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Woord vooraf 
 
 
Beste criminologen en aanverwanten 
 
Oude mannen met witte lange baarden staan op elke hoek van de straat. 
Dan weet je meteen dat de winter voor de deur staat. Je schoentje zetten 
bij de haard, kerstshoppen, cadeaupapier verscheuren,… December is en 
blijft een heilige en zalige maand. Alleen mis ik wat sneeuw. 
 
Maar december betekent ook het einde van het eerste semester voor de 
vele studenten. De lessen doven uit, de pennen zijn stilaan leeg en het 
cursuspapier raakt op. Dan is de tijd aangebroken om de bureautafels te 
kuisen en een gemakkelijke stoel te zoeken. Uren zullen weer gesleten 
worden met in de ene hand een pen en in de andere hand een 
markeerstift. 
 
Ik geef toe, er zijn leukere bezigheden dan dat. Maar er is één iets wat je 
niet mag vergeten als je aan je bureau zit. Denk op moeilijke tijden eens 
na waarom je daar aan die bureau zit. Ik zal de reden zeggen: we willen 
allemaal criminoloog worden.  
 
Ik wil iedereen enorm veel succes toewensen met de examens. Laat jullie 
hoofd niet hangen als het eens wat moeilijker gaat. Kop op en doorgaan! 
En vergeet uiteraard niet om af en toe eens te ontspannen (schoentje 
zetten, kerstshoppen en cadeaupapier verscheuren).  
 
Rest mij nog om elk van jullie uitstekende eindejaarsfeesten toe te 
wensen en een stevige entree in 2008!  
 
Oja, ik moet nog iets zeggen over dit Schavotje ook. Never change a 
winning team. Daarom bied ik jullie ook deze maand allerhande zinnige 
en onzinnige informatie aan. En kijk zeker op de win-win-win-pagina 
want Lombrosiana geeft aan iemand van jullie een kerstcadeau weg! 
 
Vragen, opmerkingen, suggesties en ander commentaar blijven uiteraard 
welkom op schavotje@lombrosiana.be. 
 
Veel lees- en puzzelplezier! 
 
 
Pieterjan 
scriptor Lombrosiana 
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Praeses dixit 
 
 
Beste medestudenten, 
 
Het eerste semester begint stilaan weer op zijn einde te lopen. 
Godv…[CENSUUR], wat gaat het leven toch verschrikkelijk snel als je 
student bent.  
 
Voor de eerstejaars onder ons zit de taak van Encyclopedie er reeds op. 
Zij kunnen nu rustig in hun boeken beginnen onderlijnen. Heel wat 
derdejaars moeten nog steeds het hoofd buigen voor de jaarlijkse 
stageperikelen. De Masters beginnen stilaan zot te komen van al die 
papers en bijhorende opdrachten. En de tweedejaars… Tja, waar zijn jullie 
nu ook weer mee bezig? Dat onderzoek voor Kwalitatieve Methoden en 
Technieken uiteraard!  
 
Anyway, het is al een zwaar semester geweest. Ook Lombrosiana heeft 
heel wat bewogen weken gekend. Traditionele activiteiten werden creatief 
afgewisseld met gloednieuwe activiteiten, met de Lustrumweek als 
werkelijke kers op de taart. Onze schachten zijn nu volop bezig met het 
uitvoeren van hun opdrachten. Onze sponsors zijn tevreden en de 
vakgroep ‘Strafrecht en Criminologie’ heeft ons zelfs een gratis vat 
geschonken (waarvoor dank) dat zal genuttigd worden in het tweede 
semester.  
 
Studenten die naar onze activiteiten komen keren steeds tevreden 
huiswaarts. Het praesidium kan dan ook enkel tevreden zijn met de 
huidige werking. Uiteraard moeten ook de mensen uit het praesidium 
studeren, daarom staan enkel nog rustige activiteiten op het programma 
voor de maand december, met één uitzondering: de massacantus!  
 
In januari is er geen editie van het schavotje voorzien, dus bij deze wens 
ik jullie alvast immens veel succes met de komende examens, al raad ik 
jullie toch aan om daar nog niet te vroeg over te piekeren.  
 
 
 
Tot binnenkort! 
 
 
 
Tom 
praeses Lombrosiana 
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Watskeburt? 
 
 
Ook in de maand november werd er weer heel wat afgefeest bij 
Lombrosiana. Het ene feestje was al heviger en spectaculairder dan het 
andere. De lachende gezichten op de activiteiten tonen ons dat de 
inspanningen van het praesidium nog steeds worden gesmaakt.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de voorbije activiteiten. De doop en de 
Lustrumweek kregen binnen deze editie van het Schavotje een eigen 
rubriek en vind je verder in dit boekje terug. 
 
 
Message party levert pikante berichtjes op 
 
Om te beginnen moet ik zeggen dat wie er niet bij was toch wel een zalig 
feestje heeft gemist! Ja, de prachtige nacht werd ingezet door een gratis 
vat in de Pane & Vino Café, gegeven door Christophe, een van onze 
sponsors, voor zijn verjaardag. Bier was er ongetwijfeld genoeg 
aangezien die avond een uur vervroegd begon, omdat er nog meer bier 
was dan gedacht. Mijn avond kon al niet meer stuk.  
 
Zo vertrok ik dus een paar uur later uit de Pane & Vino, richting de Pere 
Total, voor de Message party. Eenmaal iedereen een nummertje had 
opgekleefd, kon het heen en weer geschrijf op gang komen. Waar ik geen 
tekeningetje moet bij maken: hoe later den avond, hoe meer bier er 
vloeide en hoe zatter de berichtjes werden! ’t Was een plezante nacht, 
maar mooie liedjes duren niet lang, er zo kwam een tijd dat de zon weer 
opkwam, en dat we misschien wel eens in ons bedje kunnen kruipen. 
 

Tekst: Chadia Dehbi 
 
 
Schachtjes in goede handen bij peters en meters 
 
Naar jaarlijkse goede gewoonte geven we de schachtjes de kans om hun 
meter(s) en/of peter(s) beter te leren 
kennen op de alom gekende peter- en 
meteravond. Om de kennismaking 
een beetje vlotter te laten verlopen, 
werden er aan sommige tafels fijne 
drankspelletjes gespeeld. De 
kennismaking verliep toen al een 
stukje losser.  
 
Het was een zeer gezellige avond en 
het bood ook de kans voor de peters 
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en meters om al enkele opdrachten te bedenken voor hun schachtjes. Zo 
werd er al opgevangen dat er enkele schachtjes zijn die vlaggen moeten 
verzamelen voor hun peter. 
  
Met (bij sommigen) de nodige alcohol in het lijf, zijn we aan onze tocht 
naar de Pere Total begonnen om daar het feest tot in de vroege uurtjes 
verder te zetten.  
 
Door de grote opkomst hebben de schachten getoond dat ze het nu al 
waardig zijn om zich Lombrosiana-schacht te noemen! De toekomst is 
verzekerd… 
 

Tekst: Ulrike Geerts 
 
 
 
 
Meer foto’s van de activiteiten van Lombrosiana vind je binnenkort op de 
nieuwe website op www.lombrosiana.be. 
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Lustrumweek dag per dag 
 
 
Lombrosiana bestaat dit jaar 50 jaar 
en dit mocht natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbijgaan. In deze 
rubriek komen we nog even terug op 
deze week (12/11 tot 16/11) 
boordevol activiteiten. 
 
Om de Lustrumweek in glans te 
beginnen, werd op maandag rond het 
middaguur de Pane & Vino 
overrompeld met hongerige Lombrosianen. Met een uitgebreid maal en 
een heerlijk digestiefje achteraf (met dank aan Gégé) werd de week 
alvast goed ingezet!  
 
’s Avonds konden we trots vaststellen dat er heel wat oud-studenten en 
oud-Lombrosianen afgezakt kwamen naar de Lustrumreceptie. De drank 
vloeide rijkelijk en er werden heel wat goede herinneringen 
bovengehaald. Na de receptie, zijn we met zijn allen afgezakt naar de 

Pane & Vino Café, voor een geweldige 
clubavond.  
 
Dinsdag konden we eerst goed 
uitslapen om er dan in de namiddag 
stevig in te vliegen met een geweldig 
feestje op onze dagdisco. Met de nodige 
drank (dankzij ons gratis vat) hebben 
we van wat anders een saaie namiddag 
zou zijn, een superfeestje gemaakt!  
 

