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Criminologie, een actueel brandende wetenschap. Deze trend kan men overal terug vinden: de
media-aandacht, de politieseries en natuurlijk de steeds groeiend aantal studenten die zich met
een grote dosis aan motivatie inschrijven in de criminologische wetenschappen.
Lombrosiana zal jullie hier ten volle in steunen en ervoor zorgen dat jullie op alle vlak (het
studeren, de boeken, de feestjes en andere culturele – en sportactiviteiten) de komende jaren
de mooiste en onvergetelijke tijd van je leven kunnen meemaken.
Net zoals jullie eerste dagen hier op de nieuwe schoolbanken, zijn het mijn eerste woorden als
nieuwe scriptor. Met dit schavotje wil ik jullie dan ook kennis laten maken met de wondere
wereld van Lombrosiana. Het schavotje zal maandelijks tijdens de lessen worden uitgedeeld,
zodat jullie op de hoogte blijven van de activiteiten, alsook zullen de ervaringen van de
student zelf van de afgelopen activiteiten zeker aan bod komen.
Dit eerste schavotje is speciaal tot jullie als eerstejaarsstudent gericht. Deze zal dan ook iets
korter zijn dan de komende schavotjes, maar daarom ook niet minder belangrijk. Naast een
woordje van mij en de praeses zal je hier ook een woordje uitleg vinden over de vakken die
jullie het komende jaar zullen moeten bestrijden. Ook een voorstelling van het praesidium
kunnen we niet naast kijken aan het begin van het jaar. Deze mensen zullen zich het hele jaar
inzetten en pogen om de criminologie-student meer dan eens een onvergetelijke avond te
bezorgen.
Telkens zal de student zelf aan het woord mogen komen. Om die belofte na te komen, hebben
enkele (oud-)studenten het woord genomen en enkele regeltjes geschreven over hun
ervaringen als student criminologie.
De volgende schavotjes krijgen jullie zelfs meer: Ik zal maandelijks proberen om een
interview te regelen met een prof in de criminologische wetenschappen of oud-studenten.
Ook komt er een nieuwsoverzicht die verwant is met criminologie/strafrecht, aangezien nu
eenmaal de media niet meer langs ons kunnen laten liggen.
Daarnaast zullen het item cultuur, sport en wat afleiding met spelletjes zoals een
woordzoeker, sudoku’s, … zeker niet ontbreken.
Dit interactief, informatief boekje voor de student criminologische wetenschappen zal met
veel plezier en tijd voor jullie worden aangemaakt. Dus ik hoop dat jullie deze gratis ter
beschikking staande literatuur dan ook met veel plezier en zorg zal worden gelezen en er
zeker iets van opsteken.
Er rest mij nog enkel te zeggen: profiteer van je vrije tijd hier in gent, want vergeet nooit: het
is en blijft de mooiste tijd van je leven !!!
En hopelijk tot op één van onze spetterende activiteiten.

Jullie scriptor van dienst:

