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Welkom terug aan de faculteit! Hoe waren de
resultaten? Op vakantie geweest? En andere
basale small talk die niemand echt zoveel
interesseert maar het gesprek tenminste aan
de gang houdt. Het is februari en dat betekent
jammer genoeg de start van het tweede
semester, en alle lessen en taken die daarbij
meekomen. Maar wees niet getreurd! Denk
maar aan alle leuke dingen die februari
brengt! Nieuwe Crimen-fakavonden en cantussen, Valentijn, Black History Month,
en, uh… Ah, ja. Een gloednieuwe Crimmax,
natuurlijk! De eerste van 2019! En jij bent zo
gelukkig om hem momenteel in je handen te
houden! (Tenzij je de pdf bekijkt, maar we
gaan niet mierenneuken, hé.) Wowie-zowie!
Je hebt hem waarschijnlijk enorm gemist in de
blok en kunt ongetwijfeld niet wachten om te
beginnen lezen, dus zal ik je niet verder
ophouden. Geniet ervan!
- Jonas

“Internationaal? Klinkt exotisch!
Kan ik ergens meer te weten
komen over de persoon achter
deze interessante functie?”
Jazeker! Interview met Hanne van
Daele op pagina 5!

Valentijn alleen doorgebracht?
Leer hoe je dit volgend jaar kunt
voorkomen op pagina 8!
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AGENDA
FAKAVONDEN – 19/02, 26/02
Terug van weggeweest, onze bekende en
geliefde fakavonden zijn er ook dit
semester weer bij in de Maxim’O om jouw
dinsdagen helemaal af te maken! We zijn
wat later in de maand begonnen en de
maand zelf is wat korter dan de anderen,
dus na onze geweldige Welcome Back Fak
resten ons nog maar 2 fakavonden, maar
een verminderde kwantiteit betekent
geenszins een verminderde kwaliteit! Deze
twee fakavonden zullen even geweldig
zijn als altijd! Houd je dinsdagavonden
vrij en houd Facebook in de gaten voor
meer informatie over de thema’s en
bijhorende geweldige promo’s binnenkort!

GALABAL DER
CRIMINOLOGISCHE STUDENTEN
– 28/03
Ook dit jaar ontbreekt het galabal voor de
criminologische studenten niet. Op 28 maart
verwelkomen we jullie graag in De Hoorn voor
een spetterend feest samen met de proffen, de
assistenten en natuurlijk de studenten!
Meer info volgt binnenkort, maar pin alvast de
datum in je agenda!