Later die avond zijn we nog afgezakt naar 
de karaokebar. Onze cantor Isabelle heeft 
onze kleuren verdedigd in een zang-battle 
tegen het NSV. Aangezien de jury 
bevooroordeeld was en de tegenpartij een 
zeer gemakkelijk liedje had gekozen, 
heeft ons aller cantor met opgeheven 
hoofd de strijd verloren! Natuurlijk 
hebben we dit verlies niet aan ons hart 
laten komen en is er nog tot in de vroege 
uurtjes gezongen.  
 
Op woensdag hadden we aanvankelijk een fietstocht gepland, maar 
aangezien dat we in hét regenland bij uitstek wonen, hebben we een 
vervangende quiz op touw gezet. De opkomst was niet zo talrijk, maar dit 
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heeft er wel voor gezorgd dat ‘de zatte 
zoutjes’ met de overwinning naar huis 
gingen.  
 
Later op de avond hebben we de 
studenten Criminologie van Leuven 
eens getoond dat in Gent het bier 
rijkelijk(er) vloeit (dan in Leuven)! We 
mochten een vijftiental Leuvense 
Crimi’s verwelkomen op de 

verbroederingscantus en ook de FK-voorzitter kwam even langs. Zoals elk 
jaar werd deze cantus een geweldig succes! 
 
Om te bekomen van de kater die we 
hadden overgehouden na de 
verbroederingscantus was er op donderdag 
alleen ’s avonds een activiteit voorzien. We 
mochten die avond rustig genieten van een 
pooltornooi en een gezelschapsspelletjes-
avond. De grote winnaar van het 
pooltornooi werd Jan, de vice-praeses van 
2004-2005. Het was een rustige maar 
gezellige avond, die meer dan welkom was, 
na al de superfeestjes die we die week al gebouwd hadden.  
 

Om de week af te sluiten, zijn we op 
vrijdag gestart met een cakebuffet. 
Sommige leden van het praesidium (lees: 
Gert en Kristof) hadden 
hun zelfgebakken cake 
bij. Deze werden alle 
met plezier verorberd 
door de aanwezige 
vroege vogels. 
Natuurlijk kon de 
Lustrumweek niet 

voorbij gaan zonder een bezoekje aan onze peter Erik. 
In zijn café (Den Buroo) hebben we onze fantastische 
week afgesloten met een borrel!  
 
 
Het is mooi geweest! Op naar de volgende 50 jaar!  
 
 

Tekst: Ulrike Geerts 
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Het slagveld na de doop 
 
 
Op dinsdag 6 november stond de meest beangstigende activiteit op het 
programma. Zeer veel moedige krijgers kwamen afgezakt richting de 
Twieoo om te wedijveren naar dat felbegeerde dooplint. Aangezien de 
schachten die dag centraal stonden, laten we ook hier enkel de schachten 
aan het woord. Hieronder lees je de impressies van vier kakelverse 
Lombrosiaantjes… 
 
 
 

Vol goede moed vertrok ik naar de Twieoo om mij te laten dopen. Toen 

ik aankwam waren er al zo’n 20 anderen die hetzelfde lot wilden 
ondergaan. Plots hoorden we de ongelooflijk luide stem van de 
schachtentemmer Ulrike en moesten we op onze knieën gaan zitten. Het 
was begonnen... 
 
Op onze knieën en met ons hoofd naar beneden werden we wat besmeurd 
met ketchup en scheerschuim. Daarna moesten we op onze knieën naar 
binnen kruipen en werden er wat eieren naar ons hoofd gesmeten. Dan 
mochten we eindelijk rechtstaan en gingen we naar een parkje. In het 
parkje mochten we alweer op onze knieën gaan zitten. We kregen heel 
wat lekkers te eten: banaan met mosterd, speculaas met tandpasta, 
hondenbrokken, koffiepoeder en vele teentjes look. Mayonaise van mond 
tot mond doorgeven en weeral look eten. Eindelijk konden we ons wat 
uitleven met het ‘gepluimd kiekenrugby’: zware tackles en een kip in 
stukken was het resultaat. Nog een laatste opdrachtje, alweer look eten 
en als eerste ploeg een blikje Cara pils opdrinken. 
 
Nu begon de verveling: een uurtje zitten wachten in de gang van de 
Twieoo terwijl het praesidium iets kon gaan eten. Dan begon de cantus en 
velen onder ons dachten nog steeds dat we pinten gingen drinken, maar 
dat was verkeerd gedacht, geen druppel hebben we gedronken, behalve 
de heel enthousiaste ‘koekoek’ dan. Alle schachten kregen een opdracht. 
Van in je onderbroek een geil verhaal voorlezen terwijl er 2 vrouwen de 
chocoladesaus van je aflikten tot pittabrood met saus op je hoofd zetten. 
Ik moest met nog 2 andere jongens 4 eieren in mijn onderbroek steken 
en die van de andere kapot kloppen of slaan.   
 
Rond 3 uur werden we dan verkocht, sommigen wel voor 250 pinten! Na 
een saaie maar toch plezante avond moesten we nog een felblauwe 
schachtenpap drinken en dan kregen we uiteindelijk ons lintje van 
Lombrosiana! 
 

Kasper 
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De doop: een gezellig samenzijn met vriendelijke mensen die samen 

spelletjes spelen, culinaire hapjes verorberen en van de geneugten des 
levens genieten? Bijna! 
 
Het begon allemaal in de Twieoo, ik kwam daar (te laat) toe en zag mijn 
medeschachten met bijpassende sausjes op de knietjes op een rij zitten. 
Vanaf dan dacht ik: “ja, we zijn vertrokken”. Ik zette mij er vanachter bij. 
We waren op ons gemak look aant pellen en hier en daar eentje aan het 
binnenspelen toen de schachtentemmer ons beval ons om te draaien en 
naar binnen te kruipen, seconden later wist ik dat ik mij verkeerd 
‘gepositioneerd’ had wanneer ik een ei op mijn voorhoofd voelde 
kapotkletsen. De eieren suisden langs onze oren voor de komende 5 
minuten.  
 
Even later vertrokken we vanuit den Twieoo in olifantenpas (geweetwel) 
op weg naar het park. Daar werden we voorzien van alle details die 
passen bij het schacht zijn, nl. vuiligheid (vraag mij ni wa) op ons hoofd, 
in ons haar, op en in ons kleren, in onze oren etc. Dan kwam het lekkers! 
We kregen een uitgebreid assortiment aan snacks: Look, honden-
koekskes, augurken met mosterd(?), look, speculoos met rode kool, look, 
koffie enzovoort.  
 
Na het uitgebreid diner was het tijd voor actie. We werden verdeeld in 2 
groepen, iedereen kreeg een nummer en we moesten om wie 't eerst een 
gepluimd kieken in ons 'kamp' krijgen, plezante opdracht eigenlijk, nooit 
gedacht dat ik met een gepluimd kieken in mijn handen door 20 man 
getackled zou worden... Daarna was er nog een estafette-achtig gebeuren 
gecombineerd met koprollen, look en bier en op hol geslagen schachten. 
Met die combinatie kunde niet sukkelen hé.  
 
Na nog een paar opdrachten gingen we hongerig en dorstig terug naar de 
Twieoo waar de praesidiumleden hun pakske friet/ pitta aan het opeten 
waren vlak naast de kwijlende schachten. Na een tijdje op ons nu-toch-al-
redelijk-pijnlijke-knietjes gezeten te hebben was het tijd om de 
doopcantus te starten. Iedereen kreeg een opdracht, er was de hond van 
de praeses, de koekoek, de slachtofferschacht enzovoort, zelf was ik de 
asbakschacht. Naast het observeren van en het participeren in 
opdrachten was er voor de schachten niet veel te doen, de bedoeling was 
om het zo saai mogelijk te maken voor ons en dat is eerlijk gezegd 
redelijk goed gelukt!  
 
Paar uurkes op de knieën en veel gezang later volgde de verkoop, alle 
schachten moesten zich op een stoel stellen en zich voorstellen waarna ze 
per opbod verkocht werden. Last but not least volgde de schachtenpap: 
blauwachtig drankje met een soort brij vanonder (zuurkool?). Gevolg? 
Blauwe pipi! ‘t Is een keer iets anders hé. Na een hoop Latijns gemompel 
kwam het moment waarop iedereen had gewacht, we kregen een lintje! 
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Fier als we waren hebben we met veel vreugde de Twieoo zo goed 
mogelijk helpen opkuisen met als laatste beloning de afterparty in de Pere 
Total! Hierover geen details wegens gebrek aan geheugen en overvloed 
aan drank. Al bij al vond ik het plezant, gelukkig dat er geen lookpoeder 
gebruikt geweest is of het zou al iets minder geweest zijn! Dank aan de 
praeses, het praesidium en de corona! Lombrosiana boven! Prosit 
meester. Prosit senior. Prosit proseniores. Prosit corona. AD FUNDUM!  
 
