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Beste lezers,
Het academiejaar is al goed ingezet en we hebben
ondertussen al een aantal leuke activiteiten achter de rug.
Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn op de
cocktailavond en de lustrumreceptie, niet getreurd jullie
kunnen op het einde van dit schavotje nog genieten van
een aantal sfeerfoto’s. Ook is er deze maand een verslag
van onze receptie. Indien jullie eens willen genieten van
leuke activiteiten zijn er zeker nog genoeg mogelijkheden
dit semester. Deze zijn allemaal terug te vinden in de
kalender.
Ik roep hier alle sporters op! Doe eens mee met onze
sportcompetities tegen andere richtingen en bewijs dat de
crimi student niet enkel intellectueel superieur is. Je hoeft
niet goed in sport te zijn om mee te doen – ikzelf verlies
ook altijd met badminton – Het is uiteraard gewoon voor
het plezier.
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In dit schavotje gaan jullie onder andere een interview
terugvinden met Sven Vandermeiren, een
parketcriminoloog. Verder is er uiteraard de moordenaar
van de maand, deze maand is het de beurt aan Ed Gein
die meubilair maakte van menselijke huid. Ook is er deze
maand een review van Chapeluur, zodat de fans van
kroketjes zeker zijn dat het de moeite is.
Ik hoop alvast dat jullie nog een leuk eerste semester
tegemoet gaan. Indien er nog vragen zijn of jullie hulp
nodig hebben mogen jullie ons zeker eens aanspreken
of sturen! Ik hoop jullie in ieder geval eens te zien op één
van onze activiteiten!
Veel liefs van jullie scriptor,
Liese
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Beste leden, studenten en sympathisanten die ons
schavotje lezen
Oktober zit erop en daarbij naderen we ook de helft van het
eerste semester. De afgelopen weken waren gevuld met
geweldige activiteiten, een prachtige receptie, gezellig
bachelor weekend, wazige kroegentocht, succesvolle
cocktailavond, geslaagde cantus en tussendoor nog wat
intensieve sportactiviteiten. Kortom een geslaagde eerste
periode en more to come!
Naast een half semester aan activiteiten, is er ook al een
half semester aan lessen aan ons voorbij gegaan. De ene
les waren we al oplettender dan de andere en voor
sommige vakken moeten we nog steeds in gang schieten.
Maar niks is verloren! We zijn op de helft dus nu is de
uitgelegen kans om je schade in te halen. Hoe leuk feesten
en netflixen ook mag zijn, we gaan het ons beklagen
binnen een paar maanden als we staan te staren naar het
examen en het antwoord niet meer weten. Ga ervanuit dat
de vraag niet zal zijn wat het einde van het nieuwe seizoen
van YOU was of wie nu uiteindelijk de nieuwe K3 wordt.
Bon, nu ik mijn mandatory verantwoordelijk praatje heb
gedaan, kunnen we weer verder met mijn gezever.
Hoe leuk ik de eerste weken ook vond als Praeses (het ene
moment al plezanter dan het andere), kijk ik het meeste uit
naar de komende weken. Waarom precies? Vanaf
komende weken hebben we weer schachtjes! Nieuwe
leden die binnenkort onze mooie rood-witte kleuren met

7

trots mogen dragen, vrienden voor het leven vinden en deel
uitmaken van een gezellige bende. Zegt het woord
‘schacht’ je niks of twijfel je nog om een gedoopt lid te
worden? Spreek ons er dan gerust over aan en we
beantwoorden met plezier al je vragen. Hoe
angstaanjagend ik er ook mag uitzien met mijn volle 1,5m
lengte, hoef je zeker niet bang te zijn om je vragen te
stellen. Indien je mij niet kan vinden (waarschijnlijk omdat je
over me kijkt), staat mijn praesidium er ook zeker voor open
om al je twijfels of vragen te beantwoorden.
Voila weer een praeses dixit overleefd, zowel jullie als
ikzelf. Om af te sluiten geef ik jullie graag nog één tip mee
die ik heb geleerd afgelopen weken, namelijk val niet
inslaap op de tram. Benieuwd hoe mijn dutje afliep? Kom
dan zeker eens lang de Amber of de Pere total en ik vertel
het met veel plezier!

Tot de volgende activiteit!

Ut vivat crescat et floreat Lombrosiana!
Nadia
Praeses Lombrosiana 2021-2022
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Beste studenten,
Het schooljaar is weer vlot van start gegaan en we zijn
plots al een maand verder. Hopelijk hebben alle nieuwe
studenten zich wat kunnen vinden in deze andere
levensstijl. Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie al volop
kunnen genieten van het uitgaansleven en al die
bijhorende feestjes. Daarbij gepaard hoop ik dat jullie al
begonnen zijn met het bekijken van cursussen want
studeren hoort er ook bij.

