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HET VERLEDEN EN HET HEDEN 
V AN DE SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

I. INLEIDING 

"Gent den 19de december 1936. De deken Prof. Nico Gunzburg 
en Prof. J. Simon hebben den eer de Faculteit voor te stellen een 
Instituut voor Criminologie in te richten in den schoot van de 
Faculteit. In gemeen overleg hebben zij het ontwerp opgemaakt 
van het programma en de inrichting waarvan zij bereid zijn de 
leiding op zich te nemen" (1). 
Het voorstel en het programma werden opgesteld na een grondige 
studie over dergelijke instituten verbonden aan buitenlandse uni
versiteiten en aan die van Brussel en Leuven. 
Uit de gedetailleerde inhoud blijkt duidelijk de bedoeling, een spe
cialisatie te creëren voor diegenen die nauw betrokken zouden 
worden bij de problematiek van de criminaliteit, meer bepaald 
"de toekomstige magistraten, advokaten, hogere ambtenaren van 
het Ministerie van Rechtswezen en bestuurders van gevangenissen 
en gestichten van internering". 
Om een zo hoog mogelijke kwalificatie van het onderwijs te ver
zekeren, besloot men niet alleen een beroep te doen op collega's 
van de Rechtsfaculteit, maar ook op professoren verbonden aan 
de Faculteiten van Geneeskunde en van Letteren en Wijsbegeerte. 
Na tal van discussies en na goedkeuring en aanvaarding van het 
ontwerp door de Rechtsfaculteit, werd de School voor Criminolo
gie door het Koninklijk Besluit van 10 mei 1938 (B.S. 16 juni 
1938) een realiteit (2). 
Het Koninklijk Besluit bepaalt dat jaarlijks uit het onderwijzend 
personeel van de school een voorzitter en een secretaris moeten 
worden gekozen. Binnen de school hebben ze dezelfde bevoegd
heid als de dekens en secretarissen in hun respectieve faculteit. 
De voorzitter moet behoren tot het onderwijzend personeel van 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
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Het licentiaat maakt het voorwerp uit van twee studiejaren en twee 
proeven. Niemand kan worden toegelaten tot het examen indien 
hij geen houder is van één van de volgende diploma's, uitgereikt 
door een universiteit of door de centrale examencommissie voor 
het toekennen van academische graden, nl. kandidaat in de Let
teren en Wijsbegeerte, voorbereidend tot de Rechten of tot licen
tiaat in de Letteren en Wijsbegeerte, kandidaat in de Wetenschap
pen (alle groepen), kandidaat in de Natuur- en Geneeskundige 
Wetenschappen. 
Voor de Doctors in de Rechten of in de Geneeskunde wordt de 
duur van de studiën tot één jaar verminderd (3). 
Wel kunnen vrije leerlingen één of meer cursussen uit het program
ma volgen en, na een geslaagd examen, een getuigschrift te bekomen. 
Het aanvangsprogramma was zeer vooruitstrevend en sterk straf
rechtelijk en geneeskundig georiënteerd (Bijlage I). 
Om zo vlug mogelijk met de school te kunnen starten werd op 
22 juni 1938 in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Lange Meir
Bibliotheekzaal, een organisatorische vergadering gehouden. De 
professoren werden bij Koninklijk Besluit van 30 september 1938 
benoemd en op 1 december 1938 begonnen de cursussen. 

11. EVOLUTIE EN ONTWIKKELING VAN DE SCHOOL 

Het kan niet worden ontkend dat Prof. N. Gunzburg, als encyclo
pedicus en Prof. J. Simon als practicus, de school hebben gestuwd 
en uitgebouwd. 
De oorlogsjaren betekenden een grote rem op de ontwikkeling, 
maar deze periode werd gebruikt om de pas vastgelegde beleids
lijnen en ideeën tot rijpheid te laten komen. 
Wat meer is, de benoeming van tal van nieuwe professoren gaf de 
school een definitieve gestalte. De evolutie wordt het best geïl
lustreerd door de wijzigingen in de toelatingsvoorwaarden en in 
het programma. 
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Inderdaad, reeds in 1938 zagen de professoren zich met dit pro
bleem geconfronteerd. Zeer progressief werd toen bepaald "dat 
de kandidaturen van personen die niet in hèt bezit zijn van de door 
de wet bepaalde diploma's in uitzonderingsgevallen kunnen wor
den aanvaard. Evenwel elk particulier geval zal aan een grondig 
onderzoek worden onderworpen". 
In de periode 1938-1941 werden de aanvragen van vrije leerlingen 
tegemoetkomend behandeld, maar vanaf 1941 ging de school on
der het voorzitterschap van Prof. J. Simon strengere normen han
teren, en stelde ze in een motie van 16 april 1941 : "De School voor 
Criminologie is van mening dat in afwachting dat in het kader van 
het criminologisch onderwijs een gespecialiseerde opleiding voor 
geneesheren wordt ingericht, een door de bevoegde instanties te 
treffen maatregel de toegang tot de School zou moeten voorbe
houden aan studenten en doctors in de rechten." Zij stelt bovendien 
voor deze toegang ook voor de studenten-juristen te beperken tot 
de leerlingen van het tweede en derde doctoraat in de rechten. 
In afwachting dat dit voorstel kracht van wet zal worden laat de 
Raad van Beheer ad valvas volgend bericht bekendmaken : "Het 
Bestuur der School voor Criminologie brengt volgenden uitdruk
kelijken wensch ter kennis van de hh. Studenten in de rechten 
die zouden wenschen een inschrijving te nemen voor het eerste 
licentiaat in de criminologie. Met het oog op een vruchtbaar re
sultaat van hun studies in de criminologische wetenschappen en 
in hun eigen belang wordt hun dringend afgeraden deze studies 
aan te vangen vóór dat zij het eerste doctoraat in de Rechten heb
ben afgelegd. De heer R. De Smaele, ontvanger van den Academie
raad, zal ieder student die het eerste doctoraat nog niet heeft af
gelegd en die zich bij hem aanbiedt voor een inschrijving voor het 
eerste licentiaat in de Criminologie, eerst verzenden naar de heer 
Voorzitter der School. Deze zal er hem persoonlijk op wijzen dat 
in zijn eigen belang en in het belang der School het Bestuur hem 
afraadt zijn studies reeds in het eerste doctoraat aan te vangen". 
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Deze vingerwijzing heeft nochtans niet belet dat verscheidene aan
vragen voor inschrijvingen en toelating als vrije leerling aan de voor
zitter werden gestuurd. 
Enkele voorbeelden ter verduidelijking: 
1943 : aanvraag vanwege een maatschappelijk assistente; 
1946 : aanvraag van een inspecteur van de veiligheid van de staat; 
1948 : aanvraag om bepaalde cursussen te volgen door een kan-

didaat in de opvoedkundige wetenschappen; 
1949 : verzoek tot toelating tot de 1ste licentie criminologie van-

wege een licentiaat in de pedagogiek; 
1949 : aanvraag vanwege een onderluitenant-Rijkswacht; 
1952 : 2de aanvraag vanwege een adjunct-politie-<:ommissaris; 
1958 : aanvraag van een verpleegster als vrije leerling om bepaal-

de vakken te volgen; 
1958 : verzoek tot toelating tot de 1ste licentie vanwege een li

centiaat in koloniale en administratieve wetenschappen; 
1963 : verzoek tot toelating als gewoon student vanwege een so-

