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onderzoeksjournalisten en criminologen. Zij 
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originele invalshoeken. In Crimelink lees je over 

spraak makende strafzaken, de vertakkingen van 

criminele netwerken, beproefde en onbeproefde 

opsporingsmethodes, de diffuse grens tussen   

onder- en bovenwereld, maar ook over ‘crime’ 

in boeken, film en muziek.
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Activiteiten april-mei
Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten die gepland zijn voor april en 

begin mei. Bij activiteiten met inschrijvingen geldt het principe “wie eerst komt, eerst 

maalt” bij activiteiten met beperkt aantal inschrijvingen. Meer informatie (inschrijving, 

omschrijving, kostprijs,..) over alle activiteiten is te vinden op www.lombrosiana.be.

•	 Donderdag 28/04: Sexual Deviation Night; Vooruit; 22h

•	 Maandag 02/05; finale IFT voetbal Lombrosiana-HILOK; RUSS; 19h

•	 Woensdag 04/05: 12-uren loop; Sint PietersPlein + 90’s feestje (vat vnl. voor 

lopers); PereTotal; 23h

•	 Maandag 09/05: Ontgroeningscantus; Frontline; 20.30h

•	 Woensdag 11/05: Skins Party; Pere Total; 22h

•	 Woensdag 18/05: Laatste clubavond; Artevelde; 20.30h
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Voorwoord

Dennis Montégnies 

Scriptor 2010-2011

Beste lezer,

De meer academische activiteiten zijn achter de rug, waar ik overigens de cultuurpraes-

sen wil mee feliciteren voor de uitstekende organisatie. Ik denk nu met zekerheid wel 

te kunnen zeggen dat we defintief een nieuwe weg zijn ingeslaan. A refreshing way of 

lombro was dus meer dan een verkiezingsslogan.

Er moet natuurlijk ook gefeest worden. We hebben getracht de feestjes naar een hoger 

niveau te brengen en daarvoor hebben we beslist onze traditionele Sexual Deviation 

Night te laten doorgaan in de Vooruit. Het organiseren van zo’n fuif is wat anders dan 

er naar toe gaan, dat kan ik je wel vertellen. Nu vrijdag is het zover en jullie zijn allemaal 

van harte welkom. Verder in dit schavotje vind je meer informatie.

Ook op sportvlak bereiken we dit jaar ongeziene prestaties, voor het eerst in vele jaren 

heeft lombrosiana zich weten te plaatsen voor de finale in het voetbal. Sportpraeses 

Rany geeft meer uitleg verder dit schavotje. 

Na de vooruitfuif zijn nieuwe praesidiumverkiezingen aan de orde, langs deze weg wil 

ik alvast de kandidaten heel veel succes wensen. Volgend schavotje geef ik een over-

zicht van de kandidaten.

 

Dennis Montégnies, scriptor 2010-2011
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Praeses Dixit

Mathieu Baert 

Praeses 2010-2011

Het einde nadert met rasse schreden en daarvan is de 

paasvakantie steeds een stille getuige. Menig student 

verstopt zich achter zijn boeken en wilt de maand augustus zo vakantie-vol mogelijk 

houden. Anderen mogen zich dan weer doodwerken tijdens hun stage of gaan nog een 

laatste maal op reis.

Ook voor uw faculteitskring is het einde van dit werkjaar nabij. Niettemin, en zelfs net 

daarom, hebben we nog een aantal variërende en boeiende activiteiten op de kalender 

geplaatst. Op 28 april is er natuurlijk de grootste en meest succesvolle activiteit ooit 

met onze Sexual Deviation Night in de Vooruit. Reeds 2 weken voor de fuif zijn reeds alle 

tickets de deur uit, maar geen nood, er zullen er nog 200 aan de kassa liggen.

Daarnaast speelt Lombrosiana op 2 mei de finale van het inter-facultair-kampioenschap 

tegen Hilok (de LO’ers van morgen). Supporters zijn uiteraard welkom en die zullen in 

de watten gelegd worden. Naast nog een aantal feestjes en de 12-urenloop (met eigen 

fakbar) sluiten we het jaar dan af op 18 mei met een heuse comedy-avond met veel 

gratis bier. We laten 2 cabaretiers komen, geven een gratis vat en verkopen de ganse 

avond bier aan 1 euro.

Samen met de laatste activiteiten valt zoals elk jaar ook de vorming van het nieuwe 

praesidium waarbij u, student, zal kunnen stemmen.

Ik wens alle kandidaten dan ook succes en feliciteer hen reeds met de stap die ze gezet 

hebben. Praesidium-ervaring is en blijft een enorme meerwaarde zowel tijdens uw stu-

dentenleven, uw sollicitatiegesprekken als in uw verdere leven.

