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Hij komt, hij komt, die lieve goede… Jonas!
Ja, Sintermaes is weer daar en hij brengt de
tweede editie van de Crimmax met zich mee!
Wie zoet is krijgt boekjes, wie stout is een
PDF!
Beste crimi’s, de dagen worden korter en de
studiesessies langer, en voor je het weet
zitten we weer te blokken en onszelf te
vervloeken dat we niet eerder zijn begonnen.
Maar voor we de eerste van onze twee (of
drie) jaarlijkse zenuwinzinkingen krijgen
heeft Crimen nog wat leuke evenementen op
het menu staan om ons zoet te houden tot die
bitterkoude blok weer begint en ons wegtrekt
van onze geliefde studentenstad. En
natuurlijk is er ook nog deze Crimmax om
jullie nog even te entertainen. Kijk dus snel
maar eens binnenin! Hierna zie ik jullie niet
meer tot na de examens, dus bij deze; doe dat
goed! En als het wat minder gaat… Happy
Herexamens to you!
- Jonas, aka Sintermaes

Kennis maken met de man met de
hamer die tevens ons allemaal
helpt ontspannen; onze eigenste
Arno Brams?
Dat kan, op pagina 7!
Een kerstlied dat niet gewoon All
I Want For Christmas Is You
voor de duizendste keer is?!
Leer het snel op pagina 10!
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AGENDA
SEXY PIETENFAK – 4/12
Hij komt, hij komt, die lieve, goede Sint!
Omdat wij hebben gehoord dat alle
Crimen studentjes zo braaf zijn geweest,
komt de Sint al wat eerder langs!
Om jullie te belonen heeft hij ook nog
eens verschillende lekkere promo’s
voorzien. Dit wordt dus zeker een feestje
dat je niet wil missen!
PROMO:
Speculoosjenever: €1
Appelsienjenever: €1

FILMAVOND: THE HOUSE WITH A
CLOCK IN ITS WALLS – 6/12
Zin om met je vrienden nog eens naar de film te
gaan, maar heb je geen geld meer over om dat
dure cinematicket en die onbetaalbare drankjes
en snacks te betalen? Dan hebben wij bij Crimen
dé oplossing:
kom gezellig met ons naar The House With A
Clock In Its Walls kijken op 6 december.
Betaalbare snacks, goedkope drankjes en
belangrijkste: een gratis film.
Laat de koude dus maar buiten, draai je in een
dekentje en geniet samen met ons van een
prachtige film!
We verwachten jullie op 6 december om 20u15
in aula DV3 01.07 voor een gezellige avond!
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DE WARMSTE KERSTMARKT
(MET VRG) – 11/12
Heb jij het druk met studeren, paperen of
thesissen? Vrees jij dat je dit jaar de
gezellige kerstsfeer zal moeten missen?
Dan brengen wij goed nieuws want VRG
en Crimen brengen de kerstsfeer tot in de
Valk! We palmen het binnenplein
gedurende een dag in om de studenten te
voorzien van heerlijke drankjes en
versnaperingen, leuke kerstkaartjes- en
accessoires en nog heel veel meer!
En het mooie van dit alles? De opbrengst
gaat integraal naar het goede doel dat
jullie verkiezen (stem voor de goede
doelen van jouw voorkeur in het
Facebookevenement)! Beleef zelf de
warmte en zak tijdens je pauze af naar de
warmste kerstmarkt van het jaar!

WINTERCANTUS – 13/12
Nog niet genoeg na de cantusweek? Moet je
gewoon nog één Crimencantus meemaken voor
de blok begint, gewoon om het af te leren?
Dan heb ik goed nieuws! Die hebben we
gewoon! Ja, kom, vrienden, kom! Stap uit die
kou en stap de Waaiberg binnen! Verwarm je
(paradoxaal) met dat koude, schuimend blond
studentennat terwijl je nog één keer je de longen
uit je lijf zingt, alvorens meer dan een maand je
mond te houden in de stille studieruimte van
jouw keuze!
Meer info volgt nog, dus houd Facebook goed
in het oog!
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LEZING ERVARING
GEVANGENISSEN – 17/12
Slechts enkele weken na de geweldige
lezing over herstelbemiddeling vorige
maand hebben de mensen van onze
functie onderwijs alweer een enorm
interessante lezing georganiseerd. Deze
lezing zal gaan over het
gevangeniswezen in het binnen- en
buitenland, een topic dat menig
criminologiestudent wel weet te boeien.
Houd Facebook in het oog voor het
evenement voor meer informatie!
We hopen jullie talrijk daar aanwezig te
zien!
CONCRETE INFO:
Waar?
Aula Zeger Van Hee (91.56, College De
Valk)
Wanneer?
Maandag 17/12, 20:00

