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VOORWOORD
De eerste maand in onze geliefde studentenstad is alweer voorbijgevlogen… De
eerstejaars zijn de proffen en lessen al een beetje gewend en hebben de weg naar de
Maxim’o gevonden, de ouderejaars hebben die – zoals we konden merken – gewoon
teruggevonden.
Ook deze maand staat er weer heel wat op het programma: onze welbekende pastaavond, de niet te missen fakavonden en natuurlijk ook een cantus! Genoeg
uitvluchten dus om die boeken even aan de kant te leggen.
In deze Crimmax vinden jullie ook een interview met professor Daems, onze
professor uit Gent. Hij zal een paar weetjes over zichzelf onthullen. We zullen vanaf
nu ook de horoscoop van de maand beschrijven en deze proberen toe te passen op
onze praesidiumleden. Wat gaat dat wel niet geven…?

Groetjes
De redactie
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AGENDA
Dinsdag 3/11

Shooter Fak

Naar traditie zal Crimen zelf een aantal shooters verkopen voor de geheel
studentikoze prijs van €1. Wat hebben wij in de aanbieding: Tequila (ofcourse), Blue
Thrill, Jäger, Boswandeling, Ameretto, Goldstrike en uiteraard Absynthe. Dus voor elk
wat wils! Be there!
OPGELET: Neem zeker jullie studentenkaart mee! Omwille van de kindjesweek zal
uitzonderlijk worden gecontroleerd op studentenkaarten!

Dinsdag 10/11

Monster Spirit

Hou je van Vodka? Hou je van Monster? Dan is dit JOUW fakavond! Crimen heeft
voor jullie de geweldige promo van Vodka Monster voor maar €5. Herinnering, de
volgende dag hebben we allemaal vrij, dus dit is het perfecte moment om nog eens
een nachtje door te gaan. Crimen zal alvast present zijn, all night long!
4

Dinsdag 17/11

Breng Je Pak Naar De Fak Fak

Tijd om weer decadent te doen! Het perfecte moment om dat nieuwe kleedje te
showen, of beter, om nog een nieuwer kleedje te kopen! Een lang galakleed of
cocktailkleedje, het maakt allemaal niet uit, zolang jullie maar op je chicst uitzien.
Ook voor de mannen is het weer tijd om dat kostuum van onder het stof te halen.
Om de avond/nacht compleet te maken, hebben wij voor jullie een fancy promo:
Cava voor maar €2,5! Als dat niet overtuigend is, denk maar eens aan al die knappe
venten in kostuum of die knappe Crimen grieten die hun benen showen. Zeker niet te
missen dus!

Dinsdag 24/11

Thriller Night

‘Cause this is thriller, thriller night…” Dat Michael Jackson net zo zot was van Blue
Thrill als wij bij Crimen, blijkt wel uit zijn wereldhit. Wie houdt nu niet van dit hemels
blauwe drankje? Crimen is er alleszins zot op, en zal ook dit jaar weer en fakavond
organiseren helemaal in het teken van Blue Thrill. Voor slechts €1 per shot zal Blue
Thrill een hele nacht voor jullie klaarstaan.

5

Woensdag 25/11

Pasta- avond

Te lui om te koken op kot? Maar toch geen zin om weer naar die frituur te lopen of
die die dure pizza af te laten komen. Dan heeft Crimen iets geweldigs in petto voor
jullie! Op woensdag 25 november houdt Crimen namelijk haar jaarlijkse pasta-avond.
Lekkere pasta’s voor een zeer schappelijke prijs, geen afwas en gezellig samen eten
(en drinken) met vrienden, moeten we nog meer zeggen? Meer info volgt later, maar
save the date dus al zeker!

Dinsdag 1/12

Golddiggersfak

Een mooie fak om de laatste maand van het jaar mee in te gaan. Helaas geen goud,
zilver of zakken geld om naar te grijpen, maar wel een geweldige promo: Goldstrike!
Wat moet je ervoor doen om deze promo in handen te krijgen? Heel simpel: Je gaat
naar de toog, knipoogt naar de barman/vrouw en geeft een simpele €1. Geen geduld
of gevoel van richting nodig, je gaat direct voor de schat!
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WIE IS… PROFESSOR TOM DAEMS?
Sinds vorig jaar struint er weer een nieuwe prof door de
Leuvense straten. Hoewel het drie jaar heeft geduurd, is
professor Daems uiteindelijk tot het besef gekomen dat
Leuven wel degelijk beter is dan Gent. We kennen hem als
prof van de vakken criminaliteitsvormen, penologie,
deontologie, vraagstukken uit de penologie en private
veiligheidszorg, maar wie is hij nu echt? De redactie stelde
hem een paar vragen…

