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Activiteiten maart-april
Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten die gepland zijn voor maart. Bij activiteiten 
met inschrijvingen geldt het principe “wie eerst komt, eerst maalt” bij activiteiten met beperkt 
aantal inschrijvingen. Meer informatie (inschrijving, omschrijving, kostprijs,..) over alle 
activiteiten is te vinden op www.lombrosiana.be.

•	 Maandag	14/03:	kroegentocht	;	Artevelde	;	19h

•	 Woensdag	16/03:	Jobbeurs	(1):	SVA	/	Securitas	/	Childfocus	/	NICC	/	Lerarenopleiding

•	 Dinsdag	22/03:	Long	drink	night	2;	Pere	Total	;	22h

•	 Donderdag	24/03	:	Beerpong	clubavond	;	Artevelde	;	20.30h

•	 Woensdag:	30/03	Jobbeurs	(2):	Publieke	diensten

•	 Donderdag	31/03:	dropping	;	Artevelde	;	19h	

•	 Dinsdag	05/04:	Debat:	De	Politieopleiding	;	Aud	C/D	Blandijn;	20h

•	 Woensdag	06/04:	Life’s	a	beach;	Artevelde	;	22h

•	 Vrijdag	08/04:	familie-vrienden-oud	leden	cantus	;	Ntb	;	20.30	h

			

						Cartoon	door	Klier.be
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Voorwoord

Dennis	Montégnies	
Scriptor	2010-2011

Beste	lezer,

Het	dagelijkse	leven	in	Gent	is	stilaan	terug	op	gang	gekomen.	De	examens	lijken	al	zo	
ver	weg	dat	we	ze	bijna	vergeten	zijn.	Zoals	altijd	bij	elke	examenperiode	zijn	er	goede	
en	slechte	resultaten,	maar	daar	hoeven	we	even	niet	meer	aan	te	denken.	De	prijzen	
zijn	verdeeld	en	het	kan	enkel	nog	beter	worden.	De	gelukkigen	onder	jullie	hebben	al	
de	eerste	Lombrosiana	ski-reis	achter	de	rug.

Er	liggen	enkele	héél	toffe	activiteiten	in	het	verschiet,	zowel	op	het	vlak	van	feestjes	
als	op	het	educatieve.	We	hebben	bijvoorbeeld	ons	galabal	op	11/03	die	zal	doorgaan	
in	de	zaal	Cocteau.	De	flyer	en	poster	zul	je	ongetwijfeld	wel	al	hebben	gezien.	Dan	is	
er	nog	een	bezoek	aan	de	Oost-Vlaamse	Politieacademie	voor	de	geïnteresseerden.,	
meer	info	volgt	daarover	nog.	Check	regelmatig	de	site	van	lombrosiana	(www.lombro-
siana.be)	voor	inschrijvingen.

We	kunnen	ook	al	verklappen	dat	op	5	april	een	debat	zal	worden	georganiseerd	door	
Lombrosiana.	We	blijven	er	nog	even	geheimzinnig	over	maar	wees	maar	zeker	dat	
elke	criminoloog	deze	avond	in	z’n	agenda	moet	vrijlaten.

Last	but	not	least,	vergeet	zeker	niet	de	site	www.lombrosiana.be	regelmatig	te	chec-
ken,	alle	komende	activiteiten	staan	erop.	En	bij	activiteiten	met	beperkte	inschrijvin-
gen	geldt	nu	eenmaal	we	eerst	komt,	eerst	maalt.

	
Dennis	Montégnies,	scriptor	2010-2011
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Praeses Dixit

Mathieu	Baert	
Praeses	2010-2011

Beste	Studenten,

Het	gaat	snel,	erg	snel,	als	je	je	amuseert	aan	de	universiteit.	De	dag	dat	mijn	eerste	
dag	als	praeses	in	ging	lijken	slechts	enkele	dagen	gepasseerd	te	zijn	en	ook	de	voor-
bije	twee	en	een	half	jaar	zijn	veel	te	snel	gegaan.	Het	is	voor	mij	nog	maar	eens	een	
teken	om	aan	te	tonen	dat	we	van	elke	dag,	 in	de	beste	tijd	van	ons	leven,	moeten	
genieten.	Uiteraard	zou	dat	in	ideale	omstandigheden	gepaard	moeten	gaan	met	een	
perfect	evenwicht	tussen	goede	resultaten	en	een	uitbundig	studentenleven.	Twee	za-
ken	die	in	mijn	ogen	absoluut	geen	tegenstellingen	hoeven	te	zijn	maar	eerder	twee	
kanten	van	eenzelfde	munt	kunnen	zijn.

Ik	hoop	daarbij	van	harte	dat	iedereen	tevreden	is	met	zijn	examenpunten	en	dat	ieder-
een	genoten	heeft	van	de	feestdagen.

Wij,	als	praesidium,	hebben	tussen	dat	feesten	en	studeren	een	poging	ondernomen	
om	een	nog	beter	en	verbazingwekkender	semester	in	elkaar	te	steken.

Vooraleer	het	tweede	semester	te	schetsen	wil	ik	eerst	eens	de	mensen	die	niet	mee-
gingen	op	skireis	gelijk	geven	dat	ze	spijt	hebben.	Naast	2	 jammerlijke	snowboard-
gewonden	was	 het	 voor	 alle	mensen	 die	meewaren	 een	 reis	 die	 voor	 altijd	 in	 hun	
geheugen	gegrift	zal	staan.	Goed	weer,	amusement,	sfeer,	 talloze	anekdotes,	 leuke	
omgeving...	alles	wat	een	skireis	moet	hebben	(om	even	de	ijzige	pistes	te	vergeten).	
Aan	de	mensen	te	horen	zal	het	volgend	jaar	een	race	worden	om	op	tijd	ingeschreven	
te	zijn.

Het	komend	semester	wordt	er	een	met	de	waarschijnlijk	grootste	activiteiten	die	Lom-
bro	ooit	had.
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Op	academisch	vlak	brengen	we	jullie	5	april	een	debat	met	de	top	van	de	academi-
sche	en	politiële	wereld,	daarover	meer	verder.	Verder	zijn	er	2	avonden	waar	we	jullie	
telkens	5	sprekers	voorschotelen	met	een	topjob	binnen	het	criminologisch	werkveld.	
Zij	zullen	de	ideale	gelegenheid	zijn	jullie	een	beter	toekomst-overzicht	te	bieden	voor	
na	je	studie.

Maar	ook	op	feestelijk	gebied	zijn	er	twee	opmerkelijke	activiteiten.	Vooreerst	ons	ga-
labal	op	11	maart	die	dit	 jaar	verwacht	wordt	een	succes	 te	zijn	en	meer	nog	onze	
allereerste	vooruitfuif	op	donderdag	28	april.

Deze	besproken	activiteiten	worden	voor	een	beetje	criminologie	geacht	op	aanwezig	
te	zijn	maar	ook	de	rest	van	ons	jaar	zal	vol	staan	van	leuke	en	verfrissende	activitei-
ten.	Gaande	van	een	goedkopere	longdrinknight	(2€!),	een	dropping	tot	de	aanwezig-
heid	van	een	cabaratier..	genoeg	dus	om	naar	uit	te	kijken.

Mijn	hoop	is	er	dan	ook	op	gevestigd	jullie	telkens	te	mogen	begroeten	en	jullie	te	laten	
genieten	van	een	zorgvuldig	uitgekozen	gamma	aan	activiteiten.

Studentikoze	groeten,

Een	trotse	Praeses,

Mathieu	Baert
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Activiteiten: witness reports

Politiebezoek

Nog	voor	de	examens,	op	17	november,	heeft	lombrosiana	een	bezoek	georganiseerd	
aan	de	politiezone	Gent,	meer	bepaald	in	het	Algemeen	Politiecentrum	Gent.	Er	snel	
bij	zijn	was	de	boodschap,	aangezien	er	om	praktische	redenen	slechts	25	mensen	
konden	deelnemen	aan	het	bezoek.	De	inschrijvingen	zaten	dan	ook	heel	snel	volzet.	

