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Woord vooraf 
 
 
Beste criminologen en aanverwanten 
 
De kop is eraf, het academiejaar komt op kruissnelheid. De motoren 
lopen stilaan warm, nieuwe vriendschappen worden gesmeed, het 
cursusmateriaal werd aangekocht en iedereen is merkbaar actiever, 
sympathieker en mooier dan ooit teruggekeerd uit de zomervakantie.  
 
Voor de eerstejaars onder ons zit de eerste maand aan onze universiteit 
er al op. De één vond snel de weg naar de kroeg, de ander snoof snel de 
geur van dikke handboeken op. Tot welke categorie ze ook behoren, ik 
ben ervan overtuigd dat elke eerstejaarsstudent de overgang uit het 
humaniora goed verteerd heeft en klaar is om er op alle vlakken stevig 
tegenaan te gaan! De tweede- en derdejaars en de Masterstudenten 
zochten hun vrienden en hun vertrouwd plaatsje in het auditorium 
opnieuw op en merkten dat de gezellige vertrouwde omgeving niet 
veranderd was. Criminologie studeren blijft toch een aangenaam en 
sfeervol gebeuren.  
 
Voor de studentenvereniging Lombrosiana was oktober een belangrijke 
maand. Zou het nieuwe praesidium bekwaam zijn? Zouden de activiteiten 
succes oogsten? Zouden de nieuwelingen zich goed integreren tussen de 
vaste waarden? Met veel plezier durf ik antwoorden: ja, ja en ja!  
 
Lombrosiana is het jaar zeer goed van start gegaan. Op de introductiedag 
werd kennis gemaakt met vele eerstejaarsstudenten, de openingsfuif was 
een voltreffer en op de cocktailavond werden de grenzen verlegd.  
 
Natuurlijk trek ik de lijn van het Schavotje door in november. Ook nu bied 
ik jullie interessante weetjes, informatie uit de onderzoeksgroepen, 
speelse spelletjes en een interview met een criminoloog aan. Bovendien 
licht ik een tipje van de (onterecht) beangstigende ‘doopsluier’ op. 
Verder maak je deze maand kans op een DVD! Waag dus zeker je 
kans op de win-win-win-pagina en breid je DVD-collectie uit!  
 
Vragen, opmerkingen, suggesties en ander commentaar blijven uiteraard 
welkom en dit kan vanaf nu op het NIEUWE (!) e-mailadres: 
schavotje@lombrosiana.be. 
 
Veel lees- en puzzelplezier! 
 
 
Pieterjan 
scriptor Lombrosiana 
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Praeses dixit 
 
 
Beste studenten, 
 
Ik ben fier en ik zeg dat met plezier luidop. In de vorige editie van het 
Schavotje had ik jullie een klaargestoomd praesidium beloofd. ‘De juiste 
mensen op de juiste plaats’, omschreef ik het toen. Niemand, en ikzelf 
nog in het minst, kan mij ondertussen nog ongelijk geven wat dat betreft.  
 
Mede door de nakende Lustrumweek, naar aanleiding van het 50-jarige 
bestaan van Lombrosiana, is onze webmaster ook de laatste hand aan het 
leggen aan onze gloednieuwe website. Ik kan jullie alvast meedelen dat 
het een eer zal zijn voor de FK-server (die toekijkt op de websites van 
alle Gentse studentenverenigingen) om een dergelijke website op hun lijst 
te kunnen plaatsen! Bereid jullie maar al voor op deze lancering. 
 
Wat de eerstejaarsstudenten onder ons betreft hebben we met z’n allen al 
mogen ondervinden dat er heel wat onder hen de weg gevonden hebben 
naar Lombrosiana. En terecht! Ik ben trots om te mogen zeggen dat er 
heel wat ‘groentjes’ willen en ook zullen bijdragen tot de mooie sfeer die 
we bij onze studentenvereniging hebben kunnen opbouwen.  
 
Alle voorgaande activiteiten waren één voor één een succes van formaat! 
De voordoop was een aangename aangelegenheid waarbij enkele 
‘foetussen’ hun brein lieten borrelen van inspiratie bij de traditionele 
opdrachten. De initiatiecantus was een feest van jewelste. Heel wat 
studenten hebben er de wondere wereld van het studentenleven ontdekt. 
Naar het einde van de cantus toe kwam de feeststemming er helemaal in. 
Het eindigde dan ook in één plezierige chaos. Zo hoort het.  
 
Ook de komende activiteiten zien er opnieuw veelbelovend uit. We 
wachten reikhalzend en vol spanning af hoeveel mensen dit jaar de stap 
zullen durven zetten om zich te laten dopen… 
 
Graag tot heel binnenkort! 
 
Jullie praeses, 
 
 
Tom 
praeses Lombrosiana 
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Watskeburt? 
 
 
Met de start van het academiejaar werden ook nieuwe feestjes op touw 
gezet. En dat het feestjaar van Lombrosiana een goede start heeft 
genomen, getuigt het grote succes van de openingsfuif, de cocktailnight 
en de initiatiecantus. 
 
Openingsfuif Lombrosiana krijgt een ‘Uninvited guest’ 
 
Op 4 oktober was het zover: 
de kick-off van het feestjaar! 
En dat het een stevige kick-off 
werd, zullen velen samen met 
mij beamen. Voor vele 
voetbalsupporters onder ons 
begon de avond echter in 
mineur: Club Brugge en 
Standard werden Europees 
uitgeschakeld. Op groot 
scherm zagen de vroege 
aanwezigen hoe Club Brugge 
ten onder ging. Tot groot jolijt 
van (de zeldzame) anderen, 
kon Anderlecht zich die avond wel kwalificeren. De ingrediënten waren 
dus aanwezig voor een geslaagd feestje: ofwel wou je het verdriet 
verdrinken (zoals Michiel en Kristof), ofwel wou je de kwalificatie 
beklinken (zoals Hade en Wouter). 
 
Het feestje begon rustig met een 20-tal eerste bach’ers die als eerste de 
Twieoo (gratis!) binnentraden. Enkele praesidiumleden, waaronder Sara 
en Joke, trokken meteen hun dansschoenen aan en zochten snel de 
eerstejaars en de dansvloer op. Rond 22.30u stroomden de party animals 

binnen. Eerstejaars, 
tweedejaars, derdejaars, 
masters en oud-gekenden 
kwamen massaal binnen-
gestormd. In geen tijd 
stond de zaal gezellig vol! 
De DJ zette een tandje bij 
en alsof dat nog niet 
genoeg was, gooide het 
praesidium nog wat olie 
op het vuur met een gratis 
vat!  
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Dat we ook graag oud-studenten terug zien, staat vast. Groot was ons 
plezier dan ook toen David Neys, één van de partycrashers uit het Jim-
programma ‘Uninvited’ (en ook gekend door het interview in het 
voorgaande Schavotje), onze fuif kwam bezoeken. Gratis raakte hij niet 
binnen, al deed hij er ook de moeite niet voor, sympathiek als hij is voor 
Lombrosiana. Fijn volk dus en dat inspireerde enkele meisjes (lees: Evy 
en Mercedes) om een praatje te slaan met hem. Hij beloofde zelfs dat hij 
nog vaker zou komen dit jaar. 
 
Het praesidium was enorm blij met de grote opkomst, zeker ook uit het 
eerste bachelorjaar, en hoopt dat de basis gelegd is voor de vele feestjes 
die nog zullen volgen!  
 
 
Lombrosiana Cocktailnight was weer een gezellig succes 

 
Een jaarlijkse topper is 
ongetwijfeld onze cocktail-
avond. Gezellig samen 
goedkope cocktails drinken in 
een mooi ingekleed decor. 
Ook dit jaar was het een 
uitgelezen moment om 
elkaar nog wat beter te leren 
kennen. De cocktails gingen 
vlot naar binnen bij de vele 
aanwezigen. Omdat 
verkleedpartijen vele mensen 
afschrikt had het praesidium besloten dit jaar geen specifiek thema op te 
leggen. Dit bracht grote ontgoocheling mee bij de ene student, enorme 
opluchting bij de andere. Smaken verschillen, ook bij studenten.  
 
Vier verschillende cocktails moesten elke student op hun wenken 
bedienen. Jaarlijks levert de cocktailavond enkele misselijke mensen op, 
en het was dit jaar niet anders. Gelukkig voor onze vrienden van Pane & 

Vino Café bestond deze bende 
slechts uit een kleine groep 
jongelingen. De anderen wisten 
zich kostelijk te amuseren door 
een niet ongewaagd danspasje te 
zetten. Dat ene danspasje mag 
letterlijk opgenomen worden, 
want het echte dansen zat er niet 
in. Daarvoor stond de muziek ook 
niet hard genoeg, maar een week 
na de openingsfuif was er ook 
nog geen nood aan een vervolg.  
 



 8 

Buiten de ‘zeer vertrouwde’ en ondertussen ‘stilaan vertrouwde nieuwe’ 
gezichten zien we elk jaar ook steeds nieuwe verschijningen op de 
cocktailavond. Het doet plezier om te zien hoe snel deze mensen zich bij 
de groep toevoegden. Aangezien de cocktailnight een rustige avond 
geworden was, zochten de meesten reeds vroeg op de avond/nacht de 
weg naar de Overpoort op. Rond 4 uur kon Pane & Vino Café dan ook hun 
deuren sluiten. De volgende cocktailnight zal plaats vinden in de Pere 
Total. Mensen die dan stevig willen feesten, zullen dan gegarandeerd aan 
hun trekken komen.  
 

(Tekst cocktailnight: Tom De Ketelaere) 

 
 
Voordoop en initiatiecantus trekken veel ‘foetussen’ aan 
 
De voordoop en aansluitend de initiatiecantus zouden al een beetje 
duidelijk maken hoeveel nieuwe ‘schachten’ we dit jaar zullen mogen 
verwelkomen in Lombrosiana. Zowel voor het praesidium als voor de 
‘groentjes’ was het dus spannend afwachten hoeveel mensen er zouden 

opdagen. Vanaf 17.45u zakten de eerste 
nieuwsgierigen al af naar de Kouter. 
Daar werden ze door schachtentemmer 
Ulrike ontvangen met een cijfer op hun 
voorhoofd. Vanaf nu waren ze een 
nummertje en dat nummertje zou hen 
aan elkaar verbinden. Beetje bij beetje 
vonden meer nieuwelingen de weg naar 
de Kouter. Iets na 18u hadden zich dan 
ook 33 ‘foetussen’ aangemeld. Het 
praesidium keurde hen één voor één en 
zag dat het goed was! 

 
De eerste opdracht bestond erin om de stad in te trekken en zich te 
verkleden. Jongens moesten veranderen in meisjes en vice versa. Voor 
bepaalde jongens ging hun kinderdroom in vervulling, dat merkte je aan 
de glunderende oogjes van velen. Jens en Jansen zouden ongelooflijk 
lekkere dingen zijn als zij een vrouw waren geweest. De mannen kwamen 
terug in rokjes en topjes, de 
vrouwen kleedden zich losjes met 
short, t-shirt en pet. De sfeer was 
meteen gezet! 
 