Kan u ons iets meer vertellen over uw buitenschoolse
activiteiten?
Op dit moment is dat vooral beperkt tot het familieleven. Ik ben ondertussen ook
weer vader geworden van een tweede dochter. Met drie jonge kinderen (heeft ook
nog een zoon) gaat er veel tijd naar hen. Voor de rest, als ik wat tijd heb, probeer ik af
en toe een keer te gaan lopen. Vroeger was ik daar intenser mee bezig, maar dat is
door het werk en het gezin niet meer mogelijk. Ik heb ook lange tijd gitaar gespeeld,
ik doe dat soms nog. Maar dat is niet meer op dezelfde manier zoals ik daar vroeger
mee bezig was. Maar af en toe pak ik die nog wel eens vast. Of een boek lezen af en
toe, maar dat is de afgelopen jaren minder en minder.

Wat is het laatste boek dat u heeft gelezen?
Het laatste boek dat ik heb gelezen, dat was deze zomer toen ik op vakantie was (gaat
ondertussen op zoek naar het boek). A Bend in the River ( V.S. Naipaul) gaat over de
ontwikkelingen in het post koloniale tijdperk in een Afrikaans land dat niet bij naam
wordt genoemd. Het is eigenlijk een heel interessant boek waarin het verhaal wordt
verteld van het hoofdpersonage die ergens in een nederzetting in de bocht van een
rivier een handelspraktijk op poten zet en allerhande dingen meemaakt die eigen zijn
voor de chaos die dat land op dat moment kent. Het vertelt ook iets over hoe mensen
niet altijd hun plaats kunnen vinden in een samenleving. Dat is het laatste boek dat ik
heb gelezen.
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De volgende vraag die wij voor u hebben is naar welke muziek u graag
luistert.
Dat is heel ruim. Ik heb vroeger altijd een voorliefde voor gitaarmuziek gehad omdat
ik zelf toen ook veel met gitaar bezig was. Dat waren toen de klassieke gitaristen: Joe
Satriani, Steve Vai, Jimmy Hendrix, …daar was ik vroeger heel gek van. Waar ik nu de
laatste jaren wel graag naar luister is muziek zoals Frank Zappa en Tom Waits.

Wat voor muziek is dat? Want die kennen we niet?
Nee? Wel Frank Zappa is een componist/gitarist. Dat is heel veelzijdige muziek waar
ook een verhaal in zit. Mijn favoriete cd van hem is ‘Joe’s Garage’ waarin hij gewoon
een verhaal vertelt. Elk nummer is een soort van scene, je zou dat kunnen uitbeelden,
waarin hij het verhaal brengt van een omgeving waar men poogt om muziek te
criminaliseren. Dat is eigenlijk het verhaal, muziek wordt gecriminaliseerd. En hij
vertelt dan het verhaal van Joe, de muzikant die op de dool geraakt en allerhande
ervaringen meemaakt. Nu, die verhaaltjes worden ondersteund door muziek die van
heel hoge kwaliteit is. Waar verschillende ritmes in worden gebruikt en waar heel
verschillende instrumenten bij worden gehanteerd. Als je daar eens een keer naar
zou kunnen luisteren, moet je zeker eens een keer naar Joe’s Garage luisteren. Ik
denk dat je dan wel gaat begrijpen wat ik bedoel. Je kan eigenlijk met het boekje
waar de volgorde en songteksten in terug te vinden zijn, ken je eigenlijk een verhaal
volgen zoals je naar een film kijkt.

Een heel andere vraag: mocht u niet bij de KU Leuven beland zijn, waar had u
dan graag gewerkt?
Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik weet dat ik tijdens mijn stage altijd wel in mijn
achterhoofd het gevoel had dat dat wel iets is wat mij zou kunnen boeien. Ik heb mijn
stage gedaan in de gevangenis van Sint Gillis. Ik vond het daar een heel boeiende
omgeving, ik heb daar ook heel veel kunnen zien en ook kunnen meemaken. Maar ik
heb nooit stappen gezet of meegedaan aan een ingangsexamen voor een dergelijke
functie. Maar stel u voor, moest ik nu morgen iets anders doen, dan zou het wellicht
wel gerelateerd zijn aan wat ik nu doe. Misschien journalistiek of de uitgeverswereld,
dat zijn dingen die me altijd wel geïnteresseerd hebben, die ik nu wel ken als auteur
en als medewerker aan boeken. Maar ik denk dat ook de andere kant, als redacteur
of verantwoordelijke, wel een interessante functie kan zijn.
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Als u zou moeten kiezen: Leuven of Gent?
Leuven uiteraard eh. (lacht)

