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Woord vooraf
Beste criminologen en aanverwanten
Het nieuwe academiejaar is eindelijk aangebroken! Ik heb genoeg van het
oeverloze luieren, van de tropische vakanties, van de grasgeurige
festivals en van de heerlijke barbecueavonden. Ik kijk opnieuw vol
ongeduld uit naar een zalig jaartje studentenleven!
Ik begin met alle ‘groentjes’ uit het eerste bachelorjaar van harte welkom
te heten in ons midden. Het Schavotje dat nu voor je ligt, zal maandelijks
verschijnen en uitgedeeld worden aan alle studenten tijdens de lessen. Je
zal er belangrijke en minder belangrijke informatie in terugvinden over
het leven in en rond de opleiding Criminologie en haar 50-jarige
studentenvereniging Lombrosiana.
Een nieuw jaar, een nieuwe scriptor. Degenen onder jullie, die reeds
enkele jaren in de criminologische wandelgangen vertoeven (ook welkom
natuurlijk), zullen zich nog de overgang herinneren van het PV’tje naar
het Schavotje in 2006. Het was een heuse restyling met het gekende
resultaat tot gevolg tijdens het vorige academiejaar. Ik ben dan ook trots
dat ik nu de kans krijg om het werk van mijn voorganger-scriptor verder
te zetten.
Wat mogen jullie van mij verwachten? Er zullen zeven Schavotjes
verschijnen. In de maanden februari en juni zal dit wegens de examens
niet gebeuren. Een nieuw concept dat ik dit jaar wil toevoegen, is
interactie met jullie allen. Je kan je ding kwijt op de YourSpace-pagina.
Daarnaast kan je ook deelnemen aan de maandelijkse puzzelwedstrijd.
Heb je nog andere suggesties of opmerkingen kan je me die steeds
persoonlijk
overmaken
of
kan
je
deze
doorsturen
naar
schavotje@hotmail.com.
Ik wens jullie allemaal een vet en vruchtbaar jaar toe en hoop jullie vaak
tegen het lijf te lopen op één van de talloze activiteiten van Lombrosiana.

Ciao!

Pieterjan
scriptor Lombrosiana
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Praeses dixit
Beste studenten
Hopelijk heeft iedereen een mooie zomer gehad. Het vakantiewerk zit er
alweer op, de reizen zijn achter de rug, en de personen die herexamens
moesten maken, hebben uiteindelijk ook nog twee weken kunnen
uitblazen. Ik hoop dat alle zomerblokkers gekregen hebben waar ze voor
gewerkt hebben.
Het praesidium van Lombrosiana heeft een overvolle agenda gehad
tijdens de zomermaanden. Meer dan ooit staan we klaar om er een flinke
lap op te geven.
Sta mij toe van de gelegenheid gebruik te maken om alle eerstejaars van
harte welkom te heten. Kiezen voor criminologie is zowat de beste
beslissing die je kan maken in je leven, tenzij je beslist om de lotto te
winnen uiteraard. Niet enkel zijn de criminologische wetenschappen
ongemeen boeiend, daarboven hebben jullie het unieke geluk om deel te
kunnen uitmaken van de beste en gezelligste studentenvereniging van
Gent en ver hierbuiten.
Studeren is onontkoombaar noodzakelijk wil je goede resultaten behalen.
Lombrosiana zal jullie hier zo goed en zo kwaad mogelijk proberen bij te
staan. Vergeet echter niet dat ontspanning en sport minstens even
belangrijk zijn, wil men het academiejaar met een goede gezondheid
uitzitten. Wekelijks zorgen wij voor ontspannende activiteiten, maar ook
sport en cultuur worden bij ons hoog in het vaandel gedragen.
Ik hoop dat we alle studenten weer massaal mogen verwelkomen tijdens
onze bezigheden.

Tot snel!

Tom
praeses Lombrosiana
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Crimen, Logos, Criminologie
Hoe vaak komt het voor dat je aan bepaalde mensen moet uitleggen wat
je nu eigenlijk studeert? Ik hoor het mijn oma nog steeds zeggen:
“Criminologie, mijn ventje? Wat is dat dan?” Leg het maar eens uit hé
dan. Enkel wij, (aanstaande) criminologen onder elkaar, kunnen er een
zeer geleerd antwoord op geven. Criminologie, de logos (leer) der crimen
(misdaad). Toen ik merkte dat mijn oma na die academische uitleg toch
maar weer de TV-Story in keek, besloot ik het mensje dan maar niet
langer te kwellen. Een goede raad: zeg je oma maar dat het iets met
criminaliteit te maken heeft.
Criminologie is echter veel meer
geworden dan de leer der misdaad.
Tot
de
jaren
‘60
ging
de
criminologische aandacht vrijwel
volledig naar de dader en zijn
delinquent gedrag. Onder invloed
van de moderne sociologische
inzichten breidde het studiedomein
van de criminoloog zich uit naar
alle aspecten van crimineel gedrag.
De criminoloog kreeg ondermeer
aandacht voor de oorzaken van criminaliteit, voor de gevolgen bij de
slachtoffers en voor de strafrechtelijke reacties op het delinquent gedrag.
Traditionele
vakken
zoals
Strafrecht,
Jeugdcriminologie, Etiologie en Criminologie
zullen je inderdaad allerhande kennis bijbrengen
omtrent het criminologisch (misdadig) domein.
Maar vandaag gaat de opleiding Criminologie
veel verder. Vakken als Sociale Psychologie,
Sociologie, Moraalfilosofie en Statistiek tonen
aan dat de afgestudeerde criminoloog zowel een
generalist als een specialist is geworden. Deze
zeer brede invulling van de opleiding uit zich ook in het beroepsleven van
de afgestudeerde criminologen. We worden niet alleen meer politieinspecteurs en rechercheurs, maar nu worden we ook psychosociale
begeleiders, hulpverleners en onderzoekers.
Kortom, wie zegt dat Criminologie een doodbloedende opleiding is, zit er
zwaar naast. Criminologen zullen altijd en overal nodig zijn!
Ik ben ervan overtuigd dat velen mij zullen volgen in de woorden:
Trots zijn een criminoloog te worden…
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Lombrosiana
Lombrosiana is de studentenvereniging die de studenten uit de
Criminologische Wetenschappen vertegenwoordigt. Lombrosiana, afgeleid
van de bekende criminoloog Lombroso, staat voor een groep studenten
waar vriendschap, respect en amusement primeert. Zoek het avontuur.
Lombrosiana is er voor jullie!
Lustrum
Lombrosiana bestaat dit jaar 50 jaar. In het academiejaar 1957-1958
werd de studentenvereniging voor de criminologen opgericht onder de
leiding van toenmalige praeses Wilfried Beck. Elk jaar groeide
Lombrosiana en deed het de nodige ervaring op. Vandaag, 50 jaar na
datum, staat het praesidium van Lombrosiana dan ook klaar om de
opgedane ervaringen om te zetten in een daadwerkelijk goed beleid.
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag, zal Lombrosiana jullie natuurlijk
veel amusement, feestjes, cadeaus en vriendschap bezorgen. Als klap op
de vuurpijl zal er een heuse Lustrumweek doorgaan, een week die bol
staat van nooit geziene activiteiten.
Cafés
Zoals het elke waardige studentenvereniging betaamt, heeft ook
Lombrosiana een aantal vaste partnercafés. Het merendeel van de
feestjes gaat dan ook door in deze cafés.
Pane & Vino Café (Savaanstraat) werd onlangs overgenomen en
onderging een heuse restyling. De gerant Gégé en zijn crew staan dag na
dag klaar om de criminologiestudenten met open armen te ontvangen. Dit
is een ideaal café als je zin hebt in een rustig morgentje, middagje,
avondje of nachtje met je vrienden. Je kunt er sportwedstrijden volgen, je
talent tonen met de vele caféspelen, iets eten of gewoon wat
‘tooghangen’. Je loopt er altijd wel een Lombrosiana-lid tegen het lijf!
Als je ‘feesten in Gent’ vernoemt, kom je logischerwijs uit bij de
Overpoortstraat. Hier hebben we ons vast danscafé, de Père Total, waar
we vele Lombrosiana-feestjes organiseren. Herrick staat aan het roer van
deze swingende kroeg, waar het feest meestal (om niet te zeggen altijd)
tot vroeg in de morgen duurt.
Ten slotte vinden Lombrosiana-leden ook gemakkelijk de weg naar Den
Buroo (Olifantenstraat). Erik runt dit gezellig cafeetje en we verwelkomen
hem sinds jaar en dag op vele Lombrosiana-feestjes. Dit café, dicht bij de
Kinepolis, is bijvoorbeeld ideaal om de film nog eens te herbeleven bij pot
en pint.
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Praesidium 2007-2008
Op de volgende drie pagina’s stelt het praesidium van Lombrosiana zich
aan jullie voor. Dit team staat klaar om er een fantastische 50e
verjaardag van Lombrosiana van te maken! Hebben jullie een bepaalde
vraag of opmerking, aarzel dan niet om één van onderstaande leden aan
te spreken in de wandelgangen of op één van de vele activiteiten.

