leeftijd:  
21 jaar

Hobby’s/interesse:  
Stamcafé & jeugdhuis bezetten, onnozelaar uithangen, 
moppen tappen, cool zijn.

Studierichting:   
1e bachelor Criminologische Wetenschappen
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Axelle Rens
Vice-Praeses

Leeftijd:  
21 jaar

Hobby’s/interesse:  
Rougekes drinken.

Studierichting:   
3e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Kristof Lambrechts
Secretaris

Leeftijd:  
21 jaar

Hobby’s/interesse:  
Op kamp gaan, duveltjes drinken en 
voetballen.

Studierichting:   
1e & 2e bachelor Criminologische We-
tenschappen



12

Silke Goessens
Penning & Scriptor

Leeftijd:  
19 jaar

Hobby’s/interesse:  
Chiro, reizen, iets gaan drinken met 
vrienden, series checken.

Studierichting:   
1e bachelor Grafimediabeleid

Bo De Clercq
Zeden & Scriptor

Leeftijd:  
20 jaar 

Hobby’s/interesse: 
Een glaasje of twee drinken (mogen er 
meer zijn), een hapje dabei, losgehen 
in de Pere, een fervent sporter (in mijn 
dromen) 

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen 
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Janno Camerlinckx
Feest

Leeftijd:  
19 jaar

Hobby’s/interesse:  
Voetbal, lopen, fitnessen, fietsen, pira-
ten drinken in de omgekeerde wereld.

Studierichting:   
1e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Jonas Santens
Feest

Leeftijd:  
20 jaar

Hobby’s/interesse:  
Feesten, drinken, films en series kijken, 
sporten en pokeren.

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen
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Marie Sinneseal
Cultuur

Leeftijd:  
20 jaar

Hobby’s/interesse:  
Leiding geven in de KSA, lopen en gezel-
lig terrasjes doen met vrienden.

Studierichting:   
1e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Sofie Ruysschaert
Cultuur

Leeftijd:  
19 jaar

Hobby’s/interesse:  
Leidster in de KSA, dutjes doen en 
gezellig een drankje drinken met vrien-
den.

Studierichting:   
1e bachelor Criminologische Weten-
schappen
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Hanne Vermeersch
PR

Leeftijd:  
20 jaar

Hobby’s/interesse:  
fitness, paardrijden, cantussen, shop-
pen, zonnebaden, winnen en dansen.

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen

Steffi Demeyer
PR

Leeftijd:  
19 jaar

Hobby’s/interesse:  
fitness, paardrijden, reizen en een beet-
je drinken, beetje dansen.

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen
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Tom De Waele 
Sport

Leeftijd:  
24 jaar

Hobby’s/interesse:  
Pizza eten en voetballen.

Studierichting:   
2e bachelor Toegepaste Jeugdcrimino-
logie

Jolien Van Acker
Sport

Leeftijd:  
20 jaar

Hobby’s/interesse:  
Pizza eten.

Studierichting:   
1e bachelor Toegepaste Jeugdcrimino-
logie 
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Lore Van De Velde
Schachtentemmer

Leeftijd:  
20 jaar 

Hobby’s/interesse: 
Genieten van het leven samen met 
vriendjes en zingen ookal klink ik als 
een gecastreerde kat. 

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen 

Lynn Dobbelaer
Cantor

Leeftijd:  
20 jaar

Hobby’s/interesse:  
Terrasjes doen, vriendjes zien en men-
sen tot vervelens toe cutie noemen.

Studierichting:   
2e & 3e bachelor Criminologische We-
tenschappen
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Lien Janssens
Cursus

Leeftijd:  
19 jaar 

Hobby’s/interesse: 
Concertjes en zomerse terrasjes

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen 

Anne-Laure Meeussen
Cursus

Leeftijd:  
20 jaar 

Hobby’s/interesse: 
Tennis, lopen en cocktailtjes drinken. 

Studierichting:   
2e bachelor Criminologische Weten-
schappen 



19

Janos Descheemaeker
Web

Leeftijd:  
21 jaar 

Hobby’s/interesse: 
Animator zijn, gamen, cantussen, af en 
toe eens een pintje drinken.

Studierichting:   
2e bachelor Toegepaste Informatica

Shana Lannoo
Vast Medewerker

Leeftijd:  
20 jaar 

Hobby’s/interesse: 
Liefde voor wijntjes.

Studierichting:   
3e bachelor Criminologische Weten-
schappen 
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Chayenne Van De Velde
Vast Medewerker

Leeftijd:  
19 jaar 

Hobby’s/interesse: 
Figureren, dutjes doen, drinken , series 
spotten.

