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Het is maart, en je weet wat dat betekent! Het
begin van de lente! Docville! Leuven Jazz!
Het einde van mijn inspiratie!
…
OK, dus om eerlijk te zijn, ik heb niet echt
veel te zeggen hier. Ik ben moe, overwerkt, en
at the mouth of madness. H E L P.
Anyway, hier is een dickbutt om wat plaats
op te vullen:

Leest iemand dit vakje zelfs? Als er iemand dit
leest, GA DE REST VAN DE CRIMMAX
LEZEN, PLEASE.
- Jonas

Interview met Crimen’s eigenste
Beanie Baby die ons cultureel
verrijkt en relaties in ’t publiek
heeft; Thibaud Mathieu!
Lees hem nu op pagina 8!
Een duivels goed verhaal over
moord en jazz!
Lees het op pagina 11!
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AGENDA
MR. CHOCOLATE FAK – 12/03
📢 Attention men-lovers 📢
Dinsdag 12 maart wordt een avond
speciaal voor jullie!
De MAXIM’O zal in vuur en vlam staan
dankzij onze special guest. Om
middernacht zal Mr. Chocolate jullie
verrassen met zijn beste moves. Mis dit
zeker niet en trakteer jezelf of mr.
Chocolat op een van onze pikante
promo’s!
PROMO’S:
Spicy Lips: €1
Chocolade jenever: €1

CRIMEN CAREER DAY – 14/03
Voor het derde jaar op rij slaan VALC en
Crimen de handen terug in elkaar. Na een
geslaagde eerste en tweede editie organiseren we
op donderdag 14 maart 2019 samen terug de
Crimen Career Day. De Crimen Career Day is
een jobinfo-avond speciaal voor en in teken van
studenten criminologie! Ontdek de
mogelijkheden na criminologische
wetenschappen, leer wat onze alumni hebben
gedaan toen ze hun diploma op zak hadden en
laat je cv screenen en upgraden door
professionals van het Student Career Center.
Bezoek zeker het Facebook-evenement voor
meer info!
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FACULTAIRE INFODAG –
23/03
Kleine broer of zus geïnteresseerd in in
jouw voetstappen treden en ook
Criminologie te studeren? Stuur hem/haar
dan maar naar de Facultaire Infodag,
zaterdag 23 maart, in De Valk, waar
hij/zij infosessies over de richting kan
bijwonen. Daarna kunnen ze naar onze
stand komen en praten met de
sympathieke mensen van Crimen en onze
vrienden. We helpen hen graag met hun
studiekeuze door hen cursussen te laten
inkijken, hun vragen te beantwoorden, en
natuurlijk ook door hen gewoon naar
Criminologie aan te trekken met onze
magnetische persoonlijkheden. Kom
gerust ook eens langs om dag te zeggen!

GALABAL DER
CRIMINOLOGISCHE
STUDENTEN: CASINO
ROYALE – 28/03
The name is Bond... James Bond.
Waan jezelf een echte MI-6 agent, een
verleidelijke bond girl of een ware
superschurk...
Zak 28 maart af naar de Hoorn in je meest fancy
pak of in je mooiste kleed en beleef samen met
Crimen een avond om nooit meer te vergeten!
We starten om 21u met een receptie waar de
gratis cava rijkelijk zal vloeien. Een uurtje later
beginnen de beats en kan het feest lostbarsten!
Tickets zijn verkrijgbaar op het Crimensecretariaat (kelder Hooverhuizen).
I'll see you at the poker table, Mr. Bond...
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PROFFEN- EN
ASSISTENTENTAP – 02/04
Altijd al een pintje in ontvangst willen
nemen, getapt door jullie proffen en
assistenten? Dan is het vandaag hét
moment om naar de MAXIM’O af te
zakken. Na het tappen staan zij open voor
een babbeltje.
Vandaag heb je de kans kennis te maken
met hen op een informele manier. Maar,
pas wel op. Je wil toch niet dat ze je in de
aula herkennen als die zatlap?