ciaal assistent. 
Hoewel de Raad van Beheer bijzonder royaal het K.B. van 1938 
inzake de toelatingsvoorwaarden interpreteerde, bleven omtrent 
bepaalde kandidaten toch een aantal problemen bestaan. Het oor
logsgebeuren en de daaropvolgende aanpassingsperiode zijn daar 
wellicht niet vreemd aan. 
Om kandidaten zonder het statutair vereiste diploma toch als ge
wone leerling te kunnen inschrijven in de licenties, besloot de Raad 
een tentamen in te voeren. 
Voor het eerste tentamen in 1954 boden zich 4 kandidaten aan. 
Zij dienden ten minste 2 vakken te kiezen uit de volgende reeks : 
"Begrippen over moderne letterkunde"; "Begrippen over heden
daagse geschiedenis"; "Elementen van menselijke ontleedkunde"; 
"Elementen van logica"; "Beginselen van het Recht". 
Op dezelfde wijze kregen in 1961 een aantal kandidaten (Politie
officieren) de gelegenheid om de licenties aan te vatten. De stof 
omvatte de algemene beginselen van het recht, de hedendaagse 
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geschiedenis, de Nedetlandse moderne letterkunde en begrippen 
van de biologie (4). 
In 1962 werd eveneens een tentamen georganiseerd voor studenten 
politie-officieren of adjunct-politiecommissarissen. De proef dien
de afgelegd over de cursussen : "Inleiding tot de geschiedenis van 
dé voornaamste moderne letterkunden .. (Prof. H. Uyttersprot), 
"Overzicht van de hedendaagse geschiedenis" (Prof. J. Dhondt), 
"Algemene beginselen van het recht" (Prof. W. Delva), "Zielkun
de" ("Psychologie") (Prof. P. Ghysbrecht) en "Zedenkunde" 
("Ethica") (Prof. J. Kruithof). 
Steeds in het kader van deze versoepeling waren inmiddels (1961) 
al uitvoerige besprekingen gevoerd over de toelating van bepaalde 
officieren van de rijkswacht en commissarissen van politie als ge
wone leerling. 
De stelling van de raad der school was duidelijk : ''wat betreft de 
rijkswachtofficieren, die na hun volledige humaniora drie jaar 
Militaire School hebben gevolgd [en daarenboven] twee jaar Ap
plicatieschool [ is de Raad van mening dat] deze studiën als even
waardig [dienen] beschouwd met een kandidatuur van de Rech
ten. Precedenten van toelating zijn daaromtrent voorhanden. Voor 
dezelfde aanvraag vanwege de Politiecommisssarissen zal de Raad 
besprekingen voeren met de bevoegde instanties (nI. het decanaat 
en de Raad van Beheer van de Universiteit)". 
In 1963 zette de raad een stap verder en aanvaardde bij eenparig 
advies het voorstel waarbij de licenties in criminologie verplicht 
werden voor alle Nederlandstalige kandidaten-rijkswachtofficieren. 
Vanaf 1964 volgden deze studenten de cursussen. 
Eenzelfde gunstig advies bracht de raad uit over de kandidaten 
rijkswachtofficieren die hun vorming hadden ontvangen in de 
rijkswacht-officierenschool in plaats van in de militaire school. 
De houders van een brevet van politieofficier, die deze functie 
niet uitoefenden, werden alleen bij wijze van uitzondermg als 

gewoon leerling aanvaard. 
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Het toelatingsexamen dat was ingevoerd bij beslissing van 26 fe
bruari 1964 gaf echter iedere politie officier , die niet voldeed aan 
de statutaire voorwaarden, de gelegenheid om de licentie in crimi
nologie te volgen. 
De talrijke discussies hierover leidden in 1969 tot een onderzoek 
over de uitbreiding en hergroepering van de toelatingsvoorwaarden 
tot de licentie criminologie o.m. voor de leden van de politionele in
stanties, houders van het brevet van politieofficier. 
Na dit onderzoek werden niet alleen politiecommissarissen en ad· 
junct.çommissarissen van de gemeentelijke politie maar ook de 
commissarissen van de gerechtelijke politie, politie-officieren van 
de Veiligheid van de Staat of Hoger Comité van Toezicht, toege
laten. 
Het probleem van de sociale assistenten werd opgelost met de her
vorming van leerplan en vQorwaarden tot insçhrijving 1971-1973. 
Overwegende dat de sociale assistenten aan de Katholieke Univer
siteit Leuven, op dat ogenblik al gelijkgesteld waren met de of
ficieren van politie en rijkswacht voor de toelating tot het enig 
examen van de kandidatuur, en aan de School van Criminologie 
geen kandidatuur bestond, was de raad van oordeel dat de al
gemeen vormende cursussen en het slagen in een examen daar
over gelijkgesteld kon worden met een dergelijke kandidatuur. 
Daarenboven motiveerde de raad zijn beslissing op de volgende 
wijze : " .. . biedt de uitoefening van deze ge!ipecialiseerde functie 
in de sector die verband houdt met de Criminologie en aanver
wante wetenschappen een waarborg van maturiteit welke een vol
doende basis vormt om de beoogde studiën met vrucht te volgen. 
Het slagen in een toelatingsexamen blijft evenwel gelden" (Bij
lage 2). 
Het is belangrijk te weten dat de Gentse School een positieve in
vloed heeft gehad op de ontwikkeling van de Luikse School voor 
Criminologie. 
Het toenmalige professorenkorps was begaan met de bijzondere 
technische opleiding van de studenten en stelde in 1945 voor cur-
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sussen en praktische oefeningen in de Franse en Engelse taal in te 
schakelen. Later (1955) werd beslist dat afzonderlijke cursussen 
daarover niet gewenst waren. De professoren J. De Busscher en 
F. Thomas verklaarden zich wel bereid, in het kader van hun col
leges, aanvullingen in die richting uit te werken. 
Het al of niet verplichten van de licentieverhandeling blijft een 
punt van discussie doorheen de evolutie van de school. Dit blijkt 
reeds tijdens de besprekingen over het instellen van het doctoraat 
in de criminologie (1948). Het verplicht karakter van de verhan
deling werd niet aanvaard, een beslissing die als volgt werd gemo
tiveerd (1949) : ..... dit komt des te onlogischer voor omdat bijna 
al de studenten tevens in de rechten studeren, waar zij tot het be
komen van het doctoraat aan deze vereiste niet onderworpen zijn. 
Het opleggen van deze verplichting zou daarenboven in de prak
tijk neerkomen op teloor gaan van de School voor Criminologie, 
daar behalve een enkele uitzondering, de studenten reeds overlast 
met allerlei leergangen, zich die tijdrovende vereiste, die van velen 
een zeer aanzienlijke en tijdrovende inspanning zou vergen, niet 
zouden getroosten daar zij de Criminologie volgen tegelijk met 
hun rechtsstudiën in de Faculteit". Later (1954) opteerde de Raad 
voor een verhandeling van niet meer dan een 10-tal bladzijden, 
opgesteld onder toezicht van een lid van het onderwijzend perso
neel van de school. Het probleem werd opnieuw actueel in 1963 
en 1970. Met het oog op het parallelisme met de Rijksuniversiteit 
te Luik, waar geen verhandeling diende te worden voorgelegd, 
oordeelde de raad het verkieselijk ook aan de Gentse School van 
deze vPrplichting af te zien. 
Reeds in 1948 werd het probleem opgeworpen van een doctoraats
graad in de criminologische wetenschappen. Was de raad het eens 
over het principe, voor de toekenning ervan werden echter twee 
uiteenlopende opvattingen verdedigd, nl. het proefschrift of het 
doceren van zekere cursussen. Prof. J. Simon was voorstander van 
een ~ussenoplossing : nl. het doceren van zekere cursussen en boven
dien het schrijven van een ernstig proefschrift. Ten slotte werd voor-
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gesteld contact te zoeken met de Rijksuniversiteit te Luik. In 1960 
werd het doctoraat in de criminologie wettelijk vastgelegd in een 
Koninklijk Besluit, nadat in 1956 een mogelijke ontwerptekst 
werd opgesteld door de Rijksuniversiteit te Luik, later gewijzigd 
door tussenkomst van de Gentse School. 
Om het besluit concreet uit te voeren besloot de Raad van de Gent
se School in 1965 : 
"De School voor Criminologie van de Rijksuniversiteit te Gent 
kent bovendien de graad toe en verleent het wetenschappelijk di
ploma van Doctor in de Criminologische Wetenschappen. Worden 
tot het examen van Doctor in de Criminologische Wetenschappen 
toegelaten mits instemming van de Raad van de School, de houders 
van het diploma van licentiaat in de Criminologie. Het examen voor 
de graad van Doctor in de Criminologische Wetenschappen mag in 
de School van de Universiteit te Gent ten vroegste één jaar na het 
verkrijgen van het diploma van licentiaat in de Criminologische 
wetenschappen afgelegd worden. Dit examen omvat het indienen 
van een oorspronkelijk proefschrift in handschrift of gedrukt en 
van drie door de examencommissie aangenomen stellingen. Het 
proefschrift en stellingen worden door de examinandus in het 
openbaar verdedigd. Zij worden ten minste drie maanden vóór 
de datum voor het examen vastgesteld aan de commissie toege
zonden". 
In 1966 werden reeds drie aanvragen genoteerd. De heer J. Cod
de promoveerde in 1968 als eerste doctor in de criminologische 
wetenschappen met de thesis "Jeugdbescherming en Politie" (5). 
De ontwikkeling van het programma zelf kende een minder op
vallende evolutie. Vrij vroeg (1946) was de raad nochtans van 
mening dat begrippen van toxicologie dienden te worden gedo
ceerd. Dit leidde in 1967 tot de invoering van de facultatieve cur
sus "Beginselen der Scheikundige Toxicologie". 
Een ander punt waaraan de raad veel aandacht schonk, was de 
evolutie van het rechtsdenken. Inderdaad besliste hij dat het vak 
"Internationaal Strafrecht ", gezien het groeiend belang ervan in 
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het wereldgebeuren, diende te worden ingeschakeld als verplichte 
cursus, en wel in de 2de licentie. 
Men mag zeggen dat de professoren heel de veertigjarige evolutie 
door (van het voorstel Gunzburg-Simon tot op heden) de kracht
lijnen vervat in het Koninklijk Besluit van 10 mei 1938 getrouw 
zijn gebleven en steeds hebben gestreefd naar een zo volledig mo
gelijke uitbouw van de School voor Criminologie. 