Praeses
Tom De Ketelaere
‘Ketelaere’
Oostkamp (West-Vlaanderen)
Masterjaar Criminologie

Vice-praeses
Kristof Desmet
‘king_stoffie’
St.Kruis Brugge (West-Vlaanderen)
Masterjaar Criminologie

Secretaris
Julie Lievens
‘julie1’
Kortemark (West-Vlaanderen)

Penningmeester
Hadewich Raes
‘Hade’
Aaigem (Oost-Vlaanderen)

PR Intern
Pieterjan Vandierendonck
‘Peezjee’
Brugge (West-Vlaanderen)
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PR Extern
Sara Bonnaerens
‘Shadow’
Lede (Oost-Vlaanderen)

Cursusmeester
Alessandra Candreva
‘calash’
Merendree (Oost-Vlaanderen)

Webmaster
Dimitri Claerbout
‘Solidus’
Oostakker (Oost-Vlaanderen)

Sportpraeses
Tom Van Bouwel
‘Ros’
Antwerpen (Antwerpen)

Sportpraeses
Joke Bauwens
‘Joketje’
Aalst (Oost-Vlaanderen)

Sportpraeses
Maarten Hendriks
‘de_maarten’
Lommel (Limburg)
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Cultuurpraeses
Saartje Broers
‘Saartje…’
Voeren (Limburg)

Feestpraeses
Gert De Winne
‘Poohbe’
Zandbergen (Oost-Vlaanderen)

Schachtentemmer
Ulrike Geerts
‘Ulrike’
Lommel (Limburg)

Cantor
Isabelle Baert
‘tha beast’
Overpelt (Limburg)

Zedenmeester
Chadia Dehbi
‘chadia’
Moerkerke (West-Vlaanderen)

Scriptor
Pieterjan Vandierendonck
‘Peezjee’
Brugge (West-Vlaanderen)
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Schachtentemmer dixit
Op 6 november is het zo ver, de mooiste activiteit komt er aan. Die dag
zullen we de echte studenten leren kennen en jullie zijn allemaal welkom.
Bij de gedachte aan het woordje ‘doop’ komen bij velen gruwelbeelden
naar boven. Anderen zullen zeggen dat het een belachelijk evenement is.
Niets is minder waar. Gedoopt worden, dat is iets wat iedere student een
keer zou moeten beleefd hebben. Als gedoopte geef je blijk van een echte
student te zijn!
De gedoopten zullen je dit verzekeren, ze ondervinden niets dan
voordelen aan het jaartje als schacht en de jaren erna. Het eerste en het
beste voordeel is toch wel dat je kan deelnemen aan de cantussen, dit
niet alleen bij ons aller Lombrosiana, maar bij elke kring die je lief is.
Bovendien, als je je laat dopen, leer je enorm veel mensen kennen en zo
wordt je studententijd een memorabele tijd. Je beleeft zotte tijden en
maakt vrienden voor het leven! Vraag het maar rond, de voordelen wegen
zeker op tegen die ene nacht van een beetje ongemak!
Er gaan vele geruchten de ronde over wat dopen wel betekent en inhoudt.
Vele van die dingen zijn zwaar overdreven en Lombrosiana maakt het er
een erezaak van dat het gaat om plezier maken.
Ben je nog niet zeker of je je wilt laten dopen, kom dan zeker eens naar
onze voordoop. Hier krijg je al eens een voorsmaakje van wat de doop
wel kan zijn. Zo kan je je al een beetje voorbereiden op dé activiteit van
het jaar. Ook de initiatiecantus is al een voorsmaakje op een echt cantus
en dan kan je al mensen leren kennen en wordt het er allemaal wat
leuker op.
Als schacht zullen jullie onder mijn hoede staan, want ik ben dit jaar de
schachtentemmer. Dit houdt niet alleen in dat ik jullie doop ga leiden,
maar ook dat ik te allen tijde voor mijn schachten klaarsta en dit samen
met jullie meters en peters, die tijdens de doop gekozen worden.
Berg je twijfels op en onderga de meest besproken
activiteit die je als student zeker eens gedaan moet
hebben! Ik hoop jullie allemaal te zien op de doop,
voordoop en initiatiecantus. Als jullie nog vragen
hebben, aarzel niet om ze te stellen.

Ulrike
schachtentemmer Lombrosiana
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FK aan het woord

FaculteitenKonvent - Gent
Hoveniersberg 24 - 9000 Gent - tel 09/264.70.93 - fax 09/264.35.70
E-mail : info@fkserv.ugent.be - Homepage: http://fkserv.ugent.be


UNIVERSITEIT GENT

Bericht aan de studentikoze meerwaardezoeker te lande.
Ook dit jaar trekken vele studenten naar de schone Gentse stede, om er
zich te laven aan de bronnen van kennis die onze universiteit zijn publiek
voorschotelt. Kennisoverdracht, vaardigheden en diepgravende studie zijn
voor elke student uiteraard de voornaamste (en enige geldige reden) om
te komen studeren in Gent. Toch?
Wel, niet helemaal. Er is hier in Gent namelijk ook zoiets als een
studentenleven. Úw studentenleven, om concreet te zijn. Want ook u zal
zich weldra laven aan de bron van verderf die het Gentse studentenleven
heet. Of u dat al zittend op café, al fuivend in zaal of al kruipend door
deze of gene Overpoort wilt doen, hangt natuurlijk volledig van uw eigen
wensen en goede smaak af. Uiteraard hoeft u deze vormen van actief of
passief studentenleven niet alleen uit te voeren. Vandaar dat u
ongetwijfeld onlangs lid bent geworden van de studentenkring die in uw
faculteit huis pleegt te houden, alwaar u vele gelijkgestemde zielen zal
kunnen ontmoeten.
Ook al lijkt het ganse studentenleven –zeker voor nieuwbakken
eerstebachers- een grote en vaak al te chaotische orgie van
informatiestromen,
feestgedruis,
cultuuractiviteiten
en
ander
extracurriculair gevaar, toch bestaat er een zekere ordening en logica in.
Althans, daar probeert het FakulteitenKonvent Gent toch voor te zorgen.
Wil ik niets mee te maken hebben, zien wij sommigen onder u al in stilte
denken. Te laat, durven wij met redelijk vastberaden toon stellen. U hebt
het namelijk al even aan uw studentikoze rekker: toen u zich daarnet lid
maakte van uw faculteitskring, hebt u zich in een adem –misschien wel
onwillekeurig- aangesloten bij het overkoepelende orgaan waarvan uw
kring deel uitmaakt: het FakulteitenKonvent.
Koepels zijn fijn. Iedereen houdt van koepels. Maar waar dienen die
dingen eigenlijk voor? Het FK groepeert, coördineert en vertegenwoordigt
de 25 faculteitskringen van Gent, samen goed voor meer dan 15.000
studenten. Via de Dienst StudentenActiviteiten zorgt deze wonderlijke
12

koepel zo voor subsidies, verzekering en goedkopere zalen. Ook werkt het
FK mee aan grootse studentenmanifestaties zoals de Twaalfurenloop, de
Massacantus en de Student Kick-Off. Verder organiseert het Dagelijks
Bestuur van deze fenomenale koepel –het snode FK-Centraal- een heuse
megafuif, alwaar alle FK-leden gratis en voor nul euro binnen mogen.
Doorheen het jaar proberen wij u voorts nog op de hoogte te houden van
het laatste nieuws op studentikoos gebied, via de onvolprezen FK-blog.
Ongetwijfeld hebt u al met mensen gesproken die u hebben verzekerd dat
‘de studententijd toch de schoonste tijd van uw leven’ is en dat ze ‘het
allemaal direct opnieuw zouden willen doen als ze zouden kunnen’. Soms
zijn zulke mensen aangeschoten veertigers met een lever die in
gevorderde staat van ontbinding schijnt te zijn. Soms zijn zulke mensen
doorleefde kantoorklerken in rimpelloos hemd en bijzonder ongeïnspireerd
kapsel. Soms zijn zulke mensen uw ouders, die een zekere vorm van
nestleegte tevergeefs proberen te compenseren.
Wie het ook bij u was, ze hebben allemaal gelijk. Wij wensen jullie een
verrijkend en aangenaam studentikoos academiejaar.

Thijs Verbeurgt, FK-voorzitter 2007-2008
Samen met Laurent, Andy, Jessie, Shari, Thomas C, Thomas Web, Pieter,
Jeroen Z, Joost en Jeroen V, het FK-bestuur.
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WTBTDW?
Heb je zin in een feestje? Heb je zin om nieuwe mensen te leren kennen?
Heb je zin in een lekkere pint of een frisse cola (light) in het gezelschap
van je vrienden? Heb je met andere woorden gewoon zin om eens uit je
kot te komen? Neem dan een kijkje in deze Where-To-Be-To-Do-Whatrubriek en zie met welke activiteiten we jullie de komende maand om de
oren zullen slaan!