Praeses dixit
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Beste studente of student!
Beste bezorgde ouder die dit boekje ergens gevonden heeft!
Een nieuw academiejaar is begonnen, voor het praesidium het zoveelste, maar toch zal dit het
belangrijkste zijn. Want het is jullie eerste! De meeste eerste keren zijn memorabele
momenten, om te koesteren voor ’t leven. De eerste kater en de eerste september al iets
minder, maar van dat laatste zijn jullie nu voor ’t leven ontslagen! Katers volgen er nog
genoeg…
Obligate inleidingen terzijde, houden jullie nu het eerste Schavotje in jullie jonge leven vast!
Het Schavotje is het tijdschriftje van Lombrosiana. Lombrosiana is de studentenvereniging
van de criminologiestudenten van Gent! Genoemd naar een oude mens die lang dood is, en
weinig “fenomenale” ideeën had, maar daarover zal prof. Hebberecht u binnenkort over
onderhouden.
Wat nu belangrijk is: wij staan voor jullie klaar! Problemen van welke aard ook met de
studies (of iets ruimer ;) – al komen we je kot na een ongeplande braspartij wel degelijk niet
kuisen!), laat het ons weten en we zoeken samen naar een oplossing! We verzorgen de
boekenverkoop, goedkoper dan in eender welke winkel in groot Gent (dankzij onze
schitterende cursusverantwoordelijke die direct bij de verdelers en drukkers ingekocht heeft
voor jullie!) Jullie krijgen hier binnenkort alle informatie over. We kunnen wel al verklappen
dat er voor de eerstejaars nog een paar extra’s zijn!
Maar omdat er een goed evenwicht moet zijn tussen studeren en ontspannen, bieden wij jullie
natuurlijk vooral leuke feestjes en activiteiten aan! Dit gaat van gezellige avondjes in Gent
met een pintje (of een cola, waarom ook niet trouwens!), sportactiviteiten (met begeleiding,
trainingen, gebruik van de sportfaciliteiten van de UGent enz.), een dropping,
cultuuractiviteiten (bezoeken achter de schermen bij justitie, plekken die je individueel niet
kan bezoeken enz.), vette feestjes, met als hoogtepunten een galabal en een citytrip naar
Londen. (En dan zouden we Rock Lombro nog vergeten ;)). Aan dat en veel meer mogen
jullie zich verwachten!
Iedereen is altijd welkom op al deze activiteiten, kies er dus gerust uit wat je graag wil doen
(of net niet ;)). Wat je ook hebt gezien of gehoord… (zeker in die hele slechte film waarvan
we de titel hier zelfs niet willen vermelden)… gedoopt worden is gewoon leuk! Alles is
geregeld volgens een decreet met en zal gebeuren onder controle van de universiteit! De doop
is niet erger dan een doorsnee dagje jeugdbeweging! Als beloning verwerf je naast je eigenste
persoonlijke Lombro-lint het voorrecht om de enige gesloten activiteiten (de cantussen) bij te
wonen! Als je nu nog niet overtuigd bent, dan zal onze schachtentemmer je op een later
moment wel overtuigen.
We hopen jullie dit jaar allemaal heel veel te zien op activiteiten! Maak er iets mooi van, en
vergeet intussen ook niet een beetje te studeren!
Dimitri Claerbout
Praeses 2009-2010

Emily Van Landeghem
Vice-praeses 2009-2010

Voorstelling praesidium
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Criminologie:
Deze cursus is niet de grootste van allen, maar daarom zeker niet minder belangrijk. Kennis
van elk detail en theorie is hier een must. De cursus moet van voor naar achter en van binnen
tot buiten gekend zijn. Niet alleen puur blokken is een must, ook de theorieën met elkaar
kunnen vergelijken en begrijpen is belangrijk. Prof. Hebberecht heeft misschien wel de figuur
van een charismatisch figuur, maar heeft zeker beste over met zijn studenten. Hij wil je zeker
niet buizen, tenminste je toch enige moeite gedaan hebt om te studeren.

Sociologie:
Een zeer aangename cursus om te studeren, veel prentjes en verstaanbare uitleg. Tenzij je dit
vak meerdere keren moet studeren, omdat je er telkens niet doorgeraakt. Dit examen is een
echt buisvak. Wat zeker niet wil zeggen dat het moet afschrikken. Van begin af aan dit vak
grondig studeren en meermaals studeren zal zeker nodig zijn.

Strafrecht:
De meest leuke lessen van het eerste jaar. Ze zijn dus zeker een aanrader. Prof. Martyn gooit
meermaals tijdens zijn lessen een positieve noot ertussen. En bovenal je steekt er zeker iets
van op, ook notities kunnen handig zijn voor dit vak.

Publiekrecht:
Ten aanzien van strafrecht zijn eerder de saaiste lessen, wat geen afbreuk doet het beland van
het boek en de prof. 1X per jaar geeft hij wel eens les op een manier dat men niet gewoon is.
Aan jullie dan maar om naar de lessen te gaan en het te ontdekken. Voor de rest komt het er
op aan zo goed mogelijk zijn boek te blokken.