Ut vivat, crescat et floreat Lombrosiana!

Mathieu, Praeses Lombrosiana 2010/2011
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Sport
door Rany Aayad, sportpraeses 2010-2011

Lombrosiana heeft zich sinds jaren terug weten plaatsen voor de finale van het IFT 

voetbal! Het was in elk geval geen gemakkelijke weg. We hebben VDK, VEK & VLK ver-

slagen. Onze laatste wedstrijd was de halve finale tegen VLK. Een aantal dagen voor de 

wedstrijd zag het er niet echt rooskleurig uit voor Lombrosiana. We hadden vernomen 

dat onze keeper & een aantal van onze basisspelers niet konden meespelen wegens een 

verplichte workshop. Met dank aan de goedhartigheid van de professor en de uitmun-

tende onderhandelingstechnieken van onze spelers, zijn ze overeengekomen om een 

halfuur vroeger te stoppen zodat ze toch nog konden meespelen. Problem solved!

Met een spelerskern van 15 à 16 man, begonnen we de wedstrijd. We opteerden voor 

een nieuwe strategie. Om de 15 minuten wisselden de flankspelers met spelers die op 

de bank zaten om dan 15 minuten te rusten en er weer op te komen. Zo deden we dit 

heel de wedstrijd lang met als gevolg… een vermoeid VLK! 

10 minuten in de 2de helft scoort Nicolas, na een mooie solo vanaf het middenveld de 

1ste en enige goal van de wedstrijd. Lombro bekert door naar de finale waar het op 2 

mei om 19u moet opnemen tegen het grote Hilok! David vs Goliath & iedereen weet wie 

er in het origineel verhaal heeft gewonnen.. Dus wees er allemaal bij & kom supporteren 

want Lombrosiana is geschiedenis aan het schrijven!

Lombrosiana zal voor de gelegenheid gratis drank en eten voorzien voor alle supporters 

en spelers tijdens en na de wedstrijd. De finale gaat door in het RUSS (overkant water-

sportbaan) op 2 mei om 19u.



7

Lombrosiana 2010-2011 Lombrosiana 2010-2011

Witness Reports
Een overzicht van voorbije activiteiten

Beer Pong

Om te bewijzen dat Lombro niet gewoon maar Lombro is, en openstaat voor de 

Amerikaanse cultuur, organiseerden onze liefste Vice Ward en medewerker Jan een 

heuse beerpong. Een tiental bekertjes voor de helft gevuld met bier aan twee uiteinden 

van de tafel, een aantal pingpongballetjes en zestien enthousiaste deelnemers. Meer 

was er niet nodig voor een avond vol plezier. Per twee namen de deelnemers het tegen 

mekaar op en trachtten ze om te beurten een pingpongballetje in de bekers van het 

andere team te gooien. Zat het balletje in de beker, moest het ‘verliezende’ team dat 

bekertje leeg drinken. De nuchtere en ook wel minder nuchtere toeschouwers lachten 

zich bijna de figuurlijke breuk en voor de deelnemers was het zeker een originele 

manier om goedkoop zat te worden :p. In een spannende finale namen stuver Gwen 

en cultuur Holland het op tegen onze eigenste praeses en vice-praeses. Een voor een 

verdwenen langs elke kant de bekertjes…het ging gelijk op. Dit natuurlijk niet zonder 

enig tegenspartelend gedrag van de mannen die schrik kregen van het mogelijke 

verlies. Uiteindelijk stond langs beide kanten nog een bekertje en waren het Mathieu en 

Ward die de winnaars genoemd mochten worden. Zij werden beloond met een hemelse 

bak Leffe.

Door Silke van Gool (Cursus)
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Cultuur
door Wendy van Geertruy & Simon Verschaeren

Ook op academisch vlak is lombrosiana druk bezig geweest de laatste tijd. Eerst waren 

er 2 jobbeursen, daarna volgde een debat over de politieopleiding. Hieronder een 

samenvatting

Wat na de universiteit?

Dit jaar was het eerste jaar dat vanuit Lombrosiana een jobbeurs werd georganiseerd 

voor Criminologie studenten. Met twee avonden, 11 sprekers en circa 130 studenten 

mogen wij spreken van een geslaagde activiteit. Het merendeel van onze sprekers 

waren tevens Criminoloog, anderen wisten de plaatsen binnen de organisatie voor de 

criminoloog goed uit te leggen.

Het eerste deel van de jobbeurs vond plaats om 16 maart.Na een kleine verwelkoming 

en uitleg van onze eigenste prof. Pauwels konden wij het woord geven aan de 

Lerarenopleiding, Childfocus, NICC, SVA en 

Securitas. Het waren vooral Childfocus en Securitas 

die hier grote interesse opwekte. De spreker 

van Securitas (Servaas Demedts) was tevens het 

levende voorbeeld van een “échte student” (lees: 2 

jaar Lombrosiana en 2 jaar gebist) die later op zeer 

goede pootjes terecht is gekomen als manager van 

West- en OostVlaanderen en Antwerpen.