Voor hun tweede opdracht 
moesten ze opnieuw de stad in 
om 26 voorwerpen te zoeken. 
Voor elke letter van het alfabet 
moesten ze een voorwerp halen 
die ze op straat hadden 
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gevonden. Eén bende kwam terug met een grote container en een 
verkeerspaal. Anderen hadden ergens hout gevonden of kwamen met een 
potje yoghurt terug. De ‘containerboys’ wonnen uiteindelijk de wedstrijd. 

 
De laatste opdracht was meteen ook de 
meest gewaagde. Nu zouden we zien wie 
een grote mond heeft en wie iets durft. 
Met de gevonden voorwerpen moest elke 
groep een toneelstukje opvoeren. Hoe 
pikanter de scène, hoe meer punten 
uiteraard. Zo vettig zijn we wel natuurlijk! 
Opnieuw gingen de ‘containerboys’ met de 
winst lopen. Wat zij wisten te doen met 
een kegel, een paraplu en een 
verkeerspaal, is ongelooflijk! Ongelooflijk 
vettig zelfs! Maar goed, we hadden een 

duidelijke winnaar en zij werden door de schachtentemmer getrakteerd 
op een fris glaasje jenever.  
 
De groep, praesidium en groentjes, zakte massaal af naar de Pere Total 
waar de eerste cantus van het jaar, de initiatiecantus, geprogrammeerd 
stond. Met zijn allen kropen we gezellig in het zoldertje van het café. De 
praeses deed zijn job voorbeeldig en de sfeer zat er meteen goed in. Het 
bier vloeide rijkelijk (sommigen hielden het echter bij cola) en de 
opdrachten/straffen zorgden voor de nodige animo.  
 
Afsluiten doe ik graag met de woorden van een nieuwe Lombrosiaan, 
‘foetusje Axel’: “Damn, dit was echt cool. Ik heb mij supergoed 
geamuseerd. Wees maar zeker dat ik terug kom voor de doop!” 
 
Dit doet ons nu eens deugd zie… 
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Bibberen op de Student Kick-Off 
 
Het weer zat helemaal niet mee tijdens de Kick-Off van het academiejaar. 
De barbecue viel bijna letterlijk in het water en de toeschouwers zochten 
elkaar ’s middags op om zich aan elkaar te verwarmen (voor sommigen 
ging dit gepaard met een Ricard in de hand). Toch weerhield het enkelen, 
met onze praeses Tom op kop, niet om een stevig feestje te bouwen op 
de tonen van Eddy Wally. Chadia zweefde moedig door het luchtruim via 
de deathride.  
 
Aangezien dit niet echt als een activiteit van Lombrosiana kan gezien 
worden, zal ik hier ook verder niet veel over zeggen. Het enige wat ik 
jullie niet wil onthouden, zijn een tweetal sfeerfoto’s van op het terrein.  
 
 
Tinne en Davy zoals je hen nog nooit zag… 
 
 

             
 
 
 
 
Meer foto’s van de activiteiten van Lombrosiana vind je binnenkort op de 
nieuwe website op www.lombrosiana.be. 
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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 de komende maand om de 
oren zullen slaan! 
 
 
Di 06/11 Doop 

 ° Twieoo (Overpoortstraat) 
° Start om 17u stipt 
° Deelname: €2 

 
Di 06/11 Doopcantus (aansluitend op de doop) 
 ° Twieoo (Overpoortstraat) 

° Vanaf 21u (enkel gedoopten) 
° ‘Vers gedoopt’: gratis / Anderen: €10 

 
 

Van maandag 12/11 tot vrijdag 16/11: 

LUSTRUMWEEK! 
 
 
Ma 12/11  Aperitief  
 ° Pane & Vino Café (Savaanstraat) 

° Vanaf 12u 
° Eigen rekening 

 
Ma 12/11  Pizza & Pasta 
 ° Pane & Vino Restaurant (hoek Savaanstraat) 

° Vanaf 13u 
° Eigen rekening 

 
Ma 12/11  Receptie ‘50 jaar Lombrosiana’ 
 ° Professorenzaal (Universiteitsstraat) 

° Vanaf 19u 
° Uitnodiging volgt 

 
Ma 12/11  Lombrosiana Clubavond 
 ° Pane & Vino Café (Savaanstraat) 

° Vanaf 21u (gratis toegang) 
° Met gratis vat! 
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Di 13/11 Dagdisco 

 ° Pere Total (Overpoortstraat) 
° Vanaf 14u (gratis toegang) 
° Met gratis vat! 

 
Di 13/11 Karaoke 

 ° Karaokebar (Stalhof) 
° Vanaf 21u (gratis toegang) 

 
 
Wo 14/11 ‘Lombro fietst’ 

 ° Afspraak in Pane & Vino Café (Savaanstraat) 
° Start om 11u stipt 
° 40km doorheen randgemeentes van Gent 
° Deelname: €3 (broodjes worden voorzien) 

 
Wo 14/11 Lustrumcantus 

 ° Pere Total (Overpoortstraat) 
° Vanaf 21u 
° Toegang: €10 (enkel gedoopten) 

 
 
Do 15/11 Pooltornooi 

 ° Pane & Vino Café (Savaanstraat) 
° Vanaf 20u  
° Inschrijvingen via forum (max. 32 deelnemers) 
° Deelname: €2 

 
Do 15/11 Spelletjesavond 

 ° Pane & Vino Café (Savaanstraat) 
° Vanaf 20u (gratis toegang) 
° Ruime keuze aan gezelschapsspelen 

 
 
Vr 16/11 Cake-buffet 

 ° Pane & Vino Café (Savaanstraat) 
° Vanaf 11u 
° Gratis cake voor de aanwezigen 

 

EINDE LUSTRUMWEEK! 
 
 
Di 20/11 Message Party 

 ° Pere Total (Overpoortstraat) 
° Vanaf 22u (gratis toegang) 
° Met gratis vat! 
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Ma 26/11 Cultuuruitstap: bezoek brouwerij Dubuisson 

 ° Afspraak aan station Gent St.-Pieters 
° Vanaf 11u 
° Gratis toegang mits bon uit de Guido Gids 
° Trein en bus: eigen kosten 

 
Updates en last-minute wijzigingen vind je steeds op onze website 
www.lombrosiana.be. 
 

 
Lombrosiana presents… 

Lombro’s  2nd RocknightLombro’s  2nd RocknightLombro’s  2nd RocknightLombro’s  2nd Rocknight    
 

Ben je een criminologiestudent en speel je in een band? Wil je die band 
wel eens voorstellen aan je medestudenten? Stuur dan een mail naar 
info@lombrosiana.be met je naam, studiejaar, naam van de band, prijs 
en eventueel enkele demo’s. Misschien staan jullie dan op donderdag 6 
maart 2008 exclusief op het podium van de Frontline (Overpoortstraat). 
 

Got what it takes to rock? 
 

 
 

 



 14 

Een tipje van de doopsluier 
 
 
Bij de gedachte aan het woordje ‘doop’ komen bij velen onmiddellijk 
gruwelbeelden naar boven. Anderen zullen zeggen dat het een belachelijk 
gedoe is. Niets is echter minder waar! Gedoopt worden is iets wat iedere 
student een keer zou moeten beleefd hebben. Als gedoopte geef je blijk 
van een echte student te zijn!  
 
 
FILES 
 
Datum: dinsdag 6 november 2007 
Plaats van afspraak: Twieoo (Overpoortstraat) 
Tijdstip van afspraak: 17u 
Start van doopcantus: 21u (aansluitend op de doop) 
 
 
WAAROM? 

 
Velen zullen zeggen dat de voordelen niet opwegen tegen die ene avond 
afzien. Vraag het maar aan alle gedoopten, ze ondervinden niets dan 
voordelen aan het jaartje als schacht en de jaren erna.  
 
Het eerste en het beste voordeel is toch wel dat je kunt deelnemen aan 
de cantussen, dit niet alleen bij ons aller Lombrosiana, maar bij elke 
studentenkring die je lief is.  
 
Als je je laat dopen, leer je bovendien enorm veel mensen kennen en zo 
wordt je studententijd ongetwijfeld een memorabele tijd. Je beleeft zotte 
tijden en maakt vrienden voor het leven!  
 
Er gaan vele geruchten de ronde over wat studentendopen wel betekenen 
en inhouden. Vele van die dingen zijn zwaar overdreven en Lombrosiana 
maakt het er een erezaak van dat het gaat om plezier maken en niet om 
decadente vernederende praktijken.  
 
Berg je twijfels op en onderga de meest besproken activiteit die je als 
student echt gedaan moet hebben!  
 
 
PETER- EN METERSCHAP 

 
Elke student die zich laat dopen, zal een peter of een meter krijgen in zijn 
of haar eerste jaar in Lombrosiana. Je peter of meter zal ervoor zorgen 
dat je zeker niets tekort komt en dat je het heel erg naar je zin hebt, 
maar alleen als je ook af en toe een wederdienst stelt uiteraard.  
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Na de doop worden de nieuwelingen verkocht per opbod en worden zo 
voor een jaar lang het lievelingetje van hun peter of meter!  
 
 
WAT IS HET ZEKER NIET? 
 
Absoluut uit den boze bij Lombrosiana (in tegenstelling tot sommige 
andere studentenverenigingen) zijn: naakt en het eten van bedorven 
voedsel. Daar hebben jullie geen plezier aan, wij ook niet (alhoewel dat 
naakt toch plezant kan zijn). Maar dus geen reden tot paniek: als we een 
bloot lichaam willen zien, kijken we wel naar ons lief of naar onszelf. 
 
 
HOE BEREID IK ME VOOR? 
 
Dat je tijdens de doop vuil zal worden, staat vast. Daarom laat je best je 
proper kostuum of kleedje thuis in de kast hangen. Haal de lelijkste t-
shirt en broek uit je kleerkast want de kans is groot dat het de laatste 
keer zal zijn dat je die hebt aangedaan. Tenzij je in het normale leven 
graag kleren blijft dragen, die stinken. Kijk ook naar het weer op die dag. 
Kom niet in short en t-shirt als het regent. Zorg er zelf voor dat het voor 
jou ook fun blijft! 
 
 
DE DOOP IN DE MEDIA 
 
Onlangs kwamen de studenten in een slecht daglicht. Velen keurden het 
doopgebeuren af. Onderstaand artikel verscheen in De Gentenaar: 
 
 
 
 

Zwijnerij bij dopen wordt strafbaar 
'Dooppolitie' legt ontgroeningen Gentse studenten aan banden  

GENT - Levende vissen drinken, gehannes met dierenbloed en 
varkenskoppen, naaktloperij... met studentendopen liep het de voorbije 

jaren soms de spuigaten uit. Wie dat in Gent vanaf dit jaar nog doet, 
riskeert echter zelfs van de universiteit te vliegen.  

'Het merendeel van de studentendopen loopt perfect georganiseerd en blijft 
binnen de lijntjes', zegt voorzitter Thijs Verbeurgt van het FaculteitenKonvent, 
de koepel van 25Gentse studentenverenigingen. 'Maar we merkten de voorbije 
jaren dat er toch nog altijd cowboys rondlopen die het met de regels niet al te 
nauw nemen. Probleem is dat die enkelingen de goeie naam van alle studenten 
en studentenverenigingen besmeuren - en we torsen al onterecht een slechte 
reputatie met ons mee.' 
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Er was nochtans aan de Gentse universiteit al een 'doopcharter' dat vastlegde 
wat er wél en niet kon. Maar ondanks dat charter, dat de studentenverenigingen 
al een paar keer met enige poeha ondertekenden, liep het vorig jaar nog een 
paar keer mis. Na één specifiek incident, waarbij studenten levende visjes in de 
mond moesten nemen, diende dierenrechtenorganisatie Gaia zelfs klacht in. 
Maar ook de Gentse rector vond het welletjes. Paul Van Cauwenberge eiste vorig 
jaar dat er een heus doopreglement zou komen. 
 