Di 25/09

Lombrosiana Clubavond
° Pane & Vino Café (Savaanstraat)
° Vanaf 21.00u (gratis toegang)

Wo 26/09

Student Kick-Off 2007
° Kramersplein
° Vanaf 12.00u (gratis toegang)

Do 04/10

Openingsfuif Lombrosiana
° Twieoo (Overpoortstraat)
° Vanaf 21.30u, met gratis vat!
° Toegang: €3 (eerste bach’ers gratis)

Do 11/10

Cocktailavond
° Pane & Vino Café (Savaanstraat)
° Vanaf 21.00u (gratis toegang)
° €2,5 per cocktail

Di 16/10

Voordoop
° Kouter
° Vanaf 18.00u (gratis deelname)

Di 16/10

Initiatiecantus
° Père Total
° Vanaf 21.00u (iedereen welkom)
° Toegang: €10

Di 06/11

Doop en doopcantus
° Informatie volgt!

De activiteiten die doorgaan in de tweede helft van oktober zal je kunnen
raadplegen op de website www.lombrosiana.be. Er zal eveneens een
activiteitenoverzicht uitgedeeld worden tijdens de les.
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Watskeburt?
Ben je ook benieuwd wie deze keer het varken heeft uitgehangen op de
fuif? Kun je je het feestje maar moeilijk herinneren? Lees dan hier bij
Watskeburt of jij niet dat varken bent waar ik over sprak. Hier zal verslag
gemaakt worden van de fijnste feestjes die we meegemaakt hebben
(uiteraard met reacties en shockerend beeldmateriaal). Pas wel op dat je
ouders niet in het bezit komen van deze rubriek! Wij zijn namelijk niet
verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van de openbaringen die
hier zullen geplaatst worden.
Aangezien we aan het begin staan van het academiejaar en we dus nog
geen straffe fuifverhalen of -beelden hebben, zie je hieronder een
compilatie van enkele stomende activiteiten van het vorige academiejaar.

Meer foto’s vind je op www.lombrosiana.be!
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Crimi Actua
Ons Belgenlandje is lang niet vrij van criminele misdadige feiten. Gelukkig
maar, waarvoor zouden we nu anders Criminologie studeren? Hieronder
vinden jullie een kort overzicht van de meest recente gebeurtenissen,
criminologisch gerelateerd uiteraard, waarover je als toekomstig
criminolo(o)g(e) moet kunnen meespreken! Zie dit als een aanzet tot
discussie met je vrienden tijdens de (pauzes van de) lessen of laat je
mening over onderstaande feiten achter op ons studentenforum (op
www.lombrosiana.be).

Op dinsdag 4 september werd een scholier van 14 neergestoken door
een medeleerling van 16. De feiten speelden zich af in het centrum van
Gent aan het VISO in de Jan-Baptist Guinardstraat. Het slachtoffer kreeg
er twee messteken in de hals en werd in kritieke toestand afgevoerd naar
het ziekenhuis. De jeugdrechter heeft de dader in de gesloten instelling
van Everberg geplaatst.

Op woensdag 5 september viel de politie binnen in een vakantieboerderij
in Waanrode. Op de boerderij verbleven jonge Russische wielrenners. De
speurders namen grote hoeveelheden amfetamines en groeihormonen
in beslag.

Bij

een politieactie in Charleroi is een bende opgepakt die talrijke
inbraken en gauwdiefstallen pleegde in de omgeving van Brussel. De
diefstallen werden gepleegd door minderjarige Roma-zigeuners. Nu zijn
de opdrachtgevers opgepakt.

In

Merksplas is een uiterst grote en hyperprofessionele cannabisplantage ontdekt. Volgens de lokale politie gaat het om de grootste die
ooit in België werd ontdekt. Er waren tot 40.000 planten ondergebracht in
een serre van ongeveer 10.000 vierkante meter groot. Er werden in de
zaak nog geen verdachten opgepakt.

De

Antwerpse federale politie heeft een bende opgepakt die
verantwoordelijk zou zijn voor een reeks inbraken in Aldi-winkels. Nadat
ze opnieuw hadden toegeslagen in Tongeren, zouden ze zijn klemgereden
en werd de bende opgerold. Het nieuws werd nog niet bevestigd.

Een man van 43 is aangehouden omdat hij drugs zou hebben binnengesmokkeld in de gevangenis van Dendermonde. Het Parket van
Dendermonde is voorlopig karig met informatie.
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Lombro Sportief
Beste Crimi’s,
Het nieuwe academiejaar is weer begonnen, tijd om onze hersentjes hun
werk te laten doen. Maar wat dan met onze spiertjes? Die moeten ook
aan een beetje training onderworpen worden en mogen door jullie dus
zeker niet verwaarloosd worden. Daarom organiseren wij zoals elk jaar
sportactiviteiten zodat jullie geregeld de hersentjes kunnen laten rusten.
Elke student kan aan deze sportcompetities meedoen, dus als je zin hebt
om studenten van andere richtingen eens een poepje te laten ruiken, vul
dan onderstaand strookje in. Je bent vrij om te kiezen aan welke
sportactiviteiten je deelneemt, wij laten jullie tijdig weten wanneer deze
plaatsvinden.
Heel belangrijk is dus dat je je gegevens goed vermeldt en dit strookje
aan een van de praesidiumleden overhandigt!
Ben je nog niet zeker en wil je later toch nog aan onze sportactiviteiten
deelnemen, laat ons dan iets weten op mmaaaarrtteenn@hotmail.com,
vanbouweltom@hotmail.com of joke.bauwens@hotmail.com.
Hopelijk tot snel!
Maarten, Tom en Joke
sportpraesessen Lombrosiana
---------------------------------------------------------------------------------Sportstrookje
Als je wil meedoen in een sportploeg van Lombrosiana, gelieve dan hier
aan te duiden met welke ploeg en vermeld ook je gegevens zodat we je
kunnen contacteren:
Veldvoetbal

Zaalvoetbal

Basketbal

Volleybal

Zwemmen

Badminton

Tafeltennis

Lopen

Andere:…………………….

Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
----------------------------------------------------------------------------------
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YourSpace
MySpace is out! Leve YourSpace! Dit wordt de pagina van alle
criminologiestudenten. Wil je de groetjes doen aan die felle gast, die
steeds voor je in de les zit? Of breekt het angstzweet je al uit als die
brunette achter je recht in je ogen kijkt en wil je nu eindelijk wel eens
een date vragen? Laat het ons weten! Een liefdesverklaring? Een
verjaardag te melden? Een roddel? Een wist-je-datje? Of gewoon een
lieve groet? YourSpace is your space! Stuur je ding (al dan niet met je
naam) door naar schavotje@hotmail.com. Jullie scriptor garandeert
(indien gewenst) de anonimiteit, uiteraard…

Bij wijze van aftrap:
Pieterjan
Op 28 oktober verjaart onze praeses Tom. Via het Schavotje wens ik
hem een zeer vruchtbare 22e verjaardag toe!
Anoniem
Liefste Annelies, wil je iets gaan drinken met mij? Sms me aub.
P.V.
Davy, het spijt me dat je op de zetel moest slapen!
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Research Center
Wetenschappelijk onderzoek is van alle jaren. Dat er in de criminologische
sector tal van wetenschappelijke onderzoeken verricht worden, zal je
wellicht niet verbazen. Maar wist je dat de professoren uit criminologie tot
de top van ons land en ver daarbuiten behoren op het vlak van
criminologisch onderzoek? Naast de onderwijsactiviteiten verrichten de
diverse onderzoeksgroepen van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie
onderzoek op verschillende terreinen. Daarom staan we in deze jaargang
van het Schavotje stil bij de onderzoeksverrichtingen van onze eigen
geliefde professoren. In ‘Research Center’ zal je nieuws over de
onderzoeksgroepen vinden en wordt er bijzondere aandacht geschonken
aan bepaalde interessante onderzoeken, indien mogelijk gekoppeld aan
een link naar het onderzoeksrapport of naar publicaties in de media.
In deze eerste editie stellen de vier onderzoeksgroepen zichzelf aan je
voor. Hierbij dank ik de professoren graag voor hun medewerking.
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Het
Institute
for
International
Research
on Criminal Policy (IRCP)
is geïntegreerd in de Vakgroep Strafrecht en Criminologie en wordt geleid
door de professoren Brice De Ruyver, Gert Vermeulen en Tom Vander
Beken en omvat ongeveer een 15-tal medewerkers.
Het IRCP stelt zich tot doel kwalitatief hoogstaand en internationaal
relevant wetenschappelijk onderzoek te verrichten of te begeleiden op het
brede terrein van het strafrechtelijk beleid. In de breedte spitst het
onderzoeksveld van IRCP zich toe op drie grote thema's: justitie en
binnenlandse zaken in de Europese Unie, strafrecht en strafrechtsbedeling
in internationaal en vergelijkend perspectief, en strafrecht en
strafrechtsbedeling in België. In de diepte worden vooral de volgende
fenomenen bestudeerd: drugs, georganiseerde criminaliteit en corruptie,
en mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen.
Kenmerkend voor de wetenschappelijke activiteit van IRCP is het streven
naar een synthese tussen fundamenteel en empirisch onderzoek enerzijds
en beleidsoriënterend onderzoek anderzijds. Ook de implementatie van
onderzoek in wetenschappelijke dienstverlening behoort tot de essentie
van de doelstelling van IRCP.
IRCP voert onderzoek uit voor diverse internationale (Verenigde Naties,
Raad van Europa, Europese Unie) en nationale (Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, Bijzonder Onderzoeksfonds van de
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Universiteit Gent, Wetenschapsbeleid, Koning Boudewijnstichting, diverse
Ministeries,...) opdrachtgevers.
Voorbeelden van onderzoek dat momenteel binnen IRCP loopt zijn:
‘Effecten
van
de
verschillende
justitiële
afhandelingen
voor
druggebruikers’ (Wetenschapsbeleid), ‘De rol van de veroordeelde in de
internationale
tenuitvoerlegging
van
straffen’
(Fonds
voor
Wetenschappelijk
Onderzoek),
‘Rondtrekkende
dadergroepen
en
mobiliteit’ (Bijzonder Onderzoeksfonds) en ‘Handhavingtrajecten van
milieurecht’ (IWT-SBO).
Meer informatie vind je op de website van IRCP op http://www.ircp.org.

