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Woordje vooraf                                                                                    p 4 
 
 
 
Beste criminologen in spé, 
 
 
Aan de examens moet me nu even niet meer denken. De prijzen zijn verdeeld, de resultaten 
bekend.  Voor ene wat minder, voor de ander wat meer, maar allen zijn we er doorheen. De 
strenge winter loopt hopelijk snel ten einde. Dat de lente maar komt, die fluitende vogeltjes, 
die lekker kuierende mensen in de parkjes,… Het is tijd voor een nieuw semester. 
 
De openingsweek is ondertussen al achter de rug. En zoals jullie misschien al ondervonden 
hebben: het wordt weer een fantastisch semester. We gaan er weer alles aan doen dat we dit 
semester leuke feestjes en ontspannende activiteiten kunnen voorschotelen. Kijk maar eens 
naar de activiteitenkalender om deze avonden zeker en vast vrij te houden. 
 
Een nieuwe maand biedt natuurlijk een nieuw schavotje voor jullie. Hieronder blijven de 
gebruikelijke onderwerpen bestaan. Na meerdere weken in isolatie probeer ik jullie toch nog 
wat op de hoogte houden van de actualiteit. De afgelopen feestjes worden nog eens nader 
beschreven om sommige hun geheugen op te frissen. Natuurlijk mogen er geen spelletjes 
ontbreken, en werden er 2 winnaars gehuldigd. Willen jullie ook kans maken op een mooie 
prijs, beantwoordt dan maar de vragen en stuur het juiste antwoord naar ons toe. 
Daarnaast is er vanaf dit schavotje het maandelijks research center, waar we een 
criminologisch onderwerp iets breder wordt uitgeklaard. Deze maand een artikel over 
steniging. Interesse? Dan is het aan te raden dit zeker eens te lezen. 
 
Hopelijk is het nieuwe semester met een positief blik ingezet. Laat je niet ontmoedigen door 
een slechte examenperiode. Bekijk het positief, zoek je fouten of een andere manier van leren. 
En geef er samen met ons een stevige lap op dit semester. Op amusementvolle feestjes en 
positieve resultaten in juni, om daarna van een verdiende vakantie te kunnen genieten. 
 
Vragen, opmerkingen, suggesties en ander commentaar blijven uiteraard welkom op 
schavotje@lombrosiana.be . 
 
 
Veel lees- en puzzelplezier !!! 
 
 
Scheerlinck Niels 
Scriptor 2009-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 



Praeses dixit                                                                                                         p 5 
 
 

Beste Lombrosianen,  

 Het 2de semester is van start gegaan. Weg met examens en het saaie leven!  

Ondertussen zullen de meeste hun  punten al weten en ik hoop natuurlijk op een goed 
resultaat voor iedereen. Zo laten we de tijd van het blokken weer voor een tijdje achter ons en 
trekken we onze stoute schoenen weer aan. 

Met Lombro zijn we er de eerste weken meteen ingevlogen. 

We zijn gestart met onze geweldige 90’s party waar dj Kristof de jaren negentig weer 
helemaal deed heropleven. Voor de mensen met een kater hielden we het de volgende dag een 
beetje kalm op onze clubavond. Deze gaat nog steeds door op dinsdagavond in Arteveldecafé, 
bij deze nodig jullie dan ook weer van harte uit. We konden de heropeningsweek afsluiten 
met een geweldige carnavalscantus. Daar konden we genieten van de aanwezigheid van 
enkele Schotten, piraten en zelfs cruella de vil was van de partij. 

De eerste week mag er dan al opzitten, het feesten is nog lang niet gedaan!! Na enkele dagen 
krokusvakantie vlogen we er in met onze red carpet night. Hier kon iedereen al eens de sfeer 
voor ons komend Galabal ‘opsnuiven’ en genieten van een glaasje cava of whisky. Iedereen 
zag er op zijn best uit.  

 Ook de volgende weken volgen de activiteiten van Lombro mekaar op. Wat staat er nog op 
de agenda? 