'Met het charter waren inderdaad wat problemen', geeft Thijs Verbeurgt toe. 'Het 
was te vaag, de afspraken werden nauwelijks gecontroleerd en vooral: er 
bestonden geen sancties voor wie over de schreef ging.' Daar komt dit jaar 
verandering in: volgende week ondertekenen de studentenorganisaties een echt 
doopreglement. 'Da's een stuk preciezer', zegt Verbeurgt. 'Zo staat er expliciet 
in dat er geen slachtafval mag worden gebruikt, noch kadavers, bloed of 
levende gewervelde dieren. Ook alle mogelijk schadelijke chemische stoffen 
zijn uit den boze.' Voorts stipuleert het reglement nog dat schachtenpap niet 
mag gemaakt zijn van vervallen ingrediënten, dat naaktloperij uit den boze is 
en dat horecazaken alleen na duidelijke afspraak geconfronteerd kunnen worden 
met vuileschachtengeur. 
 
Daarnaast moeten alle verenigingen die een doop willen organiseren, op 
voorhand een uitgewerkt draaiboek maken. Op basis van dat draaiboek komen 
er controles bij alle dopen, zegt Verbeurgt, door een soort van 'dooppolitie'. 
'We hebben een ploeg van zes controleurs. Als die merken dat de kringen 
ondanks alles over de schreef gaan, zullen ze een verslag opmaken. Voor de 
kringen betekent dat dat ze hun subsidies kunnen kwijtraken. Als ze bovendien 
voor materiële schade zorgen, zullen ze ook de rekening gepresenteerd krijgen. 
In sommige gevallen hebben de kringen zich niks te verwijten maar zijn het de 
individuele studenten die in de fout gaan. Ook die blijven niet langer ongestraft. 
We zullen hun naam dan doorspelen aan de tuchtcommissie van de universiteit, 
waarin proffen én studenten zitten. Die kan dan sancties treffen. In extreme 
gevallen kunnen ze zo'n student zelfs van de universiteit verwijderen. Maar 
goed, dan gaat het om extreme gevallen. Eigenlijk hoop ik dat we dit reglement 
en de sancties nooit daadwerkelijk zullen moeten gebruiken.' 

 
 
BRON: DAMS, T. (05/10/2007) ‘Zwijnerij bij dopen wordt strafbaar’ in De 
Gentenaar [WWW]. http://www.gentenaar.be/Article/Detail.aspx?article 
ID=C11I8ACN [08/10/07]. 
 
 
 

 
 
 
 

Do you dare? 
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De peters en meters van Lombrosiana 
 
 
De peters en meters liggen na aan het hart bij elk lid van Lombrosiana. 

Zonder hun steun en enthousiaste inbreng zou de studentenvereniging 
niet zijn wat ze nu is. Daarom geven we in het Schavotje ook het woord 

aan hen. De Pere Total (Overpoortstraat 17) bijt de spits af.  
 
 
 
GOODMORNING LOMBROSIANA ! 
 
Gegroet verse eerste bach’ers en doorgewinterde veteranen! Welkom in 
de bruisende studentenstad Gent, en vooral in de Overpoort, waar je 
meer pittazaken vindt dan in heel Turkije. Na een veel te korte en vooral 
veel te natte zomer staan we weer aan het begin van een superdelux 
‘Pere Total-jaar’. 
 
Wie de Pere nog niet kent, zie hier: 
een gezellig en swingend danscafé, 
met als enige intentie elke dag een 
vet feestje te bouwen. En wie gaat 
daarvoor zorgen? Allereerst is er 
onze Godfather Herrik, een kerel 
die gewapend met de tap in de 
hand de belangrijke taken van 
cafébaas en sinds 1994 ook die van 
peter van Lombrosiana combineert. 
Deze wonderbaarlijke man tapt 
met zwier 5 pintjes en mixt 3 
cocktails tegelijkertijd én geeft nog vaderlijk advies (drink er nog één, ’t 
zal beter gaan) aan wie dat nodig heeft. Bovendien is hij wereldberoemd 
(vooral in de Overpoort) voor zijn vermaarde ‘shotjes Herrik’. 
 
Maar het hart van de Pere Total loopt over van… muziek. Dus staat naast 
onze peter zijn onovertroffen vrouwke DJ Meter An, die elke avond de 
pannen van het dak speelt. Met muziek voor elk wat wils (zolang het 
maar Sean Paul of Anouk is), houd je je beter vast aan de bretellen van 
de bh van uw buurvrouw, want we geven er steeds weer een lap op! Wij 
laten ons in deze zware taak bijstaan door een uitgelezen crew, 
bestaande uit Ilya, Koen, Timo, Filip en Mara, die het nodige zullen doen 
om het vrouwelijk cliënteel te charmeren. 
 
Nu je ons helemaal kent, nodigen we jullie uit om een feestje te 
b(r)ouwen, dat start in oktober en pas eindigt in juli! 
 
Meter An 
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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).  
 

Eén gevangene op de drie gebruikt drugs in de cel. Dat blijkt uit een 

recent onderzoek bij 900 gedetineerden. Meestal gaat het om 
cannabisgebruik maar bij sommigen gaat het ook over harddrugs. Sven 
Todts van de Dienst voor Gezondheidszorg Gevangenissen vindt het niet 
verwonderlijk dat er zoveel gevangenen drugs gebruiken: “De 
gevangenis is een plaats waar zich de belangrijkste risicogroepen 
bevinden. Bovendien is het niet eenvoudig om controles te houden.”  
 

Tijdens een huiszoeking bij een 43-jarige man uit Oosterzele heeft de 

politie een heel arsenaal wapens ontdekt. Het gaat om 41 wapens 
waaronder sportwapens, jachtwapens, geweren, handvuurwapens, 
geluiddempers, vuurwerkpijlen en zelfs 2 granaten. De politie was de man 
op het spoor gekomen na een echtelijke twist. De man werd dronken 
aangetroffen in zijn auto en had een vuurwapen in zijn bezit.  
 

Op het strand tussen Oostende en Bredene is een babylijkje ontdekt. 

Wandelaars vonden het lichaam van een jongetje aan de vloedlijn. De 
baby zou al 48 uur dood geweest zijn en niet ouder dan 4 of 5 dagen. Van 
de moeder is nog steeds geen spoor. Het is nog onduidelijk wat er precies 
gebeurd is.  
 

In Aalst zijn de uitbaters van een Aziatisch restaurant op de 

Gentsesteenweg aangehouden op verdenking van mensenhandel en 
drugshandel. Er zijn ook aanwijzingen voor kinderarbeid. De politie 
trof vier illegalen aan die in het restaurant werkten. Er werden ook 500 
XTC-pillen ontdekt in het pand. Daarnaast vond men ook aanwijzingen 
dat jongeren van 13 en 14 jaar in het restaurant zouden werken. De 
politieactie verliep niet zonder slag of stoot. Enkele kwade klanten van het 
restaurant raakten slaags met de agenten. Ze konden het niet 
appreciëren dat de politie de huiszoeking had gepland op een 
zaterdagavond. Onder andere de aanwezige onderzoeksrechter deelde in 
de klappen.  
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Lombro Sportief 
 
 
Mij hoor je helemaal niets slechts zeggen aan het ‘op kot zitten’. Het is 
gemakkelijk, leerrijk en uiteraard zelfontwikkeld! Maar de sportievelingen 
onder ons zullen het ermee eens zijn dat het jammer is dat je tijdens de 
week de trainingen van je favoriete sportclub moet missen, tenzij je de 
moed opbrengt om heen en weer te reizen voor een avond (chapeau, dan 
moet je wel erg goed zijn in je discipline).  
 
Om het sportieve aspect van het studeren niet te verwaarlozen heeft 
Lombrosiana zich ook dit jaar met meerdere sportploegen ingeschreven 
voor de diverse sportcompetities. Lombrosiana wordt dit jaar 
vertegenwoordigd in 4 sportcompetities (heren voetbal, heren mini-
voetbal, vrouwen minivoetbal en vrouwen volleybal). Daarnaast strijden 
we ook in meerdere disciplines tijdens het IFT-tornooi (heren voetbal, 
vrouwen volleybal, gemengd basketbal, gemengd zwemmen, gemengd 
tafeltennis en gemengd veldlopen). 
 
 

 
In oktober vond al een eerste voetbalwedstrijd plaats. De 
voetballers van Lombrosiana namen het in een 
vriendschappelijke wedstrijd op tegen Politeia. Het verslag 
lees je uiteraard als eerste hier! 
 

Lombrosiana – Politeia : 2–2 (strafschoppen: 3–4)   

 
Op maandag 15 oktober 2007 trokken de voetballers een eerste keer hun 
kousen op om de rood-witte kleuren van Lombrosiana te verdedigen 
tijdens een oefenwedstrijd. De tegenstander was Politeia, op papier een 
sterke tegenstander. Niet minder dan 21 spelers kwamen opdagen, wat 
de mogelijkheid gaf om iedereen de nodige speelminuten te geven. De 
match had vooral tot doel om elkaar (zowel vriendschappelijk als sportief) 
te leren kennen en om te bouwen aan een typeploeg.  
 
Tijdens het openingskwartier werd duidelijk dat Lombrosiana dit jaar een 
grote stap vooruit heeft gezet. Het speelde aantrekkelijk voetbal en we 
waren beter dan Politeia. We zagen vlotte combinaties, heerlijke passes 
en gezond agressieve tackles. Tom bewees opnieuw dat hij goed zijn 
mannetje kan staan tussen de palen. Davy is gegroeid in zijn rol als 
rechtsachter, Kenny is achterin opnieuw het ijzeren slot op de deur, 
Pieterjan liep zijn rechterflank op en af, Nick creëerde centraal de ruimte 
met zijn korte bewegingen en Stef veroverde de linkerflank. De 
kwaliteiten van deze spelers kenden we natuurlijk nog van vorig jaar.  
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Daarnaast stonden er ook 5 nieuwe voetballers op het veld. Samet is een 
grote aanwinst voor de verdediging en zorgde met zijn rushes vaak voor 
onrust bij Politeia. Jansen hield op linksachter alles goed dicht en gaf 
nauwelijks kansen weg aan zijn tegenstander. Wesley V.C. speelde zich 
vaak vrij centraal naast Nick en zorgde voor de toevoer naar de 
aanvallers. Voorin toonden Bart en Wesley V. dat ze snel en doelgericht 
kunnen spelen. Kortom, de nieuwe mensen die op het plein stonden, 
zullen nog van betekenis zijn dit jaar. 
 
Het spel ging in de eerste helft goed op en neer. Kansen waren er langs 
beide zijden, al waren de kansen voor Lombrosiana gevaarlijker. Na 10 
minuten spelen stak Pieterjan de bal door tot bij Bart, die aflegde tot bij 
Stef. Stef kon schieten en verschalkte zo de doelman: 1-0.  
 