ONTGROENINGSCANTUS –
04/04
Onze schachtjes worden volwassen Crimi’s, en
as per traditie gebeurt dit natuurlijk op onze
jaarlijkse ontgroeningscantus!
Meer info volgt binnenkort, dus houdt zeker
Facebook in de gaten!
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BLOEDSERIEUS
Bloedserieusweek 18 t.e.m. 21 maart
Beste studenten, donoren en bijna-donoren.
Van 18 tot 21 maart is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven en zo levens te redden:
de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held van de dag, want dat bloed is
levensnoodzakelijk voor vele mensen! Als dank voor je heldendaad krijg je een goedgevulde
goodiebag en kan je deelnemen aan onze onvergetelijke avondactiviteiten. Helemaal overtuigd?
Doe eerst de donorzelftest om zeker te weten of je mag doneren via rodekruis.be/donorzelftest
en schrijf je vervolgens in via bloedserieus.be/leuven. Meer info via Facebook: Bloedserieus
Leuven.
Waar?
Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 10u30 - 20u30 Ladeuzeplein
Wo & Do: 11u - 20u Gymnasium (Sportkot)
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)
Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken? Stuur ons zeker een
berichtje!
Tot dan!
Het Bloedserieusteam
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INTERVIEW MET EEN PRAESIDIUMLID
Thibaud Mathieu
*Cultuur & PR*
Deze maand in de Crimmax; een interview met
een gast zó interessant en charismatisch dat ik
serieus een stuk of 2, 3 keer alle Crimmaxen
van dit en vorig academiejaar heb moeten
checken voor het schrijven van deze rubriek,
omdat maar ik bleef denken “Dat kán toch
niet, dat die niet eerder geïnterviewd is?”.
Thibaud, stel jezelf eens voor.
Goeiendag. Ik ben dus Thibaud, afkomstig uit
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Ik ben 20 jaar en zit
al 2 jaar bij het praesidium.

Thibaud, jij en ik gaan eigenlijk way back. We waren zo’n, uh… 30 jaar geleden, zeker?
Ja, we waren zo’n 30 jaar geleden samen schacht bij Crimen. We zijn zelfs door dezelfde
personen gekocht bij de schachtenverkoop. Over die goede, oude, oude tijd gesproken,
heb je ooit nog een vrouw ontmoet die de plastieken schoonheid van Katinka kon
evenaren?
Waren mooie tijden, veel meegemaakt. En goh ja, mijn vriendin
komt aardig in de buurt maar uiteindelijk is dat ook maar een
poging om de leegte op te vullen die Katinka in mijn hart heeft
achtergelaten.

Boven:
Ware liefde.
Links (van links naar
rechts):
Onze fallen comrade
Emiel, Babyface
Thibaud, Katinka, en
Babyer Face Jonas.
ca. The Great
Depression.

8

Soit, genoeg nostalgisch geouwehoer. Het is nu 2019, anno Domini, en we zijn al lang geen
schachten meer, maar praesidiumleden. Dit jaar ben jij verantwoordelijk voor PR en
Cultuur (samen met wat ander partners in crime). Ik kan me inbeelden dat je in het kader
van die laatste zeker druk in de weer moet zijn met Crimen’s traditionele, geweldige,
jaarlijkse galabal, dat eind deze maand weer plaatsvind. Vertel eens wat over wat we
kunnen verwachten van deze editie.
Dit jaar staat het galabal in thema van 007 en alles wat daar komt bij kijken. We verwachten
dus van iedereen een extra fancy tuxedo of een niets verhullend kleedje zodat die ware MI-6
agenten en Bondgirls naar boven komen. De receptie zal begeleid worden met live muziek en
gedurende de hele avond kunnen onze gasten hun geluk beproeven aan de roulettetafel. Het
wordt dus een echt casino feestje!
Je hebt wel grote schoenen om te vullen. Denk je dat je met dit galabal de culinaire suikerorgie van hedonisme dat Crimen And The Chocolate Factory (Crimen’s 2018 galabal,
n.v.d.r.) zult kunnen overtreffen?
UITERAARD, wat een domme vraag. Hoewel gratis eten altijd nice is, kan dat ook naar
minder leuke dingen leiden (ik spreek uit ervaring). Maar ik denk wel dat we vorige editie
kunnen overstijgen. Have. Some. Faith.
(Dito op die ervaring, n.v.d.r.)