Onze kroegentocht waar we je meenemen naar enkele nieuwe cafés in Gent. Een Quiz waar 
we je algemene kennis testen. Ook onze cultuur komt het tweede semester uit zen kraam en 
neemt jullie mee naar tentoonstellingen, comedy nights en nog zo veel meer. We kunnen ook 
niet altijd feesten en drinken en verzorgen daarom ook een beetje cultuur. Voor de mensen die 
het hier niet met mij over eens zijn, is ons semester voldoende gevuld met vele feestjes. Zo 
denk ik aan de cantus in Leuven waar we onze medestudenten van crimen nog eens een 
bezoekje gaan brengen. Ook dit jaar gaan de rock night en de sexual deviation night door! 
Wees er zeker bij!  

En misschien komt het er dan toch van… Lombro gaat op reis! En 
nee, deze keer niet naar De Haan maar naar Londen. We houden 
jullie op de hoogte maar wees er snel bij want de plaatsen zijn 
beperkt. 

Ik wens jullie een fantastisch 2010 en een geweldige 2de semester! 
Tot de volgende! 

Emily Van Landeghem 

Praeses 2009 – 2010 
 



Actualiteit:                                                                                                                                                  p 6 
 
 
� Enkelband in opmars: De wachtlijsten in de justitiehuizen zijn het grootst voor de 

werkstraffen en het elektronisch toezicht.    
 
� Louis Michel grijpt naast de positie van voorzitter van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties. 
 
� De partij van G.Lambert (SLP= de sociaal-liberale partij) gaat samen met GROEN! 

verder. 
 
� Alexander De Croo wordt de nieuwe voorzitter van Open Vld. 
 
� Justitie gaat besparen zonder aan de kern te raken. 
 
� Een symbolische straf voor seks met een 15-jarig meisje. Een man was in eerste aanleg 

tot 2jaar veroordeeld voor verkrachting, maar krijgt nu een veel lichtere straf, omdat het 
meisje ingestemd zou hebben. 

 
� Zonnepanelen bemoeilijken de strijd tegen cannabiskwekers. 

 
� En natuurlijk kunnen we hier ook niet naast kijken: de ware aard van Ronald Janssen 

wordt blootgelegd. Deze seriemoordenaar zou achter de moord zitten op Shane 
Appeltans en haar vriend, alsook Annick Van Uytsel. Het onderzoek kan nog hele tijd 
aanslepen en zullen misschien nog heel wat misdrijven blootleggen.  

 
� Belgisch leger strijdt mee tegen piraterij. 

 
� Barroso brandt van ambitie. Na maanden slabakken kan de nieuwe Europese Comissie 

eindelijk aan het werk. Het europees parlement gaf  op 9 februari officieel haar zegen. 
 
� Onveiligheidsgevoel daalt in Brussel. Het gevoel van onveiligheid is in Brussel niet 

groter dan in andere steden. Dat blijkt uit een enquête van de federale politie. Maar 
13procent van de inwoners ervaart een onveiligheidsgevoel, dat is 4procent minder dan 
in 2006. 

 
� Alternatieve geneeswijzen homeopathie, osteopathie, chiropraxie en acupuntuur worden 

in een wetgeving aan banden gelegd. Dat is het gevolg van een rechtszaak tussen de 
osteopaten en de Belgische staat. 

 
� De politievakbonden hebben een nieuwe, nationale stakingsaanzegging ingediend. Als 

de regering niet met concrete maatregelen komt, zal de politie een nationale stakingsdag 
houden. Dit komt er ter aanleiding van ‘een golf’ van geweld in de Brusselse gemeente 
Anderlecht. 

 
� De aardbeving in Haïti eiste al evenveel doden als de tsunami, ondertussen al 6jaar 

geleden. (ong 230.000 doden)  
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23/02:  clubavond @ artevelde 
 
25/02:  Kroegentocht @ Gent   (inschrijving via forum)  20u. 
 
03/03:  Longdrink Night 2  @ Pere Total   22u. 
 
09/03:  Spaghetti-avond  @ Artevelde   18u.30 
 
19/03-21/03:  Culturele uitstap naar Londen  
 
26/03 :  Galabal @ Au Bain (Veermanplein 1 9000 Gent)  21u.30 
 
01/04: Sexual Deviation Night 2 @ Rector  22u. 