Studierichting:   
Sabbatjaar
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Schachtentemmer 
dixit

De tijd van feesten en plezier maken zit er helaas op. Het is tijd voor bittere 
ernst en onze neuzen in de boeken. Ik wens jullie allemaal het beste voor de 
examens! Hopelijk kunnen jullie binnen een dikke maand allemaal genieten 
van een welverdiende vakantie. 
Ik hoop dat jullie allemaal zonder, of met zo weinig mogelijk herexamens in het 
vooruitzicht aan de vakantie kunnen beginnen. En niet getreurd, na de vakan-
tie zijn we weer van de partij met talrijke activiteiten waarbij we jullie hopelijk 
allemaal opnieuw mogen verwelkomen! 

Voor degene die in hun eerste jaar beslist hebben zich niet te laten dopen en 
daar nu een klein beetje spijt van hebben (wat volledig begrijpelijk is natuurlijk 
), volgend jaar is er een nieuwe doop met een nieuwe schachtentemmer (uit 
goeie bron heb ik vernomen dat ze best oke is (a) ) en dus een nieuwe kans! 

Hope to see you there! 
 
Lore Van De Velde
schachtentemmer out 
xoxo
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Griezelverhalen 
voor ettertjes

De Rostov ripper
Andrej Tsjikatilo was een Russische seriemoordenaar.

Het vermoorden, genitaal verminken en opeten van met name jonge kinderen 
en vrouwen bezorgden Andrej Tsjikatilo de bijnaam ‘de Sovjet Hannibal Lec-
ter’ of bekender nog ‘de Rostov ripper’. Hij bekende 56 moorden en noem-
de zichzelf bij zijn veroordeling “een vergissing van de natuur” en een “wild 
beest”, waarschijnlijk in de hoop ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. 
Vijftig moorden werden hem ten laste gelegd, maar van drie moorden werd hij 
vrijgesproken.

In zijn jeugd hoorde hij van zijn moeder het verhaal dat zijn broer door honge-
rige Russische boeren werd vermoord en ter plekke opgegeten. Hoewel Tsji-
katilo hier niet bij was, omdat hij nog niet eens geboren was, zou het verhaal 
hem beïnvloed kunnen hebben. Het is nooit bekend geworden of het verhaal 
over zijn broer op waarheid berust. Wel werd hij geslagen en vernederd door 
zijn moeder, en kampte de familie met het sociale stigma van Tsjikatilo’s vader. 
Deze had namelijk in een Duits krijgsgevangenenkamp opgesloten gezeten, 
waardoor de Sovjetregering hem als een ‘lafaard’ brandmerkte. Tevens werd 
hij vroeger ook gepest door zijn klasgenoten, hij bleek ook impotent te zijn. 
Zijn enige seksuele ervaring deed Tsjikatilo op zijn achttiende op: toen hij een 
dertienjarig vriendinnetje met geweld tegen de grond werkte kreeg hij een 
spontane ejaculatie. Hierdoor zou hij seks onlosmakelijk met geweld kunnen 
zijn gaan associëren. Dit kunnen allemaal redenen zijn waarom Andrej Tsjikatilo 
een van de grootste seriemoordenaars is geworden.

Ondanks zijn seksuele impotentie trouwde Tsjikatilo en kreeg hij zelfs kinderen. 
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Dit deed hij door zijn sperma handmatig bij zijn vrouw in te brengen, daar zij 
hem seksueel niet aantrok. In 1971 slaagde Tsjikatilo voor een cursus Russische 
literatuur en ging aan de slag als leraar. Zijn carrière als leraar mislukte: hij 
werd ontslagen wegens seksueel misbruik van leerlingen. De scholen verkozen 
het bij ontslag te laten uit angst voor reputatieschade. Later ging Tsjikatilo bij 
een fabriek werken en kreeg in deze baan de kans om op zijn zakenreizen in 
alle uithoeken van de Sovjet-Unie zijn moorden te plegen.

In 1978 pleegde Tsjikatilo zijn eerst bekende moord in Sjachty, zijn toenmalige 
woonplaats. Hij lokte een negenjarig meisje naar een oud huis en probeerde 
haar te verkrachten. In de daaropvolgende worstelpartij stak Tsjikatilo het kind 
dood en kreeg daarbij een orgasme. Vanaf dit moment was het doden de eni-
ge manier waarop hij seksuele bevrediging kon verkrijgen. Op 5 juli 1984 werd 
een jongeman genaamd Aleksandr Kravtsjenko ten onrechte geëxecuteerd 
voor deze moord.

Hij lokte onder andere kinderen en vrouwen het bos in, die hij wurgde en met 
messteken om het leven bracht. Bij zijn meeste slachtoffers zijn de uiteinden 
van hun tongen weggesneden en tepels geamputeerd en soms ook geslachts-
delen. In twee gevallen was er iemand onthoofd en in stukken gesneden. 
Tsjikatilo lokte kinderen het bos in met snoep terwijl de vrouwen vaak zwerf-
sters of prostituees waren. Vaak probeerde hij aanvankelijk normaal seksueel 
verkeer, maar raakte hij in een razernij als hij geen erectie kon krijgen en/of de 
vrouw hier spottende opmerkingen over maakte. In alle gevallen eindigde het 
in een steekpartij die het slachtoffer niet overleefde, en die bij Tsjikatilo tot een 
orgasme leidde.