Vele onder jullie heb ik wel al eens gezien op één van
onze leuke activiteiten en hopelijk zie ik de anderen daar
ook eens passeren. De activiteiten die al geweest zijn,
waren alleszins al een groot succes en jullie
aanwezigheid heeft daar absoluut aan bijgedragen. Na
een geweldige kroegentocht en zeer geslaagd 1e
bachelor weekend kon het alleen maar beter worden met
onze sublieme lustrumreceptie en de fantastische
cocktailavond.
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Voor allen die nog niet zijn kunnen komen, wees niet
getreurd want er komen zeker nog meer van deze
fenomenale activiteiten. Alsook voor allen die nog
twijfelen, wil ik graag nog een warm hart onder de riem
steken om zeker nog eens te komen naar één van onze
activiteiten. Op die manier kunnen wij je nog een laatste
keer overtuigen waarom je je zou aansluiten bij de
leukste vereniging van Gent.

Hopelijk zie ik jullie allen daar!

Heel veel liefs,

Jullie schachtentemmer,
Louise

10

Hieronder vinden jullie onze kalender voor het 1ste semester
terug. Voor meer informatie over onze activiteiten is het
altijd nuttig om onze facebook of website even te checken.

11

Karaokeavond
Wil jij ook de longen uit je lijf zingen? Kom dan naar onze
karaokeavond 23 november. Het maakt echt niet uit of je
goed kan zingen of niet. Het is een avond dat we allemaal
plezier maken met elkaar. Geniet van een lekker drankje en
kies uit een zeer ruim assortiment een lied die op jou lijf
geschreven staat. Dit moet je natuurlijk niet alleen doen,
trek 1 van je vriendinnen mee achter de microfoon en laat
horen hoe jij je stembanden gebruikt. Plezier
gegarandeerd!!
Skireis
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In dit interview met Sven Vandermeire kom je alles te
weten over wat de job van parketcriminoloog nu eigenlijk
inhoudt.

WELKE JOB OEFENT U MOMENTEEL UIT EN WAT HOUDT DIT CONCREET
IN? HOELANG DOET U DEZE JOB AL?
Mijn job is die van “parketcriminoloog op Team Jeugd Gezin Burgerlijk bij het parket Oost-Vlaanderen,
afdeling Dendermonde”. Ik behoor tot de eerste lichting van criminologen die destijds in 2006 naar
aanleiding van de ‘Nieuwe Jeugdwet’ werden aangeworven bij het Openbaar Ministerie. Intussen kan ik dus
terugkijken op 15 jaar ervaring in mijn huidige functie.
Het takenpakket van criminologen is uitgebreid, gevarieerd én boeiend. We staan de parketmagistraten
Jeugd bij in hun dagelijks werk met betrekking tot jeugddelinquentie, maar ook rond verontrustende
opvoedingssituaties en werken dus enerzijds in dossiers (opsporingsonderzoek voeren door opdrachten te
geven aan de politie, inschatten problematiek en voorstel tot beslissing) en anderzijds vervullen we een rol
op beleidsmatig vlak (bvb. contactpersoon tussen parket en buitengerechtelijke instanties).
Onze ‘core-business’ is het lezen van voornamelijk processen-verbaal, maar van zodra er beslist wordt om
in gesprek te gaan met minderjarige daders op parketniveau zijn wij aan zet. Het contact met de jongere en
hun ouders vind ik nog steeds één van de interessantste aspecten aan mijn job. Ik neem daarnaast namens
onze afdeling deel aan overlegmomenten met de drughulpverlening of met gemandateerde voorzieningen
en in bepaalde jeugdrechtbankdossiers vertegenwoordig ik het openbaar ministerie op HERGO’s
(herstelgericht groepsoverleg).