Remember, remember the 6th of November! 
 

Jens 
 
 
 
 

Met knikkende knieën begaven we ons naar het hol van de leeuw. 

Sommige van de onwetenden waren voorbereid met handige 
huishoudmiddeltjes: olijfolie in het haar tegen de reuk, overalls tegen de 
onvermijdelijke banaan in de broek, bandana tegen de smerigheid.  
 
En daar stonden ze hoor, met hun linten aan, de praeses, 
schachtentemster,... Allemaal met een geheimzinnig glimlachje en een 
haast sadistische blik in de ogen. En toen zagen we waarom. De locus 
terribilis was nauwgezet afgeplakt met plastic. De knieën werden 
onhoudbaar, de sadistische ogen schoten vol vuur. En daar klonk de stem 
van de schachtentemster: “KOP NAAR BENEDEN”. Vanaf dat moment 
zagen we niets meer dan een met plastic afgeplakte vloer en voelden we 
niets anders dan de slopende pijn in onze slapende benen.  
 
En daar kwam het gevreesde: zakjes knoflook ploften voor ons neer en 
kort daarna het gekletter van plateau’s. Simpel toch, vlug de knoflook wat 
pellen en dumpen in de plateau’s. “KOP NAAR BENEDEN, STELLETJE 
NIETSNUTTEN, BESCHIMMELDE HONDENSTRONT DIE JE BENT!”. De 
eerste knoflookteentjes werden uitgedeeld en we vloekten stil in onszelf 
dat we ze niet beter gepeld hadden. Pittazaken vragen zich nog steeds af 
waaraan het dalende verkoop van de looksaus nu eindelijk zou kunnen 
gelegen hebben. Niet dat de pitta’s waarmee het praesidium, die tijdens 
het wandelen nog meer knoflookteentjes uitdeelden, er minder 
aantrekkelijk uitzagen… 
 
Toen was het zover. Even dacht ik dat ik iets voelde, er droop groenachtig 
spul langs mijn oren naar beneden. Scheerschuim, bedorven slagroom of 
ketchup, het kon van alles zijn. Later werd het wit. Scheerschuim dus. 
Mooie kleur in combinatie met de ketchup die langs mijn voorhoofd op 
m’n handen droop. Toen dreunde de carmina burana uit de boxen, en 
mochten we over de reeds met eierdooiers en ander glibberig materiaal 
bezaaide vloer ons naar de eigenlijke ruimte in de Twieoo, waar we 
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tussen de flashes van de stroboscopen door de moordzuchtige blikken van 
het praesidium te zien kregen. ”KOP NAAR BENEDEN”. Allez, voor een 
tijdje toch. Na de onvermijdelijke banaan zich een weg banend te voelen 
in mijn eigen onderbroek, kreeg ik er nog een eitje of twee bij. Daarna 
werden we “BENDE SMERIGE SCHACHTEN” op een informele manier 
verzocht om ons naar een park te begeven, onderweg duidelijk onze 
waardeloosheid t.o.v. het praesidium benadrukkend. Vriendelijk werd ons 
een knoflookje aangeboden, die we met stijgende doodsverachting en 
met zo weinig mogelijk kauwbewegingen naar binnen werkten.  
 
Nadat ons haar nog enkele, tot heden onbekende substanties te 
verwerken kreeg, mochten we ons verwarmen aan een spelletje seks-
aerobics, hoe-verdeel-ik-een-kip-in-zoveel-mogelijk-onderdelen en 
natuurlijk een knoflook-estafette. Twee dagen later stonken onze 
occasionele boeren nog naar de vervloekte specerij.  
 
En daarna… was er niets. Tenminste, voor de schachten niet. De 
doorwinterde leden amuseerden zich kostelijk met een cantus, wij kregen 
tijd genoeg om na te denken wat in godsnaam ons ertoe had overhaald 
om ons naar hier te begeven, terwijl anderen mochten bekomen van een 
erotische chocoladeliksessie, de zoveelste ad-fundum mochten verwerken 
vanwege het falen van de koekoeksrol, of het zich afvragen voor hoeveel 
spuitbussen ze nog schietschijf zouden spelen.  
 
Eindelijk klonken de verlossende woorden van de door de schachten nu 
reeds geëerbiedigde praeses. Na het naar binnen werken van de verdacht 
blauwe schachtenpap (haha, kleurstof, geestig ze, je ’s ochtends vroeg 
doodschrikken bij de ochtendplas) werd ons het zo begeerde lintje 
opgehangen door de meters of peters. De moordlustige blikken 
veranderden in vriendelijke blikken en schouderklopjes. Eindelijk waren 
we Lombrosiaan, en na tijdens de terugweg volmondig “LOMBROSIAAANA 
BOVEN” te zingen, werd ons lintje met alle waardigheid voorzichtig 
weggeborgen. Eindelijk waren we Lombrosiaan. 
 

Bram 
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Den Doop 

 

Jaja, het dopen, 

De schachten waren afgezopen 

Het praesidium vond dat wel leuk, 

het aanbrengen van een nieuwe reuk. 

 

Mosterd, ketchup en ander gespuis, 

al wat vettig is hoorde er thuis! 

Maar ook bananen uien en look, 

waarschijnlijk dat men dat van verre al rook. 

 

En dan binnen nog wat opdrachten, 

terwijl de rest zat te wachten, 

zoals kruipen in de saus, 

verdiende dat dan geen applaus? 

 

Derna was’t bijna gedaan, 

na heel de tijd te hebben gezwegen. 

Bijna had ik het niet doorstaan, 

Maar ben wel blij een lint te hebben gekregen! 

 
 
 

Ruben 
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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-What-
rubriek en zie met welke activiteiten we jullie in december om de oren 
zullen slaan! 
 
 
Di 04/12 Lombrosiana Clubavond: viva España! 
 ° Pane & Vino Café (Savaanstraat) 

° Vanaf 19.00u 
° Toegang: gratis 
° Extra: Spaanse hapjes en een surprise act uit Spanje 

 
 
Wo 12/12 Massacantus XV 
 ° Sint-Pietersplein 

° Vanaf 19.15u (afspraak aan Pere Total) 
° Deelname: €14 (inschrijven voor 03/12 via forum) 

 
 
Di 18/12 B-day karaoke Isabelle 
 ° Pane & Vino Café (Savaanstraat) 

° Vanaf 20.00u 
° Toegang: gratis 
° Karaoke-avond t.g.v. 20e verjaardag cantor Isabelle 

 
 
Wo 19/12 Lombrosiana Kerstfeestje 
 ° Pane & Vino Café (Savaanstraat) 

° Vanaf 20.00u 
° Toegang: gratis 
° Extra: pannenkoeken, glühwein, warme chocolademelk 

 
 
 
 
Updates en last-minute wijzigingen vind je steeds op onze website 
www.lombrosiana.be. 
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Donderdag 6 maart 2007 vindt voor de tweede keer Lombro’s Rocknight 
plaats in de Frontline! Gezien de eerste aflevering in 2005 met Outskirts, 
Explorion, Rock Stovrie en Always Fallen een daverend succes was zijn we 
nu opnieuw op zoek naar enthousiaste bands. De enige voorwaarde is dat 
er minimaal 1 lid van de groep momenteel Criminologie in Gent studeert.  
 
De bedoeling is om een maximaal gevarieerd programma aan te bieden, 
dus alle stijlen binnen het brede genre rock zijn welkom. Van zoetsappige 
ballads en toegankelijke poprock tot straight edge hardcore of 
compromisloze black of death metal! 
 
Lijkt het je wat om je muzikale uitspattingen eens te delen met je 
medestudenten, stuur dan een mail naar Koen.Mattheeuws@Ugent.be 
met daarin: 
 - de naam van de band 
 - een bondige biografie (leden, genre, historie, etc. 
 - een demo (d.m.v. myspace/website, dus bij voorkeur geen mp3’s 
 in mijn mailbox :-p) 
 

Het belooft vol te lopen, mis deze kans op een vette gig dus zeker niet. 

Dus sla toe en ga lopen met de eeuwige glorie der rocksterren!  
 
Onderstaande man heeft ons zelfs laten weten van plan te zijn de studies 
criminologie aan te vatten… 
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Bloktips 
 
 
Niet alles is mooi aan het studentenleven. Ooit heeft er iemand het 
concept ‘examens’ bedacht waardoor er ook een keerzijde aan de 
studeermedaille is. Voor de enen gaat dat zeer vlot, anderen zien 
maandenlang af. Hoe dan ook, onderstaande tips brengen je al een heel 
eind.  
 