DIE HARD FAK – 18/12
De laatste fak van het semester is aangebroken,
de dagen worden kouder en de examens komen
eraan, maar niet getreurd! Wij zorgen een
laatste keer voor een onvergetelijke avond (of
net wel??)
Schuif die boeken nog even aan de kant en kom
de stress van je afdansen met onze niet te
missen promo’s die je lever zeker zal voelen!
PROMO:
Vodka Redbull: €4
Absint: €2
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Arno Brams
*Cantor & Ontspanning*
Beste Arno, bedankt om in te stemmen
met deel te nemen aan dit interview.
Allereerst zou ik u graag willen
meedelen dat u dit interview op elk
moment kunt stopzetten moest u dit
willen. Daarbij wil ik u ook duidelijk
maken dat al uw antwoorden privé zijn
en niet gedeeld zullen worden met- Ah,
nee, wacht… Dat is Metho 2. Sorry,
even in de war geraakt. Nee, jouw
antwoorden zullen worden gelezen
worden door heel de richting
criminologische wetenschappen. But,
you know. No pressure. Waarom stel je
jezelf niet eens kort voor?
Dag iedereen, ik ben dus Arno. Je zal mij niet zo snel in de aula zien, maar als je ooit naar een
crimenevent komt zal je me daar zeker weten te vinden. Als cantor en ontspanning is het mijn
taak om zowel voor het praesidium als voor de studenten leuke evenementen te organiseren.
Dit doe ik uiteraard met veel plezier.
Aangezien cantor één van je functies is, ben je ongetwijfeld een grote connaisseur van
cantussen en cantusliederen. Laat de rest van Crimen eens weten hoe goede smaak eruit
ziet;
1. Beste codexlied?
Mijn lievelingsliedje blijft meestal niet lang hetzelfde maar op dit moment is mijn favoriete
codexschijf ‘Dit Is De Tijd’. Mooie tekst, leuk om te zingen; meer heb ik niet nodig.
2. Slechtste codexlied?
Pagina 396, Chevaliers De La Table Ronde is echt iets wat ik niet graag zing. Het liedje duurt
veel te lang, is in het Frans en het wordt gewoon overal en altijd gezongen dus ik ben het ook
gewoon beu. Liefst van al zou ik het lied uit mijn codex scheuren maar er staan nog andere
goede liedjes op die pagina dus ik laat het er voorlopig nog insteken.
3. Codexlied dat (meer) gezongen zou moeten worden op Crimencantussen?
Het Zeeroverslied op pagina 488. Ik vergeet hem er bijna elke cantus in te steken maar eigenlijk
is dat ook echt wel een topper om op te cantussen.
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4. Beste kring (buiten Crimen, natuurlijk) om mee te cantussen?
Pedagogie heeft al een aantal jaar superleuke cantussen, bijna altijd uitverkocht dus je moet er
wel snel bij zijn. Ik ben vorig jaar ook een paar keer bij Cluster gaan cantussen (de
muziekopleiding) daar is het ook altijd heel leuk. De studenten daar die kunnen echt zingen en
er is pianobegeleiding!
5. Stille gedeeltes; ja of nee?
Veel van de mooiste liedjes in de codex zijn de stille liedjes. Na een paar uur schreeuwen is
even in stilte tot rust komen echt wel iets waar mijn oren blij mee zijn. Mijn antwoord is dus
heel simpel; ja.
6. Beste lied om een vrije versie op te doen bij de kikker?
Ik denk niet echt dat er een beste lied is om te gebruiken bij De Kikker. Persoonlijk grijp ik
altijd naar kinderliedjes zoals De Drie Biggetjes van K3 of Met De Jeep Door Het Oerwoud
van Samson en Gert. Zolang de mensen het leuk hebben maakt het eigenlijk niet veel uit.