lIl. WERKING VAN DE SCHOOL 

Reeds bij de start van de school wordt het onderwijs verzorgd door 
drie verschillende faculteiten (Letteren en Wijsbegeerte, Rechten, 
Geneeskunde). Het concentreert zich rond een paar seminaries: 
dat van Gerechtelijke Geneeskunde en dat van Strafrecht en later 
rond het seminarie van Criminologie. 
Naast deze seminaries werden voor een aantal vakken ook demon
straties en praktische oefeningen georganiseerd, onder meer voor 
psychiatrie en criminalistiek. 
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Het seminarie voor Gerechtelijke Geneeskunde is gelegen tegen
over de gebouwen van het Bijlokehospitaal aan de Prof. Kluys
kensstraat. Het stond sinds de oprichting van de school, en dit 
tot en met 1976, onder leiding van Prof. Dr. F . Thomas. Nu is de
ze taak overgenomen door Prof. Dr. J. Timperman. De gebouwen 
werden in de loop der jaren aangepast aan de noden van het on
derwijs. De goed uitgeruste autopsiezaal, waarin de studenten de
monstraties kunnen bijwonen, ligt gelijkvloers . Naast de biblio
theek, één van de rijkste van West-Europa, gelegen op de tussen
verdieping, bevindt zich een werkzaal waarin het personeel bij
komende onderzoekingen kan verrichten. In dit lokaal maken de 
meeste studenten voor het eerst kennis met het instituut. De eer
ste indruk zal vele, zoniet alle studenten bijblijven: voor studen
ten die doorgaans een juridische of aanverwante opleiding heb
ben genoten, is het inderdaad even wennen wanneer zij gecon
fronteerd worden met de indrukwekkende verzameling schedels, 
die daar staan opgesteld. In de loop van zijn opleiding zal de stu
dent echter het didactische en wetenschappelijke belang van deze 
verzameling leren waarderen . De leslokalen, die zich hoger bevin
den, zijn eveneens rijk aan didactisch materiaal . Daar heeft Prof. 
Dr. F. Thomas gedurende zijn lang professoraat zijn uitzonder
lijke ervaring op het gebied van de gerechtelijke geneeskunde aan 
de studentengeneraties doorgegeven . Deze cursus wordt nu door 
Prof. Dr . J . Timperman op eminente wijze verder gedoceerd. Een 
niet te onderschatten hulpmiddel hierbij zijn de lantaarnplaatjes, 
die een aantal onderzoekingen uit het verleden actualiseren en blad
zijde na bladzijde de syllabus visueel ondersteunen. 
Wij doen df' waarheid geen geweld aan wanneer wij zeggen dat dit 
onderdeel van onzf' school tot ver over dl' grenzen van ons land 
bekendheid geniet. 
Ten slotte vestigen wij er de aandacht op, dat vooral voor deze 
discipline de leerlingen van onze school bevoorrecht zijn tegen
over hun collega 's aan andere instellingen . Het bijwonen van liJk
schouwingen is immers gewoonlijk voorbehouden aan de student 
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van de Faculteit der Geneeskunde. In Gent daarentegen krijgt elke 
student criminologie de gelegenheid een twintigtal van deze demon
straties bij te wonen. 