De	aanwezigen	kregen	een	rondleiding	waarbij	kantjes	van	het	politiekorps	getoond	
werden	die	je	normaal	nooit	te	zien	krijgt.	We	werden	door	commissaris	Patrick	Joos	
ontvangen	die	de	inleiding	verzorgde	en	ons	een	overzicht	gaf	van	het	korpsstructuur	
van	 de	 politiezone	 Gent,	 gevolgd	 door	 een	 korte	 uiteenzetting	 over	 de	 lokale	
recherchedienst	 door	 commissaris	 Daniël	 Bracke.	 Op	 vraag	 van	 lombrosiana	 werd	
er	ook	een	 focus	gelegd	op	een	 loopbaan	bij	de	politie,	de	politie	had	hiervoor	een	
uitgebreide	presentatie	voorbereid	door	één	van	haar	beroepsvoorlichters.

Na	 deze	 meer	 theoretische	 uiteenzettingen	 kregen	 we	 enkele	 meer	 praktische	
uiteenzettingen	 door	 de	 wapenmeester.	 Er	 werd	 uitleg	 verschaft	 over	 de	
kogelwerende	 vesten	 en	 het	 wapenarsenaal	 waar	 de	 politiezone	Gent	 gebruik	 van	
maakt.	De	 rondleiding	werd	 vervolgens	 verder	 gezet	 naar	 het	 stedelijk	 bewaarhuis,	
de		“gevangenis”	van	het	politiecentrum.	Veruit	het	spectaculairste	was	natuurlijk	de	
demonstratie	van	de	hondenbrigade,	waarbij	we	leerden	dat	er	met	deze	honden	niet	
te	sollen	valt.	De	kunsten	van	de	politiehonden	wekten	bij	elke	bezoeker	verbazing.	

De	rondleiding	werd	afgesloten	met	een	rondleiding	door	het	hoofd	van	het	MPE,	of	de	
Mobiele	Politie	Eenheid	of	de	agenten	die	ingezet	worden	bij	betogingen	en	dergelijke.	
We	kregen	een	unieke	blik	in	een	voertuig	van	de	MPE	en	mochten	even	beschikken	
over	de	gevechtsuitrusting.

We	bedanken	politiezone	Gent	voor	deze	unieke	ervaring	en	we	hopen	binnenkort	een	
tweede	bezoek	te	organiseren	voor	mensen	die	er	deze	keer	niet	konden	bijzijn.

Dennis	Montégnies,	scriptor	Lombrosiana
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Ski-reis

Vrijdagavond	4	februari	begon	ons	avontuur	richting	Alpe	D’Huez	in	Frankrijk.	Iedereen	
stond	 te	 springen	 van	 enthousiasme	 en	 had	 zin	 om	 te	 vertrekken.	 Nadat	 iedereen	
dan	uitgebreid	afscheid	genomen	had,	vertrok	onze	bus	dan	eindelijk.	Na	veel	lawaai,	
enkele	(niet	zo)	jolige	avonturen	en	een	paar	teveel	stops	om	technische	reden	kwamen	
we	aan	in	het	gezellige	bergstadje.

Enkelen	 van	 ons	 waren	 zo	 enthousiast,	 en	 stonden	 dan	 ook	 een	 uur	 later	 al	 op	
hun	 snowboard/ski’s.	 Anderen	 ontdekten	 de	 wondere	 wereld	 van	 de	 plaatselijke	
horecazaken.

Na	heel	wat	getsjol	(inf.:	tsjollen)	geraakten	we	dan	uiteindelijk	wel	in	het	juiste	hotel,	
met	weliswaar	bestaande	kamers.	Later	die	avond	hebben	er	dan	nog	een	paar	een	
feestje	gebouwd	in	het	stamcafé	voor	Lombro,	namelijk	Smithy’s	(nu	zeer	bekend	bij	
menig	skireislidlombrosiaan).

De	volgende	ochtend	stond	er	een	prachtige,	felle	zon	aan	de	hemel.	Iedereen	had	er	
zin	in	en	stond	dan	ook	vroeg	op	om	de	pistes	te	gaan	verkennen.	Na	een	hele	dag	
boarden	of	skiën	was	het	tijd	voor	een	après-ski(tje)	in	de	Yéti!	En	ook	later	die	avond	
was	het	dan	weer	tijd	voor	een	feestje	in	de	Smithy’s.	En	eigenlijk	kunnen	we	zo	wel	
onze	reis	kort	beschrijven:	snowboarden/skiën	–	après-ski	–	feestje	-	…

De	 allerlaatste	 dag	 hadden	 we	 ’s	 middags	 een	 uitgebreide	 (attention:	 sarcasme!)	
winterbarbecue	gesponsord	door	Lombrosiana.		De	terugreis	met	de	bus	is	merkwaardig	
genoeg	rustig	verlopen.	Er	waren	dan	ook	velen	met	een	gigantisch	slaaptekort.	Spijtig	
genoeg	moesten	wij	daar	2	mensen	achterlaten,	na	een	accidentje	de	laatste	dag...

Natuurlijk	waren	er	hier	en	daar	ook	veel	te	leuke	verhalen	om	te	vertellen,	maar	die	
zullen	jullie	zeker	en	vast	al	gehoord	hebben.
Aan	allen	die	niet	mee	waren:	JULLIE	HADDEN	ONGELIJK!	(Maar	ge	hebt	chance,	
volgend	jaar	gaan	we	opnieuw	op	skireis!)	Oléééé!

Ulrieke	Van	de	Weghe,	PR-Extern	Lombrosiana
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Bioscoopbezoek :rundskop

Op	 donderdagavond	 17	 februari	 had	 lombrosiana	 een	 bioscoopbezoek	 geregeld	 in	
Kinepolis	Gent.	Er	werd	gekozen	voor	de	vlaamse	film	Runskop	die	net	 in	de	zalen	
speelde.

Het	verhaal	draait	 rond	het	criminele	milieu	waarin	de	 limburgse	veeboer/vetmester	
Jacky	 Vanmarsenille	 (Matthias	 Schoenaerts)	 een	 centrale	 rol	 speelt.	 Onmiddelijk	
springt	Matthias	Schoenaerts	in	het	oog,	al	is	het	maar	met	de	27	kg	extra	spieren	die	
hij	heeft	bijgetrained	voor	deze	rol.	Hij	acteert	deze	rol	dan	ook	met	glans,	als	kijker	
heb	je	de	hele	tijd	het	gevoel	dat	er	elk	moment	iets	mis	kan	lopen	met	deze	opgefokte	
veeboer.

Het	 verhaal	 op	 zich	 is	 niet	 vrij	 bijzonder,	 maar	 het	 donkere	 sfeertje	 en	 de	 goeie	
acteerprestaties	maken	 deze	 film	 zijn	 geld	 waard.	 Ook	 het	 sappig	 west-vlaams	 en	
limburgs	dialect	doen	de	film	authentiek	aanvoelen.	(zeg	nu	nog	eens	dat	enkel	west-
vlamingen	onverstaanbaar	zijn).

Ondanks	het	wat	matige	 verhaal	 is	 dit	 een	goede	échte	 vlaamse	film.	Als	 je	 in	 het	
achterhoofd	houdt	 dat	 dit	 de	debuutfilm	was	 van	de	 regisseur	 kunnen	we	nog	 véél	
verwachten.

Dennis	Montégnies,	Scriptor	Lombrosiana
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Cultuur
Een overzicht

Ook	op	academisch	vlak	 is	 lombrosiana	druk	beizg	de	 laatste	 tijd.	Cultuurpraessen	
Wendy	 en	 Simon	 treffen	 intussen	 samen	 met	 professor	 Pauwels	 de	 laatste	
voorbereidingen	voor	een	jobbeurs	en	de	campagne	voor	het	debat	loopt.