 
 
 
 
 
 
 
Voor meer uitleg, voorbeschouwingen, reacties en inschrijvingen  
alsook de foto’s  kan je terecht op onze site www.lombrosiana.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een terugblik op de activiteiten                                                         p 8 
 
 
 
Massacantus  (10/12) 
 
Rodenbach is een brouwerij en biermerk uit Roeselare. De 
brouwerij werd in 1821 gesticht door Alexander Rodenbach en zijn 
broers Constantijn, Ferdinand en Pedro. Sinds 1998 is de brouwerij 
onderdeel van Palm. 
Rodenbach produceert een roodkleurig bier van gemengde gisting; 
het aanvankelijk bovengistende bier rijpt in grote eikenhouten 
vaten ('foeders') en krijgt daar door gewenste infectie met de 
melkzuurbacterie een licht zurige smaak. Het bier wordt tot het 
type Oud bruin gerekend. Bierkenner Michael Jackson (nvdr. nee 
niet die Michael Jackson) noemde Rodenbach ooit het meest 
verfrissende bier ter wereld. Rodenbach gebruikt Belgische hop. 
De gewone Rodenbach bevat 5,2% alcohol. Het bier heeft verder 
een intens, fruitig en karamelachtig aroma en een intense zoet-zure, fruitige, volmondige 
smaak. Het werkt verfrissend en dorstlessend. De ideale schenktemperatuur als dorstlesser 
bedraagt 4°C en als degustatiebier 8 à 12°C. 
Tot zover het knip- en plakwerk (dankuwel wikipedia), wat mij betreft is Rodenbach niet 
meer dan krieken op azijn. U mag gerust boos worden als Rodenbach u wel smaakt, de 
gustibus et coloribus non est disputandum. 
Maar als de drank in de man was en de Latijnse wijsheden in de kan waren werd de 
massacantus voor de zeventiende keer een orgie van gezangen. Gedurende dit gebeuren werd 
de gebruikelijke ongein weer bovengehaald en 1500 Gentse studenten van het FK, HK en SK 
amuseerden zich rot. Enige kritiek is hier wel van toepassing; sinds dit jaar moest je lid zijn 
van één van voorvermelde konventen. Voorgaande jaren waren ook andere Gentse, andere 
Vlaamse, Brusselse en zelfs Nederlandse studentenclubs welkom. Ze mogen fier zijn op ‘de 
grootste cantus van West-Europa en ver daarbuiten’. 
Dit gezegd zijnde kan ik iedereen aanraden de achttiende editie mee te maken! 
 
Simon Maes, 
Penning-/Zedenmeester Lombrosiana 2009-2010 
 

 
 
 
 

 

 

 



Jeneveravond (09/12) 
 
 
Op zo’n typisch grillige winteravond plande Lombrosiana zijn Jeneravond; en dan nog in zijn 
geliefkoosde Artevelde café. Natuurlijk was er op deze avond voor elk wat wils. Chocolade-, 
vanille-, bosvruchtenjenever, enz. gingen handig over de toog aan de studentikoze prijs van  
1euro. Reeds bij aanvang stond er deze donkere winterdag al 
heel wat volk. En het volk kwam maar binnendringen. En of 
het een succes werd, het was drummen om een plaatsje en een 
jenevertje. Misschien was dit wel te wijten aan het feit dat er 
hoogbezoek werd verwacht. En neen, Sint-Nicole en haar 
zwarte piet was Lombrosiana en haar sympathisanten niet 
vergeten. Hij bracht de braaf opgedaagde kindjes een bezoekje 
en deelde gretig koekjes uit. Ook na het bezoek ging de avond 
zeker en vast nog lang door. De meesten amuseerden hier zich 
weer en bestelden jenever à volonté. Tegen een uur of 2 / 3 liep 
de avond toch wat op zijn einde, het feit dat de laatste 
druppeltjes uit de flessen jenever liepen lag misschien hier wel 
aan de basis. Maar de echte ‘die hards’ lieten dit niet aan hun 
hart komen, en gaven deze mooie geslaagde avond nog wat 
meer glans.  
 
Scheerlinck Niels 
Scriptor 2009-2010  
 
 
 
 
80s/90s fuif  (08/02) 
 
Het eerste feestje van Lombrosiana van dit semester. En meteen stevige klepper, hoor. De 
foute muziek werd vanonder het stof gehaald. De eerste pintjes gingen snel over de toog en de 
eerste danspasjes werden al vlug geplaceerd. Al snel raakte de Pere Total zoals vanouds 
overbevolkt, het werd drummen voor een plaatsje en de uitbundende sfeer op de snuiven. Na 
meerdere weken van isolement was dit een mooie gelegenheid voor “oude” bekende vriendjes 
terug te zien, voor andere was het dan weer een feestje om een stevig feestje te bouwen en de 
2e semester feestelijk in te zette. De aanwezigen zullen het geweten hebben: “wat een feestje 
zeg, wat heb ik me weer geamuseerd”. Ambiance was verzekerd en het feestje duurde dan ook 
tot in de vroege uurtjes!!! Hop naar een van de volgende feestjes van Lombro !!! 
 