Planning is everything 
Maak een schema op dat overeenstemt met jouw persoonlijk ritme. Als je 
beter 's avonds kan studeren heeft het geen zin om al vanaf zes uur met 
kleine oogjes achter je boeken te kruipen. Maak duidelijke afspraken met 
jezelf, zowel op korte als op lange termijn. "Wat moet ik op het einde van 
deze week, deze dag... bereikt hebben?" Dagelijkse 'to do'-briefjes geven 
duidelijk het licht op het einde van de tunnel aan. 
 
No booze allowed 
Met een frisse cocktail lang uitgestrekt in de zetel is niet de ideale 
houding om een syllabus grondig door te nemen. Zorg voor een naakt 
bureaublad met massa's plaats voor de papieren van het vak waar je op 
dát moment mee bezig bent. Gemakkelijke stoel met rechte rug, glaasje 
fris water bij de hand... Ready? Go! 
 
Chaos verboden 
Zelfs de grootste sloddervos moet zich toch een beetje orde kunnen 
opleggen. De juiste notities bij het juiste vak is een minimumvereiste. 
Handig is ook de 'stapelmethode': geblokte en niet-geblokte syllabussen 
komen op een aparte stapel terecht. Je wordt met de dag vrolijker als je 
de balans van de stapels ziet omslaan. 
 
Gezond ontspannen 
Een mens is niet gemaakt om alleen te blokken; las dus op tijd een korte 
pauze in. Na een uurtje grasduinen door je boeken, neem je een break 
van ongeveer tien minuten. Sluit je blokdag op een aangename en 
verfrissende manier af. Daarmee bedoelen we 
dus niet dat je al lanterfantend voor de 
televisie moet gaan hangen! Van een duik in 
het zwembad of een wandeling met de hond 
van de buren raak je lekker uitgewaaid. 
 
 
 
 
(BRON: www.guido.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).  
 

Een 35-jarige Fransman moet een boete betalen van 550 euro, omdat hij 
op Waregem Koerse in een dronken bui de hoed van een vrouw in brand 
had gestoken. Omstaanders konden nog net op tijd de hoed van de vrouw 
haar hoofd doen. De vrouw krijgt er nu ook een schadevergoeding van 
250 euro bovenop. Ze had de hoed zelf in elkaar geknutseld.  
 

In Izegem is een bromfietser op de bon geslingerd die 120 kilometer per 
uur reed. Met zijn bromfiets mag de man normaal niet sneller dan 25 
kilometer per uur rijden. Na een achtervolging kon de politie de man 
tegenhouden. De bromfiets werd in beslag genomen.  
 

Een strafrechter in Tongeren heeft een man uit Maasmechelen 
veroordeeld voor de organisatie van drugstransporten naar Denemarken. 
Hij smokkelde meer dan 30 kilogram heroïne. De man kreeg een 
gevangenisstraf van 8 jaar en een boete van 27.500 euro.  
 

In Sint-Amandsberg bij Gent is op dinsdag 27 november een Turkse man 
van 28 neergeschoten. Het incident deed zich voor op het parkeerterrein 
van het Delhaizewarenhuis. De dader vuurde twee kogels af. Het 
slachtoffer raakte zwaargewond maar verkeert ondertussen niet meer in 
levensgevaar. De dader, een 31-jarige Turkse man, gaf zich later zelf aan 
bij de politie. Over het motief is nog niets gekend.  
 

De federale politie heeft in Lebbeke drie leeuwenwelpjes in beslag 
genomen bij een circusgezelschap. De agenten troffen drie leeuwen-
welpjes aan die in te kleine kooien zaten. De eigenaar van het circus kon 
bovendien niet de vereiste documenten voorleggen. Hij wordt verdacht 
van inbreuken op de wet over dierenwelzijn. De welpen zijn overgebracht 
naar een opvangcentrum voor wilde dieren. 
 

Tussendoor: er is nog steeds geen regeerakkoord… 
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Off The Record 
 
 
Vergeef me voor één keer mijn sensatielust maar dit wil ik jullie echt niet 
onthouden. Dit nieuws kwam mij onlangs ter ore. Ik was werkelijk 
geschokt! Complete waanzin! 
 
 
Vier doden bij set Carl Cox in Venezuela 
 
Tijdens een optreden van de Britse DJ Carl Cox in Caracas 
(Venezuela) zijn op zaterdag 4 november vier doden en negen 
gewonden gevallen, toen een man met een pistool in het rond 
begon te schieten.  
 
De DJ was rond half twee 's nachts net tien minuten met zijn optreden 
bezig toen een man om zich heen begon te schieten. "Hij bleef maar 
schieten tot hij zich leek te realiseren wat hij had gedaan en wegrende," 
verklaarde een getuige. Eén van de aanwezige VJ's filmde het incident. 
Op die beelden is te zien hoe het optreden plotseling wordt stilgelegd en 
er verschillende mensen op de grond liggen. Als aanwezigen de 
slachtoffers proberen te helpen, klinken er opnieuw schoten en proberen 
de feestgangers opnieuw weg te vluchten. 
 
Op zijn website laat Carl Cox weten diep geschokt te zijn door het geweld. 
Volgens Cox had de schietpartij met een bendeoorlog te maken.  
 
 
Carl Cox (www.carlcox.com): 
 
“I am deeply shocked and still stunned by the events of Saturday [3rd 
November]. My condolences go out to victims that were caught up in the 
horrific act that took place at this gig. I am informed that it was gang 

related, and feel so sad that anybody would act in 
such a manner when the event was full of 7000 
people having fun. I find it such a sad moment in 
electronic music as this was probably one of the 
best set up shows I had played in South America 
– a sign of real progress… yet utterly hijacked by 
this mindless act. Again, my heart goes out to 
those that have died or been injured. This is NOT 
what the dance scene is about and is a million 
miles away from what I want to do, or promote.” 

 
 
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=wm-2USS0d9w 
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Lombro Sportief 
 
 
Eind oktober vond het IFT-tornooi plaats. Hieronder vinden jullie een 
verslag van de sportwedstrijden waaraan Lombrosiana deelnam. 
 
VOETBAL (IFT-TORNOOI) 
 
De voetbalploeg van Lombrosiana stond voor een moeilijke opdracht in 
het IFT-tornooi. Ze werden tegen drie zware tegenstanders geloot. 
Lombrosiana vertrok dus niet als favoriet en wou dit tornooi eigenlijk 
enkel gebruiken als kennismaking met de vele nieuwe Lombro-
voetballers.  
Lombrosiana – VEK: 1-3. Het VEK kan elk jaar rekenen op zeer goede 
voetballers en ook dit jaar is het niet anders. Vorig jaar werd Lombrosiana 
nog volledig onder de voet gelopen door het VEK. Nu konden de rood-
witte Lombrosianen toch iets van weerwerk geven. Ondanks de grote 
inzet, bleek het VEK toch een maatje te groot en liepen ze tot 0-3 uit. 
Yannick kon al glijdend de eerredder optekenen voor Lombrosiana. 
Lombrosiana – Politeia: 0-0. In oktober stonden beide ploegen al eens 
tegenover elkaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd. Toen werd het 
2-2. Ook vandaag waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Een 
gelijkspel is dan ook een logische uitslag, al was Jens in de slotminuut wel 
heel erg dicht bij de winnende treffer. Hij besloot net naast. 
Lombrosiana – Filologica: 0-2. Lombrosiana was al uitgeschakeld voor de 
volgende ronde dus veel belang had deze wedstrijd niet meer. 
Gelegenheidstrainer Niels gunde de opgedaagde spelers dan ook de 
nodige speelminuten. Ondanks deze vele wissels kon Lombrosiana toch 
nog aardig meevoetballen maar het kon niet beletten dat Filologica toch 
nog twee keer kon scoren.  
Kern: Tom, Niels, Stef, Jansen, Thomas, Davy, Kenny, Stijn, Samet, 
Simon, Yannick, Ken, Pieterjan, Nick, Wesley VC, Wesley V, Jens en Jelle.  
 
 
BASKETBAL (IFT-TORNOOI) 
 
Naar goede gewoonte is er op het IFT ook een plaatsje voorzien voor de 
basketters en ook dit jaar was Lombrosiana weer van de partij. Met een 
goede ploeg vol mannen en één vrouw, ging Lombrosiana de strijd aan 
met Geografica, Hilok, VPPK en VEK.  
 