De laatste tijd hebben jij en de andere cantoren nogal last van dieven onder de corona.
Hoe verloopt deze slag van om de hamer?
Om heel eerlijk te zijn was het vorig jaar erger. Nu ik weet wie de grijpgrage mensen zijn zorg
ik gewoon dat ze snel te zat zijn om nog subtiel iets te kunnen stelen.
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Je andere functie dit jaar is ontspanning. Dit houdt teambuilding voor het praesidium in
(thanks bby xoxo), maar voor de andere criminologische studenten misschien
interessanter; De Nacht Van De Criminologische Sterren organiseren! Deze geweldige
traditie ontbrak vorig academiejaar maar is dit jaar weer terug van weg geweest! Voor
de nieuwkomers (en de vergeetachtigen), leg eens uit wat we van deze new and improved
NVDCS kunnen verwachten.
De nacht van de Criminologische stemmen is eigenlijk de leukste (en laatste) activiteit van het
academiejaar. Speciaal voor de studenten, proffen en assistenten organiseren we een
awardshow met leuke sketches en filmpjes. Al de criminologie studenten mogen stemmen op
categorieën zoals ‘Beste Prof’, ‘Leukste Duo’, ‘Miss Crimen’, ‘Beste Schacht’… De winnaars
krijgen dan ook een echte trofee mee naar huis. Om het helemaal af te maken is er na de show
ook nog een gratis receptie.

Over smaak gesproken (drie vragen geleden); what’s your poison? Jouw favoriete drank
waar je nooit van zou kunnen
scheiden?
Ik ben eigenlijk niet zo kieskeurig als het
aankomt op drank. Ik drink graag zoete
dingen zoals Passoa. Maar zo iets goed
straf zoals wodka kan ik ook wel
appreciëren. Passoa-Wodka is dan ook
wel echt een topcombo. Uiteraard een
goed zwaar biertje kan je ook altijd aan
mij kwijt.

Laatste vraag; in vorige jaren had jij nogal een reputatie betreffende de schachten. Dat is
dit jaar ogenschijnlijk niet meer. Is er al een opvolger voor de titel van “schachtenmuiler”
of ligt deze nog up for grabs?
Ik heb geen idee waar die reputatie vandaan komt want de afgelopen jaren ben ik altijd een
engeltje geweest tijdens het uitgaan. Waarom ik de prijs ‘Zoetste Schachtenzoener 2016’ heb
gewonnen is mij dan ook een raadsel.
Als ik voor een opvolger zou moeten kiezen zou ik dan toch voor Hannes H. gaan. Die is op
EJW al direct undercover gegaan om eerstejaars te scouten en ik heb uit bronnen vernomen dat
hij nu ook aan het daten is met een eerstejaartje.
*n.v.d.r.: Arno’s opvolger is onherkenbaar gemaakt uit respect voor het mirakel van de liefde.*

Heel erg bedankt aan de immer charmante Arno Brams voor zijn contributie aan deze
December editie van de Crimmax! Volgende keer geef ik jullie de kans om beter kennis
te maken met… De Kerstman! Ja, deze Kerst zet ik een val onder mijn schoorsteen om
Father Christmas himself te vangen! Als het mij lukt zal ik hem alles vragen wat jullie
als sinds jullie prille kindertijd willen weten!
(Als het mij niet lukt wordt het plan B: weer een praesidiumlid. Welk praesidiumlid heb ik nog
niet bepaald, maar ik ben zeker dat het mij zal lukken, dus dat zal wel niet nodig zal zijn.)
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TWELVE DAYS OF CRIMEN
Al die afgezaagde ouderwetse kerstliedjes beu? Probeer deze geüpdatete versie
van een oude klassieker eens! (Maar, uh, laat moederlief het maar niet horen.)
On the first day of Christmas,
Crimen sent to me
A cantus with den Debbie!
On the second day of Christmas,
Crimen sent to me
Two purple shots, and
A cantus with den Debbie!

On the eighth day of Christmas,
Crimen sent to me
Eight cops arresting,
…
On the ninth day of Christmas,
Crimen sent to me
Nine spauwers spauwing,
…

On the third day of Christmas,
Crimen sent to me
Three French coffees,
Two purple shots, and
A cantus with den Debbie!