Sociale psychologie:
Persoonlijk vond ik dit vak het meest interessant. De lessen brengen altijd wel iets nieuws en
het boek staat vol leuke zaken, die je tijdens de lessen opsteekt en zo zeker lang zullen
bijblijven. Studeren doe je met plezier. Het meerkeuze-examen is niet van het moeilijkste als
je logisch nadenkt, en zorg ook dat je de grafieken goed op je netvlies staan hebt.

Belgische politiek:
Laat je zeker niet afschrikken door deze klepper van een cursus. Goede notities van de les en
een samenvatting maken is hier ten strengste aangeraden. De cursus is zeer omvangrijk.
Daarbuiten zijn de lessen echter geen hoogvlieger, enkel de reportages die worden getoond
tijdens de lessen zijn hier pluspunt.
Mee zijn met de huidige actualiteit is ook altijd een belangrijk item (steeds actua-vraag op elk
examen).

Statistiek:
Weer wiskunde?? Ja, ook criminologen in spé ontsnappen er niet aan. Cumulatief werken
(van de eerste les meezijn en oefeningen maken) is hierbij van slaagbelang.
Dit meerkeuze-examen is dan ook niet van de gemakkelijkste, omdat velen het vak niet
opvolgen. Laat je wiskunde-kennis dus niet vallen en werk dus vanaf de eerste lesdag aan dit
vak, dat is een goede raad die ik jullie kan meegeven.

Encyclopedie vd crim. Wet.:
Om het met de woorden van Prof. Decorte te zeggen, “dit vak is niet sexy”. Niettegenstaande
hij de les probeert aangenaam te maken, maar ze zijn zeker geen must (tenzij men over de
oefening uitleg gaat geven). De taak schrikt velen af, maar het helpt zeker en vast in je latere
opleiding. Let bij het maken van de taak zeker op hoe je alles in de juiste volgorde zet en de
puntjes goed zet, want hierin zijn zeer streng. Voor het examen is er de raad: blokken die
handel.

DE KORT & PARTNERS
PRIVATE RECHERCHE

Het lombro-forum
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http://www.lombrosiana.be/forum/
Het forum van Lombrosiana is een zeer belangrijk hulpmiddel om voor deze examens te
slagen. 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.

http://www.lombrosiana.be
Op deze 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.
Deze sites zijn dus meer dan eens een bezoekje waard!!

schavotje@lombrosiana.be
Als jullie iets kwijt willen en dat willen delen met je mede-student kan je dat altijd opsturen
naar dit adres en zal dit worden gepubliceerd in de daaropvolgende maand (zelf op vraag mag
dit anoniem gebeuren ;)
Evenals je een gedichtje wilt schrijven voor het concept cultuur dat in de volgende schavotjes
zal verschijnen, als een verjaardag wilt vermelden van iemand die wilt verrassen kan
natuurlijk altijd worden doorgegeven.
Je begrijpt dat we niet geïnteresseerd in de kat van je buurvrouw, maar wel met de
belevenissen en belangrijk niet te vergeten zaken van de criminologie-student tijdens de
lessen of activiteiten van Lombrosiana.
Denk je een verhaaltje of gedicht of verrassing hebt, wacht zeker niet om ons dat door te
mailen.

Actualiteit: citaten
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“Onze samenleving is het resultaat van afspraken die we in de loop der eeuwen met elkaar
gemaakt hebben. De moslims die hier komen wonen, hebben dat uit vrije wil gedaan. Het is
niet aan de gast om aan de gastheer te zeggen wat hem te doen staat.”
Eric Donckier (Hoofdredacteur) in Het Belang van Limburg, 10 september 2009-09-14

“Wallonië rekent vandaag met een werkloosheid van 17,1 procent, Brussel zelfs met 20,7
procent, tegen 7,4 procent in Vlaanderen.
Rik Van Cauwelaert (Chef Wetstraat) in Knack, 2 september 2009-09-14

“Justitie is een bedrijf in structurele crisis en heeft een efficiënter engagement nodig.”
Bart Sturtewagen (Redacteur) in De Standaard, 2 september 2009-09-14