Debat Lombrosiana: de politieopleiding

Omdat	 de	 criminologische	 wetenschap	 zo	
verweven	is	met	de	politiewereld	vroegen	wij	ons	
af	hoe	het	met	onze	politieopleiding	gesteld	was	
in	België	en	wat	 de	 toekomstperspectieven	 zijn.	
Laatste	 tijd	 komt	 onze	 politieopleiding	 meer	 en	
meer	in	het	nieuws,	de	opleiding	zou	ondermeer	
veel	 te	 kort	 zijn	 in	 vergelijking	 met	 andere	
Europese	landen.	Er	zou	ook	sprake	zijn	van	de	
politieopleiding	te	organiseren	naar	het	bologna-
akkoord,	men	zou	dan	een	bachelor	of	master	in	
de	politie	kunnen	behalen,	maar	dit	brengt	allerlei	
problemen	met	zich	mee:	wie	gaat	deze	opleiding	
dan	geven?	Bestaat	het	gevaar	niet	dat	mensen	
met	hun	masterdiploma	in	de	politie	gewoon	in	een	bank	gaan	werken?	

Zou	een	politie-inspecteur	uit	België	kunnen	aan	de	slag	gaan	in	Italië,	zoals	bedoeld	in	
het	bologna	akkoord?	Naast	dit	alles	is	er	nog	steeds	sprake	van	een	selectieprocedure,	
een	reeks	van	testen	die	beslist	of	men	toegelaten	wordt	 tot	de	opleiding	tot	politie-
inspecteur.	Men	kan	de	vraag	stellen	of	deze	procedure	wel	effectief	genoeg	is,	sinds	
er	af	en	toe	nog	eens	een	schandaaltje	bij	de	politie	binnensluipt.
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Je	voelt	direct	aan	dat	dit	onderwerp	uitermate	interessant	is	en	dat	er	nog	veel	over	
gezegd	moet	worden.	Daarom	besloten	wij	bij	Lombrosiana	om	hierover	een	debat	te	
organiseren	met	allemaal	mensen	die	hier	zeker	wat	over	te	zeggen	hebben.

Het	zijn	dan	ook	niet	de	minste:

-Dirk	Van	Nuffel	 (Korpschef	Brugge	 en	Voorzitter	 van	 de	Vaste	Commissie	 van	 de	
Lokale	Politie)

-Jean-Marie	 Van	 Branteghem	 (Directeur-Generaal	 van	 de	 algemene	 directie	
ondersteuning	en	beheer	van	de	Federale	Politie,	ondermeer	verantwoordelijk	voor	de	
politieopleiding)

-Patrick	Van	Parys	(Directeur	van	de	politieacademie	in	Oost-Vlaanderen)

-Sofie	De	Kimpe	 (Professor	Criminologie	 aan	de	VUB,	 in	 opdracht	 van	de	 federale	
overheid	om	de	politieopleiding	te	hertekenen)

Het	 debat	 zal	 gemodereerd	 worden	 door	 onze	 eigenste	 professor	 Paul	 Ponsaers,	
Gewoon	Hoogleraar	bij	de	vakgroep	Criminologie	aan	de	Ugent	en	directeur	van	de	
onderzoeksgroep	Sociale	Veiligheidsanalyse.

Ingang	is	volledig	gratis	en	het	debat	zal	plaatsvinden	in	de	Blandijn	auditorium	C.	Het	
debat	begint	om	20u	dus	gelieve	iets	vroeger	aanwezig	te	zijn.	Dit	debat	is	zeker	een	
aanrader	voor	elke	student	criminologie	en	iedereen	die	geïnteresseerd	is	in	de	politie!

Na	het	debat	kan	er	hevig	gediscussieerd	worden	in	ons	studentencafé	Artevelde.

Simon	&	Wendy
Cultuurpraesessen	2010-2011
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Interview met een professor

Prof. dr. Lieven Pauwels

De	kans	dat	je	deze	professor	

niet	 zal	 tegenkomen	 tijdens	

je	 opleiding	 is	 nihil,	 deze	

man	 geeft	 namelijk	 héél	wat	

vakken	 zoals	 etiologische	

criminologie,	 statistiek,	

criminografie	 en	 dergelijke	

meer.	 Criminologische	 theorieën	 hebben	 geen	

geheimen	 meer	 voor	 hem	 en	 hij	 goochelt	 graag	 met	

cijfers.	Hoog	tijd	voor	een	interview.

Hoe verliep uw studentenleven en de start naar een 

academische carrière? 

Mijn	 studentenleven?	 Wel,	 dat	 zou	 een	 lang	 verhaal	

kunnen	worden,	want	 ik	ben	 lang	student	geweest	en	

heb	dus	lang	kunnen	genieten	van	het	studentenleven,	

maar	 ik	 ga	 het	 relatief	 kort	 houden.	 Ik	 startte	 mijn	

academische	 opleiding	 als	 volgt:	 ik	 schreef	 mij	 in	 als	

student	aan	deze	universiteit	in	1993,	in	de	toenmalige	

1ste	 KAN	 criminologische	 wetenschappen.	 De	 studie	

van	 het	 fenomeen	 misdaad	 en	 hoe	 om	 te	 gaan	 met	

dit	 fenomeen	 interesseerde	me	al	heel	 lang.	 Ik	had	er	

nooit	echt	aan	gedacht	om	expliciet	voor	deze	richting	

te	kiezen,	totdat	ik	er	van	hoorde	via	vrienden	en	kennis	

nam	 van	 de	 vakken.	 In	 die	 tijd	 waren	 er	 helemaal	

geen	 SID-INS	 en	 moesten	 laatste	 jaarstudenten	 het	

doen	 met	 een	 uiteenzetting	 door	 een	 advocaat,	 een	

geneesheer	 en	 een	 ingenieur.	 Dat	 is	 althans	 wat	 ik	

te	 horen	 kreeg	op	de	middelbare	 school	waar	 ik	 toen	

zat.	 Echter,	 de	 eerste	 KAN	 CRIM	 (in	 1993!)	 bevatte	

toen	 nog	 geen	 criminologische	 vakken	 	 (die	 kwamen	

pas	 vanaf	 de	 tweede	 KAN	 CRIM)	 en	 dit	 brak	 mijn	

motivatie.	 Ik	 volgde	 weliswaar	 de	 algemene	 vakken	

die	 mij	 nog	 interesseerden	 (sociologie,	 psychologie	

en	 burgerlijk	 recht)	 en	 zocht	 een	 richting	 waar	 de	

vakken	 me	 vanaf	 het	 eerste	 jaar	 meer	 lagen.	 Dat	

is	 uiteindelijk	 maatschappelijk	 werk	 geworden.	 Ik	

heb	 dat	 diploma	 gehaald,	 met	 een	 scriptie	 over	 de	

interneringsproblematiek	 in	psychiatrische	 instellingen.	

Ik	 liep	 stage	 in	 het	 toenmalige	Psychiatrisch	Centrum	

Sleidinge	en	daar	kwam	ik	in	contact	met	de	heer	Ronny	

Blomme	 (criminoloog	 en	 destijds	 lid	 van	 de	 CBM	 of	

commissie	bescherming	maatschappij	en	nu	Regionaal	

Directeur	van	de	Vlaamse	Justitiehuizen),	die	bij	mij	de	

interesse	 voor	 criminologie	 terug	 wat	 aanwakkerde.	

Via	 die	 bachelorscriptie	 in	 het	 maatschappelijk	 werk	

kwam	 ik	 ook	 in	 contact	met	 het	 werk	 van	 prof	 Johan	

Goethals,	 die	 een	 omvangrijk	 werk	 had	 geschreven	

over	 de	 internering.	 Mijn	 bachelorscriptie	 bestond	 uit	

een	 literatuurstudie	 en	 een	 kwalitatief	 empirisch	 luik,	

met	name	diepte-interviews		met	enkele	geïnterneerden	

die	op	mijn	stageplaats	verbleven.	De	criminologie	bleef	

me	dus	achtervolgen.	