Het seminarie voor Strafrecht, dat eveneens zeer belangrijk is voor 
het onderwijs, is gevestigd in de gebouwen van de school op de 
Korte Meer. De school is ondergebracht in een prachtig herenhuis. 
Wanneer men het gebouw binnenkomt langs de toegang Korte 
Meer, bereikt men via een marmeren traphall de "bel étage". Links 
is het secretariaat gevestigd, rechts de leszaal die in feite bestaat uit 
twee ineenlopende woonruimtes. De prachtige lambrizering wordt 
door boekenkasten grotendeels verborgen. Het geschilderde en van 
prachtige sierlijsten voorziene plafond heeft voor veel studenten 
een saaie les aangenamer gemaakt. Ook de schouwversiering getuigt 
van een ambachtelijk kunnen dat onze eeuw niet heeft overleetd.. 
Aan de andere zijde van het leslokaal bevindt zich een zaaltje dat 
zowel voor oefeningen als voor studie kan worden gebruikt. Les
lokaal, gang en dit zaaltje geven uit op een veranda die bezet is 
met geglazuurd en beschilderd aardewerk. 
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De groep vakken in verband met strafrecht en strafvordering wordt 
er via oefeningen aan de praktijk getoetst. 
Hier zal een zekere geografische binding belangrijk blijken : de 
school is op amper honderd meter van het Hof van Beroep ge
legen. Sinds dertig jaar reeds doceren magistraten verbonden aan 
dit Hof aan onze Rijksuniversiteit. Hun kennis en ervaring delen 
zij mee aan de studenten zowel gedurende de cursussen als tijdens 
de praktische oefeningen. 
Verbonden met dit seminarie en met dat van de Criminologie 
zijn hier ook een bibliotheek en een museum ondergebracht. 
Vanuit deze seminaries worden eveneens bezoeken aan straf
inrichtingen georganiseerd. In de loop van de twee studiejaren 
kunnen de studenten over het ganse land kennis maken met di
verse types van inrichtingen. 
Welke sporen het onderwijs van strafrecht en criminologie bij 
de studenten achterlaat. bleek in 1970 en 1975, toen de studen
tenvereniging . 'Lombrosiana" colloquia organiseerde (6). De stu
dentf'n wisten zich gesteund door een grondige en ver doorge
voerde wetenschappelijke opleidin~, wat het hun mogelijk maak
te een dergelijk werk aan te vatten. Dat zij zich niet enkel door 
eigen verworvenheden hebhen laten leiden, blijkt duidelijk uit de 
keuze der sprekers. 
Ten slotte, en vooraleer een hondig overzicht te geven van de aan 
de school verbonden professoren, vestigen wij de aandacht op dl' 
uitstekende ploeg van wetenschappelijk personeel die steeds de 
professoren heeft bijgestaan. 
Dat verscheidene leden uit de groep assistenten later een leer
opdracht kregen in de school, kunnen wij alleen maar toejuichen: 
dit heeft in grote mate bijgedragen tot het niveau dat het onder
wijs in de criminologie vandaag de dag heeft berf'ikt. 
Sinds 13 september 1973 krijgen assistenten, administratief per
soneel en studenten de gelegenheid een afvaardiging aan te duiden 
die aan de vergadering van de Raad van de School deelneemt. 
Ons beknopt overzicht zou onvolledig zijn, indien wij geen aan-
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dacht schonken aan het administratief personeel. Na lang aan
dringen door de raad werd er een administratief medewerker 
voor de school aangeworven. Vanaf zijn indiensttreding is de 
heer J. Cnudde een onmisbare schakel geweest tussen studenten, 
professoren en assistenten. Alhoewel hem de zware taak wordt 
toevertrouwd in te staan voor de volledige administratie van de 
school, heeft hij zich nooit beperkt tot deze opdracht. 

Het programma van de School voor Criminologie heeft sinds het 
ontstaan van de school slechts enkele detailwijzigingen onder
gaan. Dit lijkt ons daarom een goed uitgangspunt voor het over
zicht van de professoren die een leeropdracht aan de school ver
vulden of nog vervullen: 

Eerste licentie ,' 

Criminologie : 

Deze cursus werd achtereenvolgens gedoceerd door: 

Prof. N. Gunzburg 
Prof. C. J. Vanhoudt 
Prof. W. Delva 
Prof. W. Calewaert 

Encyclopedie van het \'ech t : 

Prof. V. Boon 
Prof. J. Haesaert 
Prof. J. Limpens 
Prof. W. Calewaert 

De gerechtelijke geneeskunde : 

Prof. F. Thomas 
Prof. J. Timperman 



18 

Bijzondere vraagstukken uit de algemene wijsbegeerte : 

Prof. R. J. De Vleeschauwer 
Prof. A. Van de Vijver 
Prof. L. Apostel 
Prof. R. Boehm 

Het strafrech t : 

Prof. J. Simon 
Prof. C. J. Vanhoudt 

Beginselen van d€' strafvordering : 

Prof. J. Simon 
Prof. C. J. Vanhoudt 

De strafkunde : 

Prof. J. Simon 
Prof. C. J. Vanhoudt 
Prof. R. Dierkens 

C;rondige vraagstukken uit het strafrecht : 

Prof. J. Simon 
Prof. C. J. Vanhoudt 
Prof. R. Dierkens 

Bijzondere vraagstukken uit de zielkunde : 

Prof. J. Fransen 
Prof. P. GhysbrechL 

Tweede lieen tie : 

De beginselen van di' kinderlwscherming (laipr jeugdbescht>rming) : 

Prof. N. Gunzhurg 
Prof. C. J. Vanhoudt 
Prof. G. De Bock 
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Psychopathologische criminele prophylaxe : 
Prof. R. Nyssen 
Prof. J. De Busscher 
Prof. P. Ghysbrecht 

Beginselen der psychiatrie : 

Prof. R. Nyssen 
Prof. J. De Busscher 
Prof. E. Verbeeck 
Prof. V. Evrard 

Psychiatrische kliniek: 
Idem 

Forensische psychiatrie : 
Prof. R. Nyssen 
Prof. J. De Busscher 
Prof. P. Ghysbrecht 

Beginselen van de criminalistiek: 

Prof. A. Bessemans 
Prof. F. Thomas 
Prof. J. Timperman 

Vergelijkend strafrecht: 
Prof. J. Simon 
Prof. C. J. Vanhoudt 
Prof. J. D' Haenens 

Vergelijkende strafvordering: 
Prof. J. Simon 
Prof. C. J. Vanhoudt 
Prof. .J. D' Haenens 

Sociale criminele prophylaxe : 
Prof. N. Gunzburg 
Prof. C. J. Vanhoudt 
Prof. R. Dierkens 
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Geneeskundige criminele prophylaxe : 
Prof. A. Bessemans 
Prof. N. Vlaeyen 
Prof. P. Ghysbrecht 

Beginselen van internationaal strafrecht: 
Prof. W. Calewaert 

De facultatieve leergangen en suppleanties werden in dit overzicht 
niet opgenomen. 