HOE BENT U TERECHTGEKOMEN BIJ UW JOB? WIST U TIJDENS HET
STUDEREN AL DAT DIT DE JOB WAS DIE U LATER WOU DOEN?
Toen ik in mijn laatste jaar secundair zat op het Heilige-Maagdcollege wilde ik zeker nog hogere studies
aanvatten. Ik heb overwogen om Rechten te gaan studeren, maar omwille van het gevarieerde pakket aan
vakken en mijn interesse in hoe mensen tot delinquent gedrag komen, koos ik voor (toen nog)
“Criminologische Wetenschappen”, dit ondanks de beperkte toekomstmogelijkheden, althans zo werd dat
toen aangevoeld. Begin jaren 90 was dit nog een nieuwe studierichting die in de loop der jaren onder hoede
van de faculteit Rechtsgeleerdheid echter meer erkenning heeft gekregen en daardoor ook steeds meer
studenten aantrok.
De interesse werd tijdens mijn studies nog aangewakkerd toen de Dutroux-zaak losbarstte. Vanaf dat
moment zaten we met onze boeken pal in de actualiteit. Met open mond zaten we te luisteren naar
professor Brice DE RUYVER zaliger.
Nadat ik was afgestudeerd in 1998 ben ik aan de slag gegaan als ambtenaar met een universitair diploma
bij de FOD Binnenlandse Zaken, om dossiers te beheren met betrekking tot ‘rampenschade’ en later ook
‘wapenvergunningen’. Dit was niet de materie waarin ik na mijn studies wilde opereren; ik zag het dan ook
als een eerste werkervaring.
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Toen Joe Van Holsbeeck op 12 april 2006 aan het Centraal Station in Brussel werd neergestoken door 2
jongeren (“de mp3-moord”) kwam de hervorming van het jeugdrecht in een stroomversnelling. Ik nam deel
aan de selectieprocedure voor parketcriminologen – een splinternieuwe functie - en werd gunstig
gerangschikt waardoor ik mijn plaats kon kiezen. Geboren in het parketgebouw van Dendermonde – dat
destijds dienst deed als kraamkliniek – én opgegroeid in deze stad koos ik uiteraard voor standplaats
Dendermonde.

HEEFT U NAAST DE CRIMINOLOGIE NOG ANDERE STUDIES GEDAAN?
VOND U DE STUDIES EEN GOEDE VOORBEREIDING OP HET WERK DAT
U NU UITOEFENT?
Met mijn diploma criminologie kan ik nooit substituut procureur worden, maar ik zie dat niet als een gemiste
kans omdat ik tevreden ben met mijn job – ik heb nog even avondschool rechten overwogen – en ik graag
doe wat ik doe. Bovendien lever ik ontegensprekelijk een belangrijke bijdrage binnen het
strafrechtssysteem in het vermijden van recidive bij jongeren.
Uiteraard is theorie zinloos zonder ervaring in de praktijk. Wetgeving wijzigt frequent en zeer veel aspecten
van mijn job kunnen niet worden onderwezen op gelijk welke schoolbank. Dus het is dan ook met de jaren
dat ik binnen mijn job echt een meerwaarde heb kunnen vinden als criminoloog. Zo zette ik intussen
bijvoorbeeld een samenwerking op met de universiteit van Gent in het kader van een project rond ‘first
offenders’.

HOE HEEFT U DE OPLEIDING CRIMINOLOGIE ERVAREN?
De stad Gent heb ik pas op latere leeftijd beter leren kennen, want als student is het vaak een op en af
lopen tussen het station en de auditoria. Zoals ik reeds aangaf zaten we in de actualiteit met ons
lessenpakket. Ik heb dan ook steeds het gevoel gehad om in de werkelijkheid te staan, tussen mensen die
goede dingen doen en mensen die van het padje gaan.

Ik zag en zie het nog steeds als mijn taak om het op te nemen voor de goede mensen en om die anderen te
overhalen, na een misstap opnieuw het goede kamp te kiezen. In dat opzicht heb ik zeker de juiste
studiekeuze gemaakt.

HOE HEEFT U DE OVERGANG VAN HET STUDENTENLEVEN NAAR HET
WERKVELD ERVAREN?
Nadat ik was afgestudeerd, ben ik quasi onmiddellijk aan de slag gegaan. Het ontbrak mij vermoedelijk aan
maturiteit en gedrevenheid in mijn eerste job. De drang was er om voor het eerst te gaan werken,
zelfstandig te wonen en te zorgen voor brood op de plank. Pas bij het solliciteren voor de job van
parketcriminoloog en het mogen starten in die functie, kon ik mijn talenten beginnen ontwikkelen.
De overgang van student naar het werkveld is in mijn situatie dus geleidelijk aan gegaan. Ik heb een job
kunnen bemachtigen waarin ik mijn gedrevenheid, mijn communicatietalenten en mijn interesse in
menselijk gedrag kan aanwenden en zie het werkveld wel degelijk als ‘mijn terrein’.