Het tweede deel van de jobbeurs vond plaats op 30 maart.

Ook hier mochten wij prof. Pauwels te woord laten, die gevolgd werd door Stad 

Gent, Gevangenisdirecteur, de Sleutel, Politie Gent, Onderzoeksjournalist (van bij 

KOPPEN), en Cobelguard. Op deze avond hadden wij dus een zeer uitgebreid arsenaal 

aan sprekers voor jullie kunnen regelen, waarbij de (toen de jongste vrouwelijke!) 

gevangenisdirecteur in het Penitentair Complex uit Brugge uit het oog sprong.
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Wij hopen dat wij hiermee de basis hebben gelegd voor de aankomende jaren. 

Lombrosiana zal in de toekomst namelijk haar krachten samenbundelen met de 

Universiteit om jullie nog meer toekomstperspectieven te kunnen voorleggen. Als 

criminoloog zijn er namelijk tal van mogelijkheden om aan de bak te komen, maar 

waarvan ze niet altijd bekend zijn. 

Debat Lombrosiana: de politieopleiding

Eindelijk was het er nog eens, een debat georganiseerd door Lombrosiana gemaakt 

voor de geïnteresseerde criminologiestudent! Jammer genoeg ging het niet zonder 

slag of stoot en niet lang voor het debat 

zelf waren er 2 sprekers die melden dat ze 

niet konden komen, Professor Ponsaers 

moest om academische redenen in het 

buiteland zijn en algemeen directeur 

Van Branthegem kon niet komen wegens 

ziekte. Gelukkig kon Professor Marc Cools 

vervangen en ging het debat gewoon 

door. Iedereen die er was kon beamen dat 

het een leerrijke avond was. Eerst gaf directeur van de politieschool een kort overzicht 

wat de politieopleiding nu eigenlijk inhoud, wat hun uitgangspunten zijn en waar de 

pijnpunten liggen, het werd al snel duidelijk waar het probleem ligt.

 “Als je alles bijeen perst begint het te druppen..”

     - Hoofdcommissaris Patrick Van Parys

Te veel op te weinig tijd, de volledige opleiding moet afgelegd worden in één jaar. 

Daarna kwam professore Sofie De Kimpe haar resultaten geven over het onderzoek naar 

welke richting deze opleiding nu eigenlijk moet ze kwam met een duidelijke boodschap. 

“Zet de ramen en deuren van de politieopleiding open!”

     - Professor  Sofie De Kimpe
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De politie opleiding zou binnekort veel meer gaan lijken op een opleiding tot aan 

de hogeschool, enkele vakken zouden natuurlijk nog steeds gegeven worden aan 

de politieschool (om de aspiranten “blauw te verven”) andere aan de hogeschool of 

universiteit. Na deze uiteenzettingen was het aan Dirk Van Nuffel, Korpschef  in Brugge 

en in een vorig leven nog praeses van Lombrosiana, om een reflectie geven over dit 

alles. 

“Een politiejob combineren met een opleiding criminologie, it’s a hell of a 

job, studeer nu maar eerst en ga uit en kom dan bij de politie aankloppen”

     - Hoofdcommissaris Dirk Van Nuffel

Hierna kon het publiek verschillende vragen stellen waar de sprekers dan hun visie 

over gaven.Dat deze mogelijkheid ten volle werd benut is duidelijk, aangezien we 

noodgedwongen wegens de tijdslimiet moesten afsluiten. Ik hoop dat alle aanwezigen 

iets hebben opgestoken en ik ben ervan overtuigd dat een jaarlijks debat zeker een 

vaste waarde mag worden voor Lombrosiana.
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Dropping: a walk to remember
door Michaël Poppe

Zoals elke activiteit met Lombrosiana, was ook de dropping een avontuur met veel 

onverwachtse dingen. Ik en mijn groepje hadden ons goed voorbereid op de dropping, 

een rugzak vol met drank, ‘cuz that’s just how we roll. Wij waren sowieso niet van plan 

om ons te haasten en vertrokken met plezier als laatste, Last but not least.