Sociale Veiligheidsanalyse (SVA)
Bij de studenten staat professor Paul Ponsaers vooral
gekend als lesgever, maar wat minder geweten is, is
dat hij aan het hoofd staat van een groot aantal
wetenschappelijke onderzoeken. Zijn onderzoekscarrière nam concrete vorm aan in juni 2001 toen hij
samen met professor Els Enhus van de Vrije
Universiteit Brussel besliste om de krachten en kennis
van beide universiteiten te bundelen en de
interuniversitaire
onderzoeksgroep
Sociale
Veiligheidsanalyse (SVA) op te richten.
De term 'sociale' benadrukt dat veiligheid geen gelijk gegeven is in onze
maatschappij: de ongelijke verdeling van macht, inkomen, sociaal en
cultureel kapitaal wordt ook weerspiegeld in de veiligheidssfeer. SVA wil
deze ongelijkheid en uitsluitingsmechanismen in het veiligheidsdomein
verklaren en de sociale effecten ervan beschrijven. SVA spitst zich ook toe
op de analyse van de maatschappelijke en beleidsmatige reacties op
onveiligheidsfenomenen: evaluatie van het federaal en lokaal
veiligheidsbeleid, de veranderingen binnen politie en haar aanpak, de
privatisering van de veiligheidszorg en de creatie van nieuwe
veiligheidsinitiatieven en vormen van alternatieve conflictafhandeling.
Daarbij worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden toegepast
en eigen meetinstrumenten ontwikkeld om fenomenen zoals criminaliteit,
overlast en onveiligheidsgevoelens zichtbaar te maken.
Een hele opdracht, maar gelukkig staat professor Ponsaers hier niet alleen
voor en kan hij rekenen op de ondersteuning van een enthousiast team
waaronder een aantal gekende gezichten zoals professor Marc Cools, de
doctor-assistenten Gudrun Vande Walle, Sofie De Kimpe en Lieven
Pauwels en assistente Stefanie Van der Burght, maar ook een zevental
mensen die minder actief zijn in onderwijs en fulltime bezig zijn met
onderzoek.
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Al dit onderzoek moet ook gefinancierd worden en belangrijke
opdrachtgevers zijn FOD Binnenlandse Zaken en Justitie die voornamelijk
geïnteresseerd zijn in evaluatieonderzoeken en beleidsaanbevelingen
inzake politie en justitie. Maar ook steden, de federale politie, KBS en CPS
deden in het verleden beroep op de expertise van de onderzoeksgroep.
Momenteel zijn met succes financieringskanalen voor onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek (o.a. FWO en BOF) aangesproken waardoor
een aantal onderzoeksleden de kans krijgen om op lange termijn
onderzoek te voeren en hierop te doctoreren.
De onderzoeksgroep werkt samen met andere Belgische universiteiten
(KULeuven, UA, ULB, Ulg,…) en er zijn ook contacten en samenwerkingsverbanden met buitenlandse instanties (SMVP, COT, Politie &
Wetenschap, Verwey-Jonkers-instituut, de Nationale Rijkswacht van
Alger, universiteiten van Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Leiden,
Neyenrode, Keele, Turijn, Sarajevo, Belgrado, Ijsland en Nieuw-Zeeland).
SVA is tevens lid van het internationaal samenwerkingsverband
CRIMPREV.
Recent sloot de onderzoeksgroep zich aan bij de
associatieonderzoeksgroep 'Governance of Security' (GofS). Tot dit nieuw
initiatief traden eveneens het Departement Handelswetenschappen &
Bestuurskunde van de Hogeschool Gent en het Institute for International
Research on Criminal Policy (IRCP) van UGent toe. Door deze associatie
kunnen onderzoekers hun expertise en kennis gemakkelijker uitwisselen
en kunnen criminologische onderzoeksthema's vanuit verschillende
invalshoeken worden belicht.
Wil je meer informatie over de onderzoeksgroep SVA, neem dan eens een
kijkje op de site: http://www.sva.ugent.be.

Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie (OCR)
De Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie maakt deel uit van
de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechten van de
Universiteit Gent. Het OCR verricht sinds 1987 onderzoek in volgende
domeinen:
- sociologie van het strafrecht
- preventie- en veiligheidsbeleid
- criminografie
- subjectieve onveiligheid door criminaliteit
- informele economie
- politie- en inspectiediensten
- etnische minderheden en criminaliteit, politie en justitie
- slachtofferschap van personen, huishoudens en ondernemingen
- beeldvorming over criminaliteit en criminaliteitscontrole in de media
De onderzoeksgroep voerde extern gefinancierd onderzoek uit in opdracht
van verschillende instanties: Ministerie van Binnenlandse Zaken,
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Ministerie van Wetenschapsbeleid, Koninklijk Commissariaat voor het
migrantenbeleid, Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding,
Stad Gent, Stad Antwerpen, Koning Boudewijnstichting, Forum Européen
pour la sécurité urbaine en de Europese Unie.
De missie van de Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie ligt
in het analyseren en evalueren van ontwikkelingen in misdaad en
misdaadcontrole vanuit een kritische invalshoek. Op basis van
onderzoeksresultaten worden beleidsaanbevelingen geformuleerd die de
uitbouw van een rechtmatig, sociaal rechtvaardig en emancipatoir
overheidsbeleid ondersteunen.
Momenteel telt de Onderzoeksgroep vier medewerkers: Prof. Dr. Patrick
Hebberecht, assistente Tinneke Degraeuwe, assistente Marieke Lamaire
en academisch consulent Peter Colle. Tinneke Degraeuwe beëindigt dit
jaar haar doctoraal proefschrift over “Burgerinitiatieven inzake
onveiligheid en criminaliteit”. Marieke Lamaire werkt aan een doctoraat
met als titel “Een onderzoek naar de effecten van een economisch (1989)
en politiek (2004-2007) herenigd Europa op misdaad en misdaadcontrole
in België”. De onderzoeksgroep werkte onlangs mee aan een Daphneproject van de Europese Unie over geweld onder jongeren in het
uitgaansleven (zie: Hebberecht, P. & Lamaire, M., Conflicts and incidents
in nightlife zones in three Flemish towns in Belgium, in: Recasens. A.
(ed), Violence between young people in night-time leisure zones. A
European comparative study, Brussels, VUBPress, 2007, 59-87.)
Voor meer uitleg over de lopende en afgesloten onderzoeksprojecten en
de publicaties van de medewerkers kunt u terecht op de website:
http://www.law.ugent.be/crim/OCR

Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) werd
opgericht in 2002 en maakt deel uit van de Vakgroep
Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechten van
de Universiteit Gent. Het onderzoeksteam bestaat uit
Prf. Dr. Tom Decorte, Marjolein Muys, Derkje Van der
Elst, Ilona Stoffels, Julie Tieberghien en Pascal Tuteleers.
Het ISD is in de eerste plaats een onderzoeksgroep, met als doel het
verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten
van roesmiddelengebruik, -beleid en handel in roesmiddelen, vanuit een
sociaal-wetenschappelijke oriëntatie. De termen 'drugs' en 'roesmiddelen'
verwijzen naar alle psychoactieve substanties, ongeacht hun legale
status. Het ISD is uitdrukkelijk sociaal-wetenschappelijk gericht, en
bekijkt roesmiddelengebruik als gewoon menselijk gedrag dat
voornamelijk door contextuele en sociale variabelen vorm krijgt. Het ISD
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vertrekt doelbewust niet van het klassieke strafrechtelijke of medische
interpretatiekader, omdat criminalisering en pathologisering al te vaak tot
ernstige tekortkomingen in de constructie van kennis leiden.
Via het opzetten, uitvoeren en coördineren van kwalitatief en kwantitatief
empirisch onderzoek op een methodologisch en theoretisch hoog niveau,
streeft
het
ISD
naar
een
verwetenschappelijking
van
het
onderzoeksterrein 'drugs' en een beter inzicht in de complexiteit van
roesmiddelengebruik. Het perspectief van de roesmiddelengebruiker zelf
("the insider's view") krijgt daarbij de aandacht die het verdient. Zowel
door de multidisciplinaire samenstelling van de onderzoeksequipe als door
de samenwerking met diverse faculteiten en onderzoekscentra in binnenen buitenland worden de activiteiten van het ISD vanuit verschillende
disciplines opgezet: criminologie, psychologie, antropologie, sociale
geografie, filosofie, strafrecht, geschiedenis,...
Het zwaartepunt van het werk bij het ISD ligt bij het verrichten van
fundamenteel onderzoek naar de maatschappelijke context van het
roesmiddelengebruik,
de
sociaal-epidemiologische
dimensies
van
roesmiddelengebruik en -handel, de ontwikkelingen (of trends) in het
gebruik van specifieke middelen, en de maatschappelijke reacties ten
aanzien van roesmiddelengebruik. In tweede instantie worden de
expertise, de theorieën, de onderzoekstechnieken en de resultaten van
het fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek via lezingen, gastcolleges,
beleidsondersteunend onderzoek (externe financiering), advies aan
overheidsinstellingen en particuliere organisaties op lokaal, nationaal en
internationaal terrein, aan belangstellenden beschikbaar gesteld.
Momenteel zijn volgende projecten lopende: ‘Genderstudie druggebruik
bij vrouwen’ (2004-2007), ‘Druggebruik bij (Iraanse) vluchtelingen in
België’ (2005-2007), ‘Zorgtrajecten van Etnisch-culturele minderheden in
de verslavingszorg’ 2006-2007) en ‘Ontwikkeling drug en alcohol monitor’
(2007).
Voor alle informatie over de onderzoeksgroep, kan je terecht op de
website: http://www.law.ugent.be/crim/ISD.
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Het leven zoals het wordt: Criminologen
De meesten onder ons kijken reikhalzend uit naar de dag waarop ze het
diploma van Criminologie officieel in handen zullen hebben. Als dit niet
het geval is, moet je dringend eens nadenken wat je hier eigenlijk komt
doen.
Ooit komt dus de dag waarop je afscheid moet nemen van deze opleiding,
waarop je andere oorden moet opzoeken, waarop je je in het volwassen
leventje moet gooien. Er zijn ongetwijfeld velen onder jullie die nog niet
weten waar ze later willen/kunnen terecht komen met hun diploma van
Criminologie.
Daarom geven we in het Schavotje maandelijks het woord aan een in
Gent afgestudeerde criminolo(o)g(e). We besteden hierbij aandacht aan
de huidige werksituatie en de studeerervaringen in Gent. Misschien
kunnen we hier en daar wel een gouden raad krijgen van onze
respectabele voorgangers.
Voor deze eerste versie van ‘Het leven zoals het wordt: Criminologen’
zocht ik David Neys op. David Neys, 25 jaar en inwoner van Beerse, ken
je wellicht beter als één van de partycrashers uit het televisieprogramma
‘Uninvited’ op de jongerenzender Jim. David studeerde in Gent af als
criminoloog in 2004.

Schavotje: Je presenteert samen met Michael Staffopaulos het
programma ‘Uninvited’ op Jim. Leg eens uit voor de mensen die
niet naar Jim kijken, wat is ‘Uninvited’?
David: Wij proberen het leven van de internationale jetset te beleven met
een minimum aan financiële middelen. We proberen dus eigenlijk gewoon
gratis binnen te geraken bij grote internationale evenementen, waar een
normale sterveling normaal nooit toegang tot krijgt. We crashen dus
dergelijke exclusieve feestjes.
Schavotje: Noem eens een paar evenementen die jullie al gecrasht
hebben.
David: Een topper was het Cannes Filmfestival, wat we twee jaar op rij
hebben gedaan. Het eerste jaar deden we het als hobby, het tweede jaar
voor Jim. We hebben daar een feestje bijgewoond midden in de zee op
een jacht van een heel rijke persoon met volk uit Hollywood, champagne
à volonté en supermooi weer.
We hebben ook tien dagen in Hollywood verbleven, wat nu te zien is in de
tweede reeks van Uninvited. Dat was ook ongelooflijk leuk natuurlijk. Met
een wagen door Beverly Hills rijden, de feestjes van de sterren proberen
te crashen. Dat was echt super!
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In België kunnen we nu niet veel
meer doen. Overal herkennen ze
ons nu, dan is de lol er natuurlijk
ook af. Dus voor de tweede
reeks hebben we enkel nog in
het buitenland gedraaid.
Ik herinner me ook nog goed de
proefaflevering, toen we binnen
geraakten op het circuit van
Francorchamps. We hebben ook
Humo’s Pop Poll gecrasht. In de
Humo schrijven ze altijd van die
sterke backstage-verhalen. In
feite stelt dat allemaal niet veel voor. We hebben ook alle festivals
gedaan, backstage en zelfs op het podium. Vorig jaar stonden we
bijvoorbeeld samen met Jack White van The Raconteurs op het podium
van Pukkelpop naar het optreden van Radiohead te kijken. Dat was wel
vrij straf. Backstage heeft elke groep een eigen ruimte, daar hebben we
ook eens bij Franz Ferdinand en The Hives gezeten. Die mannen kraakten
net een fles champagne en dan hebben we daar gewoon met die mannen
champagne zitten drinken. In België zijn het vooral de festivals die leuk
zijn, decadente feestjes zoals die in Hollywood of Londen voorkomen,
kom je hier niet tegen.
Schavotje: Hoe ontstaat zo’n aflevering eigenlijk?
David: We bereiden ons natuurlijk wel altijd voor. De plaatsen en de data
van grote evenementen als Francorchamps of MTV Music Awards vind je
in de boekjes, daar wordt veel reclame voor gemaakt. Privé-feestjes in
Hollywood zijn daarentegen veel minder gemakkelijk te vinden. Als een
ster een feestje bij hem thuis geeft, wordt daar natuurlijk geen reclame
voor gemaakt. Dan moet je gewoon wat rondvragen en wat geluk hebben
dat je iets opvangt. Als je ergens veel volk en paparazzi ziet staan, mag
je er bijna zeker zijn dat er een feestje met sterren aan de gang is.
Bij een evenement als de MTV Music Awards gaan we als volgt tewerk.
We kijken of er vijfsterrenhotels in de buurt zijn. Vorig jaar vonden de
Awards plaats in Kopenhagen. Er is één tophotel in Kopenhagen, dan
weet je gewoon dat de sterren daar verblijven. Dan proberen we daar
met valse badges binnen te geraken, want zonder badge kom je er echt
niet in, en dan moet je gewoon luisteren. Soms hoor je dan wel mensen
zeggen dat er hier en daar een exclusief feestje is. Dan hebben we prijs.
Schavotje: Is er een ster waar je echt naar opkijkt?
David: Het klinkt misschien raar, maar wij zijn helemaal niet celebrityminded. Als we een celebrity zien, beginnen we niet te freaken ofzo. Wij
zitten altijd in ons achterhoofd dat een celebrity ontmoeten wel leuk is,
maar wij willen eigenlijk interviews voor de camera. Dat is nog iets totaal
anders. Meestal mag je ook niet filmen op de plaatsen waar we komen.
Als je een ster vindt, moet je zien of die bereid is een interview te geven,
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en dan moet je nog opletten dat de
beveiliging je tapes niet afneemt. Tijdens de
tweede reeks zijn onze tapes wel een paar
keer opgeëist. Zo hadden we beelden van
Cameron Diaz en Justin Timberlake, maar de
bodyguards zijn toen die tapes komen halen.
Ook van Lindsay Lohan zijn we al tapes kwijt.
Echt onder de indruk van sterren ben ik nog
niet geweest. De leukste ster die ik al heb
ontmoet, is Michael Madsen (foto), een acteur
bekend van onder andere Reservoir Dogs en
Kill Bill. Hij zat aan een tafel op een feestje
tijdens het Cannes Filmfestival. Daar zijn we
toen mee aan de praat geraakt. Het feestje
was heel luidruchtig. Voor het interview hebben we hem dan
meegenomen naar de keuken maar die keuken stond volledig onder water
dus die mens stond daar tot aan zijn knieën in het water maar die gaf er
niet om. Dat was voor mij de sympathiekste mens die ik tot nu toe heb
ontmoet.
Schavotje: Een vraag om de mannelijke
lezers van het Schavotje jaloers te
maken, welke celebrities heb je al
gekust?
David: Gekust? (denkt na) In de eerste reeks
heeft Michael Nicole Scherzinger (foto), de
zangeres van The Pussycat Dolls, gekust. In
Venetië heb ik een kus gekregen van Miss
Italië, een heel mooie vrouw trouwens. Maar
meer dan dat… (denkt dieper na) We hebben
tot nu toe nog geen celebrities aangerand of
zo, dat is misschien een idee voor een derde
reeks (lacht).