Na	 mijn	 stage	 had	 ik	 toch	 de	 mogelijkheid	 om	 me	

kandidaat	te	stellen	voor	een	functie	als	maatschappelijk	

werker	 maar	 enkele	 redenen	 hielden	 mij	 daarvoor	

tegen:	 ten	 eerste	 vond	 ik	 na	 de	 praktijkervaring	 dat	

het	 professionele	 leven	 van	 een	 maatschappelijk	

werker	 (in	 de	 optie	 algemeen	 maatschappelijk	 werk)	

er	 in	 vele	 gevallen	 een	 is	 van	 “dweilen	met	 de	 kraan	

open”-	 althans	 dat	 was	 mijn	 ervaring	 en	 ik	 vond	 dat	

enorm	 frustrerend.	 Ik	 merkte	 dat	 ik	 zoiets	 nooit	 zou	
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kunnen	volhouden.	Mijn	geloof	in	de	maakbaarheid	van	

de	samenleving	ben	 ik	zeker	definitief	verloren	 tijdens	

mijn	 opleiding	 maatschappelijk	 werk….Ik	 had	 via	 de	

stage	 en	 het	 onderwerp	 van	mijn	 scriptie	 enorm	 veel	

zin	 om	 mijn	 oorspronkelijke	 idee	 om	 criminologie	 te	

studeren,	opnieuw	te	starten.	Dit	beviel	me	uitstekend	

via	 het	 systeem	 van	 verkorte	 studieduur.	 Ik	 had	 het	

gevoel	 dat	 ik	 het	 jaar	 dat	 ik	 ooit	 begonnen	was	 (1ste	

KAN	 CRIM)	 volledig	 kon	 ophalen	 en	 dat	 motiveerde	

mij.	 Toch	 ben	 ik	 achteraf	 niet	 negatief	 over	 mijn	

opleiding	 maatschappelijk	 werk:	 ik	 kreeg	 toen	 een	

uitgebreide	cursus	wetenschapsfilosofie,	dat	ontbreekt	

m.i.	 in	 de	 opleiding	 criminologie	 wel	 wat,	 en	 ik	 heb	

daar	 nog	 veel	 van	overgehouden.	Mijn	 interesse	 voor	

het	 kritisch	 rationalisme	 van	Karl	Popper	 is	me	onder	

meer	 meegegeven	 vanuit	 deze	 opleiding.	 	 Ik	 kreeg	

les	 van	 een	 docent	 die	 bijzonder	 goed	 beslagen	was	

in	 het	 kritisch	 rationalisme	 en	 die	 deze	 strekking	met	

veel	 enthousiasme	 kon	 overbrengen.	 In	 de	 “eenjarige	

kandidatuur	criminologie”	kreeg	ik	uiteindelijk	interesse	

voor	 statistiek	 en	 kwantitatieve	 methoden.	 Hoe	

kwam	 dat?	 Prof.	 Hillary	 Page	 (nu	 op	 emeritaat)	 gaf	

toen	 de	 cursus	 statistiek	 en	 zij	 breidde	 die	 uit	 door	

aanvullend	 enkele	 hoofdstukken	 uit	 het	 boek	 van	

prof.	 Jaak	Billiet	 (nu	Billiet	en	Waege)	 te	behandelen.	

Ik	 kreeg	 sociologie	 van	 prof.	 Herman	 Brutsaert	 (ook	

al	 emeritus),	 die	 in	 zijn	 lessen	 vaak	 voorbeelden	 uit	

eigen	 kwantitatief	 onderzoek	 gaf.	 Die	 combinatie	

van	 theorie	 en	 methodologie	 vond	 ik	 interessant	 en	

ik	 kreeg	 gaandeweg	 interesse	 om	 de	 theorieën,	 die	

ik	 in	 de	 cursussen	 criminologie	 had	 geleerd	 aan	 de	

empirische	werkelijkheid	te	gaan	toetsen.	Ik	werd	vooral	

gefascineerd	door	de	Chicago-School:	een	intellectuele	

bakermat	voor	vele	en	diverse	hedendaagse	vormen	van	

wetenschapsbeoefening.	Ik	stelde	toen	(in	1997)	echter	

vast	dat	de	kwantitatieve	benadering	van	de	Chicago-

School	 nauwelijks	 (op	 enkele	 spreekwoordelijke	

uitzonderingen	 na)	 in	 de	 Belgische	 criminologie	

aanwezig	was	(in	die	tijd!).	In	mijn	thesis	heb	ik	gepoogd	

een	toepassing	van	deze	intellectuele	traditie	te	maken	

op	Vlaamse	criminaliteitscijfers	en	gebiedskenmerken.	

Het	 werd	 een	 thesis	 waarin	 de	 criminaliteitsgraad	 in	

voor	 alle	 gemeenten	 in	 Oost-	 en	 West-Vlaanderen	

in	 verband	 werd	 gebracht	 met	 sociaal-structurele	

gemeentekenmerken.	Ik	denk	achteraf	dat	ik	een	van	de	

eerste	thesisstudenten	moet	zijn	geweest	in	de	opleiding	

criminologieaan	de	Ugent	 	die	een	 thesis	maakte	aan	

de	hand	van	multivariate	analysetechnieken..	..Toen	ik	

na	mijn	scriptie	 (die	genomineerd	werd	voor	de	beste	

scriptieprijs)	aan	de	slag	kon	als	onderzoeker	bij	prof.	

Ponsaers,	was	 ik	enorm	gemotiveerd.	 Ik	combineerde	

mijn	 eerste	 onderzoek	 (contextualisering	 van	

politioneel	 geregistreerde	 criminaliteit	 op	 buurtniveau)	

met	 een	 opleiding	 “master	 in	 quantitative	 analysis”	

aan	 de	 toenmalige	 KUB	 (Katholieke	 Universiteit	

Brussel).	 Daarna	werd	 ik	 assistent	 en	 schreef	 ik	mijn	

doctoraat	 over	 de	 sociale	 desorganisatietheorie,	 waar	

ik	 overigens	 een	 mooie	 prijs	 voor	 gekregen	 heb:	 de	

Willem	 Nagelprijs,	 genoemd	 naar	 de	 Nederlandse	

criminologieprofessor	Willem	Nagel,	die	ook	actief	was	

in	het	verzet	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog.	Na	mijn	

assistentschap	werd	ik	doctor-assistent	en	niet	zo	heel	

veel	later	werd	ik	benoemd	als	prof,	ik	ben	momenteel	

voltijds	docent	in	het	vakgebied	criminologie.	
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Herrinert u zich enkele markante examenvragen? 

Zowel als prof of als student?