Wat is het laatste nieuwsbericht dat u echt is bijgebleven?
Ik denk dat dat meer de nieuwsberichten zijn over de asielcrisis en alles wat daarmee
gepaard gaat. Dat maakt bij mij toch wel wat indruk. En dat gaat dan niet enkel over
berichtgeving, de tekst, maar ook het beeldmateriaal wat daar allemaal van menselijk
leed op ons afkomt. Dat is toch wel iets wat me bijblijft, maar dat is dan niet 1
nieuwsitem, dat is iets dat al lange tijd bezig is, dat ons wellicht spijtig genoeg denk ik
nog lange tijd zal bezighouden.

Wat is het eerste dat u doet als u opstaat?
Ik heb geen wekker, omdat mijn oudste dochter mij altijd wakker maakt. Dus wat er
gebeurt is en de laatste weken is dat almaar vroeger, vanmorgen was het kwart voor
zes, gisteren was het half zes, dus mijn dochter maakt mij wakker en het eerste dat ik
doe is dat ik mijn dochter uit haar bed haal. En wat doe ik dan met haar? Dan ga ik
met haar naar beneden, doe haar een propere pamper aan en geef haar fles. Dat is
het eerste dat ik doe als ik opsta de eerste afgelopen 6 à 7 maanden.

Welk vak in uw opleiding vond u het meest interessant?
Ik moet toegeven, in de eerste twee jaar was dat wat zoeken. Ik vond vanalles
interessant, maar ik had niet direct iets waarvan ik zei daar wil ik in verder gaan of
daar zou ik mij in willen specialiseren. Ik denk dat het in eerste licentie was, in de
cursus penologie en penitentiair recht die toen werd gedoceerd door Tony Peters en
Lieven Dupont. De reden was omdat dat ik dat hele interessante colleges vond. Dat
waren twee lesgevers die ook heel goed konden lesgeven. Tony Peters is één van de
grondleggers van het strafrecht in ons land – hij is overleden in 2012. Lieven Dupont
is de vader van de basiswet gevangeniswezen. Dus dat zijn mensen die ook heel wat
bagage hadden. Maar voor een stuk had het ook te maken met het feit dat je kon
kiezen over hoe je geëvalueerd zou worden, ofwel via het klassieke examen ofwel
door een paper te schrijven. Ik heb toen een paper geschreven waarin ik mij verdiept
heb in een thema waarin ik mij nu nog altijd in interesseer. Ik heb toen over de
functies van de vrijheidsstraf een tekst geschreven en dat ook gerelateerd aan de
discussie over de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. Dat
is me toch altijd wel bijgebleven en ik denk dat dat toch wel mijn interesse in alles
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wat met bestraffen en dergelijke in gang heeft gezet. Een jaar later heb ik dan ook
mijn stage in de gevangenis gedaan, ik heb ook mijn thesis gedaan over bestraffen.
Na mijn studies in Leuven heb ik nog een jaar gestudeerd in Londen bij Stanley
Cohen, wiens werk over sociale controle en de criminologie mij toen – en nog steedsbuitengewoon fascineerde. Uiteindelijk stond het thema van de straf ook centraal in
mijn proefschrift om doctor te worden in de criminologie. Sinds die eerste college in
de eerste licentie is de vonk dus overgeslagen. Dus ik zou zeggen die cursus in eerste
licentie, de cursus die ik nu zelf mag doceren eigenlijk. Op dat vlak vind ik dat
natuurlijk ook leuk nu, dat ik aan de andere kant sta nu. En het enthousiasme van
mijn docenten toen proberen over te brengen naar de volgende generatie.

Welk vak lag u totaal niet?
Ik denk niet dat er een vak is dat mij helemaal totaal niet lag. Er waren vakken waar ik
minder interesse in had. Het vak waar ik het minst door geboeid werd was vooral
denk ik psychologische criminologie. Niet dat ik dat niet nuttig of belangrijk vind,
integendeel, maar het idee om de mens vooral vanuit een psychologische oogpunt te
bekijken kon mij minder boeien. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ik
bepaalde interesses ben beginnen ontwikkelen rond beleidsontwikkelingen en de
sociologie van straffen, waardoor je de criminologie vanuit een ander perspectief
gaat bekijken, een perspectief dat mij beter ligt.