HEEFT U NOG TIPS VOOR STUDENTEN CRIMINOLOGIE EN STARTENDE
CRIMINOLOGEN IN HET WERKVELD?
Twee zaken: laat de hoop nooit varen om de job van je leven te vinden en blijf kritisch. Je criminologische
wijsheid wordt gevormd door je kennis/opleiding in combinatie met je werk- en levenservaring.
Het heeft een lange tijd geduurd sinds 2006 voor nieuwe criminologen werden aangeworven bij de
parketten, maar recent is daar verandering in gekomen. Op korte termijn zullen er nog veel meer plaatsen
komen waar criminologen zullen worden ingezet, bijvoorbeeld rond intra-familiaal geweld. Dus de
boodschap is zeker om de vacatures op te volgen.
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Cocktailavond
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Lustrumreceptie
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Op 12 oktober vierde Lombrosiana haar 65ste verjaardag
met een lustrumreceptie in de Cocteau te Gent. De deuren
openden om 19:00 uur waarbij de gasten al meteen konden
genieten van een glaasje cava. De muziek stond klaar,
maar ook de foto’s van Lombrosiana door de jaren heen.
Met een drankje in de hand kon er bijgepraat worden en
konden oude en nieuwe leden elkaar leren kennen. Er
waren uiteraard niet enkel leden aanwezig, maar ook
sympathisanten en leden van onze faculteit.
Natuurlijk was dit niet het enige dat te doen was deze
avond en was er nog een speciale act voorzien, namelijk
een goochelaar. Deze kwam rond van tafel tot tafel om
iedereen te verbazen met zijn goocheltrucs. Indien de
gasten honger kregen was dat geen probleem, er werden
doorheen de avond namelijk constant hapjes geserveerd.
Het was met andere woorden een enorm leuke receptie,
waar iedereen van genoten heeft. Om deze geweldige
avond vast te leggen konden de aanwezigen terecht in de
photobooth, die in het goud versierd was.
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Ed Gein

Edward Theodore Gein was geboren op 27 augustus 1906
in Wisconsin. Zijn vader was een alcoholieker en zijn
moeder was een extreem religieuze vrouw. Verder had hij
ook een broer, Henry. In 1944 stierf Henry na een brand in
hun huis, maar later werd gedacht dat Ed Gein iets te
maken zou hebben met de dood van zijn broer.
Na de dood van zijn moeder in 1945 werd Ed Gein meer en
meer gestoord. Hij kreeg interesse in anatomieboeken.
Verder werkte hij zowel als een klusjesman als – gek
genoeg – babysitter. Ondertussen verdwenen enkele
buurtbewoners op mysterieuze wijze…
Bernice Worden
Op 16 november 1957 werd Bernice Worden vermist
verklaard. In haar winkel was de kassa verdwenen en liep
er een spoor van bloed naar de achterkant van de winkel.
Haar zoon – de sheriff – vond Ed Gein verdacht en pakte
en niet veel later op.
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Wanneer er later een huiszoeking plaats vond, werden de
politieagenten begroet met het onthoofde lichaam van
Bernice, hangend aan het plafond. Na verder onderzoek
werden er ook organen in bokalen ontdekt alsook schedels
die gebruikt werden als soepkommen.

Nadien bekende Gein dat hij Bernice Worden vermoord
heeft. Hij zegt ook dat hij nog een buurtbewoner vermoord
heeft en ook lijken heeft opgegraven. Nadien sneed hij
lichaamsdelen af, deed hij aan necrofilie en maakte hij
maskers en pakken uit de huid van de lijken om hiermee
thuis rond te lopen.
Veroordeling
In 1958 werd Gein ongeschikt verklaard om ter
terechtstelling te staan en werd hij opgenomen in het
Center State hospital. In 1968 kon hij eindelijk een proces
krijgen, waar hij schuldig werd verklaard. Toch werd hij op
het moment van de moord gestoord verklaard en werd hij
dus terug opgenomen in het Center State Hospital.
Uiteindelijk sterft hij aan kanker en aan
luchtwegaandoening in 1984.
Ed Gein werd als inspiratie gebruikt voor een aantal films.
Bijvoorbeeld het boek ‘Psycho’, waarvan er ook een
verfilming gemaakt is. Hij was ook een inspiratie voor het
character ‘Buffalo Bill’ in Silence of the lambs en voor
‘Leatherface’ in The Texas Chainsaw Massacre.
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Doe zeker elke maand mee aan de spelletjes en stuur de oplossing door
naar de scriptor via facebook of mail. Zo maak je kans om op het einde van
het semester één van de leuke prijzen te winnen!
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Blandijnberg 3,
9000 Gent

Overpoortstraat 17,
9000 gent
Blandijnberg 3,
9000 Gent
Onze stamcafés zijn eveneens sponsors.
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