Nog voor het eerste checkpoint hadden we al nieuwe vrienden gemaakt, een slak & een 

pad. We hadden een miniatuur-habitat gecreëerd voor ze en ze maar meegenomen naar 

veiligere oorden. Na een goeie wandeling kwamen 

we terecht bij het eerste checkpoint, waar we een 

beloning kregen natuurlijk bier kregen. Ook kregen 

we het gezelschap van een Praesidium-lid die ook 

wel de rest van de dropping wou doen met ons leuke 

groepje, nu bestaande uit: twee jongens, drie meisjes, 

een pad en een slak. Na even wandelen (en drinken 

om de rugzak te verlichten) kwamen we aan bij Harry 

Maelter, een familiepark, waar we binnengedrongen 

waren en konden genieten van allemaal dieren die 

je normaal enkel ziet in de zoo (of de wildernis), 

variërende van stokstaartjes tot apen, papegaaien tot zebra’s.

Er kwam, jammergenoeg, ook een tijd om afscheid te nemen van de slak en de pad, 

met pijn in het hart. Het afscheid nam de spirit echter niet weg, en we bleven gaan (en 

drinken). En na een tien uur durende tocht door de wildernis, kwamen we aan in het 

keizerpark, het laatste checkpoint, waar we verwelkomd werden door enkele praesidium 

leden, en beloond werden met wat jenever. Zoals Lombro het betaamd, volgde er nog 

een feestje in de père, en een kater de volgende dag. Maar het is een aanrader, en zij die 

er dit jaar niet bij waren, mogen volgend jaar zeker niet ontbreken! I had fun! (as usual)
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Tip van de cursus
Aan al degenen die  paperen, 

bachelorproeven of thesissen, aan 

zij die deze al schreven maar nog 

moeten nalezen, en aan zij die dit in 

de toekomst nog veel zullen moeten 

doen (kortom aan iedereen dus), 

graag raad ik jullie het boek ‘Schrijven 

van verslag tot eindwerk’ aan. Het is 

een boek werd geschreven door Leen 

Pollefliet, een docente communicatie. 

Het boek begeleidt je stapsgewijs 

doorheen het schrijfproces tot je tot 

een goed werk komt. Het geeft een 

antwoord op de vragen hoe je best een 

idee formuleert, hoe je naar bronnen 

verwijst en een bibliografie maakt, 

het geeft een duidelijk overzicht van 

de verschillende onderdelen van 

een werk en geeft voorbeelden van 

veelgemaakte fouten. Ook op gebied van spelling brengt dit boek verheldering. Het 

boek is te koop bij Story aan het studententarief van 18 euro. Lombrosiana geeft gratis 

en voor niks 2 exemplaren weg. 

Wie geïnteresseerd is, kan een mailtje sturen naar cursus@lombrosiana.be. 

Een onschuldige hand zal hier dan de winnaars uit kiezen!

Veel succes nog allemaal!

Silke van Gool (cursusmeester lombrosiana 2010-2011)
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Interview met een professor

Prof. dr. Marc Cools, professor 

inlichtingendiensten en private politie. 

Hoe verliep uw studentenleven en de 

start naar een academische carrière? 

Alle goede dingen in het leven bestaan 

blijkbaar uit drie. Al zeer vroeg wist ik dat 

een opleiding criminologie wel iets voor 

mij zou zijn. Aan het Koninklijk Atheneum 

Hoboken zat ik wel in een totaal verkeerde 

richting: wetenschappen A en sommige 

leerkrachten zagen wel een toekomstig 

ingenieur in mij. Dit was buiten mijn 

eigenzinnigheid gerekend. Enkel mijn 

taalleerkrachten wisten me op het laatste 

nog te boeien en daar ze bijna allemaal 

in Gent hadden gestudeerd, leek het me 

nogal logisch dat ik ook aan de toenmalige 

RUG zou starten. Dus eerst dan maar 

de kandidaturen rechten afmaken en 

vervolgens beslissen of ik die criminologie 

aan de RUG of aan de VUB zou volgen. Het 

werd de VUB en Brussel waar de jaren 1982-

1984 intens werden beleefd. Een kot op de 

campus zelf doet je helemaal versmelten 

met de VUB en alles waar deze universiteit 

voor staat. Ik zag mijn loopbaan toen al 

als volgt: eerst het bedrijfsleven in, dan 

een ministerieel kabinet en vervolgens de 

universiteit. Allemaal gelukt, mijn loon is 

wel steeds gedaald doch mijn ‘freedom 

of speech’ is toegenomen. Dit oordeel ik 

nu toch wel als veel belangrijker. Doch 

mijn tijd bij Alcatel en later bij Marc 

Verwilghen op het justitiekabinet was 

ook prachtig. Mijn collega’s van destijds 

zijn nu nog verbaasd hoe ik toen al wist 

wat ik later zou willen. Ik heb aan de VUB 

de kans gekregen van mijn promotor, 

Professor Bart De Schutter, om na mijn 

doctoraat over werknemerscriminaliteit 

te starten met één cursus: ‘capita selecta 

beveiliging’. Vervolgens was het collega 

Patrick Hebberecht die me vroeg om ook 

naar de UGent te komen. Ik ben hem hier 

nog altijd zeer dankbaar voor. Vandaag 

is alles netjes verdeeld: 50% VUB en 50% 

UGent. De integratie in Gent verliep zonder 

problemen. Ik voel me sinds dag één als 

een schakel tussen de ‘oudere’ collega’s: 

Brice De Ruyver, Patrick Hebberecht, 

Michel Piette, Paul Ponsaers en Philip 

Traest enerzijds en de jongere collega’s: 
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Tom Balthazar, Tom Decorte, Lieven 

Pauwels, Tom Vander Beken, Freya Vander 

Laenen en Gert Vermeulen anderzijds. 