Wat was uw strafste stoot tijdens uw studententijd?
Wij hebben op een bepaald moment ooit bijna de verkiezingen gewonnen met een
lolploeg. Dat was in het laatste jaar van mijn studies. We hadden een lolploeg
gestart…. dat was eigenlijk niet netjes, er was een echte ploeg met de naam
Millennium, en wij hadden een kruis gezet over de laatste letters –ennium, en we
hadden daarachter geschreven –jaardedzju, dus wij hadden als ploeg Milljaardedzju.
Maar om één of andere redenen hebben wij toen gewonnen in twee jaren, waardoor
wij dus bijna de verkiezingen hadden gewonnen. Een beetje angstig op het moment
dat de resultaten werden bekend gemaakt. Uiteindelijk is Millennium gewonnen en
hebben die de taken gelukkig maar opgenomen.

Bedankt!
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PRAESIDIUM IN THE SPOTLIGHT
Deze maand is het de beurt aan onze
feest & fak’er Pieter Vandebroek, ook wel
Mong genoemd, om enkele geheimen uit
de doeken te doen. Als schachtenmeester
doet hij een poging om de schachten te
temmen en daar willen wij nu wel eens
het fijne van weten

We konden in de vorige Crimmax
lezen dat Laetitia enkele vragen voor
je had. Het interview werd je dus toch
niet bespaard. Laetitia vroeg zich af
hoe jij je vakantie hebt beleefd en al die herexamens hebt overleefd…?
Doemme en ik dacht er aan te kunnen ontsnappen door me te verstoppen in de
Maxim’o… Ik weet het, voorspelbaar… Maar goed mijn vakantie was best wel leuk ik
ben enkele keren op reis gegaan en nog meer uitgegaan, maar vooral veel gerust. De
herexamens waren iets minder goed en ik ben dus nu een andere richting aan het
studeren, maar zoals Arnold zou zeggen in The Terminator: “I’ll be back!”

Na al die herexamens en dat gestudeer heb je dan misschien enkele tips voor
onze nieuwe studenten?
Ja, doe zoveel mogelijk in het jaar als je van jezelf weet dat je niet kan blokken. :/

Je maakt nu voor het eerste jaar deel uit van het praesidium. Wat vind je van
de sfeer in het praesidium?
Ik denk dat we een leuke groep zijn en vooral dat er (nog) geen conflicten zijn binnen
onze ‘familie’.
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Hoe zijn de voorbije maanden je bevallen als schachtenmeester en feest en
fak’er?
Het is al heel druk geweest, maar dat hoort erbij en het leuke bij feest & fak is dat
alles uiteindelijk goed loopt en dat mensen zich amuseren op de fak, terwijl als
schachtenmeester het leuk is om al de leuke schachten te ontmoeten en vrienden
mee te worden.

Hoe ga je om met alle aandacht van de schachtjes en is er een schachtje dat je
wel heel graag zou willen temmen?
Ik hou ervan dat leuke mensen mij leuk vinden dus ik ben blij dat er zoveel leuke
schachten bij zijn die mij kunnen verdragen. En de tweede vraag ga ik niet
beantwoorden in de Crimmax! ;)

Natuurlijk heb je al heel wat uitgestoken tijdens al je feestjes. Wat is de
strafste stoot die je ooit hebt uitgehaald tijdens het feesten?
Hmmm, ik heb al zoveel uitgestoken maar ik moet zeggen dat ‘Speelplaatsrock 2011’
wel een heel vreemd verhaal was. Lang verhaal kort: ik dacht dat een vriend ontvoerd
was en ben op lege auto’s beginnen kloppen omdat ik dacht dat mijne maat en zijn
ontvoerders er in zaten, en later op de avond ben ik in elkaar geslagen omdat een
andere maat op een jongen zijn broek had gespauwd.

Ook de volgende vraag blijft jou niet bespaard. Wie vind jij het
aantrekkelijkste lid van het praesidium?
Da is zo een k@*#t vraag hé. Haha nee uuuuhm, zo vervelend kiezen tussen meisjes
die leuk en aantrekkelijk zijn. ‘-,- Uuuuhm ik denk dat ik Sari het aantrekkelijkste
vind.

Wie zou jij graag in de volgende Crimmax willen zien verschijnen?
Ik wil wel eens weten hoeveel bakken onze grote Sjpeelman Arno denkt te moeten
aan het eind van het jaar!!! En wat zijn trukken en technieken zijn. ☺
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CRIMOSCOOP
De Crimmax is met een nieuw project gestart (jeej!) namelijk de Crimoscoop. In deze
rubriek verdiepen we ons helemaal in de astrologie en trachten we onze
praesidiumleden te ontleden aan de hand van hun horoscoop. Dankzij multidisciplinair onderzoek, uiterst complexe studies en jaren aan voorbereidend werk,
kunnen wij nu met trots onze eerste uitgave van de Crimoscoop met jullie delen.