 
Scheerlinck Niels 
Scriptor 2009-2010 
 
 
 
 
 



Clubavond  (09/02) (kleurplaatje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caranavalscantus  (10/02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het leven zoals het is op onze faculteit                                          p 11 
 
 

� Voordrachtenreeks: 5de Update in de criminologie: Actualia in het strafrecht en de 

criminologie. 

             van 11 februari tot en met 22 april 2010, 18.00 uur                                                                                 

             (Conferentiecentrum  “Zebrastraat”,  Zebrastraat 32, Gent) 
Deze vijfde vormingscyclus Update in de criminologie vertrekt vanuit de idee om hedendaagse actuele 
thema's of actualia binnen het domein van het strafrecht en de criminologie centraal te stellen. De 
voordrachtencyclus biedt de gelegenheid aan lesgevers en onderzoekers van de UGent om empirische 
en theoretische evoluties binnen actuele thema's in hun onderzoeksdomein voor te stellen. 
Het programma bestaat uit zeven inhoudelijk verschillende sessies en loopt van 11 februari tot 22 
april, telkens op donderdagavond. 
 

 

� 34ste Thorbecke-college 

              Dinsdag 23 februari 2010, 10.30 uur (Academieraadzaal) 

Op dinsdag 23 februari 2010 vindt de 34ste editie van het jaarlijkse Thorbecke-college plaats. Prof. mr. C.P.M. 

(Tineke) Cleiren brengt de lezing, met als titel "Evolueren naar meer horizontale en gedifferentieerde 

verhoudingen in het strafrecht". Tineke Cleiren is sinds 2000 professor in het strafrecht en het strafprocesrecht 

aan de Universiteit van Leiden. Eerder was zij o.m. professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1991-

2000), directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging, Rechtshandhaving en Rechtsbijstand bij het Ministerie van 

Justitie (1997-2000). In de rand van de lezing vindt ook een pleitwedstrijd plaats voor de studenten van de 

Leidse en Gentse rechtsfaculteit. 

 

 

� Jobbeurs (bedrijvendag) opleiding Rechten  

          Donderdag 25 februari 2010, 13.00 - 17.00 uur (de "Therminal") 

In november 2009 richtten de faculteit samen met het VRG een aantal informatieavonden in om je een eerste 

kijk te bieden op je "toekomstige" werkomgeving als jurist. 

Als uitloper en afsluiter is er nog onze grote jobbeurs (bedrijvendag) op 25 februari 2010, van 13u00 tot 17u00 

in het studentenhuis de "Therminal" (Hoveniersberg 24, 9000 Gent), waar je de gelegenheid krijgt om zelf in 

contact te komen met jouw potentiële werkgever en waar je contacten kan leggen indien je bent geïnteresseerd in 

een stage, of studentenwerk in een juridische omgeving. 

 

 

�   Uitreiking Sarton-medaille aan Prof. Serge Dauchy   

   Donderdag 25 februari 2010, 16.00 uur (NB II) 

Op 25 februari wordt de (tweejaarlijkse) Sarton-medaille vanwege de faculteit uitgereikt aan Prof. dr. Serge 

Dauchy. Prof. Dauchy is als directeur de recherches verbonden aan het Franse Centre national de la recherche 

scientifique. Hij is tevens professor aan de Université Lille-2 Nord de France, waar hij het Centre d'Histoire 

Judiciaire leidt.   De Sartonlezing van Prof. Dauchy is getiteld 'L'arrestographie, science fort douteuse?' 

 



� Inaugurele Louis Varlez-lezing: "Louis Varlez" (J. Van Daele) 

          Donderdag 25 februari 2010, 17.00 uur (Zaal Rector Blancquaert, Het Pand) 

Binnen het hoger onderwijs hebben we steeds minder oog voor elkaars disciplines. Een aantal collega's van de 

faculteiten Letteren (Jasmien Van Daele: geschiedenis), Politieke en Sociale Wetenschappen (Carl Devos) en 

Rechten (Dirk Heirbaut, Patrick Humblet en Willy Van Eeckhoutte) heeft daarom het initiatief genomen om de 

Louis Varlez-lezingen te organiseren op de grens van verschillende vakgebieden.  