Examenverhalen?	Wel,	men	denkt	soms	dat	examens	

afleggen	 lastiger	 is	 dan	 examens	 verbeteren,	maar	 ik	

kan	 je	 verzekeren:	 niks	 is	 minder	 waar.	 Als	 student	

heb	 ik	 geen	 bijzondere	 herinneringen:	 bijna	 alles	 liep	

gesmeerd	,	ik	heb	altijd	grote	onderscheidingen	behaald	

in	 de	 criminologie.	 Ik	 had	 een	 eigen	 systeem	 dat	me	

goed	 lag:	 regelmatig	 kleine	 stukjes	 samenvatten	 en	

in	het	weekend	goed	uitgaan.	 	Met	dit	systeem	kon	 ik	

zelfs	in	de	blokperiode	nog	menig	pint	gaan	drinken.	Ik	

herinner	me	de	 laatste	 examendagen	 in	 het	 vroegere	

jaarsysteem	 als	 een	 echte	 sleur,	 op	 de	 duur	 (in	 een	

jaarsysteem)	raak	je	het	beu:	na	9	à	10	examens	afgelegd	

te	hebben,	zat	 ik	de	 tijd	af	 te	 tellen	om	eens	goed	uit	

te	gaan….	Maar	als	docent	is	de	examenperiode	even	

zwaar	hoor.		En	dan	vooral	bij	mondelinge	examens:	als	

je	voor	de	175ste	keer	hoort	hoe	de	geschiedenis	van	

de	criminaliteitsstatistieken	in	elkaar	zit	(of	juist	NIET	in	

elkaar	zit),	dan	heb	je	het	wel	gehad,	maar	je	mag	dat	

niet	laten	blijken.		Ik	heb	ooit	eens	een	studente	gehad	

die	zo	veel	angst	had	voor	een	mondeling	examen	dat	

het	angstzweet	voor	de	rest	van	de	dag	op	mijn	kantoor	

bleef	 hangen.	 Er	 is	 een	 zeer	 groot	 verschil	 tussen	

studenten	 tijdens	het	mondelinge	examen.	Sommigen	

komen	zoals	vroeger	vaker	gebeurde	nog	 in	hemd	en	

das,	anderen	komen	in	festivalkledij,	of	lijken	net	uit	hun	

bed	te	komen,	ongelooflijk,	en	ik	denk	dat	ze	het	zelf	niet	

beseffen	hoe	zoiets	overkomt.	Dat	 laatste	zou	 ik	nooit	

gedaan	hebben	vroeger:	 je	geeft	onterecht	een	 indruk	

die	je	misschien	wel	niet	verdient..

U voert ook heel wat wetenschappelijk onderzoek, 

kunt u hiervan enkele toelichten?

Ik	ben	bij	verschillende	onderzoeken	betrokken.	Details	

vind	 je	 op	 de	website	 van	 SVA	 (de	 onderzoeksgroep	

waar	 ik	 co-directeur	 van	 ben	 samen	 met	 Paul	

Ponsaers,	 Marc	 Cools	 en	 Antoinette	 Verhage).	 Maar	

om	toch	iets	te	zeggen,	ik	ben	betrokken	bij	een	aantal	

grote	 internationale	 projecten	 die	 te	 maken	 hebben	

met	 oorzaken	 van	 jeugdcriminaliteit	 en	 de	 rol	 van	

omgevingskenmerken	 en	 de	 wisselwerking	 tussen	

individu	 en	 omgeving	 (samen	 met	 prof.	 Wikström	

van	 Cambridge	 University	 	 en	 prof.	 Bruinsma	 van	

het	 Nederlands	 Studiecentrum	 voor	 Criminaliteit-	 en	

Rechtshandhaving).	Ik	ben	ook	promotor	van	contractueel	

onderzoek	 in	 opdracht	 van	 diverse	 opdrachtgevers,	

zoals	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken,	de	stad	

Antwerpen,	edm…..	Ik	heb	net	met	dr.	A.	Verhage	een	

mooi	 onderzoek	 naar	 recidive	 van	 jongvolwassenen	

afgerond.	De	vraag	van	de	opdrachtgever	was	om	een	

meetinstrument	 te	 ontwikkelen	 om	 recidive	 te	 kunnen	

meten	 en	 om	 projecten	 waar	 delinquente	 jongeren	

en	 jongvolwassenen	 in	 terecht	 komen	 te	 evalueren.	

Momenteel	 werk	 ik	 ook	 mee	 aan	 een	 studie	 die	 de	

capaciteit	 van	 de	 lokale	 politie	 moet	 vastleggen	 in	

diverse	basisfuncties.	Recentelijk	heb	ik	een	onderzoek	

afgesloten	waarbij	we	voor	het	eerst	gekeken	hebben	

naar	de	 impact	van	sociaal	kapitaal	en	vertrouwen	op		

de	 onveiligheidsbeleving	 en	 het	 slachtofferschap	 van	

inwoners	van	Vlaamse	steden	en	gemeenten.	Ik	begeleid	

momenteel	enkele	doctoraten	die	vanuit	theorietoetsend	

perspectief	worden	uitgevoerd:	hier	aan	de	Ugent	ben	ik	

promotor	van	het	recent	gestarte	doctoraatsonderzoek	

van	Anjuli	Van	Damme	over	punitiviteit	en	wantrouwen	
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in	politie	en	 justitie,	 in	Leuven	ben	 ik	co-promotor	van	

een	 toets	 van	Agnews	 straintheorie	 en	 in	Malmö	 ben	

ik	co-promotor	van	een	doctoraat	over	de	buurtcontext	

van	onveiligheidsbeleving	en	slachtofferschap.	

	
In tegenstelling tot de meeste professoren geeft u 

héél wat meer vakken. Is hier een verklaring voor?

Dit	 is	 een	 vreemde	 vraag:	 ik	 denk	 echt	 niet	 dat	 ik	

meer	 les	 geef	 dan	 vele	 van	mijn	 collega’s.	U	 ziet	 dat	

verkeerd.	 Misschien	 kijk	 je	 enkel	 naar	 plichtvakken	

voor	 de	 criminologie,	 maar	 dan	 nog:	 het	 percentage	

lesgeven	 is	 “doorgaans”	 goed	 in	 evenwicht	 met	 het	

aanstellingspercentage	 van	 professoren.	 Mijn	 collega	

Marc	Cools	werkt	hier	bvb	50%.	Dus	is	het	normaal	dat	

hij	minder	vakken	geeft	in	de	opleiding	criminologie	aan	

de	Ugent	dan	 ikzelf.	Wat	 jullie	niet	zien,	 is	dat	hij	ook	

in	Brussel	aan	de	VUB	doceert.	Als	 je	natuurlijk	enkel	

naar	de	opleiding	criminologie	aan	de	Ugent	kijkt,	dan	

zie	je	mijn	naam	verschijnen	als	titularis	bij	5	vakken…..	

Maar		vergeet	niet	dat	een	aantal	van	mijn	collega’s	ook	

in	de	rechten	lesgeven.	Aanvankelijk	gaf	ik	wel	minder	

vakken,	maar	dat	heeft	te	maken	met	de	evolutie	in	mijn	

statuut:	ik	werk	hier	100%	als	docent,	eerst	was	dit	70%,	

later	80%	en	dit	is	de	reden	waarom	mijn	vakkenpakket	

is	uitgebreid.

Statistiek en aanverwante vakken die met cijfers te 

maken hebben zijn dikwijls een nachtmerrie voor 

menig student. Hoe probeert u dit toch boeiend te 

brengen?

Goede	vraag,	die	stel	ik	mezelf	ook	altijd	als	deze	vakken	

starten….	Je	moet	in	elk	geval	van	bij	aanvang	duiden	

dat	een	goed	inzicht	in	die	vakken	je	veel	opbrengt	in	je	

beroepsmatige	carrière.	Dat	geldt	zeker	voor	een	goede	

kennis	van	statistiek	en	SPSS.	Een	goede	kennis	van	

statistieken	en	methodologie	is	goud	waard	in	je	carrière.	