Nadien kregen Bart en Stef nog 2 goede kansen maar ze konden jammer 
genoeg niet scoren. We gingen rusten met 1-0. 
 
In de tweede helft stond een volledig nieuwe ploeg op het veld (Tom bleef 
in het doel staan). Enkel Kristof en Niels hadden vorig jaar al gevoetbald 
met Lombrosiana, dus was het vooral afwachten wat de nieuwe spelers 
zouden presteren.  
 
Simon speelde op rechtsachter een goede helft maar werd niet zo vaak 
aan het werk gezet aangezien het spel zich meestal centraal afspeelde. 
Mattias moest de zware taak van Kenny overnemen en deed dit zeker niet 
onaardig. Thomas zorgde voor de nodige afweer. Stefaan moest op 
linksachter veel gaten toelopen en hield dat goed vol. Kristof nam de 
rechterflank voor zijn rekening en Ken de linkerflank. Centraal moesten 
Niels en Stijn voor de nodige rust zorgen. Voorin stond een sterk duo met 
de pijlsnelle Yannick en Jens.  
 
Lombrosiana hield goed stand tegen een drukkend Politeia en kwam er af 
en toe uit via de snelle loopacties van Yannick. Na een 10-tal minuten 
scoorde Lombrosiana opnieuw. Jens maakte een actie in het 
strafschopgebied en knalde de bal naast de doelman: 2-0. 
 
Na de tweede goal speelde Lombrosiana iets te angstig en werd het terug 
gedrukt door Politeia met de nodige kansen tot gevolg. Maar telkens 
stond een beresterke Tom in de weg die steeds opnieuw elke bal uit het 
doel ranselde! Bijna werd het zelfs 3-0 toen Yannick kon uithalen maar de 
bal raakte de paal.  
 
De aanvalsgolf van Politeia kon echter niet blijven duren en 10 minuten 
voor tijd scoorde Politeia de aansluitingstreffer: 2-1. Politeia bleef duwen 
en kreeg uiteindelijk een onterechte strafschop. Gelegenheids-
scheidsrechter Kenny kreeg er nadien de nodige slaag voor. Tom zat in de 
goede hoek maar kon de bal net niet genoeg wegduwen: 2-2. Het was nu 
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pompen of verzuipen voor Lombrosiana en bijna verzopen we, maar Tom 
hield ons opnieuw meerdere keren recht.  
 
Kenny floot af en de strafschoppen zouden beslissen over winst of verlies. 
Yannick, Stijn, Jens, Niels en Thomas trapten maar het geluk stond niet 
aan onze kant. Politeia won met 3-4 in de strafschoppen. 
 
We onthouden dat er veel potentieel zit in beide ploegen en dat we met 
deze brede kern ver kunnen komen in de bekerwedstrijden! 
 
Proficiat aan de spelers!  
 
Daarnaast willen de spelers ook de massaal opgekomen supporters 
bedanken voor hun steun. Spelen voor publiek is zoveel aangenamer, 
zeker als je zo aangemoedigd wordt. Zelfs de wave ging tijdens de 
tweede helft door het publiek! Meer van dat!  
 
Kern 1e helft: Tom, Davy, Kenny, Samet, Jansen, Pieterjan, Nick, Wesley 
V.C., Stef, Bart en Wesley V. 

 
Kern 2e helft: Tom, Simon, Stefaan, Matthias, Thomas, Kristof, Niels, 

Stijn, Ken, Yannick en Jens.  

 
 
 

 
Ook het volleybalseizoen ging in oktober al van start. Op 
maandag 22 oktober trokken de dames de zaal in voor enkele 
competitiewedstrijden. 
 

De meisjes van Lombrosiana deden hun uiterste best tegen VLK, VBK en 
Farma, maar ze waren spijtig genoeg niet opgewassen tegen de 
professionaliteit van de tegenpartijen. Lotte, Kim, Joke, Julie, Sara B., 
Sara L., Ulrike en Hadewich hebben in tegenstelling tot hun tegenstanders 
vooral een avond zonder druk en vol plezier gehad. Had Lombrosiana ook 
over wat sterke professionals kunnen beschikken, dan waren ze 
ongetwijfeld verder geraakt, maar dan hadden ze hun buikspieren wellicht 
niet zo hard getraind met het vele lachen.  
 
Uitslagen: Lombrosiana – VLK: 7-25 en 6-25. 
  Lombrosiana – Farma: 12-25 en 10-25. 
  Lombrosiana – VBK: 8-25 en 9-25. 
 
Een dikke proficiat aan onze meisjes voor hun inzet!  
 

(Tekst volleybal: Joke Bauwens en Ulrike Geerts) 
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SPORTKALENDER NOVEMBER 

 
 
 DAMES MINIVOETBAL 

 
 Ma 19/11 (19.55u): Lombrosiana - Geografica 
 
 HEREN MINIVOETBAL  
 
 Ma 26/11 (19.00u): Lombrosiana 2 - VTK 
 Ma 26/11 (19.50u): Lombrosiana 1 – VEK 3 / VLK 2 
 

 
 
 
 
 
Slotwoordje van de sportpraesessen 

 
We zijn blij dat we zoveel reacties hebben gekregen om de rood-witte 
kleuren van Lombrosiana te verdedigen. Maar ook de minder 
sportievelingen (lees: zij die ook wel graag eens uit hun kot komen) zijn 
meer dan welkom om te 
supporteren bij een wedstrijd. 
Nadien zakken de sportploegen en 
de supporters namelijk steeds af 
naar een café om de wedstrijd te 
bespreken bij pot en pint (en om 
zich te amuseren natuurlijk). 
 
Tot gauw!  
 
Tom, Joke en Maarten 
sportpraesessen Lombrosiana 

 
 
 
 
 

Uitgebreide verslagen van de sportwedstrijden van Lombrosiana op het 
IFT-tornooi (maandag 29 oktober) verschijnen in de volgende editie van 

het Schavotje… 
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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 het NIEUWE e-mailadres schavotje@lombrosiana.be. 
Jullie scriptor garandeert (indien gewenst) de anonimiteit, uiteraard…  
 
 
De boodschappen van deze maand: 
 

 

 

 

 

 
 

 

Het praesidium 

Op 20 november verjaart onze cursusmeesteres Alessandra. Bij deze 
wensen we haar een schitterende 20e verjaardag toe! 

P. 

Coone, merci voor je inspiratie zo midden in de nacht! Rock on! ;-) 

Foute gokker 

Niels, je hebt nog steeds die bak tegoed van me. Waar en wanneer? 

Dimi 

Greets en nen dikke knuff aan een sweeet embryo’ke/schachtje dat 
ergens ’n hartje op heeft gezet (jij weet wel waar ;-)). You rock girl ☺. 
XxX 

DJ Meter An (Pere Total) 

Een dikke pluim voor Joke en Sara, 2 stoere Lombrosiana-vrouwen die 
dapper genoeg waren om na de openingsfuif nog de Pere Total af te 
sluiten ook! We stonden hen bij met shotjes en vangnetten rond hun 
barkrukken. Maar euh, heeft iemand hen sindsdien nog gezien? 
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Research Center 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek is van alle jaren. Dat er in de criminologische 
sector tal van wetenschappelijke onderzoeken verricht worden, zal je 
wellicht niet verbazen. Maar wist je dat de professoren uit criminologie tot 
de top van ons land en ver daarbuiten behoren op het vlak van 
criminologisch onderzoek? Naast de onderwijsactiviteiten verrichten de 
diverse onderzoeksgroepen van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie 
onderzoek op verschillende terreinen. Daarom staan we in deze jaargang 
van het Schavotje stil bij de onderzoeksverrichtingen van onze eigen 
geliefde professoren. In ‘Research Center’ zal je nieuws over de 
onderzoeksgroepen vinden en wordt er bijzondere aandacht geschonken 
aan bepaalde interessante onderzoeken, indien mogelijk gekoppeld aan 
een link naar het onderzoeksrapport of naar publicaties in de media.  
 
In deze editie nemen we een onderzoek van het ISD, Instituut voor 
Sociaal Drugsonderzoek, onder de loep. Hierbij dank ik Prof. Dr. Tom 
Decorte voor zijn medewerking. Alle informatie kan je ook nalezen op de 
website van het ISD (www.law.ugent.be/crim/ISD) en in het boek 
‘Cannabisteelt in Vlaanderen. Patronen en motieven van 748 telers’ 
(Decorte en Tuteleers).  
 

********** 
 

Cannabisteelt in Vlaanderen  
     

Prof. Dr. Tom Decorte & Pascal Tuteleers 
 
INLEIDING 
 
Door de Ministeriële Omzendbrief van 16 
mei 2003 wordt het bezit van maximum 
drie gram cannabis en het bezit van één 
(vrouwelijke) plant als bezit voor 
persoonlijk gebruik beschouwd. Toch 
dient er in deze context op gewezen dat 
één cannabisplant zonder enig probleem 
meer dan drie gram cannabis levert.  
 
Deze omzendbrief en het voorafgaand 
parlementaire debat over de 'nieuwe 
drugwet', net zoals de talrijke bevragingen van scholieren, zorgden er 
voor dat er in allerhande media en in het publieke debat aan 
cannabisgebruik ruim aandacht werd besteed. Cannabisgebruik is een 
ruimer verspreid fenomeen dan voorheen gedacht en een aanzienlijk deel 
van de bevolking, niet in het minst jongeren, neemt een meer tolerante 
houding aan ten aanzien van cannabisgebruik. 
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PROBLEEMSTELLING 
 
In de internationale literatuur is nogal wat onderzoek terug te vinden dat 
zich toespitst op de productie, de handel en de distributie van illegale 
drugs. Daarnaast bestaat in Nederland ondertussen een lange traditie van 
onderzoek naar de (sector van de) coffeeshops en hun rol in de distributie 
van cannabis. Het wetenschappelijk onderzoek naar de kleinschalige teelt 
van cannabis is echter bijzonder schaars. Over de aard en de rol van de 
thuisteelt van cannabis in het proces van cannabisdistributie in 
Vlaanderen (en België) is bijzonder weinig geweten.  
 
De meeste informatie die we hebben is afkomstig van de 
mediaberichtgeving, die vaak zeer beperkt is en weinig informatief over 
de kwekers zelf. Ze doet bovendien vermoeden dat het aantal 
cannabisplantages in ons land en ook in Vlaanderen de laatste vijf jaar 
opvallend gestegen is. Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de 
trends die in de media worden gesuggereerd, te bevestigen, te 
ontkrachten of waar nodig te nuanceren. Verder kan het onderzoek 
inzicht bieden in een aantal kenmerken van de lokale cannabismarkt.  
Het is niet ondenkbaar dat terwijl de repressieve inspanningen om het 
cannabisaanbod elders (bijvoorbeeld in Nederland) te doen verminderen, 
gaandeweg aanleiding geven tot een groeiende markt van thuisteelt van 
cannabis in Vlaanderen.  
 
Bovendien kan worden nagegaan of en in welke mate er een verband is 
tussen het opstarten en onderhouden van thuisteelt en het persoonlijke 
cannabisgebruik van mensen, wat vanuit het gezondheidsperspectief een 

aantal interessante inzichten met 
betrekking tot preventie van 
(problematisch) cannabisgebruik kan 
opleveren.  
 