Ik hoop nu niemand te hebben beledigd 

qua leeftijd want het zijn bovenal en elk 

op hun domein briljante wetenschappers. 

Helaas is de Antwerpenaar in mij moeilijk 

te verpotten en leg ik in de week heel 

wat kilometers af. Lang op pad geeft me 

echter het aangenaam gevoel te zwerven, 

‘no strings attached’, en laat me toe op 

het openbaar vervoer te lezen dat het niet 

meer mooi is. 

Was u een voorbeeldige student?

Ik denk het wel. Ik ging altijd naar de 

les, nam veel nota’s en ik verwerkte 

deze nog dezelfde dag. Als ik bovendien 

iets niet begreep, zocht ik het op in de 

bibliotheek. Bovendien las ik enorm 

veel criminologische werken naast mijn 

handboeken en cursussen. Ik werkte in de 

week steeds acht uur per dag en dit heeft 

me altijd een eerste zittijd opgeleverd. In 

het weekend ging ik echter veel en zeer 

lang uit. Het Antwerpse nachtleven had 

begin jaren ’80 immers alles te bieden. Mijn 

doctoraat heb ik dan weer met dezelfde 

discipline gemaakt als werkstudent aan 

de VUB. Als beloning kreeg ik bij Alcatel 

zeer jong een directiefunctie en mocht 

ik nadien nog aan de ‘London Business 

School’ studeren. Mijn promotor heeft 

me steeds voorgehouden dat de ‘sky the 

limit’ is. Van hard werken ga je niet dood. 

Soms heb ik het wel enorm moeilijk om te 

aanvaarden dat er jonge wetenschappers 

zijn die niet op tijd hun doctoraat kunnen 

afwerken of er zelfs mee ophouden. Zonde 

van de tijd en het talent.

U bent ook actief in het bedrijfsleven, 

kunt u ons daar iets meer over vertellen? 

Waarom de combinatie met de 

academische wereld? 

Een leuke vraag. ’t Is nochtans simpel: geen 

bedrijven, zelfstandigen of vrije beroepen; 

geen belastingen en dus ook geen 

publieke universiteiten. Ik denk toch wel 

dat ik altijd een kind van het bedrijfsleven 

zal blijven. In het bedrijfsleven leer je om 

vlug, doordacht, conceptueel en zonder 

al te veel ‘gezever’ en papier beslissingen 

te nemen. Ik doe dit nog altijd. Beslissen 

en doen, niet meer omkijken en in volle 

vrijheid je eigen verantwoordelijkheid 

blijven opnemen,  tot de ‘bedelzak’ toe. 

Vandaag ben ik enkel nog lid van de 

raad van bestuur van Securitas Training 

nv en geef daar strategisch advies. Bij 

de ‘Confederation of European Security 

Services’ , dit is het Europese patronaat 

van de bewakingssector, doe ik hetzelfde. 

Voor mijn grote intellectuele liefde, de 

private veiligheidszorg, zijn de inzichten 

en de discussies daar enorm verrijkend. 
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De studenten worden er beter van als 

ik zie hoe een aantal onder hen, zowel 

van de UGent als van de VUB, daar al 

een indrukwekkende loopbaan hebben 

ontwikkeld. Hun lonen zijn alleszins hoger 

dan het mijne nu, maar ik klaag niet, mijn 

keuze, en er is geen toffere omgeving om 

in te werken dan de universiteit. Men is 

er steeds omringd door jonge mensen 

op zoek naar kennis die later per definitie 

beter worden dan jezelf, en men is er 

tussen de collega’s die je intellectueel 

blijven uitdagen met andere ideeën en 

inzichten.

Bent u lid geweest van een 

studentenvereniging?

Ik was aan de VUB enkel lid van de 

studiekring ‘Vrij Onderzoek’ en tekende 

al vlug de zogenaamde en nu beruchte 

‘verklaring van vrij onderzoek’. Dit was 

en is het enige ‘dogma’ dat ik ooit zal 

aanvaarden. Het denken mag zich nooit 

onderwerpen en een door wie of wat 

dan ook geopenbaarde waarheid bestaat 

niet. Ik kan perfect leven met tijdelijke 

deelwaarheden en het feit dat je in het 

leven god noch meester nodigt hebt. 