Schavotje: Is er dan een celebrity die je wel eens zou willen
kussen?
David: Ik ben eigenlijk een grote fan van Monica Bellucci (foto), bekend
van Irréversible en The Matrix. Verder
is Laura Harring uit Mulholland Drive
ook altijd welkom. Die heb ik trouwens
drie jaar geleden in Cannes ontmoet
toen we daar op vakantie waren, toen
we nog niet voor Jim werkten. Dan heb
ik er even tegen gepraat en heb ik ze
diep in de ogen gekeken (glundert). Ja,
dat is echt een heel mooie vrouw.
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Schavotje: Ben je al bang geweest bij een bepaalde opname?
David: Vorig jaar zijn we in Cannes betrapt op het gebruik van valse
badges. Dat was gelukkig op de laatste dag. We werden toen weggeleid
door een tiental security-agenten en overgedragen bij de politie. De
commissaris en de procureur van Cannes werd er toen bijgehaald. Onze
grootste vrees was dat ze al onze tapes in beslag zouden nemen. Dat
hebben ze gelukkig niet gedaan. Ze zijn toen heel dom geweest. Ze
hebben Lars, onze cameraman, naar de camping gestuurd om de tapes te
gaan halen. Lars is gewoon met twee tapes met achtergrondbeelden van
Cannes terug gekomen en die mannen hebben dat geloofd. Het is
natuurlijk niet leuk als ze daar beginnen dreigen met opsluiting maar je
weet dat ze je uiteindelijk niet veel kunnen maken.
In Monaco werden we tegen gehouden door de geheime diensten. Daar
werden we eigenlijk letterlijk uit Monaco weggejaagd. Al die
politieagenten waren daar ook getipt dat wij daar rondliepen. Er zat echt
niets anders op dan de trein terug naar België te nemen.
Schavotje: Waar haal je de moed vandaan om dergelijke sterren
aan te spreken? Zoeken we dat bij alcohol? Of is het gewoon
verstand op nul en erop af?
David: Dat zal wel een combinatie van de twee zijn. Meestal drinken wij
wel mee op die feestjes dus dan gaat dat wel allemaal wat vlotter. Dat
gebeurt dan ook vrij los en onvoorbereid. Veel mensen hebben ons dat al
verweten dat wij onze vragen niet voorbereiden. Maar wij weten eigenlijk
niet welke celebrities we zullen tegenkomen.
Schavotje: Kan iedereen een partycrasher worden?
David: Tuurlijk. Trek een chic kostuum aan, kruip over een hek, gebruik
een valse badge of doe een polsbandje aan. We laten trouwens al onze
trucs op televisie zien dus iedereen kan dat doen. Het enige nadeel is dat
de security-mensen uit België ook naar ons programma kijken en de trucs
dus stilaan doorzien. Wij hebben het eigenlijk verknald voor een hele
generatie na ons. Maar in het buitenland liggen er nog heel veel kansen.
Schavotje: Hoe kom je erbij om na criminologie over te stappen
naar een job als partycrasher?
David: Na criminologie heb ik een aggregaat
gedaan en ben ik les beginnen geven aan de
derde en vierde graad in het BSO. Vroeger
crashten we dus al feestjes als hobby zonder
camera. Drie jaar geleden gingen we naar de
MTV Awards in Rome. Dat was eigenlijk ons
eerste groot evenement. Voor mijn verjaardag
zijn we dan zonder budget naar Rome gevlogen.
We hebben daar echt in de parken tussen de
zwervers geslapen. We zijn dan binnen geraakt
in de MTV Awards en op de afterparty stonden
we echt letterlijk naast Naomi Campbell (foto)
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champagne te drinken in de hipste club van Rome. Dat was een heel
plezante belevenis en sindsdien zijn we dat meer beginnen doen. Op een
of ander feestje hebben we dan de baas van Jim ontmoet. Hij zei ons dat
we Francorchamps moesten crashen en dat we alles moesten filmen met
een eenvoudige handcamera. Die proefaflevering was een succes en op
basis daarvan hebben we een reeks gekregen. Ik ben dan blijven les
geven terwijl ik voor Jim werkte. Voor de tweede reeks heb ik dat moeten
stoppen. Het was te zwaar om te combineren. Als je zondagavond Miss
België ging crashen en maandag om 8.30u voor de klas moest staan, was
dat wel wat moeilijk.
Schavotje: Party’s crashen met valse badges betekent illegaal
binnenbreken op feestjes. Waar is de gehoorzame burger in David
Neys gebleven?
David: Tjah! (zoekt naar zijn woorden) Wij proberen gewoon zoveel
mogelijk avonturen te beleven. Over een hek kruipen van een feestje, dat
zal wel strafbaar zijn maar goed…
Schavotje: Het zal wel de puberteit zijn die nog niet helemaal
verdwenen is.
David: Ik denk eigenlijk dat het de midlifecrisis al is. Normaal leg je in
een midlifecrisis een vijvertje aan in je tuin en wij zijn eigenlijk gewoon
beginnen party’s crashen (lacht).
Schavotje: Heb je nog een droomevenement dat je zou willen
crashen?
David: Hollywood was een droom. Dat werd nu werkelijkheid tijdens de
tweede reeks. Ik zou ook wel nog eens naar Hawaï, Australië en Tokio
willen maar dat zou iets te duur zijn voor Jim, vrees ik. Maar na de
tweede reeks hebben we eigenlijk alle prestigieuze feestjes gedaan die we
konden doen.
Schavotje: Schep je poen als partycrasher?
David: Helaas ben ik nog altijd even arm als vroeger. Ik wou dat het
anders was maar ik rijd nog altijd in een Volvo uit 1987, denk ik, nog
altijd geen Porsche dus. Onze onkosten worden wel vergoed en we krijgen
wel iets van Jim natuurlijk.
Schavotje: Je verdient dus eigenlijk evenveel als een doorsnee
criminoloog op 25-jarige leeftijd.
David: Niets dus.
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Schavotje: Op woensdag 5 september ging het tweede seizoen
van Uninvited van start. Waarom moeten we nog kijken nadat we
het eerste seizoen al gezien hebben?
David: Ik heb net met Michael
een aantal afleveringen bekeken
en we vinden zelf dat we beter
geworden zijn. Tijdens het eerste
seizoen moesten we wat zoeken.
Nu weten we hoe we een verhaal
moeten opbouwen, hoe we iets in
beeld
moeten
brengen.
We
hebben
ook
heel
veel
spectaculaire
evenementen
gedaan,
we
hebben
veel
celebrities ontmoet. Er zijn ook
dingen mislukt maar dat laten we
ook zien, nu meer dan tijdens de eerste reeks. Nu laten we ook effectief
zien dat we buiten gegooid worden. Veel mensen denken namelijk dat het
nooit mislukt, dat alles in scène is gezet. Maar ik kan je verzekeren als we
in Hollywood op zo’n decadent feestje zouden zeggen dat we van Jim zijn,
dan worden we gewoon weggelachen. Daar ben je een nobody tenzij je
voor CNN werkt.
Schavotje: Wat met je criminologische carrière? Blijf je de
eeuwige partycrasher of wil je op termijn toch nog iets in de
criminologische sector gaan doen?
David: Ik zal gewoon opnieuw les gaan geven. Ik heb mij goed
geamuseerd als leraar in het beroepsonderwijs waar ik aardrijkskunde,
Nederlands en geschiedenis gaf.
Schavotje: Je ambieert dus geen job bij de politie of justitie?
David: Neen, helemaal niet. Ik heb wel stage gelopen bij de politie maar
in de toekomst wil ik zoiets niet doen.
Schavotje: Waarom koos je dan voor criminologie?
David: Ik vind dat wel een boeiende richting. Ik ben nogal gefascineerd
door de maffia en de link met de zakelijke wereld. Ik heb mijn scriptie
bijvoorbeeld geschreven over Silvio Berlusconi, over hoe hij aan zijn geld
is geraakt, zijn vermeende maffiabanden en de constructies die opgezet
worden om geld wit te wassen. Ik heb mij daar heel goed mee
geamuseerd. Ook de boeken van Jean-Pierre Van Rossem interesseren
me wel, hoe hij het in het verleden heeft aangepakt.
Schavotje: Mis je het studentenleven in Gent?
David: Zeker, al beleven we het studentenleven nu nog steeds
beetje. Je kunt moeilijk zeggen dat ik nu een normale job heb. Op
klasreünie ontmoet ik dan bijvoorbeeld advocaten of architecten. Er
er zelfs die nu op weg zijn om hersenchirurg te worden. Als ze mij