IV. HET GEORGANISEERDE STUDENTENLEVEN 

De geschiedenis van de Gentse Studentenorganisatie van de School 
voor Criminologie omvat vier perioden. Tot het midden van de 
jaren vijftig bestond er geen specifieke vereniging. 
Tijdens de laatste jaren van dit decennium ontstond de studenten
kring "Lombrosiana", die na enkele jaren echter geen activiteiten 
meer organiseerde. 
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Wij moeten wachten tot 1967 om "Lombrosiana" opnieuw actief 
te zien worden. De volgende jaren zou deze kleine kring evolueren 
tot één van de meest dynamische binnen het Faculteitenkonvent. 
De verklaring voor het vrij moeilijk tot stand komen van een stu
dentenkring aan de school wordt duidelijk bij een analyse van de 
populatie studenten criminologie. 
. Een gering aantal studenten volgde de licenties criminologie. 
Kandidaturen bestonden niet. Om een blijvende regelmatige 
werking te verzekeren had men een aantal leden nodig. 
- Vele criminologiestudenten waren tevens lid van een andf're 
studentenkring (meestal het Vlaams Rechtsgenootschap) die hun 
reeds een aantal activiteiten aanbood, zodat de behoefte aan een 
nieuwe kring zich niet onmiddellijk deed voelen. 
- Zeer vele criminologiestudenten verbleven niet te Gent, zodat 
een geregelde aanwezigheid op avondactiviteiten onmogelijk was. 
Sedert 1965 is de populatie aanzienlijk toegenomen, hetgeen 
waarschijnlijk de tweede, meer succesvolle, start kan verklaren . 
De eerste studentenkring ontstond, zoals gezegd, op het einde 
van de jaren vijftig. Hierbij kan men niet voorbijgaan aan de in
vloed die de "Gentse Criminologen-Kring" uitoefende bij het tot 
stand komen van "Lombrosiana". 
De "Gentse Criminologen-Kring", waarvan de statuten verschenen 
in het Belgisch Staatsblad (1952), telde onder haar leden, profes
soren, afgestudeerden, studenten en geinteresseerden (Bijlage 3). 
Deze vereniging organiseerde vele geslaagde gespreksavonden, 
waarmee zij meermaals een talrijk publiek bereikte. Na enkele 
jaren noemden de leden hun organisatie ook wel "Lombrosiana ", 
een naam die later door de studenten gekozen werd voor hun 
kring. 
Op het eind van de vijftiger jaren stierf deze vereniging een zachte 
dood en ontstond de studenten kring "Lombrosiana". Deze eerste 
kring bleef slechts enkele jaren bestaan en beperkte haar actio 
viteiten tot een aantal lezingen. 
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Het begin van de jaren zestig leek te bevestigen dat in de beperkte 
criminologische populatie geen kring leefbaar was. Pas in 1967 gin
gen enkele studenten zich intens met de werking van "Lombrosiana" 
bezighouden. Aanvankelijk beperkten zij zich tot twee activiteiten 
die tot op heden nog de basis vormen van de "Lombrosiana" : 
nl. lezingen en binnenlandse studiereizen. Zo werden o.m. in ep
kele jaren bijna alle Belgische strafinrichtingen bezocht, en meer 
dan dertig lezingen gehouden, die de kring een ruime bekendheid 
bezorgden. 
In 1969 kwamen daar een tweetal nieuwe elementen bij: tijdens 
dat academiejaar gingen Lombrosiana-Ieden op de sportieve toer. 
Zij versloegen de universitaire kampioen voetbal. 

Dit bleef bovendien geen enig feit, want tijdens de volgende jaren 
werden in allerlei sporttakken successen behaald. 
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Hoofdzakelijk dank zij de rijkswachtstudenten bereikte "Lom
brosiana" meennalen de finale in verschillende disciplines. 
In 1975 veroverde zij de kampioenstitel handbal. 
Terloops wijzen wij erop dat "Lombrosiana" sedert 1975 met een 
meisjesploeg in de volleybalcompetitie aantreedt. 
De eerste nieuwjaarsreceptie werd gehouden in 1970. De nippar
tijen breidden zich tijdens de volgende jaren uit tot een viertal per 
academiejaar. 
Het academiejaar 1970-1971 betekende het begin van een nieuwe 
traditie "de buitenlandse reizen". De Gentse studenten bezochten 
Parijs (7). Sindsdien bestudeerden de "Lombrosiana" criminolo
gische en aanverwante onderwerpen in volgende landen: 1971-1972 
Zweden, 1972-1973 Nederland, 1973-1974 Duitsland, 1974-1975 
Frankrijk (Parijs), 1975-1976 Engeland, 1976-1977 Duitsland, 
1977 -1978 Frankrijk. 
In 1973-1974 volgde de oprichting van een studententijdschrift, 
"Lombrosiananieuws" dat het jaar daarop uitgebreid werd van vier 
tot dertig pagina's. Dit blad wordt toegezonden aan alle leden, ere
leden en oud-studenten die deel uitmaken van O. S. C. R. U. G. 
De Oud-Studenten Criminologie Rijksuniversiteit Gent begon haar 
activiteit in 1974, jaar waarin de statuten verschenen in het Bel
gisch Staatsblad (Bijlage 4). 
Tweemaal waagde "Lombrosiana" het een colloquium in te rich
ten. In 1970 met als thema "De Criminoloog in de XXste eeuw", 
in 1975 over "Het slachtoffer". Het tweede, met negen sprekers 
uit België en Nederland, werd een succes zonder weerga. De drie 
dagen durende manifestatie vond een ruime weerklank in de ge
schreven pers en ook radio en T.V. besteedden er ruime aandacht 
aan. 
Gelijkaardige organisaties, maar dan gespreid over verscheidene 
weken, waren de "Namiddagen voor de Criminologie", welke in 
1976 en 1978 plaatsvonden. De eerste rond het thema "De speci
fieke vrouwelijke criminaliteit", de tweede over de "Economische 
delicten ". 
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Naast de sportieve en de culturele activiteiten, meestal afgesloten 
met een gezellige drink, poogde "Lombrosiana" ook pure ont
spanning te brengen. Aanvankelijk kende de thé-dansant door 
een gebrek aan vrouwelijke danspartners weinig succes. Niette
min werd één thé -dansant bijzonder populair : Sinterklaas is im
mers een graag geziene gast bij "Lombrosiana", met als gevolg 
dat hij elk jaar de eer krijgt deze te openen. 
Dit summier overzicht bewijst dat "Lombrosiana" na een moei
lijke start uitgegroeid is tot een volwaardige kring. 

V. BESLUIT 

Het is verheugend te kunnen besluiten op een hartversterkende 
toon. Door meer dan 700 licentiaten te diplomeren - weldra zul
len het er ruim 1000 zijn - heeft de school ten volle aan de ver
wachtingen van haar stichters beantwoord en heeft ze zich onge
twijfeld zeer verdienstelijk gemaakt voor het land. 
Op pedagogisch vlak heeft de school een gewaagd experiment 
ondernomen : ze heeft interdisciplinair onderwijs verstrekt, op 
universitair peil, dat zo verschillende vakken bestrijkt als het recht, 
de sociologie, de geneeskunde en de biologie. Tevens heeft ze zich 
niet enkel tot studenten gericht die binnen de universiteit worden 
aangeworven : ook belangstellenden van buiten deze instelling 
hebben zich in hoog aantal aangemeld. Beide categorieën stu
derenden hebben blijk gegeven van een verra'isend assimilatie
vermogen. De onderneming is dan ook met een volledig welslagen 
bekroond. Het lijdt gppn twij fel dat de school aldus heeft bijge
dragen tot de verrijking van het cultureel patrimonium in Neder
landstalig België. 
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NOTEN 

(1) Zie voorstel aan de Rechtsfaculteit. 
(2) K. B. 10 mei 1938 : dit Koninklijk Besluit leidde tot de oprichting van de 

School voor Criminologie te Gent en te Luik. 
(3) Tot de licentie in de criminologie worden toegelaten: 

A.I. de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van kan· 
didaat, uitgereikt door een Belgische universiteit, door een daannede 
. bij toepassing van artikel 37 van de bij het Regentsbesluit van 31 
december 1948 gecoördineerde wetten op het toekennen van de aca· 
demische graden· gelijkgestelde inrichting of door een examencom· 
missie van de Staat voor het universitair onderwijs waarvan sprake in 
artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten; 

2. de gerechtelijke officieren bij de parketten, de officieren van de 
staatsveiligheid, de rijkswachtofficieren; 

3. de kandidaat·rijkswachtofficieren die opgenomen zijn in de Konink· 
lijke Militaire School en die er geslaagd zijn voor het examen over 
alle in de eerste twel' studiejaren gedoceerd!' vakken; 

4. de kandidaat-rijkswachtofficieren, die van 1965 af in de Koninklijke 
Rijkswachtschool worden gevormd en dil' er geslaagd zijn voor het 
examen over alle in de eerste twee studiejaren gedoceerde vakken. 