Ook met het oog op het ontwikkelen 
van de juiste repressieve strategieën 
zijn inzichten in de cannabismarkt 
onontbeerlijk. Verkeerde repressieve 
strategieën zouden mogelijks langzaam 
maar zeker de kleine, niet-
gewelddadige kwekers uit de markt 
kunnen verdrijven en doen vervangen 
door meer verticaal georganiseerde, 
professionele (en criminele) telers. 

 
 
ONDERZOEKSVRAGEN 

 
1. Wat kunnen we afleiden uit een inhoudelijke analyse van de 
mediaberichtgeving van de laatste (vijftien) jaren in de Vlaamse kranten 
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over de lokale cannabisteelt? Welk type van gegevens kan uit deze 
mediaberichtgeving worden gedistilleerd? Welke zijn de belangrijkste 
informatiebronnen? En, ten slotte, hoe kan het vertoog over de lokale 
cannabisteelt in de media worden getypeerd? 
 
2. Welke types van cannabiskwekers zijn 
in België actief? Gaat het om grote en/of 
kleine producenten? Hoe organiseren zij 
de thuisteelt van cannabis? Hoe zien hun 
‘kweekpatronen’ eruit? Welke zijn hun 
belangrijkste drijfveren en hoe ervaren zij 
het gevoerde beleid? Wat gebeurt er met 
hun cannabisproductie? 
 
De onderzoekers hopen met de 
bevindingen uit deze studie het wetenschappelijke en maatschappelijke 
debat over de (onbedoelde en bedoelde) effecten van het beleid ten 
aanzien van de cannabismarkt te verrijken en te verdiepen (Decorte en 
Tuteleers, 2007).  
 
 
DESIGN 

 
1. Analyse van de berichtgeving in zeven Vlaamse kranten van 1992 tot 
2005. 
 
2. Face-to-face interviews met 89 cannabiskwekers, die de onderzoekers 
via zogenaamde privileged acces interviewers en volgens een 
sneeuwbalmethode rekruteerden. 
 
3. Anonieme internetenquête, die 659 bruikbare vragenlijsten opleverde. 
(Decorte en Tuteleers, 2007) 
 
 
ONDERZOEKSPERIODE 
 
1 april 2005 – 30 september 2006 
 
 
EEN TOELICHTING DOOR PROFESSOR DECORTE  
 
Schavotje: Waarom heb je dit onderzoek verricht? Was er vraag 
naar vanuit bepaalde instanties?  

Professor Decorte: De oorspronkelijke aanzet was de vaststelling dat er 
gedurende de laatste jaren heel veel over dit thema werd geschreven in 
de pers en dan vooral over de grote cannabisplantages die in Vlaanderen 
opdoken. Die artikelen suggereren dat het fenomeen steeds toeneemt, 
dat er steeds meer professionaliteit mee gepaard gaat, dat het allemaal 
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zeer inventief in mekaar gestoken is, dat het telkens om een groot aantal 
planten gaat enzovoort. Dat discours begon toch op te vallen.  
Als ik een verhaal in de media volg, heb ik nogal vaak de reflex om mij af 
te vragen of datgene wat ik lees, ook inderdaad de volledige werkelijkheid 
is. Is de werkelijkheid niet complexer dan datgene wat in de media 
verschijnt? Als criminologen weten wij dat die berichten vaak gebaseerd 
zijn op datgene wat de politie vaststelt en we weten ook dat zij natuurlijk 
niet alles vaststellen. Daarom is het vaak gekleurde berichtgeving.  
 
Schavotje: Dus u voerde dit onderzoek niet uit in opdracht van 
een bepaalde instantie?  
Professor Decorte: Neen, we hebben daar ook nooit geld voor gekregen 
maar ik doe nogal vaak onderzoek dat voor de beleidsmakers niet 
prioritair is, maar waarbij ik persoonlijk wel bepaalde tekortkomingen 
ervaar in de wetenschappelijke kennis. De cannabisteelt is enorm weinig 
onderzocht, dat merk je als je de literatuur naleest. Bovendien stelde ik 
vast dat als er al onderzoek naar gedaan was, dat het meestal gebaseerd 
was op politiegegevens. Dus dat gaat dan meestal over de zware jongens 
binnen die sector, vaak ook in georganiseerd verband, dus ook dat is 
duidelijk gekleurd.  
 
Schavotje: Dan zie je dus de kleinere telers over het hoofd. 

Professor Decorte: Ja, inderdaad. Bovendien voeren we binnen het ISD 
nogal vaak onderzoek uit met een verborgen populatie, hidden 

populations, de mensen die niet te vinden zijn via de politie- en 
justitiegegevens. Daarnaast vind ik het ook heel erg belangrijk dat de 
politici, als beleidsmakers, een beleid uitstippelen waarbij ze goed 
nadenken over de effecten van die strategieën op het volledige fenomeen. 
Je mag je niet beperken tot de gevolgen die de strategieën zullen hebben 
op de grotere zaken, de grootschalige teelt dus.  
 
Schavotje: Was het moeilijk om respondenten te vinden voor dit 

onderzoek? 
Professor Decorte: Neen. Dat is ook weer een steeds terugkerende 
vaststelling in het onderzoek dat wij binnen het ISD doen. Veel mensen 
denken dat het moeilijk is om die hidden populations te bereiken, maar 
wij stellen vast dat het vaak gemakkelijker is dan we zelf denken. Als je 
genoeg tijd investeert in het winnen van vertrouwen en de anonimiteit 
kunt garanderen, dan lukt dat eigenlijk wel relatief gemakkelijk. Voor dit 
onderzoek hebben we 89 mensen persoonlijk geïnterviewd maar ook daar 
hadden we het gevoel dat we er veel meer zouden kunnen bevraagd 
hebben, als we over meer tijd en een groter budget hadden kunnen 
beschikken. Dan zouden we er misschien ook in geslaagd zijn om heel 
grote kwekers te bereiken want op het einde voelden we wel dat we een 
aantal interessante contacten kregen met mensen die toch een 500-tal 
planten bezitten. Dat is toch al een behoorlijke hoeveelheid.  
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Schavotje: In de kranten staat dat uw onderzoek aantoont dat er 
15.000 telers zijn in Vlaanderen. Hoe kunt u zoiets besluiten als u 

maar informatie hebt over 748 telers? 
Professor Decorte: Kijk, als criminoloog weet je eigenlijk nooit hoe groot 
je totale populatie is. Je kan nooit precies weten hoeveel dieven of 
verkrachters er in België rondlopen bijvoorbeeld. Dat is hetzelfde verhaal 
met telers. Niemand weet dat, ook wij niet. Dus zullen het altijd 
schattingen blijven, eigenlijk is het ‘nattevingerwerk’. Als je ervan uit gaat 
dat er zoveel regelmatige cannabisgebruikers zijn in België op basis van 
een aantal enquêtes en je gaat ervan uit dat die regelmatige gebruikers 
minstens zoveel cannabis kweken, dan kun je die getallen met elkaar in 
verband brengen en zo tot schattingen komen en zo kwamen wij ook tot 
de conclusie dat er waarschijnlijk tussen de 10.000 en 15.000 zullen zijn. 
Maar ik heb er ook bewust bijgezet dat het om ‘nattevingerwerk’ gaat. De 
pers pikt dat er dan uit als dé bevinding van het onderzoek, terwijl ons 
onderzoek eigenlijk meer toespitste op het hoe en het waarom van het 
kweken. Maar daar heeft de pers veel minder aandacht aan besteed. Voor 
hen is het een goede kop hé: “15.000 kwekers in België”.  
 
Schavotje: Verdient dat nu eigenlijk wel goed, zo’n onderzoek 
voeren, of verliest u daaraan? 

Professor Decorte: (lacht) Ik verlies daar alleen maar aan. Dit is een 
onderzoek dat we helemaal ‘tussen de plooien’ hebben gedaan. Daar is 
dus geen geld voor, daar is geen onderzoeker voor betaald, daar is geen 
werkingsbudget voor. Waar betaal ik dat dan mee? Met mijn 
dienstkrediet. Dat is die paar honderd euro die ik per jaar krijg met mijn 
onderwijsbelasting. Elke professor krijgt dat en kan daarmee boeken 
aankopen of een gastprofessor uitnodigen bijvoorbeeld. Ik gebruik een 
deel van dat geld om zelf een onderzoek op te zetten. De overheid zal 
nooit om een onderzoek over cannabisteelt vragen, zij zien dat niet als 
prioritair. Zij hebben een lijst met thema’s waarvan zij vinden dat er 
onderzoek moet worden naar verricht. Cannabisteelt staat daar niet bij en 
moest dat ooit zo zijn, zou dat zeker over de grootschalige teelt gaan. Ik 
vind het dan mijn taak om als kritisch onderzoeker onderzoek te doen 
vanuit een eigen probleemstelling.  
Ik heb dit onderzoek kunnen realiseren dankzij heel wat vrijwilligers. Ik 
beschikte over een netwerk van vrijwillige interviewers waaronder ook de 
medeauteur Pascal Tuteleers. Ik kreeg veel hulp van Peter Van Damme, 
de informaticus van de universiteit die de internetenquête heeft 
opgesteld. Ik had ook verschillende onderzoeksstagiairs bij het ISD, 
waaronder Sophie Van der Cruyssen en Robert Timmers, die nu in hun 
Masterjaar zitten. Ik heb ook oud-studenten ingeschakeld die de voorbije 
jaren rond dat thema hebben gewerkt bij hun thesis. Ik heb er uiteraard 
ook zelf veel avonden en weekends ingestoken om dat af te werken. Ik 
ben bijvoorbeeld zelf gaan flyeren op de zomerfestivals. Als je het 
dankwoord van het boek leest, zal je wel zien wie er allemaal bijna op 
vrijwillige basis aan heeft meegewerkt. Dat is niet zo leuk hoor om dat 
vaak zo te moeten doen, maar ik beschouw het als een taak van een 
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onderzoeker om dat soort fundamenteel onderzoek te verrichten, met of 
zonder budget. 
 
Schavotje: U pleit voor legalisering van cannabis. Dat is een 

gewaagde uitspraak. Ervaart u veel tegenwind door een dergelijke 
uitspraak?  

Professor Decorte: Natuurlijk ervaar ik daar veel tegenwind maar het 
probleem is dat je eigenlijk weinig kans krijgt om de achterliggende 
argumenten en de wetenschappelijke onderbouw van die stelling haarfijn 
uit te leggen. Kranten koppen dat graag, televisie-uitzendingen zetten dat 
graag in de verf maar voor de echte inhoud van het debat bestaat er veel 
te weinig ruimte. Ik merk ook dat veel mensen, ook uit de eigen sector, 
niet bereid zijn om daarover te debatteren. Dat stoort mij eigenlijk wel. Ik 
vind het helemaal niet erg als je niet akkoord gaat met mijn stelling maar 
je moet op zijn minst het inhoudelijke debat durven aangaan. Met 
farmacologen, toxicologen en forensisch pathologen is het bijna 
onmogelijk discussiëren want zij zien enkel datgene wat zij zien in hun 
laboratoria of op hun operatietafels. Dat is ook een deel van de realiteit, 
ik sluit daar zeker mijn ogen niet voor. Ik ben bereid om bij hen op 
bezoek te gaan en het wetenschappelijke debat aan te gaan maar ik merk 
dat die bereidheid bij anderen vaak ver weg is. Gelukkig zijn goede 
criminologen interdisciplinair ingesteld. Wij worden getraind om te kijken 
wat er in de verschillende disciplines gebeurt. Het is eigenlijk pas dan dat 
het wetenschappelijk interessant wordt.  
Maar ik krijg inderdaad veel tegenwind. Men schildert mij af als de 
drugsprofeet, de drugsprofessor en de libertaire denker maar ik stel vaak 
vast dat de mensen niet eens weten op welke empirische argumenten 
mijn voorstellen gebaseerd zijn. En een aantal onderzoekers staan net 
iets te dicht bij de beleidsmakers om nog echt kritisch te zijn. Maar ik 
schep plezier in wat ik doe, ik geef het nog lang niet op.  
 