Op deze eerste bijeenkomst zal Jasmien Van Daele het belang van de figuur van Varlez duiden.  

 

 

 

� Studiedag: Actualia opzeggingstermijnen en -vergoedingen 

          Donderdag 11 maart 2010, 19.00 uur (NB I) 

In de reeks "studieavonden 2009-2010 ism CBR" vindt op 11 maart 2010 de vierde studieavond plaats. 

De materie van de opzeggingstermijnen blijft in beweging. De eenmaking van het werklieden/bediendenstatuut 

ligt weer ter tafel. Het gelijkheidsbeginsel vuurt de discussie aan. De kritiekloze toepassing door de meeste 

arbeidsgerechten van de formule-Claeys,nog een keer licht aangepast in 2008, en de zelfbestendigende 

rechtspraak die daaruit voortvloeit, blijven reacties uitlokken. Niet enkel het principe zelf van de formule, maar 

ook de gehanteerde parameters staan ter discussie. Ook over de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie 

inzake de eisbaarheid van de opzeggingsvergoeding en de conventioneel vastgelegde opzeggingstermijnen, is het 

laatste woord nog niet gevallen.Ten slotte blijft de invulling van de begrippen "lopend loon" en "voordelen 

verworven krachtens de overeenkomst" in de rechtspraak tot uiteenlopende oplossingen aanleiding geven, wat te 

verklaren valt door de proliferatie van alternatieve loonvormen.  

 

 

. 

� Voordrachtenreeks: XXXVIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva: Echtscheiding 

          van 18 maart tot en met 6 mei 2010, 18.00 uur (NB III) 

In deze cyclus Willy Delva wordt ingegaan op zeer diverse aspecten van het hervormde echtscheidingsrecht, 

zowel met betrekking tot de zuiver consensuele echtscheiding door onderlinge toestemming als de echtscheiding 

op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, die aan de mede-echtgenoot kan worden 

opgedrongen. Het perspectief van de aangeboden lezingen en teksten is breed: naast de echtscheidingsgronden 

komen ook procedurele vraagstukken en de gevolgen van de echtscheiding, o.m. op het vlak van alimentatie en 

de vereffening/verdeling van het huwelijksvermogensstelsel aan bod. Resultaten van een grootschalig Vlaams 

onderzoek naar de inhoud van de overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming 

en bemiddeling in echtscheidingszaken worden voorgesteld. De deelnemers krijgen naast een analyse van de 

problemen de lege lata ook een toekomstperspectief, onder meer in de vorm van een blik achter de schermen van 

het federale parlement. Het echtscheidingsrecht is immers voortdurend in beweging: naast gezaghebbende 

rechtspraak zijn er ook meerdere wetswijzigingen te verwachten.  

 

 



Research Center:                                                                                p 13          

Maandelijks zal ik hier dieper ingaan op een criminologisch fenomeen / onderwerp en dit 

door middel van een interview, een artikel, …. 

 

Deze maand: Een artikel in het Nieuwsblad (16/12/2009) trok mijn aandacht.  Het gaat nl. om 

steniging. Volgens mij is dit nog een te vaak voorkomend fenomeen, dat te weinig onder de 

aandacht wordt gebracht. Lees mee en verdiep je in dit “interessant” criminologisch 

onderwerp! 

 

 
 
Gruwelijk: gestenigd wegens overspel 
Foto's van executie in Somalië wekken afschuw. 
 
 

Gruwelijke beelden uit Somalië gingen gisteren de 
wereld rond. Ze tonen hoe Mohamed Abukar 
Ibrahim (48) tot aan zijn middel wordt ingegraven 
en gestenigd tot de dood. Steniging komt vaker 
voor in vooral islamitische landen.  

In Somalië, dat al sinds 1991 in de greep is van 
een verschrikkelijke burgeroorlog, wedijveren 
twee islamitische guerillagroepen om de gunst van 
al-Qaeda: al Shabaab en Hizbul Islam. Beide 
dwingen in de gebieden die ze controleren de 
sharia, de islamitische wet, af met behulp van 
executies en amputaties. 
 