Op het einde van de rit is er naar mijn 

mening een lange reis in het niets en kan 

ik er vooral bijslapen. Allez, hoop ik toch, 

want slaap is het enige wat ik soms te kort 

heb. Tevens heb ik met enkele andere 

studenten destijds de ‘KGB’ opgericht. 

Dit ‘Kriminologisch Genootschap Brussel’ 

bestaat nog steeds, weliswaar met vallen 

en opstaan, doch het was er telkens zeer 

tof. 

Herinnert u zich enkele markante 

examenverhalen? 

Aan de RUG maar ook aan de VUB de 

examens van wijlen Professor Paul 

Ghysbrecht. Een markante persoonlijkheid 

die veel meer dan zijn eigen stijl had. 

Streng maar rechtvaardig en die me leerde 

dat niet hij de examens had uitgevonden 

maar de Chinese Mandarijnen. Aan de 

RUG diende je het mondelinge examen 

met twee af te leggen. Mijn collega had 

een zes en ik een veertien. Aan de VUB 

was hij dan weer zo anders dat ik er totaal 

niets meer van begreep. Enkel mevrouw 

Jenny D’hooge heeft me veel later in hem 

meer inzicht doen krijgen. Ik herinner me 

ook nog Professor Chris Eliaerts aan de 

VUB die tijdens het mondelinge examen 

een vraag stelde, dit dan zelf begon 

op te lossen, waardoor je hem moest 

onderbreken, wou je ook nog punten 

halen. Een tip die afkomstig was van zijn 

toenmalige assistentie, nu collega, Sonja 

Snacken.

Als professor eens met een studente die 

zo zenuwachtig was dat ze constant met 

haar potlood zat te spelen tot het letterlijk 
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tegen mijn hoofd vloog. Een andere keer 

wou ik mijn koffie uitdrinken en was zo 

geboeid door de uitleg van de student 

dat ik de hete koffie in mijn hemd goot. 

Let wel, beiden studenten waren geslaagd 

hoor.

U neemt liefst mondelinge examens af, 

sommige studenten sterven echter van 

de zenuwen. Hoe ga je hiermee om?

In het beroepsleven zal je veel mondelinge 

proeven moeten afleggen al dan niet in 

situaties met ‘stress’. Ik zie mijn taak aan 

de universiteit nog altijd als een opdracht. 

Jonge mensen hebben recht op een 

goede vorming, dit is iets anders dan recht 

hebben op een diploma zonder er een 

inspanning voor te leveren. Een examen is 

dan vooral een moment van een dubbele 

evaluatie. Begrijpen ze de stof en gaf ik 

wel goed les ? Zijn hun fouten misschien 

wel mijn fouten ? Maar toch, je merkt 

onmiddellijk wie zenuwachtig is en die 

stel je dan wel gerust. Onbeleefd zijn, zit 

niet in mijn natuur en met het nodige 

inlevingsvermogen van mijn kant halen 

de meeste studenten toch wel een goed 

resultaat. 

Hoe staat u tegenover brossers? 

Ik begrijp ze niet goed, tenzij ze meer 

aangename dingen aan het doen zijn 

op dat moment. Zij en anderen hebben 

betaald voor de lessen 

en ik word er voor 

betaald. Dit lijkt me een 

mooi evenwicht tussen 

vraag en aanbod. 

Bovendien geef ik 

tijdens de les zeer 

veel aanwijzingen hoe 

studenten de inhoud moeten studeren en 

welk type vragen ze mogen verwachten 

op het examen. Op elk mondeling examen 

komen de ‘brossers’ dan wel naar boven.

 

Hebt u soms nog contact met oud-

studenten? Zo ja, welke?

Na 18 jaar lesgeven, heb ik nog steeds veel 

contact met oud-studenten. Vooral deze 

die in het bedrijfsleven, bij de politie of 

bij de inlichtingendiensten werken. Hoe 

meer succes ze hebben, hoe leuker ik 

het zelf vind. Sommige bedanken je later 

zelfs nog voor de wijze waarop ze werden 

begeleid tijdens hun stage, hun thesis en 

hun sollicitatie. 

Is er naast uw professionele bezigheden 

nog plaats voor vrije tijd? Hebt u 

hobby’s?

Mijn vroegere CEO bij Alcatel, wijlen John 

J. Goossens zei me ooit dat ik meer rookte 

dan ik at, en dat ik meer at dan ik sliep. 