Schorpioen
(24 oktober – 22 november)
Dat schorpioenen geen lieverdjes zijn, moeten we jullie niet
uitleggen. Zij worden in de astrologie vaak beschreven als
agressief, wraakzuchtig en extreem. Met alerte ogen
scannen we onze praesidiumleden en komen we tot de
conclusie dat Willem (CuDi) wel heel obsessief bezig is met
de bancontact. Onze voorspelling, als erkende experts in
de sterrenkunde, is dat Willem deze maand nog de
bancontact gaat doodkloppen…

Maar schorpioenen zijn niet enkel sadistische bruten. Er is
wel degelijk iets positief te zeggen! Schorpioenen zijn
schijnbaar geweldig om in je sportteam te hebben.
Crimen wist zeker wat ze deed toen ze Silke (sport) in het
sportteam plaatste. Volgens haar sterrenbeeld is ze
uiterst doelgericht en wilskrachtig. Als ze iets wilt, gaat ze
er ook voor. Maar laat je niet verrassen, achter dat
charmante gezichtje schuilt een immense kracht die elk
ander team van z’n sokken blaast. Be warned…

Blijkt ook dat schorpioenen uitermate goed zijn in onderzoek en analyse. Dus als je
nog leden zoekt voor het groepswerk van methodologie, zijn schorpioenen zeker een
aanwinst! Jammer genoeg geldt dit niet voor ons praesidiumlid Willem, die gebuisd
was op methodologie…
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Boogschutter
(23 november- 22 december)
Boogschutters worden vaak omschreven als energiek en
avontuurlijk. Dus het is geen verassing dat we iemand uit ons
sportteam vinden die boogschutter is. Deze mensen zijn ook
heel optimistisch en ambitieus. We voorspellen dan ook dat
Lynah (sport) bij de volgende wedstrijd de tegenstanders zo
onzeker maakt met haar optimisme, dat die interfacultaire
beker al in de pocket is.

Een negatieve eigenschap van de boogschutter is dat zij
verplichtingen haten. Hierdoor komen ze vaak te laat of dagen ze
gewoon niet op. Ook afspraken nakomen is niet hun sterkste
kant. Misschien herkenbaar voor de vrienden van Katrien of Mong
(schachtenmeesters)? De redactie heeft alleszins al mogen kennis
maken met dit aspect van de boogschutter.

Boogschutters zijn van nature erg religieus en blijken succesvolle predikers te zijn.
Dus als we Mong volgend jaar niet meer terug zien, weten we waar te zoeken. Wij
zijn alvast benieuwd hoe zijn roeping als religieus
boegbeeld gaat stroken met zijn wekelijkse
alcoholinname…

Wij, de redactie, zijn heel benieuwd wat jullie van deze nieuwe rubriek vinden. Moet het al dan niet
in de volgende Crimmax opnieuw verschijnen of toch maar niet? Wat kan er beter? Wat is leuk om te
lezen en wat niet? Laat het ons weten! Mailen kan naar kathelijne@crimen.be of spreek ons gerust
eens aan op fakavonden.
Bron: www.urbanlotus.nl
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FOTOBOEK
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ONTSPANNING
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Wist je dat….
… het secretariaat vanaf nu de Crimen en faculteit truien verkoopt?
… Laura een riem van een jongen heeft gescoord, maar de jongen zelf kwijt was?
…Arno tijdens zijn walk of shame een aantal praesidiumleden is tegengekomen?
… Arno ontkent dat het een walk of shame was, dat hij zelfs heel blij was?
… er 33 schachten en een praeses verkocht zijn voor samen 172 zuipkaarten?
… deze schachten ondertussen gedoopt zijn?
… ze de komende maanden nog harder gaan stinken?
… er heel veel speeksel is uitgewisseld tussen corona en schachten?
… wij met het praesidium, mede hierdoor, al veel bakken bier in het vooruitzicht
hebben?
… er door het eerstejaarsweekend al een koppeltje is?
… Deb zich heeft laten dopen als schacht bij Diana?
… Vertommen Nesquick chocopoeder zo uit de doos lepelt om te eten?
… Katrien dezelfde gewoonte heeft?
… er een waardige opvolger voor Deb en Mong is gevonden: Josti?
… 4speed 13e was op de 24 urenloop?
… 4speed wel ‘ beste spandoeken’ heeft gewonnen?

Als jullie wistjedatjes hebben die toch echt wel in de Crimmax moeten verschijnen, kunnen jullie
die mailen naar kathelijne@crimen.be.
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