 
Openbare  
executies  
 
Zo werden zondag op bevel van religieuze rechters van Hizbul Islam in Afgoye, een stad op 
30km ten zuidwesten van de hoofdstad, in het openbaar twee mannen ter dood gebracht. De 
militieleden dreven een deel van de bevolking de stad uit, naar een veld waar ‘rechter' Osman 
Siidow Hasan de doodvonnissen uitsprak. ‘Dit is hun dag des oordeels. Zij hebben hun 
misdaden bekend.' Prompt brak er een hevige ruzie uit binnen de militie. Sommigen wilden de 
executies uitstellen. Er volgde een vuurgevecht. ‘Drie strijders van Hizbul Islam sneuvelden, 
en er werden er vijf gewond', vertelde achteraf winkelier Halima Osman. ‘De voorstanders 
van uitstel werden verjaagd. Daarna werden de veroordeelden gedood.' 
 
Eerst werd een moordenaar gefusilleerd. Daarna kreeg een overspelige vrouw honderd 
zweepslagen. Tenslotte was het de beurt aan Mohamed Abukar Ibrahim, een getrouwde man 
die gestraft werd voor een overspelige relatie. Bijna willoos liet hij zich half ingraven. Even 
smeekte hij nog om genade. Daarna regende het stenen tot hij dood was.  

 

 
 



 
Niet volgens de  
regels 
 
Dit was de eerste steniging dit jaar op naam 
van Hizbul Islam. Helemaal volgens de 
regels verliep ze niet. Een shariarechtbank 
bestaat traditioneel uit een religieuze 
voorzitter, een ondervoorzitter en vier 
rechters. In Afgoye kwamen ze daar niet 
aan toe. De veroordeelde moet in 
smetteloos wit gekleed worden, maar die 
moeite getroostten de militieleden zich niet. 
Ze waren ook minder kieskeurig in het 
kiezen van stenen dan de sharia 
voorschrijft: geen enkele steen mag zo 
zwaar zijn dat hij op zichzelf de dood 
veroorzaakt, maar Ibrahim werd bekogeld 
met grote brokken.  
 
 

 
Straf voor overspel en zedeloosheid 
 
� In een aantal streng islamitische landen, waar de sharia van kracht is, komt steniging 

geregeld voor bij wijze van doodstraf. Doorgaans voor overspel, soms ook voor het 

belasteren van god of wegens afgoderij. 

� “Officieel” stenigen kan in Afghanistan, Iran, Nigeria (in eenderde van de deelstaten is 

de sharia van kracht), Indonesië (alleen in de Atjech-provincie van Sumatra), Saudi-

Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, (het noorden van ) Sudan. Iran is een 

twijfelgeval:onlangs werd stenigen er officieel stopgezet maar niet officieel geschrapt uit 

de islamitische grondwet. Daarom zit nog een aantal veroordeelden te wachten of die 

gratie ook voor hen geldt. 

� Daarbuiten zijn er landen waar stenigen niet “officieel” als straf wordt opgelegd, maar 

waar de vonnissen wel worden uitgesproken en uitgevoerd door 

gelegenheidsrechtbanken. Zo worden er af en toe “zedeloze” meisjes en jongens 

gestenigd in het Koerdische deel van Irak, in Pakistan en in Somalië. Vorig jaar werd er 

een meisje gestenigd omdat ze slachtoffer was geworden van een groepsverkrachting. 

� Af en toe wordt een vonnis van een shariarechtbank onder internationale druk niet 

uitgevoerd. Een beroemd voorbeemld is Amina Lawal. Deze ongehuwde moeder uit het 

noorden van Nigeria werd in 2002 ter dood veroordeeld. De vader van het kind werd niet 

vervolgd. Onder grote internationale druk werd Lawal in beroep vrijgesproken. 

� Stenigen is in opmars in Afrika. Vooral homo’s worden steeds vaker geviseerd. 