Om even terug te komen op die PR-functie; dat betekent onder andere dat jij
verantwoordelijk bent voor al die Facebookevenementen van Crimen die we online zien
verschijnen, en in het bijzonder die prachtige banners die ze altijd hebben!
Ik kan geen interessante vraag bedenken rond PR, dus in de plaats daarvan; wat is je
favoriete album? Ik weet dat je nogal muzikaal bent.
Ten eerste: I am offended, PR is wel interessant!
Ten tweede: Moeilijke vraag, dat verandert nogal vaak bij mij. Het zijn eerder de albums waar
ik op dat moment naar luister. Momenteel gaat het tussen Black Holes And Revelations van
Muse die ik onlangs herontdekt heb en die nieuwe van Mumford & Sons, Delta.
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Als we het toch over favorieten hebben, laat me dan ineens de traditionele vraag naar je
favoriete drank stellen.
Veur mij één pielsjen. Nee ik houdt het doorgaans gewoon
bij bier, liefst een gewoon stellatje. Als we speciaal gaan
doen mag het een Choufke of een Barbar zijn. Qua sterke
drank lust ik alles behalve gin-tonic, that shit is
disgusting. Verder geen voorkeuren, I am a man of many
tastes.
(Dito op gin-tonic. FUCK gin-tonic, n.v.d.r.)
Sommigen zullen misschien niet weten dat je eigenlijk aan de UCLL zit. Het publiek van
de Crimmax is natuurlijk KUL-studenten. Enige boodschap voor de snobs onder hen die
denken dat ze beter zijn dan jou gewoon omdat hun kaart blauw is?
Ik ga niet doen alsof hoge school hetzelfde is als
universiteit, zeker niet. Maar hoge school is vooral
anders. Niet iedereen heeft dezelfde interesses, niet
iedereen leert op dezelfde manier, niet iedereen is
goed in dezelfde dingen. En ja, puur academisch
gezien is universiteit moeilijker, maar als je naar mij
komt met die zever van “ik ben beter en slimmer dan
u want ik doe unif en gij hogeschool” dan hoop ik
dat je niet allergisch bent voor noten, want ik ga de
jouwe tot in je keel stampen.

Tot slot, nog enige boodschap aan de resterende, non-snobistische Crimi’s?
Love y’all, keep doing you. One planet, don’t waste it. Be kind to each other.
Ahja en luister naar de Nerdland maandoverzicht podcast van Lieven Scheire: That shit
interesting yo.
Bedankt voor deze kans om die beanie eens op te tillen en te zien wat er in dat hoofd speelt,
Thibaud.
No problemo my dude, maar als je nog één keer mijn beanie aanraakt maak ik u kapot. K bye
love you