En… Dat is het zowat. Wat? Cut us some slack, wij moeten ook nog terug erin komen, dit
nieuwe semester! Plus, we hebben al een supergeweldige cantus gehad, en een zo mogelijk
nog geweldigere openingsfak, met nog twee fakavonden om de hoek! En geen zorgen; achter
de schermen zijn we druk, druk bezig met het voorbereiden van nog meer cantussen, nog meer
fakavonden, de Poppoll, en andere evenementen waar we jullie ongetwijfeld zullen zien. Dit
tweede semester gaat een goed semester voor Crimi’s worden, mark my words!
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Hanne van Daele
*Internationaal*
Aan het einde van mijn interview
met praesidiumlid Arno Brams in
de vorige Crimmax heb ik
blijkbaar iets beloofd in de trant
van, uh… Het vangen van de
Kerstman en een interview met
hem publiceren in deze editie. En
daarbij beloofde ik, zo word mij
verteld, dat dit mij sowieso ging
lukken en dit dus een vast gegeven
was. Nu, het ding is, rond de
eindejaarsperiode zit ik meestal in
een staat van wat medische
experten “semi-permanente
intoxicatie” noemen, toe te schrijven aan mijn non-stop nuttigen van glühwein, wassail,
jenever, kerstbier, en andere dranken van alcoholische aard die passen bij de
tijdsperiode. Hierdoor kan ik niet vertrouwd worden om, onder andere, beloften
gemaakt tijdens de eindejaarsperiode na te komen. Gelukkig verteld mijn advocaat mij
dat mijn belofte in de december-Crimmax op geen enkele manier als legaal bindend
geïnterpreteerd kan worden. Met dat in gedachte hoop ik dat dat jullie genieten van
mijn interview met the next best thing na de Kerstman; praesidiumlid Hanne van Daele.
Hanne, waarom stel je jezelf niet eens voor?
Hallo, ik ben dus Hanne en voer de functie international uit binnen het praesidium. In maart
word ik 22 jaar en ik zit in het laatste jaar van de bachelor criminologie. Voor de rest doe ik
nog aan fitness (wanneer ik de tijd heb) en dit semester zal ik vooral bezig zijn met mijn stage
bij het parket.
Als jouw voorganger in de functie internationaal ben ik persoonlijk erg blij dat je ervoor
koos om deze vaak – ten onrechte – overkeken functie op te nemen. Hoe valt deze mee?
De functie valt heel goed mee! Het is niet al te veel werk en tegelijkertijd leer je nog nieuwe
mensen kennen. De erasmusers zijn vriendelijke mensen en vooral de international dinners
zijn heel aangenaam. De functie is eigenlijk vooral in het begin van elk semester van belang
want dan komen de erasmusers aan. Naarmate het semester vordert, vinden ze vaak hun eigen
weg en hoef ik hen niet veel meer te helpen.
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De Think Abroad Days komen er binnenkort weer aan! Vorig jaar heb ik geprobeerd
om iets te organiseren, maar is er uiteindelijk niets van gekomen. (*kuch* Door een
volledige halt van communicatie van de kant van twee niet-nader-genoemde-kringen.
*kuch*)
Vertel ons eens wat over wat we kunnen verwachten van de Think Abroad Days. (En of
je misschien al een idee hebt of we misschien ook wel Crimen binnen die days kunnen
verwachten… ?)
Oei ja ik denk dat ook dit jaar er niet veel van gaat komen aangezien het een moeilijke
opdracht is om het allemaal te coördineren met daarnaast nog mijn stage die bijna al mijn tijd
opvraagt. Natuurlijk zijn de think abroad days wel een leuk concept en is het aan te raden om
zeker eens een kijkje te nemen.
Als internationaalverantwoordelijke moet je natuurlijk wel wat multicultureel ingesteld
zijn. Vertel eens; wat is jouw favoriete land (buiten ons prachtige Belgenland,
natuurlijk), en waarom?
Een favoriet land vind ik moeilijk om te kiezen maar als het dan toch moet ga ik het houden
op twee landen: Engeland en Spanje. Engeland ben ik altijd al graag geweest en ik hou van de
cultuur en de taal in het algemeen daar. Ik zou er ook graag op erasmus gaan volgend
academiejaar dus fingers crossed! Aan de andere kant is Spanje een heel mooi land en ben ik
er al vaak op vakantie geweest. De mensen en het weer spreken met het meeste aan.
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Het leven aan de KUL is natuurlijk niet alleen Crimen. Enkel het
grote merendeel. Maar er blijft altijd natuurlijk dat kleine beetje
opleiding over. En soms kan dat je wel even bezighouden! Zo begin
je dit semester aan je stage! Wat verwacht je ervan? En ben je niet
wat ongerust over hoe je je tijd zal moeten weten te splitten tussen
die stage, Crimen, en je persoonlijke leven?
Aan de ene kant vind ik het enorm leuk dat ik stage bij het parket ga
lopen want dat was ook mijn eerste keuze. Maar aan de andere kant heb
ik wel stress want het is nogal een stap in het onbekende. En ja
inderdaad gaat het moeilijk zijn om mijn tijd op te splitsen maar dat zal
zeker wel goed komen, ik kan altijd een beetje slaap opofferen hé.
Soit, zet die stage nog maar even uit je hoofd tot het zover is. Denk
ondertussen nog maar even aan de fijnere dingen in het leven.
Zoals drank! Zoete, zoete drank… Of misschien juist bittere drank.
Of zure drank. Goh, wat zijn wij studenten toch rijk aan keuze!
Wat is jouw favoriete drankje, Hanne?
De mensen die mij goed kennen zullen hierop het antwoord direct
weten. Maar voor hen die mij niet (of niet goed) kennen: wijn.
Hey, over favorieten gesproken; het is februari! De maand van de liefde! Wel, onder
andere de liefde… Geef de lezers eens een tip voor een leuke date onder de dekens, op
kot, voor de buis; heb je een favoriete romantische film?
Hmmm, ik kijk niet zo vaak romantische films maar als ik dan toch zin heb om te wenen dan
kijk ik naar Call Me By Your Name.
Het was leuke om de persoon achter één van Crimen’s minder publieke functies eens
wat beter te leren kennen! Voor we je weer gerust laten, heb je nog iets wat je graag aan
onze geliefde crimi’s kwijt wilt?
Ga naar de lessen maar kom zeker ook naar onze fakavonden ;)