een
een
zijn
dan
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vragen waar ik mee bezig ben… (lacht). Dat is wel moeilijk uit te leggen
dan.
Schavotje: Zat je op kot?
David: Ja, mijn laatste twee jaar zat ik vlak bij de Decascoop aan het
water.
Schavotje: Was je een voorbeeldige student?
David: Voorbeeldige student? Euh. Dat waren andere tijden. Ik zat toen
nog in een jaarsysteem waar er maar één keer per jaar examens waren.
Ik heb eigenlijk weinig gestudeerd tot Pasen aanbrak. Vanaf Pasen sloot
ik mezelf op en joeg ik er alles door. En dan essentieel, een goede tip
trouwens voor elke beginnende criminologiestudent, je moet ervoor
zorgen dat je notities hebt. Ik zorgde ervoor dat ik goede contacten had
met mensen die goede notities hadden en zelf ging ik ook af en toe naar
belangrijke lessen. Bij Hebberecht zijn eigen notities bijvoorbeeld wel zeer
belangrijk, zoals je wel weet.
Maar was ik een voorbeeldige student? Vroeger kon je een heel jaar
feesten. Nu is dat veel moeilijker door die kerstexamens en de vele taken
en papers. In mijn periode begon dat wat op te komen, dat papergedoe
en die groepswerken, maar heel wat minder dan nu.
Schavotje: Wat was je favoriete vak?
David: Biologische vraagstukken uit de criminologie, de link tussen
genetica en criminaliteit, vond ik heel boeiend. Ook de lessen van Piette
over de forensische geneeskunde vond ik super. Marc Cools uiteraard
over de private politie. En mijn keuzevak Internationaal Strafrecht bij
Gert Vermeulen vond ik eigenlijk ook heel leuk.
Schavotje: Van welk vak had je een afkeer?
David: Politieke en Sociale Leerstelsels! Ik haatte het. Statistiek
uiteraard, zoals iedereen! Is dat trouwens nog steeds verplicht? Amai.
Logica was ook verschrikkelijk. Ook de politieke geschiedenis van België
in het eerste jaar vond ik maar niets.
Schavotje: Welke professoren herinner je je nog en waarom?
David: Marc Cools vond ik wel heel fijn om naar te luisteren. Ik vond ook
dat Gert Vermeulen heel goed les kon geven. Met Ponsaers was het ook
altijd fijn. Hebberecht was speciaal. Hij heeft zo’n schrikaanjagend imago
en kon soms wel wat bruut uit de hoek komen. Ik herinner mij nog goed
dat hij mij ooit eens wegduwde van een kopieermachine terwijl ik notities
aan het kopiëren was. Hij duwde mij gewoon weg. Dat is zijn stijl maar
daar hield ik wel van. Ik vond dat hij zeer goed les gaf.
Schavotje: Ik heb mij ook laten vertellen dat je actief was binnen
Lombrosiana, de studentenvereniging van Lombrosiana.
David: Ja, inderdaad. Ik heb me daar zelfs laten dopen.
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Schavotje: Toon eens wat je nog kent van het clublied.
David: (blaast). Echt totaal niets. Help eens.
Schavotje: “Ik ben een student bij de crimi’s van Gent. Het zuipen,
het drinken dat zijn wij…”
David: …gewend!
Schavotje: “Dat rood en dat wit staat altijd voor plezier. Gaat allen
opzij want de crimi’s zijn hier.”
David: Lombrosiaaaaaanaaaaaaa boven!
Schavotje: En dat voor altijd, van hartzeer…
David: Van hartzeer… Voor immer altijd… Jaja.
Schavotje: Op het Lombrosiana-forum staat David Neys bekend
als…
David: (grijnst). Ik weet het.
Schavotje: …‘de slachtofferschacht die destijds zo zat was op het
einde van de doop dat hij plots opstond en luidkeels “het was
Osama Bin Laden” begon te zingen en tegelijk een soort
kozakkendans deed waarbij hij na vijf seconden op zijn bakkes
viel’. Wat heb je daarop te zeggen?
David: (lacht). Een jeugdzonde. Meer kan ik daar eigenlijk niet op
zeggen. Fel overroepen en euh… (lacht en probeert duidelijk naar de
volgende vraag te gaan). Geen idee wat die Osama daar trouwens deed.
Maar die doop was eigenlijk wel heel plezant.
Schavotje: Welke herinneringen roept Lombrosiana bij je op?
David: We zijn eens op een dropping geweest. Dat was wel heel plezant.
Zo plezant dat we ’s morgens om 5u in een karaokebar terecht zijn
gekomen in een zijstraatje van de
Overpoort. Dan zijn we daar nog
beginnen zingen. Al goed dat daar
geen beelden van bestaan. Dat
waren altijd wel goede feestjes.
Als er iets speciaals te doen was,
ging ik altijd wel eens kijken. Ik
was wel niet zo vertrouwd met die
linten maar op de feestjes heb ik
me wel goed geamuseerd, net als
bij de doop. Daar heb ik ook veel
mensen leren kennen. Dat is toch
het belangrijkste.
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Schavotje: Ga je nog uit in Belgische steden als Gent of is enkel
een high society party in Cannes of Hollywood goed genoeg voor
je?
David: Neen, we zitten nog steeds veel op café in Turnhout en in onze
stamkroeg in Beerse, Café Beatnik. Elke woensdag om 22u tonen ze daar
trouwens ons programma op groot scherm. Daar proberen wij dan ook
telkens aanwezig te zijn als we in België zitten.
Schavotje: Voor jullie blijft Beerse het centrum van de wereld. In
elke aflevering vermelden jullie Beerse meerdere keren. Wat is er
toch zo speciaal een Beerse?
David: Ik ben er geboren en getogen. Er valt eigenlijk niet veel te zien.
Alleen heel veel Johnny’s en foorapen. Foorapen zijn van die typische
kermisgangers: foute kapsels, foute kledij, jumpmuziek, uitgebouwde
wagens. Daar krioelt Beerse eigenlijk wel van. Met de kermis wordt er ook
altijd gevochten. Maar we amuseren ons daar wel.
Schavotje: Wat zegt het thuisfront trouwens van je gecrash?
Hadden je ouders je niet liever in een 9-to-5-job gezien?
David: Ik denk het wel ja. Ze hadden me wel liever op een bureau gezien
als dokter of advocaat. Dat zal wel de droom zijn van elke moeder.
Helaas, het zal voor een volgend leven zijn, vrees ik.
Schavotje:
Jullie
zijn
stilaan
wereldberoemd aan het worden. Zelfs
de actrice Mary Lynn Rajskub (foto),
die Chloe O’Brian vertolkt in de serie
‘24’, verkondigt openlijk voor de
camera dat ze kindjes met je wilt
maken. Ik veronderstel dat je nu ook
de meisjes van je moet slaan?
David: Dat valt eigenlijk dik tegen. Dat is
meer bij Michael het geval maar dat zijn
dan wel meestal jonge meisjes, meisjes van
15 of 16. Bakvissen, heet dat zeker?
Schavotje: Je hebt dus nog geen
vreemde aanzoeken gekregen?
David: Je krijgt wel mails en sms’en van
mensen die vragen of je hen wilt
meenemen naar een party. Daar kunnen we
natuurlijk niet op ingaan. Maar lingerie of naaktfoto’s heb ik nog niet
gekregen (lacht). Ik denk dat dat meer iets is voor Koen Wauters of
Stang Van Samam, Stan Van…
Schavotje: Samang?
David: Ja inderdaad. Ik denk dat dat meer bij hen voorkomt.
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Schavotje: Geef eens een gouden raad aan de lezers van het
Schavotje.
David: Geniet van het leven. Probeer een evenwicht te vinden tussen
studeren en amusement. Probeer ook af en toe eens in de kroeg te zitten.
Gent is zo’n mooie stad, er zijn zoveel mooie plaatsen. Probeer gewoon
avonturen te beleven!
Schavotje: Slotvraag, wanneer kom je eens een Lombrosianafuif
crashen?
David: Als ik een uitnodiging krijg. Ik heb nog nooit een uitnodiging
gekregen. Dat is eigenlijk wel merkwaardig. We proberen in elk interview
te zeggen dat we wel graag eens uitgenodigd zouden willen worden maar
tot hier toe hebben we nog nooit iets gehad. Dus bij deze misschien?
Schavotje: Komt in orde!

Uninvited op Jim:
Woensdag om 22u
Zaterdag om 20.30u
Zondag om 17u, 19.30u en 23u
Elke woensdagavond op groot scherm in Café Beatnik in Beerse.
http://jim.be/uninvited
Suggesties, klachten, tips of ideeën: david@jim.be
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FFFF
Dat ons forum (op www.lombrosiana.be) niet stil staat, hoef ik jullie
wellicht niet meer te vertellen. Voor sommigen is het een welgekomen
uitlaatklep als ze even in overactieve bui verkeren, voor anderen is het
een plaats waar ze volledig tot rust komen. Nog anderen bestoken er hun
collega’s dan weer met vragen, uitdagingen, liefdesverklaringen en
andere volstrekte nonsens.
In deze F*cking Foolish Forum Facts krijgen de meest foute posts een
plaats. Als je jouw naam hier meer dan één keer terug vindt onder een
post, wordt het dringend tijd dat je je niveau wat opkrikt! Maak plaats
voor een greep uit de beste (?) forumquotes.
Wat maakt ‘Babarrr’ gelukkig?
Naar de winkel gaan in joggingbroek en sweater, zonder enige vorm van
ondergoed, wearing no make-up en met een muts op mijn hoofd omdat
m'n haar toch echt wel te slecht ligt om toonbaar te maken… Dat
allemaal om chocolademuffins te halen voor bij m’n film. I feel so
hollywood.
Wat droomt ‘Cumulus’ voor een examen Biol. Antropologie?
Heb vanacht gedroomd over een half-dode man met rode ogen die in de
tuin lag en "The Final Countdown" was aan het zingen...
Wat gebeurt er met je als ‘Julleke’ je zus is?
http://nl.youtube.com/watch?v=BgoOihBb78w (kleinste in zwart hemdje
zou de broer van Julleke zijn).
Waarom ‘Joey’ Off-Topic Luller 2007 is geworden…
Ik heb een zoen gekregen van Paul Severs! Damdamdamdamdambidoebidoebidoebie!
Wat vindt
Wist je dat
Wist je dat
Wist je dat

‘Cthulhu’ van de zanger van Tokio Hotel?
ik hem een emo vind?!
ik niet hou van generaliseren?!
ik alle emo's egocentrische verwende huilies vind?!