Vol goede moed stonden we te wachten op het startsein van onze eerste 
wedstrijd, maar jammer genoeg moest Geografica forfait geven wegens 
een gebrek aan voldoende spelers. De eerste “overwinning” was dus al 
binnen. De tweede wedstrijd was tegen het Hilok. Aangezien dit allemaal 
spelers zijn die op hoog niveau spelen, zou het geen gemakkelijke 
wedstrijd worden. Desondanks de goede inzet van het Lombro-team 
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gingen we (met opgeheven hoofd) ten onder. Niet verwonderlijk dat Hilok 
later ook de finale speelde. Tijdens de wedstrijd tegen het VEK hebben we 
het mooiste basketspel van die dag gespeeld. Het spelletje ging lange tijd 
gelijk op maar in de slotminuten bleek het VEK net iets sterker te zijn en 
was Lombrosiana stilaan moe. We verloren de strijd. Bij onze laatste 
wedstrijd tegen VPPK was de motivatie zeer hoog om te winnen en dit 
hebben we dan ook met glans gedaan.  
Kern: Kristof, Wouter, Kris, Maarten, Thomas en Ulrike. 
 

Tekst: Ulrike Geerts 
 
 
VOLLEYBAL (IFT-TORNOOI) 
 
Nogmaals waren de Lombro-meisjes niet opgewassen tegen de 
professionaliteit van de andere verenigingen. Reden hiervoor was dat we 
maar met 4 meisjes zijn kunnen starten, namelijk Julie, Lotte, Kim en 
Joke. Later bijgestaan door Chadia, die ondanks haar bronchitis toch 
super gespeeld heeft. Enkel tegen Filologica maakten we nog enige kans 
om te winnen, maar het mocht niet baten, met enkele puntjes zijn we 
toch nog verloren. Maar de Lombro-meisjes treurden niet aangezien ze 
zich weer kostelijk geamuseerd hadden en toch weer enkele calorietjes 
hadden verbrand. Tegen het einde van dit jaar hebben zij waarschijnlijk 
stalen buikspieren van het vele lachen!  
 

Tekst: Joke Bauwens 
 
 
TAFELTENNIS (IFT-TORNOOI) 
 
Lombrosiana begon met volle moed aan het tafeltennistornooi. Michiel en 
twee vrienden van zijn tafeltennisclub waren vastberaden om met hun 
ervaring en klasse de tegenstanders een pandoering te verkopen. Jammer 
genoeg kwam de organisatie erachter dat er maar één echte Lombrosiaan 
meespeelde, Michiel dus. Na enige discussies en rellen (voor meer 
informatie kunt u terecht bij onze praeses en Michiel zelf) werd er dan 
beslist dat we moesten zorgen voor een vervanger voor één van de twee 
vrienden. Deze vervanger moest wel lid zijn van Lombrosiana. Praeses 
Tom nam deze taak op zich. Hoe goed hij ook zijn best deed, het mocht 
niet zijn. Michiel daarentegen won met straten voorsprong en zijn 
compagnon ook.  
 
Op naar de verantwoordelijke om onze score te noteren. Daar werd ons 
dan gezegd dat de score van die compagnon niet meetelde. Enkel deze 
van Tom en Michiel zouden worden aangerekend. Kristof (onze Vice-
praeses) heeft dan nog even geprobeerd de boel te redden, maar het 
mocht niet baten. We zijn dan maar richting cafetaria vertrokken voor een 
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lekker pintje. Tot slot toch nog even de twee vrienden van Michiel 
bedanken die zo graag de kleuren van Lombrosiana hadden verdedigd. 
 

Tekst: Saartje Broers 
 
 
In november werd ook al gestreden voor de beker in de IFK-competitie. 
Daar kwam Lombrosiana in actie bij de heren en vrouwen minivoetbal.  
 
DAMES MINIVOETBAL (1E

 RONDE IFK-COMPETITIE) 
 
Lombrosiana – Geografica: 0-2. Dat onze vrouwen ook kunnen 
voetballen, mochten ze bewijzen tijdens de 1e ronde van de IFK-
competitie. De tegenstander van de avond was Geografica. Lombrosiana 
geloofde in een stunt om zich te plaatsen voor de volgende ronde. 
Onze Lombro-meisjes begonnen de wedstrijd goed en gaven nauwelijks 
kansen weg. Soms toverden de meisjes mooie combinaties op de vloer 
maar de laatste pass was vaak niet zuiver. Geografica kwam na 11’ 
onverdiend op voorsprong. Vanuit het niets konden ze de 0-1 
aantekenen. Dat was ook de ruststand. 
Na de rust zette Georgrafica steeds twee verdedigers voor hun doel zodat 
de Lombro-meisjes geen kans kregen om tot het doel van de 

tegenstander te komen. Keer na 
keer trapte de twee verdedigers 
de bal weg. Lombrosiana kreeg 
nog meer pech te verduren. Na 
een foutje in de verdediging kon 
Geografica de 0-2 scoren.  
De meisjes leken na de match 
echter niet aangeslagen, de 
mannelijke supporters leken 
daarentegen meer teleurgesteld 
want volgens hen had er voor 
Lombrosiana hier meer in 
gezeten.  
Kern: Sara, Chadia, Mercedes, 
Marlies, Alessandra, Hadewich, 
Ulrike en Joke.  

 
HEREN MINIVOETBAL (2E

 RONDE IFK-COMPETITIE) 
 
Lombrosiana 2 – VTK: 2-6. De tweede ploeg van Lombrosiana moest het 
in de 2e ronde (nadat het vrijgesteld was in de 1e ronde) opnemen tegen 
de heren van het VTK. VTK greep Lombrosiana 2 meteen naar de keel en 
kwamen al snel op voorsprong. Lombrosiana 2 kon daar weinig tegenin 
brengen en gebruikte te vaak en te snel de lange bal, geen goede tactiek 
bij minivoetbal. Jens en Wesley konden de rood-witte eer redden.  
Kern: Gert, Wesley V, Jens, Ken, Stijn, Simon, Jansen en Thomas. 
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Lombrosiana 1 – VEK 3: 4-1. Opnieuw werd Lombrosiana tegen het VEK 
geloot, waartegen we in het verleden al vaak hebben verloren. Deze keer 
nam de eerste ploeg van Lombrosiana het op tegen de derde ploeg van 
het VEK, althans zo stond het toch op papier. Vanaf de opwarming kon je 
zien dat enkele van de VEK-topspelers ook present tekenden. Dat 
beloofde weer een zware avond te worden voor de Lombro’s.  
De match begon rustig. Beide ploegen tastten elkaar af en hielden 
achterin alles dicht. Toch merkte je meteen dat er hier iets te rapen viel, 
want Lombrosiana 1 was minstens even goed als het VEK. De betere 
kansen in de eerste helft waren dan ook voor Lombrosiana 1 maar de 
afwerking was minder verzorgd. Achterin werden we ook even 
opgeschrikt maar het verdedigende duo Tom-Samet deed uitstekend 
werk. Na een zenuwachtige eerste helft stond nog steeds 0-0 op het bord. 
De tweede helft startte zoals de eerste helft eindigde. Lombrosiana 1 had 
de betere kansen maar kon niet scoren. Dan krijg je in het 
voetbalwereldje nogal vaak het deksel op de neus en ook nu was het niet 
anders. De topspeler van het VEK trapte op doel en Tom kon net niet bij 
de bal: 0-1. Het zou toch weer geen waar zijn?  
Maar na die goal toonde Lombrosiana 1 zich beresterk. Nauwelijks enkele 
minuten later kon Wesley V gelijkmaken. Lombrosiana 1 ging door en 
kreeg meteen na de gelijkmaker een schepcorner. Pieterjan lepelde de bal 
op het hoofd van Wesley V die zijn 2e goal scoorde: 2-1. Het VEK plooide 
en niet veel later barstte het. Lombrosiana 1 overklaste het VEK en kon 
nog twee keer scoren via de zeer vinnige Yannick.  
De euforie na de match was terecht want Lombrosiana 1 heeft de vloer 
aangeveegd met VEK3 en mag zich na deze sterke match opmaken voor 
een match in de 1/8e finales.  
Kern: Tom, Yannick, Samet, Nick, Pieterjan, Wesley VC en Wesley V.  
 