De gecontroleerde Sovjetmedia verzwegen de moorden: het deed geen goed 
aan het imago van “ideale heilstaat”. Hierdoor werd echter nauwelijks op kin-
deren gelet. Naarmate verhalen over de moorden uitlekten deden de meest 
bizarre geruchten de ronde: buitenlandse agenten zouden Sovjetkinderen 
doden om het moreel te ondermijnen. Onder de meer bijgelovige personen 
deden zelfs geruchten over weerwolven de ronde. Tsjikatilo werd regelmatig 
verdacht, maar telkens wist hij aan de verdenking te ontkomen. In 1984 zat hij 
een jaar in de gevangenis wegens eerdere seksuele zaken, maar het verband 
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met de moorden werd niet gelegd. Tsjikatilo’s bloed werd vergeleken met 
sperma van de plaats delict, maar dit bleek niet overeen te komen. Hierdoor 
werd Tsjikatilo bij voorbaat uitgesloten van verdenking. Nu wordt aangenomen 
dat laboratoriummedewerkers waarschijnlijk monsters hebben verwisseld. 
Het onderzoek werd regelmatig gefrustreerd door de logge bureaucratie. Toen 
bleek dat ook jongens slachtoffers waren, begon men de toch al onderdrukte 
homogemeenschap te verdenken. Ondertussen bleven de moorden doorgaan.

Tsjikatilo hield zich in de periode 1985-1990 in wanneer de politie aandacht 
voor de moorden toonde, en begon weer met moorden wanneer hij dacht 
dat de aandacht verflauwd was. Ook beging hij de moorden niet meer in het 
gebied rond Rostov, maar in alle hoeken van het land. De politie begon in 1990 
met veel machtsvertoon te patrouilleren bij stations en bushaltes, Tsjikatilo’s 
favoriete “oppikplaatsen”. Ook werden undercoveragenten ingezet. Op 6 no-
vember 1990 kroop hij opnieuw door het oog van de naald toen een agent in 
burger hem aanhield omdat hij zich verdacht gedroeg. Had de agent de moeite 
genomen om Tsjikatilo’s tas te doorzoeken, dan had hij de geamputeerde bor-
sten van een van zijn slachtoffers aangetroffen. De agent liet het echter bij een 
korte controle van de papieren en ondervraging.

Vanaf dit moment werd Tsjikatilo echter intensief geschaduwd door de politie. 
Op 20 november 1990 werd Tsjikatilo gearresteerd toen hij schijnbaar doelloos 
door de stad zwierf, waarschijnlijk op zoek naar nieuwe slachtoffers. Tijdens 
zijn voorarrest trof de politie nieuw bewijs aan: een bijtwond op Tsjikatilo’s 
vinger, van een van zijn mannelijke slachtoffers. Tsjikatilo bekende ten slotte de 
moorden in de hoop ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Hij verleen-
de de politie zelfs assistentie bij het natrekken van de lijken van zijn slachtof-
fers. De politie had Tsjikatilo van 36 moorden verdacht. Tsjikatilo bekende er 
56.

Bij deze bekentenis kwam de politie achter het feit van zijn eerste moord 
waar zij een verkeerde man voor hadden geëxecuteerd. De politie bezocht de 
familie van de man om haar verontschuldigingen aan te bieden. Toen bleek dat 
deze familie helemaal niet op de hoogte was van de executie van hun familie-
lid.
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Tijdens zijn proces zat hij in een stalen kooi om hem tegen het woedende 
publiek te beschermen. Ook in de gevangenis moest hij voortdurend worden 
beschermd tegen andere gedetineerden. Door zichzelf als “geestesziek” te 
beschrijven hoopte hij tevergeefs ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. 
Hij werd schuldig bevonden aan 52 moorden en ter dood veroordeeld en in 
februari 1994 geëxecuteerd.

Bronnen:
www.wikipedia.com
http://mens-en-samenleving.infonu.nl
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BEDANKING

Hoewel het schip van Lombrosiana volgend jaar door nieuwe bemanningsle-
den zal gerund worden, bedanken wij graag het oude praesidium, dat met hart 
en ziel het reilen en zeilen van onze vereniging in goede banen heeft geleid.

Sommige gezichten zien jullie volgend jaar terug, anderen kiezen voor een 
nieuwe koers, maar ook hen willen wij nog eens extra bedanken.

LOMBROSIANA BOVEN!
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Korte terugblik 
naar 2016-2017

Historische Kroegentocht
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Police Academy - MISSION LOMBRO
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Longdrinknight- Angels & Demons
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