Schavotje: Heb je thuis ook je eigen 

cannabisplantje staan? 
Professor Decorte: Neen (vastberaden). Maar 
ik moet toegeven, door er heel veel over te 
lezen, word je natuurlijk wel nieuwsgierig. 
Maar goed, ik kan mij dat ook niet 
permitteren hé. Men zou mij nog meer als de 
clown kunnen afschilderen (lacht). Dus neen, 
ik heb dat niet staan. Maar het is wel een 
mooi plantje hé.  
 
 
PUBLICATIE: DECORTE, T. en TUTELEERS, P., 
Cannabisteelt in Vlaanderen. Patronen en 

motieven van 748 telers. Leuven, Acco, 
2007, 286p.  
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Het leven zoals het wordt: Criminologen 
 
 
De meesten onder ons kijken reikhalzend uit naar de dag waarop ze het 
diploma van Criminologie officieel in handen zullen hebben. Als dit niet 
het geval is, moet je dringend eens nadenken wat je hier eigenlijk komt 
doen.  
 
Ooit komt dus de dag waarop je afscheid moet nemen van deze opleiding, 
waarop je andere oorden moet opzoeken, waarop je je in het volwassen 
leventje moet gooien. Er zijn ongetwijfeld velen onder jullie die nog niet 
weten waar ze later willen/kunnen terecht komen met hun diploma van 
Criminologie.  
 
Daarom geven we in het Schavotje maandelijks het woord aan een in 
Gent afgestudeerde criminolo(o)g(e). We besteden hierbij aandacht aan 
de huidige werksituatie en de studeerervaringen in Gent. Misschien 
kunnen we hier en daar wel een gouden raad krijgen van onze 
respectabele voorgangers.  
 
Deze maand laten we hoofdcommissaris Steven De Smet aan het woord. 
Steven De Smet, 50 jaar en wonende te Drongen, is woordvoerder van 
Politiezone Gent en neemt daarnaast nog tal van andere taken op zich. 
Van het leven op het politiebureau tot in La Rocca, van voetbal-
hooliganisme tot Flikkendag. Maak kennis met Steven De Smet… 
 
Schavotje: Je bent bij het grote publiek 

vooral bekend als woordvoerder van de 

Gentse politie, maar kan je ons eens 
zeggen wat nu precies je functie is binnen 

het Gentse politiekorps? 
Steven: ‘Officieel’ is mijn functie Directeur-
Manager Externe Relaties. Ik sta dus aan het 
hoofd van een afdeling binnen de Politiezone 
Gent die, sinds 2001, instaat voor de Public 
Relations van het korps en daarbinnen ben ik 
dan ook de woordvoerder van dit korps.  
 
Schavotje: Als ik even de bezetting van de 
Directie Externe Relaties bekijk, valt het 

mij meteen op dat het merendeel van de 
medewerkers uit vrouwen bestaat. Zie je 

graag vrouwen of steekt daar een andere 

bedoeling achter? 
Steven: Ik werk inderdaad zeer graag met vrouwen maar het waren ook 
wel de vrouwen die bij de selectie het meest geschikt waren voor de 
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plaatsen binnen mijn directie hoor (lacht). Goed, ik krijg er misschien een 
imago door maar daar speel ik graag in mee. 
 
Schavotje: Maar dit is toch ongetwijfeld bevorderlijk voor het 

imago van de politie. Zo maak je meteen komaf met de 
machocultuur die vroeger binnen het politiewezen heerste.  

Steven: Ik heb inderdaad veel dingen willen doorbreken, waaronder de 
machocultuur. We hebben begin jaren ’90 binnen het Gentse politiekorps 
een enorme crisis gekend. Het grote schandaal rond vrouwenhandel had 
de Gentse politie enorm in diskrediet gebracht. Toen ik in die periode 
werd gevraagd om mee te werken aan de ‘wederopstanding’ van het 

korps, kreeg ik als opdracht om aan het 
imago van het korps te werken.  
Eén van mijn eerste verwezenlijkingen 
was de fietsbrigade ‘De Draken’ in Gent, 
maar ook het doorbreken van de toen 
heersende machocultuur was een 
uitdaging. Het aanwerven van burgers en 
dan specifiek vrouwen heeft daaraan 
natuurlijk flink geholpen. In de directie 
Externe Relaties zit er nu geen enkele 
geüniformeerde medewerker. Ik vind dat 
mensen die de politionele opleiding 
genoten hebben, moeten zorgen voor het 
blauw op de straat.  
 

Schavotje: Om woordvoerder te zijn, moet je verbaal sterk staan. 
Waar heb je die communicatieve vaardigheden opgedaan? 

Steven: Thuis, denk ik. Ik genoot een open opvoeding. Alles was 
bespreekbaar. Alles kon en mocht, maar ik moest het wel altijd uitleggen. 
Als ik iets wou, moest ik het altijd verdedigen en verantwoorden. We 
hadden het ook niet zo breed thuis. We leefden met vier kinderen en om 
dan iets te verkrijgen, moest ik toen al verbaal mijn mannetje staan. Ook 
als je bijvoorbeeld als kind op school zag dat een vriendje elke maand in 
nieuwe kledij verscheen en jij kreeg die zaken niet, dan moest je dat ook 
altijd verbaal compenseren. Ik denk dus wel dat ik dat in die tijd al heb 
aangeleerd.  
 
Schavotje: De gemiddelde Vlaming vindt het geweldig als ze eens 

toevallig op televisie komen. Dat is dan hun zogezegde ‘moment 
de gloire’. Jij verschijnt vaak op televisie. Raak je daar gewoon 

aan? Kun je jezelf nog zien op het scherm? 
Steven: Kijk, ik kom enkel op televisie in het kader van mijn job. Dat wil 
ik toch duidelijk maken. Ik heb al enorm veel verzoeken gehad om deel te 
nemen aan allerlei televisiespelletjes, zoals ‘Stanley’s route’ bijvoorbeeld, 
en ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel graag zou aan deelnemen, maar 
dan enkel voor het spel op zich. Daar is de camera er voor mij dus te veel 
aan. Ik heb altijd alle spelletjesprogramma’s geweigerd. Ik heb ook nog 



 32 

nooit zelf een journalist 
gebeld om uit mijn initiatief 
een interview te geven. Je 
krijgt vlug het etiket dat je 
mediageil bent maar ik 
denk dat dit vooral met 
jaloezie te maken heeft. 
Het is wel juist dat je na 
een tijd een bekende kop, 
zo heet dat dan, krijgt. 
Maar goed, ik draag dat 
mee, dit is nu eenmaal 
eigen aan de job. Ik doe mijn job heel graag, zeker als ik zie dat er 
effectief resultaten behaald worden. Maar dat heeft ook wel gevolgen in 
mijn persoonlijk leven. Ik moet op zaterdag bijvoorbeeld niet samen met 
mijn vrouw een rustige wandeling komen maken in het centrum van de 
stad. Ik zet geen tien stappen of ik krijg een nieuwe vraag voorgeschoteld 
van voorbijgangers die me herkennen. Maar kijk, dat neem ik er graag 
bij.  
 
Schavotje: Heb je nog zenuwen als je voor de camera moet 

verschijnen? 

Steven: Het is misschien vreemd om te zeggen, maar ik heb nooit 
zenuwen gehad. Mijn opa heeft mij vroeger duidelijk gemaakt dat elke 
persoon in feite gelijk is. Praat ik nu tegen een wereldster of tegen een 
landloper, ik zie die personen eigenlijk als gelijken. De koning gaat net als 
ons ook naar het toilet, weet je. Zolang je dat voor ogen houdt, zijn 
zenuwen eigenlijk nergens voor nodig. Ik spreek graag, zelfs voor een 
groot publiek. Als ik voor de camera moet spreken, staat daar uiteindelijk 
maar één persoon voor mij. Dus zenuwen? Nee, in geen geval.  
 
Schavotje: Was het een jongensdroom om bij de politie te 

werken? 
Steven: Nee, absoluut niet. Ik was van plan om regent Lichamelijke 
Opvoeding, sportleraar dus, te worden. Ik was ook bij de eersten die 
afstudeerden aan de sporthumaniora in Wemmel. In die tijd was het 
echter zeer moeilijk om aan werk te geraken en daarom brak ik mijn 
studies af en nam ik in december 1977 deel aan examens bij de 
toenmalige Gentse stadspolitie. 
Op 1 september 1978 begon ik aan de politieschool maar vertrok toch 
met een enorme ambitie: ik wou het maken bij de politie. Het was snel 
mijn ambitie om er iets te kunnen verwezenlijken. In 1982 legde ik de 
eed af als officier, adjunct-commissaris, zo heette dat dan.  
Na een tijdje werden de ‘spelregels’ inzake de loopbaanplanning 
gewijzigd. Om commissaris te worden in een grootstad moest je namelijk 
beschikken over een diploma van niveau A, een universitair diploma dus, 
en op die manier ben ik dan gestart met mijn criminologische studies in 
Gent.  
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Schavotje: Heb je dan nog nooit spijt gehad dat je nu geen 
sportleraar bent maar je dagen doorbrengt in een politie-uniform? 

Steven: Nee, integendeel! Ik heb nu nog veel contact met oud-
leerkrachten en medestudenten en ik merk nu via hen dat mijn karakter 
en een job als leraar niet zo goed zouden samengaan. Ik heb ook les 
gegeven aan de politieschool en ik begrijp nu dat mijn huidige job veel 
beter bij mij past dan het leraarschap. Les geven is voor mij iets te 
monotoon. 
 
Schavotje: Je bent nu hoofdcommissaris in een grote politiezone. 
Heb je nog ambities? 

Steven: Volgend jaar gaat onze korpschef met pensioen en we zien dan 
wel hoe de kaarten hier geschud worden. Ik heb mijn ideeën en als ik 
daartoe de kans zou krijgen, wil ik die verwezenlijken. Maar ik zal er 
zeker niet voor over lijken gaan. No way! Ik wil absoluut geen strijd. Ik 
neem aan dat er misschien wel betere of sterkere kandidaten zijn, maar 
kijk, ik wil het gewoon proberen. Het is ook enkel Gent die mijn interesse 
draagt, ik ambieer dus zeker geen andere politiezone’s.  
 
Schavotje: Dus een hoge functie binnen de Federale Politie zou je 
bijvoorbeeld afslaan? 