 
 

 
SPORTKALENDER DECEMBER 

 
 
 HEREN VOETBAL  
 
 Ma 10/12 (19.30u):  Lombrosiana 1 – Politeia (poulewedstrijd) 
     Lombrosiana 1 – VPPK (poulewedstrijd) 
 Wo 12/12 (19.30u):  Lombrosiana 2 – HILOK (poulewedstrijd) 
     Lombrosiana 2 – VEK (poulewedstrijd) 
 
HEREN MINIVOETBAL 
 
 datum nog onbekend: Lombrosiana 1 – [onbekend] (1/8ste finale) 
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YourSpace 
 
 
MySpace is out! Leve YourSpace! Dit is 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@lombrosiana.be. Jullie scriptor garandeert 
(indien gewenst) de anonimiteit, uiteraard…  
 
De boodschappen van deze maand: 
 

 

 

 

 

Het praesidium 
In december hebben we 2 verjaardagen te vieren binnen het 
praesidium. Op 13 december wordt Pieterjan 24 jaar en enkele dagen 
later, op 18 december, wordt Isabelle 20 jaar. In januari zijn er 
opnieuw 2 jarigen. Joke blaast op 17 januari 21 kaarsjes uit. Dimitri 
wordt op 24 januari 22 jaar. Proficiat aan allen! 

Cumulusje 
Liefste Ine, Kabouter, Jeroen, Renée,... Ik ben door het dolle heen dat 
ik supermaatjes heb zoals jullie, die mij steunen in alles wat ik doe en 
ben. Ik zal weldra mijn schoolboeken inruilen, voor mijn  
droomleven hoog boven de wolken. Laten we er nog een spetterend 1,5 
jaar van maken, waarin we genieten van elke dag, en waarin uiteraard 
ribbekes en pintjes niet mogen ontbreken. J'vous adore! <3 

L., O., B., K. en P.  
Nathalie, we wensen je alle succes toe met je eerste pasjes in het 
werkveld. Go get ‘em, CSI-girl!  
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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 en doctoren 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 lesgevers. 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 editie nemen we het doctoraal onderzoek van Dr. Lieven Pauwels 
onder de loep. Hierbij dank ik Dr. Lieven Pauwels uiteraard van harte voor 
zijn medewerking.  
 

********** 
 

Buurtinvloeden en jeugddelinquentie  
 

Dr. Lieven Pauwels 
 
INLEIDING 
 
“Buurtinvloeden en jeugddelinquentie: een toets van de sociale 
desorganisatietheorie” is het resultaat van een theorietoetsende 
zoektocht naar de betekenis die dient gegeven te worden aan de 
samenhang tussen de ruimtelijke concentratie van economische 
deprivatie en van delinquente jongeren in de Belgische grootstedelijke 
context. Deze empirische vaststelling is één van de meest klassieke in de 
criminologie, waaruit onder invloed van de Chicago School een theorie 
gegroeid is die gekend staat als de sociale desorganisatietheorie.  
 
Deze theorie ging er impliciet vanuit dat economische deprivatie in 
buurten leidde tot een toestand van “sociale desorganisatie” of 
“verminderde informele controle”. Daarom zouden de inwoners van deze 
buurten meer ontvankelijk zijn voor delinquente waarden en zouden ze 
met hogere frequentie delinquente gedragingen stellen.  
 
Deze klassieke ecologische school kampte met theoretische en 
methodologische tekortkomingen, waardoor ze tijdelijk naar de 
achtergrond verdween. Impliciet bestond de neiging ecologische 
samenhangen tussen economische deprivatie en de geografische 
concentratie van delinquente jongeren op buurtniveau te interpreteren als 
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gevolg van een “buurtcontextueel effect”, ook wel getto-effect genoemd. 
Dit betekent dat jongeren met dezelfde sociaal-demografische 
eigenschappen met hogere frequentie delinquent gedrag plegen 
afhankelijk van de buurt waarin ze wonen.  
 
 
DOELSTELLING 
 
De doelstelling van deze studie was het toetsen van stellingen afgeleid uit 
de klassieke sociale desorganisatietheorie in de Belgische grootstedelijke 
context. In België is er nauwelijks onderzoek gevoerd naar contextuele 
effecten van buurtkenmerken. Het bestaande onderzoek voldeed niet aan 
de complexe statistische eisen die men stelt aan kwalitatief onderzoek 
naar de rol van buurtkenmerken.  
 
 
ONDERZOEKSVRAGEN 
 
De beschrijvende onderzoeksvraag had betrekking op de aard van de 
spreiding van woonplaatsen van delinquente jongeren in Antwerpen. Deze 
beschrijvende onderzoeksvraag werd gesteld om te weten hoe 
onevenredig verdeeld de spreiding van woonplaatsen van delinquente 
jongeren is.  
 
De twee verklarende onderzoeksvragen luidden als volgt: (1) Hebben 
de sociaal-structurele buurtkenmerken en de sociale mechanismen uit de 
sociale desorganisatietheorie een effect op de geografische verdichting 
van woonplaatsen van delinquente jongeren, precies zoals de theorie 
stelt? (2) Hebben de sociaal-structurele buurtkenmerken en sociale 
mechanismen uit de sociale desorganisatietheorie een contextueel effect 
op geobserveerde individuele verschillen in frequenties van delinquent 
gedrag, precies zoals de theorie stelt?  
 
 
DESIGN 
 
1. Literatuuronderzoek om te komen tot concreet toetsbare theorieën. 
 
2. Zelfrapportagestudie in Antwerpse scholen.  
 
3. Complementaire bronnen: een bevraging van enkele sleutelfiguren, 
sociaal-structurele buurtdata en politionele verdachtenregistraties. 
 
 
ONDERZOEKSPERIODE 
 
2001-2006 
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EEN TOELICHTING DOOR DOCTOR PAUWELS  
 
Schavotje: Waarom koos u ervoor om dit thema te nemen voor uw 
doctoraal proefschrift? 
Doctor Pauwels: Dit 
onderzoek was eigenlijk een 
gevolg van mijn eerste 
onderzoek. Mijn allereerste 
onderzoek hier op de 
universiteit was een 
onderzoek naar criminali-
teitscijfers in Vlaamse 
buurten. De bedoeling van 
dat eerste onderzoek was 
om te kijken in welke mate 
die cijfers gebruikt konden 
worden om criminologisch 
onderzoek te doen. Toen 
hebben we in een eerste fase gekeken naar de kwaliteit van die data en in 
een tweede fase gekeken naar de voorspellende waarde van 
buurtkenmerken op de criminaliteitsgraad in die buurten. Uit dat 
onderzoek bleek dat criminaliteitscijfers samenhangen met een aantal 
achterstandskenmerken en met kenmerken van bevolkingsdichtheid. Dat 
wisten we wel al uit buitenlandse studies maar dat was hier in België nog 
nooit getoetst op basis van zoveel empirisch materiaal.  
Door dat onderzoek is mijn interesse in de betekenis van buurten op de 
attitudes en het gedrag van de inwoners gaan groeien. In die eerste 
studie heb ik kennis gemaakt met de assumpties van de sociale 
desorganisatietheorie en dat heb ik dan als uitgangspunt gebruikt in mijn 
doctoraatsstudie. Ik wou nagaan wat het betekent om op te groeien in 
bepaalde buurten met bepaalde kenmerken. Heeft dat wel een invloed? 
Laat dat sporen na met betrekking tot delinquent gedrag?  
 
Schavotje: Kunt u ons in eenvoudige taal zeggen wat de sociale 
desorganisatietheorie precies inhoudt? 
Doctor Pauwels: Het klinkt inderdaad moeilijk hé maar dat is het niet. De 
sociale desorganisatietheorie stelt namelijk dat men omwille van de 
concentratie van sociale problemen in een buurt meer ontvankelijk wordt 
voor delinquente waarden en dat er bijgevolg ook minder sociale controle 
is binnen die bepaalde buurt.  
 
Schavotje: Was er vraag naar dit onderzoek vanuit een bepaalde 
instantie? 
Doctor Pauwels: Nee. Dit is een doctoraatsonderzoek en dus volledig vrij 
gekozen. Eigenlijk is dit een typisch voorbeeld van fundamenteel 
onderzoek.  
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Schavotje: Waar haalde u dan de middelen vandaan om dit 
onderzoek te voeren? 
Doctor Pauwels: Via de universiteit. Doctorandi krijgen altijd een bepaald 
budget ter beschikking van de faculteit voor hun onderzoek.  
 
Schavotje: Verdiende u daar dan iets aan? 
Doctor Pauwels: Ja natuurlijk. Ik kreeg de titel van doctor in de 
criminologie hé (glundert).  
 