Volgende keer: ik raak Thibaud’s beanie nog eens aan en wordt door Thibaud El
Purgatorio in ge-yeet.
…
of weer een interview met een ander praesidiumlid ofzo idfk
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CRIMINAL(LY GOOD) JAZZ
Tussen 15 en 24 maart is het weer tijd voor Leuven Jazz, een jaarlijkse gebeurtenis waarin je
je kunt genieten jazz in alle soorten en vormen op verschillende evenementen rond Leuven!
Als fan van het genre en jaarlijkse bezoeker van Leuven Jazz evenementen dacht ik deze
2019 editie te vieren – en jullie misschien een smaak voor meer jazz te doen ontwikkelen –
door een criminologisch relevant verhaal te vertellen met een jazzy ring to it. Que jazzy
achtergrondmuziek!
Tussen mei 1918 en oktober 1919 werd New Orleans, Louisiana geteisterd door een vlaag van
moorden. Het MO was als volgt; de moordenaar brak ’s nachts het huis van het slachtoffer
binnen, door – in de meeste gevallen – met een beitel een paneel uit de achterdeur te
verwijderen en – waarschijnlijk – door het gat het huis te betreden. Eens binnen zou de
moordenaar zich een weg banen naar zijn slachtoffer(s), dewelke hij dan zou aanvallen. Zijn
wapen was niet van hem, maar voorwerpen die hij aantrof in het huis van zijn slachtoffers
Hoewel in een klein aantal aanvallen (ook) gebruik gemaakt werd van een scheermes, werd
het grote aantal aanvallen uitgevoerd met een bijl, wat de moordenaar zijn bijnaam “The
Axeman of New Orleans” opleverde.
Zijn motieven blijven een mysterie. Nooit werd iets gestolen van het plaats delict, wat inbraak
uitsluit. Omdat de meerderheid van zijn slachtoffers Italiaans-Amerikaansen of Italiaanse
immigranten waren stellen sommigen dat de moorden etnisch gemotiveerd waren. Media
namen dit een stap verder door te suggereren – ondanks gebrek aan bewijs hiervoor – dat de
moorden maffia-gerelateerd waren, bij wijze van sensationalisatie. Anderen geloofden dat de
Axeman een sadist uit op vrouwelijke slachtoffers was. Hierbij wordt gewezen naar gevallen
waarin de vrouw in een huishouden vermoord werd, maar niet de man. Criminologen Colin
en Damon Wilson schuiven de hypothese naar voor dat de Axeman enkel mannen vermoorde
wanneer ze tussenkwamen bij zijn moordpogingen op vrouwen. Een laatste theorie was een
die vooral leefde onder de bevolking van New Orleans. De bizarre omstandigheden van de
moorden in combinatie met het onvermogen van de politie om de Axeman op te pakken
leidde tot het feit dat sommigen onder de bevolking begonnen te denken dat de Axeman meer
was dan een gewone seriemoordenaar; de Axeman zou volgens hun bovennatuurlijk zijn. De
Axeman werd door overlevende slachtoffers omschreven als een reus van een persoon, wat
zijn ongemerkte intredes in de huizen van zijn slachtoffers raar maakte. Mensen die geloofden
dat de Axeman van bovennatuurlijke aard was schreven hem de magische gave toe om te
krimpen tot een grootte klein genoeg om onder een deur te lopen, waarna hij weer tot
reusachtige grootte kon groeien. Natuurlijk is deze theorie de minst geloofwaardige van allen,
maar men moet zeker de context onthouden. Bovenop de tijdsperiode waarin de moorden
plaatsnamen, stroomt magie door de cultuur van New Orleans. Denk bijvoorbeeld aan de
uitoefening van Lousiana/New Orleans Voodoo, wat trouwens tot op de dag van vandaag
doorgaat. Niet om te zeggen dat dat de theorie ook maar ietsjes meer plausibel maakt. En
toch…
Op 13 maart 1919 publiceerde kranten de volgende brief, dewelke stelde geschreven te zijn
door niemand minder dan de Axeman zelf.
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“Hell, March 13, 1919
Esteemed Mortal of New Orleans:The Axeman
They have never caught me and they never will. They have
never seen me, for I am invisible, even as the ether that
surrounds your earth. I am not a human being, but a spirit
and a demon from the hottest hell. I am what you
Orleanians and your foolish police call the Axeman.
When I see fit, I shall come and claim other victims. I alone
know whom they shall be. I shall leave no clue except my
bloody axe, besmeared with blood and brains of he whom I
have sent below to keep me company.
If you wish you may tell the police to be careful not to rile
me. Of course, I am a reasonable spirit. I take no offense at
the way they have conducted their investigations in the past.
In fact, they have been so utterly stupid as to not only
amuse me, but His Satanic Majesty, Francis Josef, etc. But
tell them to beware. Let them not try to discover what I am,
for it were better that they were never born than to incur the
wrath of the Axeman. I don't think there is any need of such
a warning, for I feel sure the police will always dodge me,
as they have in the past. They are wise and know how to
keep away from all harm.
Undoubtedly, you Orleanians think of me as a most horrible
murderer, which I am, but I could be much worse if I
wanted to. If I wished, I could pay a visit to your city every
night. At will I could slay thousands of your best citizens (and the worst), for I am in close relationship with the Angel of
Death.
Now, to be exact, at 12:15 (earthly time) on next Tuesday night, I am going to pass over New Orleans. In my infinite mercy,
I am going to make a little proposition to you people. Here it is:
I am very fond of jazz music, and I swear by all the devils in the nether regions that every person shall be spared in whose
home a jazz band is in full swing at the time I have just mentioned. If everyone has a jazz band going, well, then, so much the
better for you people. One thing is certain and that is that some of your people who do not jazz it out on that specific Tuesday
night (if there be any) will get the axe.”
Well, as I am cold and crave the warmth of my native Tartarus, and it is about time I leave your earthly home, I will cease my
discourse. Hoping that thou wilt publish this, that it may go well with thee, I have been, am and will be the worst spirit that
ever existed either in fact or realm of fancy.