Ik	dank	mijn	carrière	hier	aan	de	Ugent	voor	een	deel	

aan	mijn	statistiekopleiding,	waar	ik	echt	specialist	werd	

in	een	bepaalde	materie.	Maar	ja,	er	is	ook	de	realiteit	

dat	een	pak	van	de	criminologen	nooit	meer	met	data-

analyse	 te	 maken	 krijgen…	 Dus:	 ik	 heb	 alle	 begrip	

voor	 het	 feit	 dat	 niet	 iedereen	 staat	 te	 springen	 voor	

methodenvakken,	ik	verwacht	dat	trouwens	ook	niet.	Ik	

verwacht	enkel	dat	studenten	die	hun	opleiding	serieus	

nemen,	ook	voor	die	 vakken	slagen,	of	 ze	er	nu	voor	

of	 tegen	 zijn.	 Hoe	maak	 je	 statistiek	 en	 kwantitatieve	

methoden	 boeiend?	 Kan	 dat	 wel?	 De	 verpakking	

helpt.	Als	je	het	hebt	over	het	gemiddeld	aantal	eieren	

dat	 een	 kip	 legt,	 valt	 iedereen	 in	 slaap,	 maar	 als	 je	

het	hebt	over	het	gemiddeld	aantal	pinten	dat	op	een	

studentencampus	achterover	gekapt	wordt,	of	het	aantal	

verkrachtingen	op	jaarbasis,	dan	gaan	de	oren	open…	

Ik	probeer	 de	 kwantitatief-methodologische	 vakken	 zo	

boeiend	mogelijk	te	brengen	door	gegevens	afkomstig	

van	eigen	onderzoek	ter	beschikking	te	stellen	en	door	

taken	te	geven	die	je	inzicht	geven	in	hoe	het	werkelijk	

is	 om	 (survey)-interviews	 te	 gaan	 afnemen	 en	 dan	 te	

gaan	 verwerken.	 Voorheen	 ontbrak	 een	 specifieke	

criminologische	 invulling.	 Daar	 was	 volgens	 mij	 niks	

mis	 mee,	 maar	 toch,	 het	 	 ontbreken	 van	 specifieke	

criminologische	voorbeelden,	maakt	het	instuderen	van	

abstracte	vakken	zoals	statistiek	en	methoden	er	 toch	

niet	makkelijker	 op.	 Bovendien	 hebben	we	 toch	 onze	

eigenheid	in	de	criminologie:	het	verborgen	karakter	van	
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de	misdaad	is	het	mooiste	voorbeeld	bij	uitstek:	hoe	ga	

je	eigenlijk	om	met	deze	problematiek:	uitspraken	doen	

over	verborgen	populaties…		en	hoe	ga	je	te	werk?	Hoe	

kan	je	toch	iets	zinvols	zegen	over	een	fenomeen	waar	

daders	en	/	of	slachtoffers	zich	in	stilzwijgen	hullen…..

Ik	besef	heel	goed	dat	vooral	statistiek	een	nachtmerrie	

is	voor	velen.	Ten	onrechte.	 	Want:	 ik	geef	geen	puur	

mathematische	 statistiek,	 maar	 eerder	 toegepaste	

statistiek.	 Als	 je	 ziet	 hoe	 vaak	 cijfers	 misbruikt	

worden,	 dan	 zou	 iedere	 criminoloog	 in	 statistiek	

moeten	 geïnteresseerd	 zijn,	 al	 was	 het	 maar	 om	

het	 kaf	 van	 het	 koren	 te	 onderscheiden	 wanneer	 er	

nogmaals	 nonsens	 wordt	 verkocht	 in	 berichtgeving	

over	 sociaal-wetenschappelijk	 onderzoek.	 Statistieken	

dienen	 vaak	 (politieke)	 belangen,	 en	 precies	 daarom	

worden	de	 regels	 van	de	 kunst	 soms	misbruikt….	De	

oorspronkelijke	benaming	 van	 statistiek	was	 trouwens	

politieke	 wiskunde…..Zegt	 genoeg	 toch?	 Ik	 probeer	

in	 elk	 geval	 statistiek	 voor	 criminologiestudenten	 tot	

verteerbare	 kennis	 te	 herleiden	 door	 voorbeelden	 te	

geven	uit	de	praktijk	van	het	criminologisch	onderzoek.	

En	 ik	 neem	 de	 ongelijke	 verdeling	 van	 daderschap	

en	 slachtofferschap	 als	 voorbeelden,	 omdat	 deze	

voorbeelden	 heel	 licht	 verteerbaar	 zijn.	 Hulpverleners	

(maatschappelijk	 werkers	 bvb)	 hebben	 het	 gemiddeld	

vaker	moeilijk	met	statistiek	en	kwantitatieve	methoden.	

Ik	begrijp	hen,	want	ik	heb	ooit	die	opleiding	gevolgd	en	

weet	dat	statistische	vakken	daar	(althans	in	mijn	tijd)	niet	

goed	werden	uitgelegd	vanuit	de	praktijk.	Toen	ik	student	

was	 in	mijn	 opleiding	maatschappelijk	 werk,	moest	 ik	

formules	 leren	 over	 standaardafwijkingen	 zonder	 dat	

er	mij	 gezegd	werd	 dat	 deze	 statistieken	 dienden	 om	

(onderzoeks)vragen	mee	 te	 beantwoorden…..	 Je	 zou	

voor	minder	het	vak	verwerpen.

Het gerucht bestaat dat er dit jaar bij statistiek 

opnieuw, in tegenstelling tot vorig jaar,  giscorrectie 

wordt toegepast. Klopt dit?

Dat	is	geen	gerucht,	dat	is	realiteit.	Je	kan	je	misschien	

afvragen	 waarom?	 Wel:	 het	 wordt	 door	 velen	 als	

oneerlijk	 beschouwd	 dat	 sommigen	 slagen	 voor	 een	

vak	door	puur	gokken.	Puur	gokken	 is	echter	 random	

error	 en	 daar	 controleer	 ik	 voor	 via	 giscorrectie.	 Stel	

u	gewoon	het	 volgende	scenario	 voor:	 u	 kent	 iemand	

die	burgerlijk	ingenieur	studeert.	Die	persoon	gaat	elke	

avond	op	café.	Leert	het	examen	toegepaste	wiskunde	

niet…	maar	slaagt	wel,	want	er	is	geen	giscorrectie….	

Zou	u	zo	iemand	in	dienst	nemen,	of	nog	beter:	zou	u	

als	eerste	met	uw	wagen	over	de	brug	willen	rijden	die	

onze	gebuisde	burgerlijke	ingenieur	heeft	gebouwd?	Of	

zou	 u	willen	 geopereerd	worden	 door	 een	 chirurg	 die	

zonder	giscorrectie	een	10/20	heeft	gehaald?	Ik	niet.	Dit	

is	voor	mij	de	kern	van	de	zaak.	

Welke goede raad kan u aan onze studenten geven? 

Geniet	 van	 die	 studententijd,	 ontspan	 meer	 dan	

regelmatig,	maar	vergeet	niet	te	werken…	Ik	denk	soms	

bij	mezelf:	 “Het	studentenleven	moet	 toch	veel	minder	

aangenaam	zijn	in	een	semestersysteem	dan	in	het	oude	

jaarsysteem”.	Dat	semester	systeem	 is	ons	opgelegd.	

Hoe	dan	ook,	vergeet	niet	als	student:	zoek	voor	jezelf	

naar	 een	 evenwicht	 tussen	 ontspanning	 en	 werken…

Als	je	een	interesse	hebt	in	een	onderzoeksgebied	in	de	

criminologie	dat	minder	ontgonnen	is,	dan	kan	je	daar	

een	sterkte	van	maken.	Vergeet	ook	niet	dat	je	scriptie	
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een	 visitekaartje	 is.	 Als	 je	 in	 een	 bepaalde	 sector	 wil	

gaan	werken,	dan	kan	je	maar	maken	dat	je	een	mooie	

scriptie	hebt,	waarover	 je	 later	 niet	 hoeft	 te	 schamen.	

En	 natuurlijk:	 als	 je	 uitblinkt	 in	 stats	 of	 kwantitatieve	

en	 kwalitatieve	 methoden:	 overweeg	 een	 carrière	 als	

vorser.	

 Wat is uw favoriete criminologische theorie?

Dit	 is	 een	 interessante	 vraag!	 Dit	 opent	 namelijk	 een	

discussie	over	de	gronden	waarop	sommigen	een	theorie	

verkiezen	 boven	 een	 andere.	 Je	 suggereert	 impliciet	

dat	mensen	“een	favoriete	theorie	hebben”.	Een	theorie	

wordt	 inderdaad	 vaak	 verkozen	 vanuit	 persoonlijk	

standpunt.	 Hoe	 sommigen	 de	 werkelijkheid	 zien,	 de	

maatschappijvisie	 van	 iemand,	 ….	 Dit	 is	 niet	 zonder	

gevaren….	 Heel	 vaak	 zie	 je	 dat	 bvb	 maatschappelijk	

werkers	 of	 buurtwerkers	 heel	 sterk	 geloven	 in	

straintheorieën,	 die	 zeggen	 dat	 maatschappelijke	

ongelijkheid	leidt	tot	criminaliteit.	Sommigen	in	die	groep	

lijken	wel	een	geloof	 te	willen	verdedigen	en	zijn	blind	

voor	elke	realiteit.	Je	ziet	dit	fenomeen	nog	het	vaakst	

onder	extreem-linkse	en	extreem-rechtse	studenten….	