Schavotje: Het onderzoek startte in 2001 en duurde tot 2006. 
Waren er geen momenten waarop u het beu was? 
Doctor Pauwels: Ik ben niet zes jaar alleen met dit bezig geweest hoor. Ik 
heb ondertussen ook nog heel wat methodenonderzoek gedaan. Ik heb 
ook genoeg andere dingen gedaan. Je moet zorgen dat je nog andere 
dingen kunt doen ook hé. Als je zes jaar met één onderwerp bezig bent, 
kan je dat wel eens beu worden. Sommigen worden dat ook nooit beu 
hoor. Maar je moet wel weten dat je na het doctoraal onderzoek nooit 
meer de kans krijgt om zo diep in te gaan op een bepaald onderwerp. Dat 
is het grote voordeel van een doctoraatsstudie. Als je een onderwerp kiest 
wat je echt interesseert, kun je zes jaar daar rond werken. Achteraf, als 
je gedoctoreerd bent, krijg je nooit meer zes jaar de tijd om een 
onderzoek te voeren. Als je dan bijvoorbeeld beleidsonderzoek doet, 
hangt daar een zekere deadline aan vast. Je kunt daar dus niet zo diep 
gaan als tijdens een doctoraat.  
 
Schavotje: U voerde onderzoek via een zelfrapportage in enkele 
Antwerpse scholen. Hoe ging dat precies in zijn werk? 
Doctor Pauwels: Ik ben dus inderdaad naar de middelbare scholen in 
Antwerpen getrokken, enkel voor de eerste graad, het eerste en tweede 
middelbaar dus. Jongeren zijn de dag van vandaag toch veel mobieler dan 
vroeger. Ze brengen hun vrije tijd dus niet meer zo expliciet door in hun 
eigen buurt. Dus hoe jonger ze 
zijn, hoe dichter bij huis ze hun 
vrije tijd doorbrengen. Om de 
invloed van hun buurt nog te 
kunnen onderzoeken, was het beter 
om een jonge populatie te nemen.  
Ik heb een 70-tal scholen 
aangeschreven met de vraag of ze 
wilden meewerken aan het 
onderzoek. Vervolgens heb ik ze 
via de telefoon gecontacteerd en ik 
ben zelfs ook onverwachts 
binnengevallen bij de directies 
(lacht). Uiteindelijk hebben 23 
scholen toegezegd.  
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Schavotje: Wat was de reden waarom zoveel scholen niet wilden 
meewerken? 
Doctor Pauwels: Overbevraging! Scholen worden ontzettend veel 
gevraagd om aan onderzoeken mee te werken. Zo’n enquête duurt al snel 
een lesuur. Maar soms merkte ik ook dat binnen bepaalde scholen het 
onderwerp criminaliteit als een taboe werd gezien. Directeurs zeiden me 
dat er in hun school zeker geen criminaliteit gebeurt en dat ze daarom het 
nut niet zien om aan dergelijk onderzoek mee te werken.  
 
Schavotje: U gebruikte zelfrapportage voor uw dataverzameling. 
Is dit betrouwbaar bij zo’n jonge onderzoekspopulatie? 
Doctor Pauwels: Toch wel hoor. Maar ik heb me niet alleen op die 
gegevens gebaseerd. Ik heb diverse bronnen gecombineerd om mijn 
probleemstelling te kunnen beantwoorden. Ik heb officiële cijfers ter 
beschikking over armoede verzameld. Ik heb een onafhankelijke survey 
gedaan in de verschillende buurten waarbij ik sleutelfiguren heb bevraagd 
naar het sociale klimaat en de leefbaarheid in die wijken. Al die gegevens 
heb ik dan in een grote databank samengebracht om mijn 
probleemstelling te kunnen beantwoorden.  
 
Schavotje: U bevroeg via de zelfrapportage het gedrag van 
jongeren van 13 tot 14 jaar. Vullen zij dergelijke enquête wel naar 
waarheid in? 
Doctor Pauwels: Dat vormde eigenlijk geen probleem. Dat is meer een 
probleem bij oudere groepen. Jongeren van 13 en 14 jaar zijn nog slaafs 
gewoon om toetsen in te vullen en om te doen wat er van hen gevraagd 
wordt. Natuurlijk zijn er slecht ingevulde 
enquêtes ook. 7% van mijn enquêtes kon ik niet 
gebruiken. Soms staat daar wel eens “Fuck you” 
op of “For me to know, for you to guess” maar 
dat viel eigenlijk best mee. 
 
Schavotje: Wat waren de moeilijkheden die 
u bij dit onderzoek ervoer?  
Doctor Pauwels: Ik heb die dataverzameling 
alleen moeten doen hé. Ik heb gedurende drie 
maanden met een koffer vol enquêtes door 
Antwerpen gelopen (lacht). Dat is lastig werk. 
Dat is een fase waarvan je niet weet waar je zal 
uitkomen. Daarna heb ik gedurende drie 
maanden alle gegevens van de 3.200 enquêtes 
zelf ingevoerd. Ik kan je verzekeren dat je daar knettergek van wordt! 
Daarna begint pas het leuke werk hé. Een onderzoek kent dus ook wat 
saaie momenten maar daar moet je nu eenmaal door.  
 
Schavotje: Welke verbanden vond u eigenlijk met uw onderzoek?  
Doctor Pauwels: Op basis van mijn zelfrapportage blijkt hetzelfde als wat 
de politiecijfers zeggen, namelijk dat er een sterke correlatie bestaat 
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tussen armoede in de buurt en de aanwezigheid van delinquente 
jongeren. Via de twee verklarende onderzoeksvragen wou ik trachten te 
achterhalen hoe dat nu precies komt dat beide zaken samengaan. De 
sociale desorganisatietheorie zegt dat er dus een invloed is van de buurt 
op het gedrag van de jongeren. Ik wou dus nagaan of dat effectief zo is.  
 
Schavotje: En was dat nu echt zo? 
Doctor Pauwels: Het kwam uit dat die samenhang vooral te wijten is aan 
differentiële selectie in de woningmarkt. De woningmarkt, de sociale 
huisvesting en de spreiding van de sociale woonblokken over de buurten 
zijn eigenlijk de belangrijkste redenen waarom je ziet dat er concentraties 
zijn van delinquente jongeren in bepaalde buurten. Ik kon op geen enkele 
manier aantonen dat de buurt een invloed heeft op het delinquent gedrag 
van de jongeren. Dat onderzoek heeft dus eigenlijk aangetoond dat je 
niet zomaar theorieën uit andere contexten hier kunt implementeren. In 
Amerika zijn er bijvoorbeeld veel onderzoeken die aantonen dat getto-
effecten wel bestaan. Daarom was het ook zo interessant om dit te 
toetsen in de Belgische grootstedelijke context en hier blijkt die theorie 
dus niet op te gaan.  
 
Schavotje: Hoe kan de woningmarkt nu de reden zijn van de 
aanwezigheid van delinquente jongeren? 
Doctor Pauwels: De woningmarkt zorgt voor segregatie van gezinnen in 
bepaalde buurten. Wie rijk is, kiest waar hij gaat wonen. Wie arm is, kiest 
niet. We stellen een hogere concentratie van arme gezinnen en gezinnen 
met gebroken gezinsstructuur in buurten met een éénzijdig aanbod van 
(sociale) huurwoningen. De verhoogde aanwezigheid van kwetsbare 
groepen maakt dat je ook een verhoogde aanwezigheid van jongeren die 
wel eens delicten plegen vaststelt. Maar het zijn kenmerken van die 
jongeren zelf, zoals de waarden en normen of hun problematische 
vrijetijdsbesteding, en kenmerken van hun 
gezinnen, zoals de mate waarin ouders 
hun kinderen ‘monitoren’, die verschillen 
in betrokkenheid bij delinquent gedrag 
verklaren. De buurt zelf heeft daar, in 
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, 
nauwelijks invloed op.  
 
 
 
 
 
 
PUBLICATIE: PAUWELS, L., Buurtinvloeden 
en jeugddelinquentie: een toets van de 
sociale desorganisatietheorie. Den Haag, 
Boom Juridische Uitgevers, 2007, 247p.  
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Het leven zoals het wordt: Criminologen 
 
 
Wegens praktische problemen kunnen we u deze maand geen interview 
met een criminoloog aanbieden. Er was een interview voorzien maar die 
afspraak sprong af waardoor de tijd ontbrak om nog een andere persoon 
te zoeken om in dit Schavotje aan het woord te laten.  
 
Excuses voor dit trieste voorval maar ik kan alvast zeggen dat er werk 
wordt gemaakt van andere zeer interessante criminologen… 
 
 
 
 
 
 
 
Om het goed te maken, een kleurplaatje… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 32 

FFFF 
 
 
Het studentenforum staat ook in deze donkere en koude dagen niet stil. 
De F*cking Foolish Forum Facts blijft dan ook een succesvolle rubriek. 
Hou je vast voor een nieuwe portie versgebakken forumquotes. 
 