Homoseksualiteit is strafbaar in 38 van de 53 landen van Afrika, en bijvoorbeeld in 

Senegal werd dit jaar langs de radio opgeroepen om homo’s te stenigen. 
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Het forum van Lombrosiana is een zeer belangrijk hulpmiddel en kan in deze periode van 
examens zeer handig zijn. Je vind er allerlei examenvragen van de voorbijgaande jaren (zie 
archief), alsook kan je er communiceren met de andere studenten over de leerstof en taken. 
Om de kans op het slagen voor de examens te verhogen zijn bezoekjes op deze site zeker aan 
te raden. 
 
http://www.lombrosiana.be/forum/ 
 
Op de volgende site zullen de verschillende activiteiten worden aangekondigd, alsook foto’s 
van de voorbijgaande activiteiten.  
Ook kan je hier belangrijke samenvattingen vinden, die zeer nuttig kunnen zijn bij het 
aanleren van het boek of cursus. 
Je zult hier ook de informatie vinden alsook de contactgegevens van het praesidium.  
Deze sites zijn dus meer dan eens een bezoekje waard!! 
 
http://www.lombrosiana.be 
 
 
Als jullie iets kwijt willen en dat willen delen met je mede - student kan je dat altijd opsturen 
naar het persoonlijke adres van het schavotje en zal dit worden gepubliceerd in de 
daaropvolgende maand (als je dit anoniem wilt doen, garanderen we dit zeker) 
Evenals als je een gedichtje wilt schrijven voor het concept cultuur dat in de volgende 
schavotjes zal verschijnen, of je wilt een verjaardag  van iemand vermelden kan natuurlijk 
altijd worden doorgegeven.  
Ook een mooie liefdesbrief, of het eender wat dat je wilt meedelen met ons kan je natuurlijk 
vrij en gratis doorsturen. Als je dit wilt, kan de anonimiteit garandeert worden 
Je begrijpt dat we niet geïnteresseerd zijn in de kat van je buurvrouw of het feit dat je nonkel 
op het vorige familiefeest zich weer eens goed laten gaan heeft, maar wel met de belevenissen 
en belangrijke niet te vergeten zaken van de criminologie - student tijdens de lessen of 
activiteiten van Lombrosiana. 
 
 
Dit alles kan je doorsturen naar het volgende adres: 
 
schavotje@lombrosiana.be 

 

 

 

� Aankomende verjaardagen in het praesidium: 

 

        .  Mathieu Baert:  13/03 
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Net zoals vorige maand geven we ook deze maand 2 prijzen weg. Zoals jullie straks zullen 
zien, het is echt eens de moeite om je kans te wagen. Ook deze maand vliegen 2 dvd’s de deur 
uit. Los de volgende vragen op en combineer de letters tot het juiste antwoord!! 
 
 
 
 
� Naar welke gevangenis in Nederland worden Belgische gedetineerden vrijwillig 

ondergebracht om de Belgische overbevolking aan te pakken? 
 

                     .  Amsterdam   (k)                                        .  Tilburg           (l) 
                     .  Rotterdam     (h)                                        .  Tervuren         (f) 
 
� In Haïti beefde de aarde enkele minuten met de gekende gevolgen; Wanneer deed deze 

zich voor? 
 
                       .  11 januari 2010       (a)                             . 13 januari   2010     (e) 
                       .  12 januari  2010      (o)                             . 14 januari    2010    (u)  
 
� Wie kreeg de gouden schoen voor beste voetballer van 2008-20009? 

 
             .  M. Jovanovic      (m)                                 .  S. Defour  (s) 
             .  M. Boussoufa     (p)                                  .  B. Ruiz      (z) 

 
� Wie werd onlangs wereldkampioen veldrijden? 

 
             .  N. Albert               (c)                               .  S. Nys          (x) 

                     .  S. Vantournhout     (v)                              .  Z. Stybar      (b) 
 
� Wie volgt Kardinaal Daneels op als aartsbisschop? 

 
             . Bisschop Leonard     (r)                            .  Bisschop Lanneau    (w) 
             . Bisschop Bonny        (m)                          .  Bisschop De Bie       (s) 

 
� Onlangs werd het filerecord gebroken? Hoe groot waren de files die bewuste 10 

februari? 
 
            . ong. 550     (a)                                            .  ong. 950      (o) 
            . ong. 500     (e)                                            .  ong. 900      (u) 

 
� Waar gaan de Olympische Winterspelen 2010 (12/02-28/02) door? 

 
            . Toronto        (k)                                          .  Vancouver     (s) 
            . Ottawa         (y)                                          .  Montréal        (t) 
 
 
 

 



� Ken je wereld: Wat is de hoofdstad van Kameroen? 
 
            . Monrovia     (j)                                          . Naiobi        (b) 
            . Trivoli          (n)                                         . Yaoundé    (i) 

 
� Ken je politiek: Wie is de minister van Buitenlandse Zaken? 