Heel erg bedankt aan Hanne van Daele om een deel van haar lesvrije week op te offeren
om deze interview in te vullen!
Volgende maand:
Uh… Kweetnie… Nog een interview met een praesidiumlid, zeker? Daar is deze rubriek
immers voor.
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DATING TIPS
Geen geluk in de liefde? Valentijn alleen doorgebracht? Daar brengen we vlug
verandering in! Volg onderstaande tips van Jonas “The Love Guru” Lelièvre, en voor je
het weet zul je volgende Valentijn zul kunnen doorbrengen met je soulmate, 100%
gegarandeerd*!
Heteromannen; is je succes rate op Tinder
minder dan super? Moe om je tijd te
verspillen aan het conversatie te proberen
starten met vrouwen die ondanks met jou
gematched hebben toch voor één of
andere reden niet geïnteresseerd zijn? Of
misschien ben je gewoon een beetje
verlegen? Heterovrouwen; alle slechte
openingszinnen en fuckbois op Tinder
beu? De-installeer dan Tinder en probeer
Bumble eens uit! Bumble is zoals Tinder
(ze is in fact opgericht door de co-stichter
van Tinder), maar de gimmick is dat
enkel vrouwen een chat kunnen starten na de match. Het neemt de sociale druk van de
verwachting om het initiatief te nemen weg van mannen, en zet vrouwen in een veilige,
sterkere positie, terwijl het ze aanmoedigt om het heft in eigen handen te nemen! Win-win!
En, hey, als je ook hier geen geluk hebt, is ook een BFF mode, waar je nieuwe vrienden kunt
proberen ontmoeten!
(PS Ja, je kunt de app natuurlijk ook gebruik als je biseksueel of homoseksueel bent, al is dat
laatste exclusief voor vrouwen. Want, ja, wie zou het gesprek starten met twee mannen?)
Ooit pralines voor je ex gekocht en gemerkt dat ze
niet zo blij waren als verwacht? Dat is omdat normale
pralines saai zijn. En ik haat het om degene te zijn die
slecht nieuws brengt, maar als jij ze koopt als
romantisch gebaar, ben jij dat ook. Don’t shoot the
messenger. Het goede nieuws is dat dat geremedieerd
kan worden! In plaats van die saaie cliché pralines te
kopen, waarom breng je niet eens een bezoekje aan
“bittersweet”, Bondgenotenlaan 108? “bittersweet” is
een pralinezaak die nieuw leven in dit uitgespeelde
cadeautje blaast, met pralines in opmerkelijke vormen,
met coole namen, en smaken die eens wat anders zijn
dan “zo’n witte met een noot in’t midden” of “zo’n
hartje in folie met likeur in”. Mijn persoonlijke favorieten zijn Skulls (absint), Hot Loves
(chili – pinda – karamel), Hete Truffels (wasabinootjes), en Eternal Flames (Gouden Carolus
whiskey – peperkoek). “bittersweet” maakt ook nog andere coole shizzle, zoals chocolade en
ijscrème, dus als het object van je affectie een sweet tooth heeft moet je zeker maar eens
langsgaan!
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Een date moet niet altijd op verplaatsing zijn. Soms is een avondje op kot met een lekker
wijntje, wat snacks, en een romantische film beter dan welk fancy restaurant op belachelijk
dure hipsterbar dan ook. Jammer dan dat 99% van alle romantische films pure bullshit zijn.
Voor zij met een modicum van smaak is het dus moeilijk om een romantische film te vinden
die niet zo slecht is dat kijkers spontaan het hele concept van “liefde” beginnen te haten,
gewoon omdat het geassocieerd is met zulke cinematische natuurrampen. Gelukkig heb ik
geen sociaal leven en breng ik mijn avonden zonder uitzondering door in Cinema ZED in
Leuven. Ik heb onlangs vernomen dat ik er zoveel tijd doorbreng dat het legaal mijn adres is
geworden. Bijgevolg kan ik wel wat romantische films aanraden die zeker zijn om jouw en je
date dicht bij elkaar te brengen – emotioneel én fysiek. Hier zijn er zo drie:
1. The Shape of Water – een film over een stomme vrouw (dat is geen
belediging, ik bedoel stom als in “kan niet praten”) een humanoïde
amfibisch wezen die – geïsoleerd als ze zijn op de wereld – liefde
vinden bij elkaar. Het enige probleem is dat die laatste gevangen zit in
een overheidslaboratorium waar men pijnlijke testen uitvoert op hem.
Dus dat is wat minder. Spannend, romantisch, grappig, prachtig, met
spectaculaire praktische effecten en een wonderschone originele
filmscore; Guillermo del Toro’s meest recente film heeft zijn 13
Oscar-nominaties en 4 Oscar-overwinningen zeker verdiend!
2. Man Up – deze charmante film volgt de immer charmante Lake
Bell en Simon Pegg (bekend van de Three Flavours Cornetto trilogie)
als een 34-jarige single vrouw en een 40-jarige recent gescheiden
man, respectievelijk. Het verhaal komt op gang wanneer Bell’s
personage door Pegg’s personage wordt verward met zijn blind date,
een fout waar Bell’s personage in mee gaat. Romantiek, drama,
comedy, en wacky hijinx volgen. Wat op het eerste gezicht misschien
een ietwat cliché verhaal lijkt wordt geëleveerd door het sterke
acteerwerk en natuurlijke on-screen chemistry van de twee
hoofdrolspelers, die van Man Up en absoluut plezier maken om naar
te kijken.
3. Her – Spike Jonze’s romantisch sci-fi drama meesterwerk waarin
Joaquin “Beste Acteur Van Deze Generatie” Phoenix een man speelt
die in de aftermath van zijn scheiding verliefd wordt op en
consequent een relatie opbouwt met de zelfbewuste virtuele assistent
uit het nieuwe besturingssysteem van zijn computer en smartphone,
die enkel een stem is en gespeeld wordt door Scarlett Johansson in een
bijna ASMR-achtige rol, een feit dat minder raar wordt opgevat dan
verwacht, zowel in-universe als door de kijkers. Serieus. Ik daag
eenieder uit om de scene te bekijken waarin de twee hoofdkarakters
samen The Moon Song zingen met ukelelebegeleiding en niet zich
warm vanbinnen te voelen. Ontroerend, romantisch, intellectueel
stimulerend, en zoveel meer; Her is een film die je zeker glimlachend
zal achterlate- Oh, shit. Da’s waar ook. Uh… Ok, alles wat ik zei klopt
nog steeds wel, maar als je de film glimlachend wilt verlaten,
misschien beter hem afzetten voor het derde deel begint.
*niet legaal bindend
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CRIMEN MEMES (MINI-EDITIE)
(Ik moest maar nog maar één pagina opvullen, mannen.)
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MAZE GAME
Oh nee! Professor Van Daele is zijn PowerPointpresentaties kwijtgeraakt! Hij heeft die
nodig om een makkelijk te volgen en goed gestructureerde les geven! Kun jij hem helpen
zijn PowerPointpresentaties te vinden voor de les Inleiding Tot Het Recht begint?
(Oplossing op de volgende pagina.)
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SFEERBEELDEN
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WIST JE DAT …
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