 
Wat vond ‘Dennis’ van de betoging voor België? 
Het was de max! Nadien nog pintjes gaan drinken met Walen die we 
daar hebben leren kennen. Mijn Frans is al weer wat bijgeschaafd. Niets 
dan voordelen, zo'n land met 3 talen! En ik ben een gsm-nummer van 
een Waalse chick rijker. 
 
De liefde is mooi, kijk maar wat ‘Delilah’ overkwam… 
29/11 om 09.48: Ik heb net een roos uit mijn brievenbus gehaald. En 
een sprookjesboek! 
 
Het leven zoals het is… ‘Joey’. 
Oh Em Gee! Ik ben daarstraks opt spoed vant UZ een overlijdensakte 
gaan aanvragen voor Pouletje (een ontdooid soepkieken) als 
cantusopdracht. Dus ik met een ontdooid soepkieken onder mijnen arm 
de spoed daar binnen: "Dees is Pouletje. Ze is lid van onze 
studentenclub, maar ze heeft de doop van van de jaar niet overleefd. 
Zou u haar kunnen doodverklaren, zodat we ze een degelijke begrafenis 
kunnen geven?" En ik heb dus een akte gehad voor Pouletje De Cocq! 
 
De hooligan in ‘Lore’. Waar heeft ze een hekel aan?  
Vleminckx (speler van KV Mechelen, nvdr)! Maar echt! Wat een schande! 
Eerst stampt ie bij ons Lander onderuit, daarnaar Leye, gisteren leg ie er 
ook een paar tegen de grond en dienen gast mag blijven spelen é!!! Mijn 
solidariteit voor KV daalt met de second dat 'k da ventje zie spelen!!! 
 
‘Number 9’ ten einde raad. Ze heeft zin om… 
…naar de kapper te gaan en mijn hoofd te laten kaalscheren! Fucking 
haar! 
 
Een rode jas brengt geluk want ‘Julleke’ heeft zin om… 
…naast de eenzame knappe jongen met de rode jas in het auditorium te 
gaan zitten. Alhoewel ik dan waarschijnlijk geen enkel woord meer zal 
kunnen uitbrengen. 
 
Dit en veel meer volstrekte nonsens vind je op het forum op de website 
www.lombrosiana.be. Al moet het gezegd worden dat er ook wel erg veel 
nuttige informatie op het forum verschijnt. Kortom, go check it out!  
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Chill out 
 
 
Woordzoeker (Sinterklaas) 
 
 

S F T E I P E T R A W Z 

E N E E T S R O O H C S 

J I R G E S C H E N K A 

T C W R S N O E P M N S 

N N I E P E S R A M T C 

IJ A M T E S J N B O S H 

R C P IJ C B T K O A P I 

A B E M U E A M A U A M 

D R L E L D B A B P N M 

N I S R O O U D R O J E 

A E C H O C O L A D E L 

M F A T S G I L I E H K 

 
 
Zoek de volgende personen: 
 
BAARD – BOEK – BRIEF – CHOCOLADE – DAK – GESCHENK – HEILIG – 
MANDARIJNTJES – MANTEL – MARSEPEIN – MIJTER – NICNAC – OUD – 
PAKJES - ROE – SCHIMMEL – SCHOORSTEEN – SNOEP – SPANJE – 
SPECULOOS – STAF – STOOMBOOT – WIMPELS – ZWARTEPIET. 
 
 
 

De overgebleven letters vormen de favoriete zanger van Sinterklaas: 
 
 

 

.      .      .      .      .                .      .      .      .      . 
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Tom Cartoon (www.tomcartoon.be) 
 

 
 
 
Sudoku 
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Extra kleurplaatje 
 

 
 
 
Tom Cartoon (www.tomcartoon.be) 
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Win-win-win-pagina 
 
 
Ook deze maand verschijnt er op deze win-win-win-pagina een quiz 
waarbij je een hippe prijs kan win-win-winnen. Los de vragen op en 
verzamel op die manier het 12-letterwoord van de maand.  
 
→ Tip van de maand: we zoeken een plaats in Oost-Vlaanderen. 
 
1. Hoe heet de autosnelweg die van Veurne via Gent naar Luik 
loopt? 
 E17 (M)    E42 (G) 
 E40 (D)    E313 (L) 
 
2. Wat is de echte naam van Will Tura? 
 Arthur Klanckaert (I)  Arthur Slanckaert (O) 
 Arthur Blanckaert (E)  Arthur Planckaert (A) 
 
3. Wie is Donna Tartt? 
 Atlete (E)    Actrice (T) 
 Zangeres (R)   Schrijfster (S) 
 
4. Welk programma valt niet onder het bedrijf ‘Woestijnvis’? 
 Het Eiland (S)   0032 (K)  
 Het Geslacht De Pauw (A) Dieren in nesten (T) 
 
5. Wie won de Tour de France in 1999? 
 Jan Ullrich (R)   Lance Armstrong (E) 
 Marco Pantani (S)  Frank Vandenbroucke (C) 
 
6. Welke politieke partij heeft Joëlle ‘Non’ Milquet in haar rangen? 
 cdH (L)    PS (G) 
 MR (F)    FDF (N) 
 
7. Een vraagje uit de roddelpers: met wie vormde Ben Crabbé 
jarenlang een koppel?  
 Geena Lisa (D)   Sabine De Vos (I) 
 Andrea Croonenberghs (B) Jo De Poorter (E) 
 
8. Wat is de kerkelijke naam van de huidige paus?  
 Benedictus II (G)  Benedictus XI (S) 
 Benedictus VI (L)  Benedictus XVI (E) 
 
9. Wie is anno 2007 geen lid van de rockgroep Metallica? 
 Kirk Hammett (N)  Cliff Burton (R) 
 Lars Ulrich (T)   James Hetfield (D) 
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10. Hoeveel kinderen zullen op kerstavond 2007 samen met papa 
Filip en mama Mathilde bij de kerstboom zingen? 
 2 (A)     4 (E) 
 3 (G)     Ze hebben geen kerstboom (M) 
 
11. Onder welke naam is Paul David Hewson beter gekend? 
 David Bowie (G)   Paul Severs (I) 
 Sting (A)    Bono (E) 
 
12. Waar gaat het Wereldkampioenschap voetbal in 2010 door? 
 Argentinië (L)   Zuid-Afrika (N) 
 Engeland (E)   Oostenrijk en Zwitserland (M) 
  
1 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Vind je het 12-letterwoord, stuur het dan ten laatste op 11 januari 
2008 door naar schavotje@lombrosiana.be (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 
winnaar uit de lijst van deelnemers selecteert.  
 
Prijs in december: Deze keer geven we 1 groot kerstcadeau weg, 
namelijk een set van 3 compacte gezelschapsspellen, ter waarde van €50! 
 
 
Winnaars november (oplossing: Azerbeidzjan) 
 

 
Mercedes Reubens  

2e Bachelor 

 
Christophe Vandeviver 

2e Bachelor 

 
Liesbet Noë 

Master 
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Passie voor poëzie 
 
 
Hallo poëzieliefhebbers,  
Deze maand geven we het dichterlijke woord aan iemand van onze 
Criminologische collega-studenten. November bracht voor deze kerel 
inderdaad de nodige romantiek wat heeft geleid tot een zeer verleidelijk 
gedicht. Maak het even stil voor het poëtische talent van Tim Roose 
(student 2e bachelor).  
 

 
De verleiding 

 
zij stond daar voor mij  

en daar was ze ook gebleven  
als ik gewoon niet  

aan de verleiding had toegegeven  
 

zachtjes ging haar kraagje open  
haar blonde kleurtje maakte haar onweerstaanbaar  
ze stond daar open en bloot en wachtte geduldig  

met slechts één beweging greep ik haar  
 

ze liet zich gewillig begaan  
enkel de uiting van mijn genot was te horen  

het ging vlotjes naar binnen  
ik weet het zeker, wij zijn voor elkaar geboren  

 
het blijft niet bij één keer  
dat kan ik je wel zeggen  
je wil gewoon steeds meer  
het is moeilijk uit te leggen  

 
nu is het gebeurd  

zij heeft het pleit gewonnen  
nu ben ik platzak en emotioneel  

was ik er maar nooit aan begonnen  
 

nu heb ik echt spijt  
hoewel ik er toen van genoot  
ik heb een hoge tol betaald  

maar de verleiding was te groot  
 

ik waarschuw je  
bezint eer je begint  
blijf er gewoon af  

van die verleidelijke pint   
  

 
Tot in februari!  
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In samenwerking met… 
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