On the tenth day of Christmas,
Crimen sent to me
Ten bums bumming,
…

On the fourth day of Christmas,
Crimen sent to me
Four cramming nerds,
…

On the eleventh day of Christmas
Crimen sent to me
Eleven ladies twerking,
…

On the fifth day of Christmas,
Crimen sent to me
Five Gold Strikes,
…

On the twelfth day of Christmas
Crimen sent to me
Twelve skippers skipping,
Eleven ladies twerking,
Ten bums bumming,
Nine spauwers spauwing,
Eight cops arresting,
Seven zevensprongen,
Six schachtenmuilers paying,
Five Gold Strikes,
Four cramming nerds,
Three French coffees,
Two purple shots, and
A cantus with den Debbie!

On the sixth day of Christmas,
Crimen sent to me
Six schachtenmuilers paying,
…
On the seventh day of Christmas,
Crimen sent to me
Seven zevensprongen,
…
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CRIMEN MEMES
(How do you do, fellow kids?)
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TEST JE GEHEUGEN
(SPECIALE BLOK-EDITIE)

Je hebt 5 minuten de tijd om de volgende tekst in je geheugen te printen! Zet een alarm voor 5
minuten op je telefoon en blok alsof je leven er vanaf hangt! Bedek daarna de pagina en
reproduceer de gehele tekst vanbuiten! Niet, spieken, hé! (Want anders word het je verboden
om de Crimmax te lezen voor een jaar.)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. “’Tis some
visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door— Only this and nothing more.” Ah, distinctly I remember it was in the bleak December;
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow;—vainly I had sought to borrow From my
books surcease of sorrow—sorrow for the lost Lenore— For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore— Nameless here for
evermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain Thrilled me—filled me with fantastic terrors never felt before; So that
now, to still the beating of my heart, I stood repeating “’Tis some visitor entreating entrance at my chamber door— Some late visitor entreating
entrance at my chamber door;— This it is and nothing more.” Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer, “Sir,” said I, “or
Madam, truly your forgiveness I implore; But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, And so faintly you came tapping,
tapping at my chamber door, That I scarce was sure I heard you”—here I opened wide the door;— Darkness there and nothing more. Deep
into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before; But the
silence was unbroken, and the stillness gave no token, And the only word there spoken was the whispered word, “Lenore?” This I whispered,
and an echo murmured back the word, “Lenore!”— Merely this and nothing more. The subject of this Essay is not the so-called Liberty of the
Will, so unfortunately opposed to the misnamed doctrine of Philosophical Necessity; but Civil, or Social Liberty: the nature and limits of the
power which can be legitimately exercised by society over the individual. A question seldom stated, and hardly ever discussed, in general
terms, but which profoundly influences the practical controversies of the age by its latent presence, and is likely soon to make itself recognised
as the vital question of the future. It is so far from being new, that, in a certain sense, it has divided mankind, almost from the remotest ages;
but in the stage of progress into which the more civilised portions of the species have now entered, it presents itself under new conditions, and
requires a different and more fundamental treatment. The struggle between Liberty and Authority is the most conspicuous feature in the portions
of history with which we are earliest familiar, particularly in that of Greece, Rome, and England. But in old times this contest was between
subjects, or some classes of subjects, and the Government. By liberty, was meant protection against the tyranny of the political rulers. The
rulers were conceived (except in some of the popular governments of Greece) as in a necessarily antagonistic position to the people whom they
ruled. They consisted of a governing One, or a governing tribe or caste, who derived their authority from inheritance or conquest, who, at all
events, did not hold it at the pleasure of the governed, and whose supremacy men did not venture, perhaps did not desire, to contest, whatever
precautions might be taken against its oppressive exercise. Their power was regarded as necessary, but also as highly dangerous; as a weapon
which they would attempt to use against their subjects, no less than against external enemies. To prevent the weaker members of the community
from being preyed upon by innumerable vultures, it was needful that there should be an animal of prey stronger than the rest, commissioned
to keep them down. But as the king of the vultures would be no less bent upon preying on the flock than any of the minor harpies, it was
indispensable to be in a perpetual attitude of defence against his beak and claws. The aim, therefore, of patriots was to set limits to the power
which the ruler should be suffered to exercise over the community; and this limitation was what they meant by liberty. It was attempted in two
ways. First, by obtaining a recognition of certain immunities, called political liberties or rights, which it was to be regarded as a breach of duty
in the ruler to infringe, and which if he didinfringe, specific resistance, or general rebellion, was held to be justifiable. Lorem Ipsum is simply
dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