Vrije tijd is dus de periode dat ik niet werk 

of niet slaap. Nee serieus, je moet hobby’s 
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hebben om te ontspannen. Vroeger was 

dit schermen en nu rij ik soms maar wat 

rond in een oude MGB. Wat ik echter het 

liefste doe is reizen en rondzwerven, om 

het even waar en wanneer. Bovendien is 

vriendschap voor mij zeer belangrijk.  Veel 

tijd vrije tijd gaat naar mijn vrienden en 

naar mijn zoontje van negen. Ik probeer 

op zaterdag geen enkele voetbalwedstrijd 

van hem te missen. Hij voetbalt trouwens 

beter dan ikzelf, wat meteen een 

verklaring is waarom we met SVA een 

zaalvoetbalwedstrijd hebben verloren van 

het IRCP. 

Hoe staat u persoonlijk, als professor 

inlichtingendiensten, tegenover het 

fenomeen dat tegenwoordig alle 

communicatie kan onderschept worden?

Het inwinnen van informatie, ze 

analyseren en gebruiken is van alle 

tijden. Ik vind wel dat dit vandaag veel 

eenvoudiger wordt. Onvoorstelbaar 

wat jonge mensen over zichzelf, hun 

vrienden en andere mensen allemaal 

in de digitale wereld achterlaten, tot en 

met foto’s en filmpjes toe. Toekomstige 

werkgevers moeten enkel maar de sociale 

netwerken even nagaan en ze weten al 

bij voorbaat wie ze vooral niet moeten 

aanwerven. Mijn licentiaatsthesis in 

1984 ging al over computercriminaliteit 

en met mijn werk destijds bij Alcatel 

vertrouw ik geen enkele zogenaamde 

nieuwe technologie. Als meer mensen 

iets minder ‘nomofobie’ zouden hebben, 

dit is de angst om niet mobiel bereikbaar 

te zijn, en terug meer zouden investeren 

in sociale contacten dito vaardigheden 

is niet ‘alles’ te onderscheppen. Een goed 

gesprek tussen twee vrienden die elkaar 

respecteren is nog altijd de veiligste vorm 

van communicatie.

Welke gouden tip hebt u voor onze 

studenten criminologie?

Ik denk er zelfs meerdere te hebben. Weet 

dat al je professoren, assistenten, vorsers 

en administratieve collega’s het goed 

met jullie menen. Jullie succes is ook 

hun succes, op de zogenaamde plechtige 

proclamatie zie ik trouwens niets anders 

dan gelukkige mensen. Ga bovendien 

zoveel als mogelijk naar de les. Zoek 

eens niet alles op met ‘Google’ en ga wat 

vaker naar onze uitstekende bibliotheek. 

Verwaarloos je talen niet en nog minder 

de kennis van het Frans. Bovenal hebben 

jullie de tofste studie gekozen die er maar 

bestaat. Als laatste tip: geniet van jullie 

jonge leven hier in Gent.

Interview door Dennis Montégnies, 

scriptor lombrosiana 2010-2011



18

Lombrosiana 2010-2011

Sexual Deviation Night
         door Ulrieke Van de Weghe (PR-Extern)

Dear crimis (and other associates),

Prepare yourself for the biggest party of the year! Because Lombrosiana and VBK present 

the one and only: SEXUAL DEVIATION NIGHT!

Na twee jaar dit speciale thema feestje te hebben 

gevierd in de rector, trekken we dit jaar naar de 

Vooruit. Het belooft een gigantisch feestje te 

worden met machtige line up en zalige special 

acts. Doordat de Vooruit zo groot is, hebben we 

ervoor gekozen om dit concept samen met VBK 

(Vlaamse Biomedische Kring) uit te bouwen! 

De eerste beats op deze fuif komen van Jean 

le Rouge. Hij is onder andere bekend van Tmf 

Totally Snow, Bocadero en de Gentse A Pro Po. De 

headliner is de befaamde TLP. Deze zal je zeker 

en vast al gehoord hebben op Studio Brussel. Hij 

draaide ook op Laundry Day en de Dies Natalis fuif 

van ons eigenste FK. De laatste naam onze line up 

is dan Neon. Iedereen zou hem alvast al moeten 

kennen van op ons eigen galabal: Galabal der 

Criminologie, Bal Masqué! (Indien niet: je hebt wat gemist!) Maar hij is ook gekend van 

op Tomorrowland, Topradio en the Noxx.

Als de line up en de erotic tombola nog niet genoeg zijn… Dan hebben we ook nog de 

gratis condooms! (Ja, wij promoten veilige seks!). Helaas kunnen wij zeggen dat reeds 

twee weken op voorhand alle voorverkoop kaarten de deur uit zijn. Dus mensen zonder 

kaart: wees op tijd (22u), want er zijn er nog zo’n 200tal aan de deur te verkrijgen.