Steven: Zeker en vast! Ik heb al aanbiedingen gehad, zowel vanuit de 
privé-sfeer als vanuit andere korpsen. Ik ben wel fier op het feit dat die 
aanbiedingen er zijn, maar ik denk dat iedereen wel weet dat ik een 
geboren en getogen Gentenaar ben, dat ik me hier echt verschrikkelijk 
goed voel en dat mijn stad steeds een onderdeel uitmaakt van mijn werk.  
 
Schavotje: Naast woordvoerder van het Gentse politiekorps ben je 

ook de drijvende kracht achter Flikkendag, die jaarlijks doorgaat 
in Gent. Kun je voor de enkelingen die Flikkendag niet kennen, in 

drie regels omschrijven wat Flikkendag is?  
Steven: Ik heb er zelfs geen drie zinnen voor nodig hoor. Ik kan het in 
een paar woorden zeggen: het is dé dag van de hulp- en 

veiligheidsdiensten (legt heel sterk de nadruk 
op ‘de’), ooit gegroeid vanuit een 
opendeurdag. In 1998 organiseerde ik de 
‘Kinderpolitie-droomdag’. Door de 
televisiereeks ‘Flikken’ en een reeks 
opportuniteiten die ik aangegrepen heb, zijn 
we dan overgestapt naar de naam 
‘Flikkendag’. Negen jaar verder is dit 
gebeuren uitgegroeid tot een superdag waar 
tienduizenden bezoekers op afkomen. Alle 
hulp- en veiligheidsdiensten zijn dan samen 
te bewonderen in de Gentse binnenstad. Ik 
denk wel dat dit iets unieks is.  
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Schavotje: Hoe kwam je dan tot het idee om in 1998 dergelijke 
opendeurdag te organiseren? 

Steven: Wel, zoals ik eerder zei, kwamen we hier uit een enorme crisis 
door die affaire met de vrouwenhandel. Ik kreeg de taak om het imago 
van het korps te herstellen. Eén van de middelen hiertoe was mijn idee 
om een opendeurdag te organiseren om zo ons korps bekend te laten 
worden voor de bewoners van de Stad Gent. Daarnaast werd er ook een 
‘politieshop’ ontwikkeld, waar de mensen gadgets kunnen kopen van de 
politie. Die idee deed ik op in New York, waar ik zag dat de NYPD ook 
allerhande gadgets verkocht.  
 
Schavotje: Je hebt ook meegewerkt aan de ontwikkeling van de 
televisieserie Flikken. Hoe ging dat in zijn werk? 

Steven: Erwin Provoost, destijds producer van ‘Windkracht 10’ had de 
idee om een reeks te maken over de spoorwegpolitie. Dat zou ‘Tracks’ 
gaan heten. Hij wou enkele afleveringen van ‘Tracks’ in Gent maken. In 
1998 nodigde hij me uit voor een overleg. Na drie uur praten 
concludeerde hij dat hij beter een serie zou maken over de politie van 
Gent. Hij had mijn boodschap dus begrepen. Ik vond de naam ‘Tracks’ 
niet erg goed en Erwin Provoost vroeg me dan hoe ik het zou noemen. 
Flikken, was mijn antwoord. Ik kreeg de reactie dat dit toch niet kon, het 
is een scheldwoord. Maar ik had het buikgevoel dat dit de kers op de taart 
zou worden waardoor wij met ons korps de donkere periode achter ons 
zouden laten en een nieuwe toekomst inslaan en kijk, we zitten 
ondertussen bijna aan de tiende jaargang. In 1999 heb ik de 
‘Kinderpolitiedroomdag’ dan onmiddellijk omgedoopt tot Flikkendag, ook 
al was er toen nog geen serie lopende.  
 
Schavotje: Heb je nooit willen meespelen in de serie? 
Steven: Ik heb één keer meegedaan in de serie. Ik zou er veel kunnen in 
verschijnen maar zoals ik eerder zei, vermijd ik het bewust. Maar na vijf 
jaar, op echt aandringen van het productiehuis, heb ik dan toch eens 
mezelf gespeeld tijdens een scène van welgeteld 13 seconden (lacht). Ik 
moest op een persconferentie de onderzoeksrechter voorstellen aan Britt, 
gespeeld door Andrea Croonenberghs.  
 
Schavotje: Ben je nu nog betrokken bij het maken van de 

afleveringen? 
Steven: Ja, ik coördineer de nodige zaken vanuit het politiekorps. Ik lees 
de scenario’s na en geef advies waar ik dat nodig acht. Ik doe dat niet 
alleen hé, dat is een netwerk van mensen. Maar ik ben er dus nog veel 
mee bezig ja.  
 
Schavotje: Flikkendag trekt nu jaarlijks 100.000 bezoekers. Hoe 
verklaar je die enorme interesse voor Flikkendag? 

Steven: De sterkte van Fikkendag is de inhoud. Je hebt het hier echt 
allemaal: informatie, demonstraties, muzikale optredens en de komst van 
de acteurs uit de televisieserie is natuurlijk de kers op de taart!  
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Schavotje: Kun je zelf wel genieten tijdens een Flikkendag? 
Steven: Zeker! Op Flikkendag zelf moet het eigenlijk allemaal al in orde 
zijn. De week ervoor is het enorm hectisch. Ik weet dan niet waar mijn 
hoofd staat. Op Flikkendag zelf loopt dat vanzelf. En je moet weten dat ik 
op Flikkendag zelf eigenlijk al bezig ben met de volgende editie. Wat kan 
er beter? Wat moeten we aanpassen? Wat vinden de bezoekers leuk? 
Maar wees gerust, ik geniet. En ik kan dat doen omdat ik het geluk heb 
dat er een enorm sterk team rond mij staat, dat ik 100% kan vertrouwen. 
Ik moet mij geen zorgen maken. Zonder hen lukt het niet hoor!  
 
Schavotje: Wat is het mooiste dat je ooit tijdens een Flikkendag 

hebt meegemaakt? 
Steven: Het mooiste van 
Flikkendag vind ik de dag erna. 
Als ik maandagochtend, na 
Flikkendag, terug naar het 
bureau rijd, zie ik aan elke 
bushalte kinderen staan die nog 
steeds geschminkt zijn, die nog 
steeds een nagemaakte 
brandwonde op hun arm 
hebben, die hun Flikkenpet nog 
op hun hoofd hebben staan. Al 
die kinderen komen straks hun 
klas binnen en het kan niet anders dat ze dan over Flikkendag en hun 
belevenissen vertellen. Dat is de mooiste idee die ik heb. Ik beleef het 
zelf niet, ik ben er niet bij in die klas, maar ik kan het me wel levendig 
voorstellen. Ik doe het voor die vele lachende gezichtjes.  
 
Schavotje: Ik heb me laten vertellen dat de serie binnenkort stopt. 

Wat ga je dan doen? 
Steven: Oei oei. Dat weet ik niet. Neem zeker van mij aan dat ik niet in 
het spreekwoordelijke zwarte gat zal vallen. Ik zal zeker tijd hebben voor 
nieuwe ideeën en om die te ontwikkelen.  
 
Schavotje: Heb je genoten van je studententijd in Gent?  

Steven: Mijn zwaarste studententijd had ik toen ik aan de sportschool 
studeerde in Wemmel. Daar heb ik enorm van genoten. Er zaten daar 
vele topsporters en bijvoorbeeld Ivo Van Damme en Miel Puttemans 
kwamen daar ook trainen met ons.  
 
Schavotje: Tijdens je criminologische studies in Gent was het 
waarschijnlijk moeilijker om nog volop van het studentenleven te 

genieten, aangezien je toen al werkte bij de politie. 
Steven: Ik was al officier, inderdaad. Die periode was verschrikkelijk 
zwaar voor mij. Alle vrije tijd offerde ik op voor mijn studies. Die 
combinatie was enorm moeilijk. Ik deed maar twee dingen: werken en 
studeren. Maar goed, ik wou het. Ik moest en zou dat diploma hebben.  
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Schavotje: Een uitbundige en feestende Gentse student ben je dus 
nooit geweest? 

Steven: Tijdens mijn studies in Wemmel heb ik het allemaal meegemaakt 
als kotstudent. Daar heb ik een wilde studententijd meegemaakt. Maar ik 
heb ook genoten van het feit dat ik hier in Gent terug tussen de jonge 
studenten zat. Ik kende al veel van wat er ons werd aangeleerd dankzij 
mijn opleiding. Voor de examens heb ik dan bijvoorbeeld ook ‘bijlessen’ 
mogen geven aan enkele medestudenten voor de gerechtelijke en 
politionele vakken.  
Kotfuiven bestonden in die tijd nog niet, maar ik heb toch ook enkele 
memorabele nachten meegemaakt hier op café hoor. Ik werd zeker niet 
uitgesloten bij die jongere studenten, integendeel.  
 
Schavotje: Ken je Lombrosiana nog? 
Steven: Ja! Ik heb er ook heel wat activiteiten meegedaan. Ik heb mij 
niet laten dopen, dat werd ons toen zelfs niet aangeboden. Maar ik weet 
nog dat ik bijvoorbeeld deelnam aan discussieavonden en dat ik ook wel 
eens stevig in de pinten vloog met de studentenvereniging. Ik heb toen 
ook de 24-urenloop meegedaan bijvoorbeeld. Ik herinner mij daar de 
heer Cnudde nog, die ook het secretariaat van de criminologie beheerde, 
een ongelooflijk lieve man die steeds klaar en ter beschikking stond van 
‘zijn’ studenten. 
 
Schavotje: Herinner je je nog enkele professoren? 

Steven: Hebberecht natuurlijk. Daar heb ik enorm veel aan gehad. Ik heb 
nog uren lang gediscussieerd met hem tijdens de lessen. Soms zaten we 
slechts met twee of drie studenten in het auditorium te debatteren en zat 
de rest er gewoon met een luisterend oor. Maar ook na de lessen hebben 
we enorm veel gepraat over criminologische thema’s. Ik vergeet nooit zijn 
woorden: “Als je morgen honger hebt en je neemt een brood, dan ben je 
een dief. Als je morgen een fuif geeft van een miljoen frank (nu dus 
25.000 euro), terwijl er buiten iemand aan je deur crepeert van de 
honger, heb je strafrechtelijk niets misdaan”. Dat zijn dingen die mij altijd 
bijgebleven zijn en die mij enorm geholpen hebben in mijn verdere 
carrière bij de politie, om te leren hoe een straf tot stand komt, hoe iets 
onwettelijks wordt enzovoort. Mijn oogkleppen zijn toen echt 
weggevallen.  
Ik deed ook mijn thesis bij Hebberecht over voetbalcriminaliteit. Daarom 
had ik ook veel contact met hem. Ik was toen veiligheidsofficier van het 
Gentse politiekorps en door de theorieën die ik bij Hebberecht leerde 
kennen, heb ik ook een heel andere kijk beginnen hebben op 
voetbalvandalisme. Ik ben mij er in gaan verdiepen. Uiteindelijk hebben 
de inzichten, die Hebberecht me heeft gegeven, geleid tot een boek. Op 
een bepaalde dag belde Karel Verleyen mij op omdat hij een fictief 
verhaal wou schrijven over jongeren die betrokken waren bij 
hooliganisme. Hij heeft mij toen enkele knepen aangeleerd en zo is er dan 
een boek gekomen over voetbalvandalisme en hooliganisme. De cover 
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van het boek hangt hier in het 
groot in mijn bureau (foto). Daar 
ben ik wel fier op.  
Daarnaast was ik een grote fan 
van Timperman, die gerechtelijke 
geneeskunde gaf. Zalig om naar 
toe te gaan. Daar heb ik geen 
enkele les van gemist. Die man is 
ondertussen met pensioen hoor. 
Piette is zijn opvolger hé. Wel, 
Piette was in die tijd assistent van 
Timperman.  
De vakken bij Carlos Van 
Peteghem waarin sporen-
onderzoek en DNA ter sprake 
kwamen, vond ik ook enorm 
interessant. Ook weer omdat ik er vanuit mijn job vaak mee in aanraking 
kwam hé.  
Ik herinner me ook nog Traest. Ik heb bij hem nog een examen afgelegd 
toen hij nog assistent was. Ik dacht dat ik het verschrikkelijk goed gedaan 
had en dat ik bijna het maximum van de punten zou halen. Ik kreeg 
slechts een 12 van hem, een nipte A dus in die tijd. Dat vergeet ik niet. 
Tom Decorte heb ik achteraf nog goed leren kennen. We hebben samen 
nog onderzoek uitgevoerd in de discotheek ‘La Rocca’ in Lier. Het was 
voor een onderzoek hoor (lacht).  
 