En? Gelukt? Proficiat! Nu hoef je deze geheugenoefening nooit meer te doen! Niet gelukt?
Ai… Kom binnen 7 maanden nog eens terug om opnieuw te proberen! En bekijk de tekst deze
keer wat langer! … Of wacht tot de laatste moment en pak nog eens 5 minuten. Whatever.
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GRATIS PIN-UP MINIPOSTER
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SFEERBEELDEN
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WIST JE DAT …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

… praesidiumlid A.B. graag zijn territorium markeert op andermans’ kot?
… je op een regenachtige (en dus gladde) dag beter niet vanuit de Naamsestraat de
Collegeberg probeert op te fietsen?
… praesidiumlid J.L. en schacht M.V.L. je het stiekem wel graag zien proberen?
… schacht C.D. de toeter van een praesidiumlid heeft kapot gemaakt?
… vice L.v.G. tijdens zijn middelbare school maandelijks les moest volgen over hoe
je moet slikken?
… praesidiumlid J. D. M. een dutje deed in de wc's van de MAXIM’O nadat ze
diezelfde wc's eerst trakteerde op een beetje maaginhoud?
… praesidiumlid S.C.P. wekenlang als heilige maagd Maria leefde, maar nu weer
flink aan de zuip gaat?
… muilen je soms in het ziekenhuis kan laten belanden? #StaySafeKids
… kleine kinderen op de kermis je waterpokken geven die voor Portugezen blijkbaar
nog besmettelijk zijn?
… Portugezen blijkbaar sowieso vaak besmettelijk zijn?
#WistJeDatjeVanLucasNotMe
… onze geliefde alpacamascotte eindelijk een naam heeft? Zij zal voortaan door het
leven gaan als Bonnie!
… ze misschien niet lang “door het leven zal gaan” als onze praeses er iets aan te
zeggen heeft?
… dit ons eindelijk een goede reden geeft om hem de hamer te ontvreemden?
#StopBonnieCruelty
… we nogal wat karaoketalenten in ons praesidium hebben?
… onze eetavond weer een geslaagde editie was? #NoChochomousse
… op onze jeneverhonkbal sommige mensen wel heel geobsedeerd waren door
appeljenever?
… Crimen nog steeds niet is bijgeslapen van de 24 urenloop?
… we evenmin bijgeslapen zijn van de cantusweek?
… praesidiumlid H.B. er louche uitziet?
… praesidiumlid H.v.D. sprint als er stoofvlees met frieten zijn?
… je heel makkelijk een condoom kan krijgen in een jeugdherberg?
… Praesidiumlid H.H. miauwt wanneer hij een koude rilling heeft?
… praesidiumlid A.B. het verschil tussen praesidiumlid F.V.L. en een random Fien
niet kent?
… praesidiumlid E.H. een gepersonaliseerde videoboodschap kreeg van LOKO om
haar eraan te herinneren niet te veel te drinken?
… vice L.v.G. vond dat praesidiumlid J.L. ook wel zo’n videoboodschap kon
gebruiken?
… in tegenstelling tot L.v.G., LOKO dat blijkbaar niet nodig vond?
#LOKOHasSpoken
… onze cantusweek weer een enorm succes was?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

… de Cantus van Oranje met C.V. Cyclades vooral een succes was?
#LikeSardinesInAFakbar
… het enige dat beter is dan een ochtendcantus een ochtendcantus met Twister is?
… als je geen Pappenheimer in de cantus zet, Apolloon wel zelf voor één zorgt?
… het niet OK is om een Pappenheimer te doen zonder praesidiumlid J.L. uit te
nodigen? #TakeYourClothesOffWhenYouDance
… het aan de cantor-tafel naar kak ruikt?
… het dat ook soms doet aan de middelste corona?
… dat toevallig zo was wanneer onze Nederlandse vrienden van S.V. Cyclades op
bezoek waren? #ThinkingEmoji
… wanneer de cantor “niet spauwen in de WC” zegt dit een bevel is, geen suggestie?
… vice A.B. en praesidiumlid J.D.M. een meester zijn in het opsporen van gestolen
codexen? #ToekomstigDetectiveBureau

QUOTE VAN DE MAAND
(Speciaal voor zij die hun kennis over de leerstof al eens zien verdwijnen like tears in rain vlak voor een
examen.)
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