... Crimen het feesten zo hard gemist had in de blok dat we de allereerste dag van het
tweede semester er al meteen invlogen met een High School Musical-cantus?
… de schachten, Crimi’s, en andere Leuvense studenten het feesten duidelijk ook
keihard gemist hadden? De High School Musical-cantus was namelijk al uitverkocht
na slechts een halfuurtje!
… “Mijn familie is echt niet zo belangrijk.” een directe quote is van een van de
praesidiumleden? En dat vlak voor Kerstmis, dan nog! Tsk, tsk…
… een bepaald praesidiumlid het niet apprecieert wanneer je een foto van haar
kussend met een ander praesidiumlid als foto voor een groepsgesprek instelt?
… onze praeses daarintegen misschien iets té OK ermee was toen een candid foto van
hem aan de urinoir ter vervanging van die groepsgesprekfoto werd ingesteld?
… praesidiumlid H.B. een hele tijd per ongeluk betalingen aan Crimen naar zijn eigen
rekeningnummer liet overschrijven in plaats van naar dat van Crimen? Tuurlijk, H.…
“Per ongeluk”. #BrokeCollegeStudent #WeveAllBeenThere #IDontJudge
… de immer behulpzame samenvattingen van praesidiumlid L. V. G. allemaal leugens
zijn volgens L. V. G. zelf?
… die samenvattingen ondanks dat feit toch zo goed als de enige reden zijn dat
praesidiumlid J. L. nog aan de KUL studeert? #GeenRodeKaartVoorMij
#LoveYouLVG
… Prof. Maesschalck serieuze kritiek heeft op onze geliefde cursusdienst?
… Prof. Daems ook al niet de grootste fan is? #SAD
… brownies heel leuk zijn? #NoContextGiven #ICouldTakeAnEducatedGuessThough
… dit de kortste Wist-Je-Datjes-sectie van het academiejaar tot nog toe is?
… er niet superveel interessants gebeurt tijdens de blok? #SameAsItEverWas

QUOTE VAN DE MAAND
(Speciaal voor de romantici onder ons die zich soms wat overdreven romantisch kunnen gedragen.)
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