So we see you all in the Vooruit, thursday 28th April! 
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Studeerhotspots
         door Dennis Montégnies

De Therminal

Deze is natuurlijk meer dan bekend. In studentenhuis Therminal is het elke morgen 

vanaf 7.30 uur drummen voor een van de 450 plaatsjes in de twee studiezalen. Wie na 

8u komt is te laat en mag zijn hoop voor ene plaats vergeten. De therminal kan je vinden 

aan de Hoveniersberg, in het zijstraatje van de Sint-Pietersnieuwstraat, naast de Acco.

De Boekentoren

Nog zo’n plaats waar het steeds stampvol zit met studenten. Op het gelijkvloers 

is eveneens plaats om te studeren voor studenten. Helaas hetzelfde liedje als bij de 

therminal.. alle plaatsen zijn zeer snel ingenomen.

Resto de Brug

Sinds dit academiejaar is het mogelijk om in examenperiodes te studeren op de 

bovenverdieping van studentenresto de Brug. Enig nadeel is natuurlijk dat je plaats 

moet maken voor mensen die eten.

Bibliotheek Zuid

De openbare bibliotheek aan het zuid is natuurlijk ook een vaste plek van vele studenten. 

Een bibliotheek is van nature een stille plaats. Er zijn op de verschillende verdiepen 

tafeltjes gezet waar je rustig kan studeren. Pauzeren kan in de cafétaria op het 2e 

verdiep. Let op, deze plaatsen zijn soms ook snel weg.

Universiteitsbibliotheken

Universiteitsbibliotheken zijn ook een ideale plaats om samen te studeren. Persoonlijk 

kies ik vaak voor de bibliotheek aan de faculteit economie (tweestraten). Je kan in alle 

rust studeren in een ultramodern gebouw, waar elke plek een vaste computer heeft. 

Traditioneel is het niet druk hier aangezien er een groot verloop is, vaak kun je ‘s 

middags nog een plaatsje bemachtigen.
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Tuin Sint-Pietersabdij

Als je toch moet studeren, waarom dan niet in het zonnetje? De blaarmeersen of parken 

zijn meestal te druk met luidruchtige kinderen. Op het Sint-Pietersplein is er echter een 

plekje verscholen waar je in alle rust kan studeren tussen andere studenten? De ingang 

is aangegeven op de luchtfoto hieronder.

 

Universitaire homes

Elke universitaire home (Vermeylen, Fabiola, Astrid,..) heeft een eigen studeerzaal. Deze 

zijn vaak goed uitgerust en niet te druk. Overdag kun je zo binnen en buiten wandelen, 

vanaf 20u ‘s avonds heb je een badge nodig (enkel om terug binnen te geraken). Bijkomend 

voordeel zijn stopcontacten + draadloos internet (Ugentnet, VPN vereist) Eveneens zijn 

er drank- en snoepautomaten aanwezig en enkele ontspanningsmogelijkheden. zoals 

kicker, biljart, pingpong, tv, ...
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140014001400 collega’s en toch 
geen nummer!

Cobelguard heeft nood aan versterking op het managementniveau en jij, 

als afgestudeerde in de criminologie, bent onze ideale kandidaat. Waarom ook niet: 

als ondernemend, creatief, ambitieus, enthousiast en gedreven talent kan je 

je perfect ontplooien in ons strategisch groeibedrijf. Wij bieden je alvast 

een persoonlijke uitdaging en een loopbaantraject op maat. 

Wie weet, word jij straks onze nieuwe temperamentvolle manager!

Interesse in een Management Traineeship bij Cobelguard? 

Stuur een mail naar jobs@cobelguard.be of bel naar 051 63 80 57. 

Meer info op www.cobelguard.eu
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Overpoortstraat 38
9000 GENT

09/224.24.18
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Win Win Win!
Wedstrijd! Indien je het antwoord denkt te 

van het raadsel weten mag je dit mailen naar 

schavotje@lombrosiana.be, vermeld hierbij het 

antwoord, naam, emailadres en studiejaar. Op 

een clubavond zal onder het toeziend oog van 

het praesdium een winnaar gekozen worden 

uit de mensen die het goede antwoord hebben 

verstuurd. 

Bij de vorige woordzoeker wist Aliona Krauchanka het correcte antwoord en wint zij 

een abbonement op het magazine Crimelink.

De nieuwe wedstrijd is een raadsel:

Jens en Jelle zijn een tweeling die geboren is op 31 oktober 2010. Jens is geboren vóór 

Jelle. Volgens hun officiële geboortedocumenten is Jelle echter ouder dan Jens. Hoe 

kan dat?

Indien je het antwoord denkt te weten, stuur het naar schavotje@lombrosiana.be en 

maak kans op een abbonement op het magazine Crimelink!
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