Ideologie	kleurt	bij	hen	alles	en	men	neemt	geen	afstand	

meer…	 Een	 goede	 theorie	 moet	 de	 empirische	 toets	

heel	 kritisch	 doorstaan.	Maar	 nu	 terug	 naar	 je	 vraag:	

ik	 spreek	me	enkel	 uit	 over	 theorieën	die	 iets	 zeggen	

over	 de	 redenen	 waarom	 mensen	 strafbaar	 gesteld	

gedrag	 stellen.	 Ik	 ben	 niet	 bezig	 met	 de	 studie	 van	

criminalisering	en	decriminalisering,	ik	ben	er	echt	van	

overtuigd	dat	dit	beide	interessante	thema’s	zijn,	maar	

niet	per	definitie	samen	moeten	bestudeerd	worden.	Als	

ik	een	evaluatie	maak	van	theorieën	die	handelen	over	

oorzaken	van	criminaliteit,	dan	stel	 ik	 toch	vast	dat	er	

niet	 zo	 veel	 overeind	 blijft	 van	 Agnews	 straintheorie,	

en	 dat	 de	 stellingen	 van	Merton	 ook	 niet	 zo	 goed	 de	

empirische	 toets	 hebben	 doorstaan.	 Hetzelfde	 geldt	

ook	 voor	 de	 eenzijdige	 psychologische	 of	 biologische	

modellen.	 Ik	 ben	 sterk	 beïnvloed	 door	 de	 recente	

nazaten	 van	 de	 kritisch-rationalistische	 benadering	 in	

de	 criminologie:	 met	 name	 de	 analytische	 sociologie	

van	 prof.	 Peter	 Hedström	 (Oxford	 University)	 spreekt	

me	aan.	Ik	heb	geen	favoriete	theorie,	wel	een	favoriet	

denkkader	waarbinnen	we	zinvol	iets	kunnen	leren	over	

de	etiologie	van	de	misdaad.	Sceptici	denken	wellicht:	

zullen	we	het	ooit	weten?	Er	zijn	tal	van	oorzaken	van	

criminaliteit…	 Ik	 begrijp	 dat	 scepticisme,	 maar	 zie	

het	 niet	 als	 een	 reden	 om	 defaitistisch	 te	 worden	 en	

alle	 etiologie	 naar	 de	 verdoemenis	 te	 wensen,	 zoals	

abolitionisten	wel	eens	deden.	Dit	is	belachelijk.	Misdaad	

is	 een	 serieus	 probleem,	 het	 kost	 de	 samenleving	

massa’s	geld,	er	is	het	leed	van	daders	en	slachtoffers,	

….	Het	is	dus	belangrijk	dat	wetenschappers	niet	enkel	

theorieën	 ontwikkelen,	 maar	 vooral	 ook	 toeten	 en	

verbinden	aan	de	preventie	van	het	 fenomeen.	Het	 is	

een	van	de	taken	van	de	criminoloog	om	systematisch	

zicht	te	krijgen	op	het	waarheidsgehalte	van	theorieën	

en	 de	 stukjes	 van	 de	 puzzel	 in	 elkaar	 te	 krijgen.	 Ik	

geloof	 in	de	mogelijkheden	van	 theoretische	 integratie	

en	 in	 de	 gecombineerde	 situationele,	 contextuele	 en	

individuele	benadering.	Ik	zie	dat	er	de	laatste	jaren	veel	

beweegt	 in	het	domein	van	de	levensloopcriminologie,	

en	dat	we	eigenlijk	nog	veel	zaken	aan	het	ontdekken	

zijn.	 Criminologen	 zoals	 prof.	 De	 ontwikkeling	 in	 het	

theoretisch	 denken	 van	 prof.	 Per-Olof	 Wikström	 en	

Robert	Sampson	 	 vind	 ik	 persoonlijk	 belangrijk	 omdat	

hun	werk	een	bepaalde	geest	bevat:	die	wetenschappers	
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willen	niet	zomaar	grote	ontoetsbare	verhalen	vertellen	

met	 een	 normatief	 kader	 (over	 hoe	 de	 samenleving	

er	 zou	moeten	 uitzien),	 in	 tegendeel:	 de	 theoretische	

kaders	 van	 deze	 voorbeelden	 zijn	 ontwikkeld	 vanuit	

een	gezonde	wisselwerking	tussen	theorie	en	empirie.	

Om	 iets	 concreter	 te	 zijn:	 de	 situationele	 actietheorie	

heft	 volgens	 mij	 zeker	 potentieel,	 maar	 deze	 theorie	

mag	geen	dogmatisch	geloof	worden:	 kloppen	er	 een	

aantal	statements	niet,	dan	 is	het	 tijd	voor	verwerping	

of	serieuze	revisie.		

Wat zijn uw bezigheden naast de academische 

wereld?

Ik	 ben	 eigenlijk	 wel	 bijna	 constant	 bezig	 met	

criminologie.	 In	mijn	 vrije	 tijd	ben	 ik	ook	met	misdaad	

bezig,	 in	 de	 zin	 dat	 ik	 een	 kenner	 ben	 van	 de	

candinavische	misdaadliteratuur.	 Ik	 ken	niet	 enkel	 die	

misdaadliteratuur,	 ik	 ken	 ook	 Noord-Europa	 goed.	 Ik	

ben	 wel	 	 Ik	 spreek	 vloeiend	 Zweeds,	 Noors	 en	 	 ook	

Deens	en	IJslands,	en	bezoek	die	landen	vaak.	Bergen,	

Stockholm,	Reykjavik,	Malmö,	noem	maar	op	en	ik	voel	

me	daar	thuis.	

Bedankt	voor	dit	interview	professor.

	

Sport

Maandag	 21	 februari	 speelde	 de	 voetbalploeg	 van	

Lombrosiana	een	inhaalwedstrijd	spelen	tegen	VDK	in	

het	IFK.	Bij	winst	ging	Lombro	door	naar	de	kwartfinale	

waar	het	dan	zou	uitkomen	tegen	VEK.	

We	 begonnen	 de	 wedstrijd	 niet	 zo	 goed.	 De	 spelers	

van	VDK	zetten	vanaf	de	eerste	seconden	veel	druk	op	

ons	en	daardoor	kwamen	we	de	eerste	10	minuten	een	

aantal	keren	in	moeilijkheden.	Dankzij	mooie	reddingen	

van	de	keeper	en	een	paar	nodige	interventies	van	de	

verdediging	kwamen	we	stilletjes	aan	meer	in	de	match	

en	creëerden	we	zelf	een	aantal	kansen.	Ongeveer	20	

minuten	voor	rust	komen	we	1-0	voor,	dankzij	een	mooi	

samenspel.	De	2-0	valt	10	minuten	later.	Lombro	gaat	

de	 rust	 in	met	 een	 zeer	 comfortabele	 voorsprong.	De	

2de	 helft	 beginnen	we	 veel	 beter	 dan	VDK	 en	 zetten	

we	direct	druk,	we	behouden	langer	balbezit	en	creëren	

weer	een	aantal	mooie	kansen	die	mooi	gepakt	werden	

door	 hun	 keeper	 en	…	 de	 paal!	 12	minuten	 voor	 tijd	

is	het	weer	zover,	na	mooi	voorbereidend	werk	&	een	

bijna	 surrealistisch	 samenspel	 scoort	 Lombro	 de	 3de	

goal.	 3-0	 voor	 Lombrosiana!	 Vanaf	 dan	 tikten	 we	 het	

balletje	heel	kalm	en	behoudend	rond,	wachtend	op	het	

eindsignaal.	