“Het rekken van deze federale vertoning tot 2011 zonder deugelijk herstelplan en vooral
zonder staatshervorming zou op het criminele af zijn.”
Rik Van Cauwelaert (Chef Wetstraat) in Knack, 9 september 2009-09-14

“Ik kan me niet herinneren dat de put ooit zo diep geweest is.”
Herman Mattijs (Begrotingsexpert VUB) in de Morgen, 2 september 2009

De (oud-) studenten criminologie zelf aan het woord
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“Na 5 jaar rechten gestudeerd te hebben, dacht ik dat het voor mij er wel op zat. Maar toen
begon ik aan criminologie en binnen Lombrosiana heb ik letterlijk mijn tweede
studentenleven gevonden. En wat voor één!!! Sport, cultuur, gezellig samenzijn, hulp bij het
studeren en uiteraard af en toe een stevig stapje zetten. Lombrosiana has got it all!! Ik ben er
zeker van dat het nieuwe praesidium er alles aan zal doen om de nieuwelingen hartelijk te
ontvangen. Maak er een te beestig jaar van !!!”
Sara Bonnaerens (Pr-extern 2007-2008)

“Toen ik voor de eerste keer in Gent aankwam kreeg ik al een grote bewondering voor de stad
zelf. Mooie gebouwen, losse sfeer, gezellige terrasjes. Mijn allereerste criminologie
samenkomst was er al direct één om nooit te vergeten. Ik kwam er als tweede student aan, en
de jongen die er als eerste was, had zijn blikje cola willen opendoen. Dit bleek achteraf te
hard geschud, BAF, heel de muur hing vol. Goed begin dus. Wij werden bevriend, spijtig
genoeg is hij na 1jaar gestopt.Maar c’est la vie, sommige mensen zie je gaan, andere mensen
leer je weer kennen. Vrienden voor het leven heb ik alvast gemaakt. De examenperiode is
voor mij altijd stressy, maar de periode derachter is des te meer ontspannender. Net zoals we
ons vaak kunnen ontspannen achter de lesuren door een terrasje te doen, eens te gaan poolen
of eens een fuifje bij te wonen. Mijn conclusie: geniet ervan mensen, want de tijd vliegt snel
voorbij !!
Tim Roose (Masterstudent)

“Criminologie: Veruit één van de meest interessante richting van heel de universiteit. Zowel
voor een flik in wording met veel ambitie, als voor de sociaal geëngageerde onderzoeker die
de wereld wil verbeteren, als voor de mensen die graag in de sociale sector willen belanden,..
Gent: De natte droom van elke student!!
Lombrosiana: Zeker voor de eerstejaars een plaats waar men vrienden kan maken met
medestudenten uit de criminologie over de jaren heen.
Geniet ervan.”
Maarten Hendriks

“Criminologische wetenschappen is echt een typische menswetenschappen. We begonnen in
het eerste jaar met een ruime basis van vakken, oa biologie, statistiek, psychologie. Maar
steeds werd het specifieker naar het strafrecht toe en werd het ook steeds interessanter. Het is
echt wat ik er van verwacht had. Hopelijk worden de volgende 2jaar nog beter.
Ik heb veel nieuwe vrienden leren kennen en herinneringen die zeker voor het leven zullen
bijblijven. De stad Gent is echt een stad die leeft en bruist van het studentleven. Daarnaast is
een bezoekje aan het historisch centrum het echt wel waard en een terrasje tussen of na de
lesuren is echt wel eens aan te raden.”
Niels Scheerlinck (Scriptor 2009-2010)

Activiteitenkalender

21/09:

Openingsdag

22/09:

Clubavond @ Artevelde café (20u.00)

29/09:

Thema-clubavond @ Artevelde café (20u.00)

01/10:

Openingsfuif @ Rector (22u.30)

06/10:

Clubavond @ Artevelde café (20u.00)
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Voor meer uitleg, voorbeschouwingen, reacties alsook de foto’s
kan je terecht op onze site www.lombrosiana.be

Stamcafés
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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

Den Buroo
Frans Spaestraat 2
9000 Gent

Twieoo
Overpoortstraat 9
9000 Gent

Hovenierstraat 36/A 9090 Melle

09/230.88.44