De schrijver van deze brief, die claimt de Axeman te zijn, speelt mee in het verhaal dat hij niet
van deze wereld zou zijn. Of de brief authentiek was is niet geweten, maar wat wel geweten is,
is dat de brief zeker effect had op de inwoners van New Orleans. Alle danshallen waren die
avond vol tot maximumcapaciteit, en buiten de danshallen speelden professionele en
amateurjazzmuzikanten in honderden huizen. Geen moorden werden gepleegd die avond. De
gebeurtenissen van die avond en de inhoud van de brief inspireerde lokale muziekschrijver
Joseph John Davilla om het lied “The Mysterious Axman’s Jazz (Don’t Scare Me Papa)” neer
te pennen en uit te geven.
Al bij al maakte The Axeman of New Orleans 6 dodelijke slachtoffers, en verwondde hij 6
meer. Hoewel er verschillende theorieën zijn over de eigenlijke identiteit van de Axeman, werd
er nooit iemand vervolgd voor de aanvallen, die eindigden na een laatste aanval op 27 oktober
2019. Officieel werd The Axeman of New Orleans nooit geïdentificeerd, laat staan gevangen.
Verre zij het van mij om mee te gaan in spookverhalen over lang-dode seriemoordenaars, maar,
uh… Misschien willen jullie toch maar naar enkele concerten gaan tijdens deze editie van
Leuven Jazz. “Jazz it,” just in case.
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CRIMEN MEMES
(Ik had weer ideeën na de mini-lading van vorige keer.)
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ZOEK DE LENTE
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SFEERBEELDEN
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WIST JE DAT …
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

… een iPhone X even duur is als een Alpaca?
… inlegkruisjes blijkbaar van naam verandert zijn naar “doekjes” volgens Professor
Daems?
… in tegenstelling tot wat de vorige wist-je-datjes-sectie insinueerde, Professor
Maesschalk wél fan is van onze cursusdienst? Dit jaar, althans. Over de cursusdienst
vorig jaar sprak hij minder lovend. #ShanaStan #FoeiFlor
… Crimen’s eigen cocktail- en wodka-gummibeertjes weer een supersucces was?
… praesidiumlid J.L. – ondanks hun slechte invloed op hem – toch stiekem
praesidiumlid A.B.’s cocktails mist?
… het geheime ingrediënt van A.B.’s cocktails “een onverantwoordelijke hoeveelheid
drank” was?
… wodka-gummibeertjes bijna zo gevaarlijk zijn als echte beren?
… zeker als je les hebt de volgende dag?
… onze schachtjes bijna aan hun ontgroening kunnen beginnen?
#TheyGrowUpSoFast #ProudCrimi
… de vorige wist-je-datjes-sectie per ongeluk praesidiumlid H.H. ervan beschuldigde
geld “per ongeluk” op zijn rekening te hebben laten storten in plaats van Crimen’s
rekening, terwijl de eigenlijke dader praesidiumlid H.B. was? #HHExonerated
#JusticeServed
… een vestiaireshift bij Peda’s/Psycho’s galabal officieel Dante’s 10de cirkel van de
hel is?
… praesidiumlid J.L. er redelijk van overtuigd is dat een stropdas gebruikt zou kunnen
worden als makeshift strop indien zo gewenst?
… praesidiumleden M.G. en J.V. hun job als stewards op het galabal van Peda/Psycho
erg serieus namen? Niemand die er niets te zoeken had kwam voorbij hun!
… ook niet als die “niemand” zijn naam Mathias Coppens was? #Professionals
… sinds kort een collage van de prachtige snoetjes van Crimen’s praesidium te
bewonderen is op ons secretariaat?
… de vierde foto van links op de bovenste rij een snapshot van praesidiumlid J.L.’s
grootste accomplishment in het leven is? #SeeForYourself
… praesidiumlid J.L. een beetje wanhopig begint te worden voor sappige wist-jedatjes? #ThisListIsIncomplete #YouCanHelpByExpandingIt

QUOTE VAN DE MAAND
(Don’t do drugs, kids.)
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