Lombro	wint	met	3-0	en	gaat	door	naar	de	kwartfinale	

die	eind	maart	worden	gespeeld.

Doelpuntenmakers:	

-	Killian	Van	Leemput	(2x)

-	Arne	Van	Campenhout

Rany	Aayad,	sportpraeses	Lombrosiana
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Restaurantrecensies
         door Zachery Ostijn

Brasserie De Jacob

Brasserie	De	Jacob	bevindt	zich	op	de	Vrijdagsmarkt	en	net	naast	de	hoek	met	de	
Garensteeg.	 Het	 is	 een	 zeer	 gezellige	 brasserie	 met	 een	 toch	 iets	 goedkopere	
menukaart	dan	de	omliggende	restaurantjes.	De	brasserie	oogt	modern	en	bij	mooi	
weer	is	het	leuk	zitten	op	het	terras	die	uitloopt	op	de	Vrijdagsmarkt.	De	bediening	loopt	
zeer	vlot	en	correct	en	je	hoeft	niet	te	lang	te	wachten.De	menukaart	van	De	Jacob	is	
vrij	uitgebreidt	maar	vooral	voor	een	dagschotel	is	deze	aan	te	raden.

Voor	de	prijs	van	nog	geen	€10	krijg	 je	een	 lekker	kom	versgemaakte	soep	en	een	
hoofdgerecht	te	kiezen	uit	een	goed	gevulde	lijst	in	meer	dan	voldoende	porties.	Wil	je	
echter	van	deze	formule	afwijken	wordt	het	snel	al	duurder	met	minstens	€12	voor	een	
slaatje.		Hier	kom	je	dus	beter	eten	over	de	middag	als	je	wat	tijd	over	hebt	en	eens	
lekker	wil	gegeten	hebben.	Hier	ga	je	niet	naar	het	niveau	van	een	sterrenrestaurant	
maar	als	je	het	eten	van	de	studentenresto's	gewoon	bent	zullen	je	smaakpapillen	hier	
ook	bekoord	worden.

Recensie: restaurant Little Amadeus

Iedereen	 is	 natuurlijk	 gekend	 met	 de	 2	 grootste	 spare-rib-smulhuizen	 van	 Gent:	
Amadeus	 patershol	 en	 Amadeus	
goudenleeuwenplein.	 Sinds	 kort	 kunnen	
we	 nu	 ook	 een	 3e	 kleine	 broertje	 van	
deze	 restauranten	verwelkomen	 in	Gent,	
vlakbij	 de	 Vooruit.	 Het	 doelpunt	 van	 de	
ribbetjesgigant	 is	duidelijk:	mikken	op	de	
grote	honger	van	studenten.	En	deze	lijkt	
ook	te	werken.	Op	een	vrijdagavond	is	er	
zelden	 nog	 een	 plaats	 zonder	 reservatie	
te	vinden	in	een	van	deze	restauranten	en	deze	nieuwe	is	daar	geen	uitzondering	op!
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Maar	wat	maakt	het	nu	de	moeite	om	in	Little	Amadeus	te	gaan	eten?	Veel!	Zoals	de	
naam	het	zegt	is	dit	restaurant	kleiner	dan	de	2	andere	en	dat	komt	de	kwaliteit	vooral	
ten	goede.	Er	 is	 slechts	 1	 iemand	die	 de	 zaal	 bedient	maar	 deze	 rasechte	Gentse	
maakt	het	 iedereen	naar	zijn	zin	en	geeft	 iedereen	een	persoonlijke	service,	 je	hebt	
niet	het	gevoel	dat	je	een	nummertje	bent	uit	de	100.	De	bediening	is	dus	veel	sneller	
en	daarbij	komt	ook	dat	de	wachttijden	voor	extra	ribbetjes	veel	korter	zijn.	De	formule	
is	overigens	dezelfde	als	in	de	andere	Amadeus	restaurants.	Honger	zul	je	dus	zeker	
ook	niet	hebben	als	je	hier	buiten	stapt!

Restaurant De Witte Leeuw

Voor	wie	 eens	 gezellig	wel	 dineren	 is	 de	Witte	 Leeuw	aan	de	graslei	 een	geschikt	
adres.	Dit	restaurant	heeft	zowel	een	terras	als	een	binnenzaal	die	in	zomer	alsook	in	
winter		beide	open	zijn.	Binnen	zitten	is	leuk	in	een	interieur	van	een	oud	vlaamse	stijl	
gemengd	met	moderne	strakke	accenten.	Maar	het	is	uiteraard	nog	beter	om	buiten	
te	zitten	met	een	mooi	zicht	op	de	leie	en	zijn	twee	kaaien,	zowel	overdag	als	bij	een	
gezellige	verlichting	‘s	nachts.	En	vrees	niet	voor	de	kou	want	naast	een	uitstekende	
terrasverwarming	bieden	ze	ook	dekentjes	aan	op	het	terras	voor	als	het	echt	te	koud	
wordt.

De	menukaart	richt	zich	vooral	op	grillades	en	klassieke	gentse	gerechten	binnen	een	
betaalbare	prijsklasse	waarvoor	je	waar	voor	je	geld	krijgt.	Het	eten	is	echt	lekker	en	er	
wordt	zeker	ook	voldoende	geserveerd.	De	bediening	is	ook	zeer	vriendelijk	en	je	voelt	
je	echt	als	een	gast.Verder	is	het	terras	ook	de	moeite	om	enkel	iets	te	gaan	drinken.
Er	is	voldoende	plaats	maar	wie	binnen	wil	zitten	kan	toch	beter	reserveren	(idem	voor	
terras	in	de	zomer)	omdat	het	een	goed	draaiende	zaak	is	die	vaak	vol	zit.
PS:	een	aanrader	is	de	mixed	grill	waarbij	je	verschillende	soorten	vlees	krijgt	voor	een	
zeer	schappelijke	prijs.
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140014001400 collega’s en toch 
geen nummer!

Cobelguard heeft nood aan versterking op het managementniveau en jij, 

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

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

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

een persoonlijke uitdaging en een loopbaantraject op maat. 

Wie weet, word jij straks onze nieuwe temperamentvolle manager!

Interesse in een Management Traineeship bij Cobelguard? 

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

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

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

het	 raadsel	 weten	 mag	 je	 dit	 mailen	 naar	 schavotje@
lombrosiana.be,	 vermeld	 hierbij	 het	 antwoord,	 naam,	
emailadres	 en	 studiejaar.	 Op	 een	 clubavond	 zal	 onder	

het	toeziend	oog	van	het	praesdium	een	winnaar	gekozen	

worden	 uit	 de	 mensen	 die	 het	 goede	 antwoord	 hebben	

verstuurd.	

De	vorige	keer	hebben	we	jullie	uitgedaagd	met	het	raadsel	over	lampen.	Laura	vdv	&	Marijke	povré		

gaven	hierbij	(samen)	het	goede	antwoord	en	winnen	een	dvd-box	van	het	eerste	seizoen	van	Dexter.

Nieuwe wedstrijd: woordzoeker
	

Volgende	landen	zijn	hierin	verstopt:

DENEMARKEN–DUITSLAND–ECUADOR–IRAN–

JAMAICA–JAPAN–KAZACHSTAN–ENIA–KROATIE–

MALI–NEDERLAND–NIGER–OOSTENRIJK–

PANAMA–PERU–POLEN–QATAR–SOEDAN–

SRILANKA–TOGO–TSJAAD–TUNESIE–ZWEDEN–

ZWITSERLAND.

De	overgebleven	 letters	 vormen	nog	 2	 landen.	Stuur	

deze	door	naar	schavotje@lombrosiana.be

De	winnaar	wint	een	abbonement	op	het	magazine	Crimelink.
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