 
                    . Y. Leterme          (u)                               . K De Gucht     (i)                        
                    . S. Vanackere       (a)                               . A. Turtelboom (o) 
 
� Ken je land: Hoeveel regeringen telt België (samen 49 ministers en 10 

staatssecretarissen)? 
 
            .   6      (n)                                                .   4      (w) 
            .   5      (p)                                                 .   3      (d) 

 
� Wanneer gaat ons galabal dit jaar door? 

 
           .  23 maart        (o)                                  .  26 maart    (a) 
           .  19 maart         (i)                                  .  1 april        (e)  

 
 
  
 
Gevonden? Stuur de oplossing dan maar door naar het volgende adres en natuurlijk ben je dan 
één van de kanshebbers op een mooie prijs. 
 
schavotje@lombrosiana.be 
 
 
 
Bij deze maken we ook de winnaars van vorige maand bekend: 
 
 
 
Tim Roose                                                                           Martijn 
(The Good Sheperd)                                                           (Mihaël Clayton) 

 
 
                                                  xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Euroglider.nl 
 
De dag van vandaag is het taboe rond seksuele beleving zo 
goed als verdwenen. Openlijk wordt er over seks gepraat: in 
magazines, op tv, en zelfs op school wordt je er dagelijks mee 
geconfronteerd. Gezien dit onderwerp zodanig aanvaard is in 
onze moderne samenleving, wordt bijgevolg de leeftijd van het 
eerste seksuele contact doorheen de jaren steeds lager. 
Efficiënte voorlichtingscampagnes worden dan ook steeds 
belangrijer,  gezien vele jongeren te weinig op de hoogte zijn 
van de mogelijke gevolgen van seksueel contact, 
voorbehoedsmiddelen... 
Door  vele organisaties wordt er wereldwijd gehamerd op het gebruik van condooms als een 
middel om je tegen zwangerschappen te beschermen én tegelijk de verspreiding van aids en 
andere geslachtsziekten tegen te gaan. Condooms kan je tegenwoordig bijna overal kopen: in 
de supermarkt, in cafés en zelfs op school. Toch lijkt het voor een aantal jongeren veel moeite 
om zich in het openbaar condooms aan te schaffen. Daarbij zijn condooms die in de winkel 
verkocht worden redelijk duur, wat onder andere het gevolg is van de trendy verpakking, 
smaak en of kleur.  
Daarom kan je best wenden tot Euroglider.nl.  Deze online shop biedt condooms en 

glijmiddel  aan van uitstekende kwaliteit, wat nog steeds primeert 
boven kleur, smaak en vorm. Het voldoet ruimschoots aan de 
Europese normen. Daarbij zijn de condooms tot 3 keer zo goedkoop 
als condooms die je in de winkel koopt.  Waarom zou je nog 
twijfelen? Als extra overtuiging moet ook vermeld worden dat je géén 
verzendingskosten betaalt en de door jou bestelde condooms de 
eerstvolgend werkdag al bij jou thuis geleverd worden.  Ook biedt 
eruoglider.nl  Gaysafe condooms aan. Deze zijn extra stevig en 
worden geleverd met een zakje 
glijmiddel. 

Om het veilig vrijen onder jongeren aan te moedigen is 
Euroglilder ook steeds bereid om activiteiten, feestjes of 
voorlichtingscampagnes voor jongeren te sponsoren. Dit doen ze 
dan in de vorm van een aantal promotieverpakkingen ter 
beschikking te stellen. Wil je eens zo’n Euroglider condoom 
uitproberen? Kom dan zeker op 1 april 2010 naar 
Lombrosiana’s Sexual Deviation Night vanaf 21.30 in de 
Rector, en Let’s get excited! 
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Als je hier binnenstapt, kom je zeker en vast criminologie – studenten tegen. Tussen of na de 
lesuren, ’s avonds voor een toffe babbel of  een feestje tot in de vroege uren, ambiance is er 
steeds verzekerd.  
 
 
Artevelde café 
 
Sint - Pietersnieuwsstraat 204 
9000 Gent 
http://www.arteveldecafe.be 
 
 
Pere Total 
 
Overpoortstraat 17 
9000 Gent 
http://www.peretotal.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hovenierstraat 36/A  9090 Melle                                                09/230.88.44 
 
 
 
 

 
Overpoortstraat 38     9000   Gent 

09/224.24.18 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