Schavotje: Had je een afkeer voor bepaalde vakken? 
Steven: Niet het vak maar wel de examens bij professor Ghysbrecht vond 
ik echt erg. Dat was toen een heel groot man aan de universiteit. Ik vond 
het ongelooflijk hoeveel schrik hij de studenten aanjoeg. Dat was een 
zeer bijzonder man.  
 
Schavotje: Slotvraagje, kun je de lezers van het Schavotje nog een 
gouden raad meegeven? 

Steven: Een gouden raad… (denkt na). Weet goed waar je mee bezig 
bent. En misschien zal ik nu oud klinken maar onthoud één iets: tijd 
vliegt, dus geniet ervan! Ook van jullie studentenleven!  
 
Schavotje: We doen ons best! 

 
 
 Interessante links: 
  ° Politiezone Gent: www.lokalepolitie.be/gent  
  ° Flikkendag: www.flikkendag.be  
 
 

Foto’s: Eva Reyniers en Pascal Bout 
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FFFF 
 
 
Het studentenforum onderging onlangs een enorme verandering. Een 
goede plastische chirurg zorgt voor een beter resultaat na een 
uitgevoerde facelift en ook onze webmaster is er in geslaagd om er een 
mooier en frisser resultaat van te maken.  
 
De anciens blijven nog steeds de weg vinden naar het forum en ook de 
nieuwe studenten werken zich stilaan in in dit interactieve medium met 
als gevolg dat de F*cking Foolish Forum Facts dan ook blijven bestaan. 
Wie heeft deze keer zijn zieltje bloot gelegd? Wie wil het met wie doen? 
Waar hebben jullie een hekel aan?  
 
Hou je vast voor een nieuwe portie versgebakken forumquotes. 
 
De gouden raad van Joey’s moeder als het over jongens gaat… 

Ons mama zegt altijd: “Joey, neemt er af en toe maar eens eentje mee 
naar huis. Ma schopt ze de volgende dag wel weer buiten, hé.”  
 
Voelt ‘Tine’ zich Belg of Vlaming? 

Ik ben en voel me Brugs, en that's it eigenlijk. Ik kan me best amuseren 
in andere landen of steden, maar ik ben iedere keer toch weer het meest 
content als ik de 3 torens in de verte zie opduiken, dan ben ik weer 
thuis. 
 
‘Tagu’ en zijn visie op de hedendaagse vrouw… 

Die wijven van tegenwoordig doen nu werkelijk niets meer hé, enkel nog 
zitten tokkelen op een of ander forum. Tis proper. Een goede sjoeflet op 
hun smoel, dat mag ook al niet meer, pfff. Ken uw plaats in de 
maatschappij! 
 
‘Babarrr’ houdt duidelijk niet van fotoshoots! 

Ik heb een hekel aan die fotoshoot in de Maxim van 4 sexy studentes. 
Elke zichzelf respecterende vrouw gaat niet op die manier in een 
boeksje. Belachelijk! En dat vind ik voor alle vrouwen die uit de kleren 
gaan voor weet ik veel welke fotoshoot. 
 
Nog even terug naar Joey’s moeder… Wat maakt ‘Joey’ gelukkig? 

Gisteren was ik bij mama en papa. En ze waren in de keuken aan het 
knuffelen en aan het spelen enzo! Zo hoort het te zijn na al die jaren, 
hé. 
 
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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Doop  
 
 
 

Dinsdag 6 november, Twieoo, 17u. 
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Chill out 
 
 
Woordzoeker 
 
 

R A I R A C C E B O N U 

M I E H K R U D S E S E 

O R D N A L R E H T U S 

N E N E G A R O F A L O 

T I O D I A C O H L I N 

E R T R R A S K S U S T 

S V R A R V O S R H L R 

Q U E T E L E T A A T E 

U O M L F G A W I C P M 

I N E R R E K C E B A E 

E A E U O S O R B M O L 

U M B O N G E R X R A M 

 
 
Zoek de volgende personen: 

 
BECCARIA – BECKER – BONGER – BURGESS – COHEN – DURKHEIM – 
FERRI – GAROFALO – LACASSAGNE – LEA – LEMERT – LOMBROSO – 
MANOUVRIER – MARX – MERTON – MONTESQUIEU – OHLIN – PARK – 
QUETELET – SHAW – SUTHERLAND – TARDE. 
 
 
 

De overgebleven letters vormen de namen van 2 filosofen: 
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Canary Pete (www.canarypete.be) 
 

 
 
 
Doolhof 
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Sudoku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canary Pete (www.canarypete.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 land. 

 
1. Hoeveel punten levert het ‘potten’ van de roze bal op bij 
snooker? 

 4 (B)     6 (A) 
 5 (Z)     7 (O) 
 
2. Wat is de echte naam van Willy Sommers? 

 Willy De Kruiwagen (E) Willy De Gieter (Z) 
 Willy De Schop (R)  Willy De Rakel (O) 
 
3. Wat is de postcode van Charleroi? 
 4000 (M)    6000 (E) 
 5000 (A)    7000 (T) 
 
4. Waar wonen de Freggles? 
 In een grot (R)   In een boom (U)  
 In de zee (N)   In de pels van een hond (S) 
 

5. In welke film speelde Robert De Niro niet mee? 
 The Deer Hunter (K)  Sleepers (D) 
 Goodfellas (I)   Natural Born Killers (B) 
 
6. Welke nationaliteit heeft Ban Ki-moon, huidig secretaris-

generaal van de Verenigde Naties? 
 Zuid-Koreaans (E)  Filippijns (L) 
 Vietnamees (W)   Amerikaans (A) 
 
7. Een primeur in België: onlangs kreeg je een full cd gratis bij 
aankoop van een bepaalde krant. Bij welke krant kreeg je er op 13 

oktober de cd ‘Shine’ van Sarah Bettens gratis en voor niets bij?  
 De Standaard (P)  Het Laatste Nieuws (G) 
 De Morgen (I)   Het Nieuwsblad (F) 
 
8. Hoe heet de gesloten jeugdinstelling in Mol?  
 De Tenten (M)   De Zande (N) 
 De Hutten (D)   De Slijke (K) 
 

9. Wie is ‘Ronaldo de Assis Moreira’? 

 Kaká (AC Milan) (U)  Cristiano Ronaldo (Man. United) (R) 
 Ronaldo (AC Milan) (L)  Ronaldinho (FC Barcelona) (Z) 
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10. Wie was bij de Romeinen de godin van de liefde? 
 Minerva (I)   Juno (A) 
 Venus (J)    Diana (G) 
 
11. Met welke groepsnaam werden John, Paul, George en Ringo 
wereldberoemd? 

 Rolling Stones (J)  The Beatles (A) 
 The Police (N)   Pink Floyd (I) 
 
12. In welk jaar werd België onafhankelijk? 
 1789 (E)    1867 (D) 
 1830 (N)    1945 (K) 
  
1 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Vind je het 12-letterwoord, stuur het dan ten laatste op 16 november 
door naar het NIEUWE e-mailadres 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 3 winnaars uit de lijst van deelnemers 
selecteert.  
 
Prijzen in november: DVD ‘Bowling for Columbine’ (Michael Moore), 
DVD ‘Hotel Rwanda’ (Terry George) en DVD ‘Amistad’ (Steven Spielberg). 
 
 
Winnaars oktober (oplossing: Partycrasher) 
 

 
Sabrina Janssens 
Master (Rum) 

 
Annelies Simons 
2e Bachelor (Gin) 

 
Mieke Deceuninck 

2e Bachelor (Triple Sec) 
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Passie voor poëzie 
 
 
Studeren is meer dan feesten alleen. Onze cultuurpraeses Saartje wil 

jullie dan ook graag elke maand trakteren op een portie versgebakken 
cultuur als sluitstuk van het Schavotje. Het woord is aan Saartje, een 

echte vriendin van de poëzie!  
 
 
Hallo poëzieliefhebbers,  
 
Voor deze novembereditie dacht ik bij mezelf: “Kom, laten we het niet te 
ver gaan zoeken”. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een gedicht over 
de maand november. Grote dichters zoals Herman de Coninck hebben 
hier gedichten over geschreven. Ook al staan de herfst en de kou weer 
voor de deur, toch kunnen er ook mooie dingen in terugvinden. Daarom 
verwen ik jullie deze maand met twee poëzieteksten over de maand 
november.  
 
 
 
Als eerste heb ik gekozen voor een relatief onbekende dichter. Maak even 
kennis met het talent van Clyde Watson… 

 
 

 
November comes 

 

November comes 
And November goes, 

With the last red berries  
And the first white snows. 

 
With night coming early,  
And dawn coming late,  
And ice in the bucket  
And frost by the gate. 

 
The fires burn  

And the kettles sing,  
And earth sinks to rest  

Until next spring. 
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Vervolgens geef ik hier de ruimte voor het werk van Herman de 
Coninck, één van de grootste dichters die ons land heeft gekend. 
 
 

 
November 

 
Er hangen nog twee blaren 

aan mijn esdoorn. Duizend andere zijn 
rood geworden, alvorens dood. 

Vergeten te kijken. 
 

Vergeten gelukkig te zijn. 
Nochtans had ik een tuin 

waarin een stoel, en die stoel 
had mij, en ik had een hand 

 
en die hand had een glas 

en mijn mond had meningen. 
Alles had. 

Alles had ons. 
 

 
 
Hiermee hoop ik dat jullie bestand zijn tegen het gure novemberweer die 
over ons komt. Maar bedenk toch dat er ook mooie kanten zijn aan 
november. Romantiek bijvoorbeeld… 
 
Een poëtisch novemberkusje, 
 
 
 
 
 
 
Saartje 
cultuurpraeses Lombrosiana 

 
 
 
Wil jij ook een poëtisch plaatsje in het Schavotje? Stuur dan je gedicht 
door naar het NIEUWE e-mailadres schavotje@lombrosiana.be en toon 
de lezers van het Schavotje je talent! 
 
 
 
       Tot volgende maand! 
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In samenwerking met… 
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