Worden eveneens toegelaten tot de eerste licentie in de criminologie, mits 
te slagen voor een toelatingsexamen over de hierna aangegeven vakken: 
a) de eerstaanwezende gerechtelijke agenten-inspecteurs, die de hoedanig

heid hebben van officier van de gerechtelijke politie en de agenten-in. 
sppcteurs van de gerechtelijke politie bij de parketten; 

b) de leden van de politionele instanties, houders van het brevet van po
Iitieofticif'r; 

c) de houders van een diploma van maatschappelijk assistent, van sociaal 
assistent, geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (alle af
delingen), verpleger (verpleegster) Al, verpleger (verpleegster) of van 
een gelijkwaardig geacht studiebewijs. 

B. De houders van een diploma van doctor, van ingenieur, van apotheker 
of van licentiaat, uitgereikt door een Belgische universiteit, door een 
daarmede - krachtens artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 de
cember 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van de aca
demische graden - gelijkgestelde inrichting of door een examencom
missie van de Staat waarvan sprake in artikl'l 40 van dpzelfde gecoör
dineerde wetten, kunnen, naar keuze, de graad van licentiaat in de cri-
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minologie behalen na één of twee jaar studie en mits het afleggen van 
een enig examen of van twee examengedeelten. 

Tot het doctoraat in de criminologie worden toegelaten: 
zij die sedert tenminste één jaar houder zijn van het diploma van licen
tiaat in de criminologie. 

(4) Tussen 1954 en 1961 heeft geen tentamen plaatsgevonden. 
(5) Andere doctores: 1969, D. Van Ooyen, Verkeer en Alcohol; 1970, R. 

Poté, De Criminaliteit op en langs de autosnelweg Brussel-Oostende. 
(6) De Criminoloog in de XXste eeuw, Rechtskundig Weekblad, 15 maart 

1970, kol. 1351 tot 1356. Het slachtoffer, Tijdschrift voor Sociale We
tenschappen, 20e jaargang, nrs 3 en 4, juli-december 1975. 

(7) In 1948 bezochtpn et'n aantal criminologiestudenten onder leiding van 
Prof. J. De Busscher, Nederland. Deze reis werd echter niet ingericht 
door een studentenkring. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 

Aanvangsprogramma K.B. 10/5/1938 

- Het strafrecht, de strafvordering, grondige vraagstukken van het strafrecht 
en practische oefeningen, de criminologie, de strafkunde, bijzondere vraagstuk
ken uit de zielkunde, bijzondere vraagstukken uit de algemene wijsbegeerte, de 
gerechtelijke geneeskunde, met inbegrip van de vergiftenleer en de serologie, 
het vergelijkend strafrecht, de vergelijkende strafvordering, de encyclopedie 
van het recht, de criminele profylaxie (sociale geneeskundige, psychopatho
logische), de beginselen der psychiatrie, de psychiatrische kliniek, de foren
sische psychiatrie met inbegrip van de criminele antropologie, en de criminele 
pathologie, de beginselen van de wetgeving op de kinderbeschenning, de be
ginselen van de criminalistiek. 

BIJLAGE 2 

PROGRAMMA TOELATINGSJAAR LICENTIE CRIMINOLOGIE 

1. Inleiding tot algemene biologil' (Prof. Dr. R. Cliquet). 
2. De algemene psychologie (Prof. Dr. P. Ghysbrecht) . 
3. Inleiding tot de algemene rechtsleer (Prof. Dr. W. Calewaert). 
4. Beginselen van de sociologil' (Prof. Or. M. Versichelen). 
5. Inleiding tot de strafwetenschappen (Prof. Dr. J. D'Haenens). 
en ovt'r één vak te kiezen onder de hierna verml'lde : 
a) Overzicht van de wijsgerige stromingen in de wereldliteratuur (Prof. Ur. 

A. Bolckmans). 
b) Overzicht van de wijsgerige stelsels (Prof. Dr. R. Boehm). 
c) Inleiding tot de sociale en politieke leerstelsels (Prof. Dr. A. Van Bilsen). 
d) Algemene statistiek, met praktische oefeningen (Prof. Dr. H. Picard). 

BIJLAGE 3 

"Gentse Criminologen-Kring", te Gent 

STATUTEN 

De ondergetekenden: 
Allen Belgen, stichten op heden, de eer.;te December negentienhonderd 

een en vijftig, onder elkaar en voor degenen die in de toekomst lid worden, 
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een vereniging zonder winstgevend doel, overeenkomstig de wet van zeven en 
twintig Juni negentienhonderd een en twintig. 

De statuten der vereniging worden vastgesteld als volgt : 

Art. 1. De vereniging draagt de naam van ''Gentse Criminologen-Kring". 

Art. 2. Haar zetel blijft gevestigd te Gent, Universiteitstraat, nr. 14. 

Art. 3. Zij heeft tot doel het beoefenen en aanmoedigen van de crimi
nologische studiën, het bespreken van de criminologische problemen en het 
nemen van welk danige initiatieven ook ter bevordering van de criminologische 
wetenschappen. 

Te dien einde zal onder meer gestreefd worden naar het beleggen van ver
gaderingen of bijeenkomsten, zowel om er voordrachten of lezingen te horen 
of gemeenschappelijk studiewerk te verrichten als om het gemeenschapsleven 
van de leden te bevorderen; er zal ook betracht worden het uitgeven van een 
tijdschrift en andere publicaties. 

De vereniging heeft een strikt wetenschappelijk karakter. 

Art. 4. De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur en zal te allen 
tijde kunnen ontbonden worden. 

Art. 5. Het getal van de leden van de vereniging is onbeperkt, doch mag 
niet kleiner zijn dan twintig gewone leden. 

Kunnen gewoon lid zijn, a1wie de graad van licentiaat in de criminologie 
hebben behaald, wie in de criminologie doceren of studeren en wie zich met 
de criminologische problemen ophouden. 

Het beschermend lidmaatschap staat open voor al wie belang stelt in de 
bloei van de vereniging en die minstens een jaarlijkse bijdrage betaalt van 
500 frank. 

Het erelidmaatschap kan door het bestuur worden verleend aan personen 
die wegens hun buitengewone verdiensten, hun raadgevingen en invloed de 
bloei van de vereniging zouden kunnen bewerken. 

Art. 6. Het opnemen van nieuwe leden geschiedt door het bestuur, na 
voorstelling door één of meer leden. 

De uitsluiting kan slechts geschieden bij meerderheidsbeslissing van twee 
derden der in bijzondere algemene vergadering aanwezige en vertegenwoordigde 
leden. 

Art. 7. De leden kunnen te allen tijde uit de vereniging treden, mits schrif
telijk hun ontslag aan het bestuur ter kennis te brengen. 

Wordt als ontslaggevend beschouwd, het lid dat twee achtereenvolgende 
jaren verzuimde bijdrage te betalen. 
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Art. 8. De gewone leden storten een jaarlijkse bijdrage welke geen 200 frank 
mag te boven gaan, bijdrage die elk jaar door het bestuur zal worden vastge
steld op een gelijk bedrag voor alle leden, ter uitzondering van de leden-stu
denten en degenen die in bijzondere toestanden verkeren. 