Criminologen en hun televisievoorkeur… ‘Cumulus’?
7u27: De smurfen kijken. Oh joy, wat een dolle pret.

Binnenkort wordt de nieuwe website van Lombrosiana gelanceerd waarbij
ook het forum in een nieuw kleedje zal gestoken worden. Uiteraard zal
het forum hét medium bij uitstek voor en door studenten blijven. Het
aftellen kan beginnen…
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Chill out
Woordzoeker

ALADDIN

–

ARISTOKATTEN

–

ASSEPOESTER

–

ATLANTIS

–

BAMBI

–

– DOORNROOSJE – FANTASIA – GEPPETTO – HERCULES – MILO
– MULAN – PINOKKIO – POCAHONTAS – SNEEUWWITJE – TARZAN.
DOMBO

Raadsel
In Gent krijgen misdadigers die levenslang hebben gekregen, op de
verjaardag van de koning de kans weer vrij te komen. Ze kunnen kiezen
uit twee strookjes papier. Op het ene staat "vrijheid" of het andere "cel".
De koning heeft zo al twintig verjaardagen gevierd, maar nog geen enkele
gevangene is er in geslaagd het juiste papiertje te trekken. En dat kon
ook niet want op beide papieren staat "cel". Op een dag is er echter een
gevangene de koning te slim af en komt hij vrij.
Hoe deed de gevangene dit? Oplossing op pagina 38.
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Tom Cartoon (www.tomcartoon.be)

Doolhof

Het leven is soms al ingewikkeld genoeg…
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Sudoku

Tom Cartoon (www.tomcartoon.be)

Oplossing raadsel: De gevangene kiest één strookje en eet het op. Dan
zegt hij “Laat eens zien wat er op het andere staat? Als daar cel op staat,
dan heb ik eerst vrijheid gekozen en moet u me nu wel vrijlaten”. Juist ja!
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Win-win-win-pagina
Omdat Lombrosiana dit jaar 50 jaar wordt, mogen er natuurlijk geen
cadeaus ontbreken! Maar… Lombrosiana geeft de cadeaus dit jaar zelf
weg! Maandelijks verschijnt er op deze win-win-win-pagina een quiz
waarbij je een prijs kan winnen. Los de vragen op en verzamel op die
manier 12 letters waarmee je het gezochte woord kan vormen.

→ Tip: we zoeken een beroep.
1. In de Kiekeboe-strip ‘De Hoofdzaak’ (nr. 66) liggen Fanny en
haar moeder Charlotte op pagina 23 aan een zwembad in Sicilië.
Welk kleur heeft de bikini van Fanny?
rood (V)
zwart (P)
geel (T)
wit (S)

2. Welke kleur hebben Viagra-pillen?
groen (K)
wit (C)
roze (O)
blauw (A)

3. Wat is de juiste Nederlandstalige schrijfwijze van de Chinese
stad?
Lyunyanging (L)
Lianyangung (I)
Lyanganyung (H)
Lianyungang (R)

4. Hoeveel tanden en kiezen zitten er normaliter (als er nog geen
verdwenen zijn) in een volwassen mond, inclusief de
wijsheidstanden?
24 (E)
32 (T)
28 (P)
36 (O)

5. Hoe heet de langste rivier ter wereld?
Nijl (Y)
Amazone (L)
Mississippi (H)
Donau (A)

6. Wat is geen cd uitgebracht door Michael Jackson?
Beat It (C)
Invincible (P)
Ben (I)
Dangerous (L)
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7. Welk ingrediënt zit niet in de chocopasta van Nutella?
Weipoeder (S)
Vanilline (R)
Hazelnoten (L)
Sojalecithine (G)

8. Wat is het alcoholpercentage van een normale pint Jupiler?
4,6% (M)
5,2% (A)
4,9% (E)
5,5% (G)

9. In welke videoclip van Radiohead zit zanger Thom Yorke op de
(rode) achterbank van een auto, terwijl die de nacht in rijdt en
uiteindelijk volledig in brand opgaat?
Paranoid Android (T) Fake Plastic Trees (O)
No Surprises (G)
Karma Police (S)

10. Wie presenteerde nooit het Rad van Fortuin op VTM?
Bart Kaëll (A)
Erik Goossens (H)
Koen Wauters (I)
Walter Grootaers (E)

11. Welke vrouw was ooit Miss België?
Ann De Baetzelier (E) Rani De Coninck (S)
Els Tibau (A)
Zsofi Horvath (U)

12. Welke hit stond er op nummer 1 in de Vlaamse versie van de
Ultratop 50 op 11 oktober 2003?
Black Eyed Peas – Where Is The Love? (R)
Brahim – Turn The Music Up (S)
Lumidee – Never Leave You (Uh-Oooh) (T)
Veldhuis & Kemper – Ik Wou Dat Ik Jou Was (E)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vind je het 12-letterwoord, stuur het dan uiterlijk op 16 oktober door
naar schavotje@hotmail.com (samen met je naam, studiejaar, e-mail en
gsm-nummer zodat we je kunnen bereiken). Een willekeurige student(e)
uit Criminologie vormt de onschuldige hand die de 3 winnaars uit de lijst
van deelnemers selecteert.
Prijzen van deze maand: 1 fles Old Hopkin White Rum, 1 fles Johnsen
Club Dry Gin en 1 fles Beaulieu Triple Sec.
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Passie voor poëzie
Studeren is meer dan feesten alleen. Onze cultuurpraeses Saartje wil
jullie dan ook graag elke maand trakteren op een portie versgebakken
cultuur als sluitstuk van het Schavotje. Het woord is aan Saartje, een
echte vriendin van de poëzie!

Dag lieve cultuurliefhebbers,
Ik heb de eer om het cultureel gehalte van het Schavotje omhoog te
tillen. Toen mij werd gevraagd om maandelijks een poëzietekst te
verzorgen, heb ik geen minuut geaarzeld. Wat zou ik doen? Zou ik de
Belgische gekende poëten aan het woord laten? Zou ik internationale
poëzie brengen? Oude teksten of hedendaagse poëzie? Zou ik jong talent
een plaats geven?
Deze maand laat ik jullie kennis maken met het werk van Nout van den
Neste, een jong Belgisch opkomend talent. Kom even tot rust en geniet
van dit stukje cultuur…
Wil jij ook een poëtisch plaatsje in het Schavotje? Stuur dan je gedicht
door naar schavotje@hotmail.com en toon je talent!

Verruim jullie geest…

Saartje
cultuurpraeses Lombrosiana

Commentaar van Nout bij het gedicht ‘Monday Comes’
"Het idee kwam toen ik las over een oude man die een huis vol katten
had en verplicht werd om te verhuizen en zijn katten achter te laten. Het
leek me vooral vreemd om op het einde van je leven nog zo'n drastische
verandering te ondergaan dat al hetgeen wat er in het verleden ligt, bijna
niets meer voorstelt in vergelijking met wat er staat te gebeuren. Het is
misschien niet het meest perfecte gedicht en het volgt ook niet echt een
rijmschema, dus ik weet niet in hoeverre je dit een gedicht kan noemen,
maar het is nu een jaar geleden sinds ik dit geschreven heb en ik vind het
nog steeds een zeer sfeervol stukje tekst waar je je volgens mij wel iets
bij kan voorstellen."
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Monday Comes
London time running late, all the cats here
Soon will disappear
The steel factories and endless wires
Sheffield, smoke and tattered tracks
Abandoned pays and I burried my wife
But I never said goodbye
I never told a lie
The cars rush past my used-up home
But I've never felt alone
Not at least for a little while, when I was still with you
Down by the sea
And you were always here for me
Sleeping on a pillow
On the bathroom floor
When I became old and my hair was grey
You still felt that way
Even if you lost another child
And I pray for a change to come soon
And who knows what we could do
When we've got ourselves a brand new place
I'd never need another you
So Monday comes, a home with no cats
Hot meals, but no rats
Now they sit around lonely, wait to die
Of every six of them I'll think
When I'm cooking with my new kitchen sink
Six chests of drawers where they used to be
Tonight, London sky hangs like a blanket over me

Tot volgende maand!
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In samenwerking met…
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