Art. 9. Het bestuur van de vereniging wordt rechtstreeks gekozen door 
de algemene vergadering. 

Het is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secre
taris-afgevaardigde-beheerder, een schatbewaarder en vier gewone bestuurs
leden; twee studenten van de School voor Criminologie van de Rijksuniver
siteit te Gent hebben zitting in het bestuur. 

De secretaris-afgevaardigde-beheerder neemt het dagelijks bestuur waar 
van de vereniging; hij kan aldus onder meer geldig kwijtinl( en ontlasting 
geven voor alles wat de gewone betrekkingen betreft mpt posterijen, regie van 
telegraaf en telefoon. 

Art. 10. Candidaturen voor het bestuur mogen zonder formaliteit worden 
voorgedragen, op voorwaarde evenwel dat het voorgedragen candidaat-bestuurs
lid gewoon lid zij van de vereniging. 

Art. 11. Het mandaat van het bestuur eindigt na twee jaar; de bestuurs
leden zijn herkiesbaar. 

Art. 12. Het bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of onder
voorzitter. Elke beslissing moet de goedkeuring hebben van de meerderheid 
der aanwezige leden. 

Art. 13. Het bestuur heeft in zijn bevoegdheid al wat niet door de wet of 
door de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering. 

Het is noodzakelijk belast met het beheer van het maatschappelijk ver
mogen en de leiding der werkzaamheden. 

Art. 14. Elk jaar moet een algemene vergadering gehouden worden, in de 
loop van de maand October. Alle leden worden ertoe uitgenodigd. 

Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden telkens 
als het bestuur het nodig acht of een vijfde van de leden het vraagt. 

Art . 15. De oproepingen tot de algemene vergadering moeten schrifte
lijk geschieden, minstens acht dagen vóór de vergadering. Zij bevatten de dag
orde. 

Art. 16. Alle gewone leden, en zjj alleen, hebben stemrecht; ieder be
schikt over één stem. 

De leden mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoor
digen door een ander medelid, mits schriftelijke volmacht. 
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Geen mandataris mag over meer dan twee mandaten beschikken. 

Art. 17. De algemene vergadering alleen is bevoegd om over de volgende 
punten te beraadslagen : 

1. De wijziging van de statuten van de vereniging. 
2. De uitsluiting van leden. 
3. De benoeming en het ontslag van het bestuur. 
4. De vrijwillige ontbinding der vereniging. 

Deze beslissingen moeten genomen worden door ten minste twee derden 
der stemmen uitgebracht door de aanwezige en vertegenwoordigde leden, 
behoudens voor de verkiezing van het bestuur, waarvoor een eenvoudige 
meerderheid volstaat. 

Art. 18. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

1. De bijdragen der leden. 
2. De giften, legaten of stichtingen waarmede de vereniging rou kunnen 

begunstigd worden. 

Art. 19. Bij ontbinding van de vereniging wordt het netto actief besteed 
aan een werk met gelijk doel en gelijke strekking als deze van de gestichte 
vereniging of, bij gebreke daaraan, aan een werk voor verwaarloosde jeugd, 
nader aan te duiden door de algemene vergadering. 

Art. 20. Alle voor deze statuten niet voorziene gevallen worden geregeld 
overeenkomstig de wet op de verenigingen zonder winstgevend doel. 

Art. 21. Het bestuur werd voor het eerst, op de stichtingsvergadering 
van 1 December 1951, samengesteld als volgt : 

Voorzitter: 
Prof. Or. N. Gunzburg, Schermerstraat, 40, Antwerpen. 

Ondervoorzitter: 
Prof. Dr. C .. J. Vanhoudt, adv .. gpn., Groot.Brittanniëlaan, 42, Gent. 

Secretaris-afgevaardige-beheerder : 
Mr. F. Van Hoorebeke, advocaat, 23, Savaanstraat, Gent. 

Schatbewaarder: 
Mr. Gerda De Bock, advocaat, Posteernestraat, 14, Gent. 

Gewone leden : 
De heer A. Van Der Auwermeulen, eerstaanwezend commissaris G. A. 

Ossenstraat, 74, Gent. 
De heer Dr. H. Van der Hj!yden, geneesheer, 16, Citadellaan, Gent. 
Mr. U. Schepens, advocaat, Metdepenningenstraat, 5, Gent. 
Drs. De Clercq, Spanjaardstraat , 13, Roeselare. 
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Deze bestuursleden blijven in functie tot op de algemene vergadering van 
1953. 

Opgemaakt te Gent, de 1 December 1951. 

Voor echt en eensluidend verklaard afschrift der statuten: 

BIJLAGE 4 

De secretaris .afgevaardigde, 

F. VAN HOOREBEKE 

Oud·Studenten Criminologie R.U.G., te 9000 Gent 

STATUTEN 

Tussen ondergetekenden : 

Thomas, F., hoogleraar R.U.G., Burg. Charll's de Kerckhovelaan 7, 
9000 Gent; 
Cattoir, K ., staatsambtenaar, Brugsesteenweg 55, 9900 Eeklo; 
Claeyssens, D., politiecommissaris, IJzerweglaan 96, 9002 Ledeberg; 
De Bfee, R., hoofdcommissaris van politie, Daverloslraat 225, 8320 
Brugge-4 ; 
Duerinck, N., advokaat, A. Fauchillestraat 7, 1150 Brussel; 
Jt'ranken, M., bestuurssecretaris, Ham 221,9000 Gent; 
Spanoghe, J., advokaat, Achterstege 13,9050 Evergem; 
Van Damme, C., rechercheur, Lt. Willemotlaan 52, 9910 Mariakerke; 
Vos, J., adju net-politiecommissaris, Mercatorstraat 16, 9000 Gen t; 
Vrijens. M. , geneesheer, Casselrijlaan 24,9800 Deinze; 
Thomas. F .. advokaat. Ru rg. Charlps rlp Kerckhovelaan 7, 9000 Gent; 
AI!pn van Bplgische nationalitpit. 

Is overeengekomen hetgeen volgt en wordt overgegaan tot de oprichting 
van een verl'niging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten luiden als 
volgt ; 

Naam, zetel, doel en duur 

Artikel 1 . De vereniging draagt de naam "Oud-Studenten Criminologie -
R.lT.G." vl'reniging zonder winstoogmerk. 

Art. 2 . Haar zetl'l is gPVl'sligd tI' 9000 Gpnl. school voor criminologie, 
Universileitstraat H. Deze plaats kan door de raad van beheer worden geWijzigd. 
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Art. 3. Het doel van de vereniging is de afgestudeerde doctores en licen
tiaten in de criminologie van de Rijksuniversiteit te Gent te groeperen, met 
het oog op vernauwing van de vriendschapsbanden, aan de hand van aca· 
demische, culturelt' en ontspannende aktiviteiten. 

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

leden 

Art. 5. Het getal der leden is niet beperkt. Het mag echter niet minder 
bedragen dan drie. 

Art. 6. De vereniging omvat vier categorieën leden : 

1. De werkende leden : 
De werkende leden zijn de doctoren, de licentiaten In de criminologie 

van de Rijksuniversiteit tE' Gent, en de door de raad van beheer aangestelde 
personen die de statuten van de vereniging schriftelijk hebben aanvaard en de 
jaarlijkse bijdragt'. bepaald door de raad van beheer, hebben betaald. 

2 . De toetredfmde I"den : 
Dt' tot'tred.'ndl' lE'dt'n Zijn de doctoren en d., IicentiatRn in de criminololie 

van dl' andert' universitpiten die dl' jaarlijkst' bijdragt' bf'paaJd, door d" raad 
van beheer, hl'bben bt'taald . 

a. De bescht'rmende leden: 
De bt'schermendt' It'den zijn de leden van het personeel van de Rijksuni

versiteit te Gent, die doct'rt'n aan dt' school voor criminologie en die daaraan 
door de raad van beheer verbondt'n jaarlijkse bijdrage hebben betaald, alsook 
al diegenen die door de raad ,Uil bpheer op hun verzoek in dit' hoedanight'id 
worden aanvaard. 

,1, Dt' erl'lt'dt'n : 
Oe t'releden zijn al dit'gt'nen dit' door hun bijzondl're vl'rdiensten door 

dl' raad van bl'hrer tot dit' hoedanigheid wordt'n toegelaten . 
De jaarlijkSf' bijdrage voor elk der eerste drit' ledencategoril'ën mag de 

5.000 frank nil't overschrijden, 

Art . 7, Tr allen tijde kan elk lid u it de vereniging tred!>n . Hiertoe volstaat 
el'n aangetekendl' brit'l' , gericht aan dl' raad van beheer , tl'n zett'1 der vereni· 
ging , 

Het lidmaatsehap neemt van re('htswegl' epn eindl' van zodra het lid aan 
de vereisten van artikel 6 nit'l langer voldoet . 

Raad van beht'er 

Art . R, De vt'Tl'l1iging wordt bestuurd door I!t'n raad van bplH'erders . 
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De beheerders worden benoemd door de algemene vergadering der leden, 
overeenkomstig artikel 18 van deze statuten. Ze worden afgezet door de al· 
gemene vergadering overeenkomstig hetzelfde artikel. 

Art. 9 1. De raad van beheer is samengesteld uit: 
a) Vijf stichters van de vereniging, op voorwaarde dat ze werkend of be

schennend lid van de vereniging zijn. Hun mandaat duurt vijf jaar. Na verloop 
van deze termijn wordt het aantal beheerders, genoemd sub b) met vijf ver
hoogd. De uitlredendr stichters-beheerders zijn onmiddellijk herkiesbaar als 
beheerder. 

b) Zes werkende leden van de vereniging. Hun mandaat duurt twee jaar 
en is hernieuwbaar. 

c) Twee hoogleraren aan de Rijksuniversiteit te Gent, van de school voor 
criminologie, beschennende leden van de vereniging. Hun mandaat duurt zo
lang zij hun functie vervullen . 

2. Het eerste werkingsjaar van de beheerders eindigt op 31 oktober 1975. 

Art . 10 . De leden van de raad van beheer kunnen een aanvraag tot ontslag 
uit hun functie indienen bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van 
de ven>niging. Dl' overige leden van de raad van beheer beslissen over deze 
aanvraag bij eenvoudige meerderheid. 

Art . 11 . Bij overlijden, ontslag of afzetting van een lid van de raad van 
beheer, wordt door de eerstvolgende algemene vergadering overgegaan tot de 
henoeming van rl'n nieuw lid om het mandaat te bptiindigell. 

Indien hrt l'en sub artikpl 9, 1, al genoemde beheerder betreft, dient 
/.IJII opvolg!'r zo mogl'liJk tot de stlchtrrs bpl!oord tI' hpbbt'n. 

Indien hrt een sub artikel 9, 1, bI genot'mde behel'rder betreft, dient 
zijn opvolger, gedurende minstens pen JaaT, werkend lid te lijn gewrest. 

Art. 12. De raad van beheer leidt de vereniging en vertegenwoordigt 
haar bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handpling. De raad van be
heer is bevoegd om alle daden van behepr of beschikking te stellen, die niet 
Uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering 
zijn voorbehouden . Hij kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde be
voegdheden overdragen aan een afgevaardigde·beheerder. 

De vereniging is gebonden door de handtekeningen van drie beheerders. 

Art. 13. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping door de voorzit
tpr of door twee beheerdprs . 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwe
zil!'hpicL door ppn rioor hpm aangpouidp plaalwprvanl!'pr . bij ontstpntE'nis van 
deze aangeduide plaatsvE'rvanger, door hE't langst in fu nclip zijnd!' lid van dl' raad 
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van beheer en bij verdere betwisting door het aanspraakmakende lid van de 
raad van beheer dat het jongst is in leeftijd. De besluiten worden bij gewone 
meerderheid van stemmen genomen; echter dient de helft der leden aanwezig 
te zijn. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 

Voorzitter 

Art. 14. De voorzitter van de vereniging wordt voor één jaar gpkozen uit 
en door de lpden van de raad van beheer, vermeld sub artikel 9, I, a) en b). 

Ul' voortitter zit van rechtswege de algemene vergadering, de raad van 
beheer en het dagelijks bestuur voor. 

Dagplijks bestuur 

Art. 15. Hpt dagelijks bestuur wordt waargenomen door de leden van de 
raad van beheer, genoemd sub artikel 9, 1, a) en b). 

Hpt lwen de leiding over de door de raad van beheer toevertrouwde 
zaken, onverminderd de opdracht van de afgevaardigde-beheerder. 

Art. 16. Het dagelijks bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter 
of op aanvraag van twee van zijn leden. Het beslist bij meerderheid van stem
men. Bij staking van stemmen beslist de voonitter. 

Algemene vergadering 

Art. 17. De regelmatig bijpengeroepen vergadering vertegenwoordigt alle 
leden; haar besluiten binden evenzeer de leden die niet stemmen of tegenstem
men. Zij beraadslaagt en beslist over zaken die de vereniging aanbelangen. 

Art. 18. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van 
beheer tl'lkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij 
moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkpuren 
van de rekeningen en begrotingen en van het beleid van de beheerders en wel 
i n de loop van de maand ok tober. 

De beheerders zijn bovendien verplicht dl' algemene vergadering bijeen te 
roepen telkens als ten minstp een vijfde van de werkende leden hierom ver
zoekt en wpl binnen een maand na het indienen van dusdanig vl'rzoek bij de 
raad van beheer. 

Art. 19. Alle werkende en beschermende leden moeten worden opge
roepen, ten minste acht dagen vóór de vergadering. Dit geschiedt bij gewone 
brief die dl' agenda vermeldt. 

Art. 20. De werkende en beschermende leden hebben een beslissende 
stem bij dl' algemene vergadering. 
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De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige 
leden, hoe groot het aantal ook zij, behoudens de volgende gevallen: 

a) Over de wijziging van de statuten kan slechts beraadslaagd worden in
dien deze wijziging op de agenda voorkomt en mits artikel 8 van de wet van 
27 juni 1921 wordt nageleefd. 

b) Tot de ontbinding van de vereniging kan slechts worden overgegaan 
overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. 

c) Een meerderheid van twee derden der stemmen is vereist voor het 
uitsluiten van een lid en voor het afzetten van een beheerder. 

Art. 21. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen 
in een ten zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door 
de voorzitter of zijn plaatsvervanger, minstens een beheerder en de leden die 
zulks wensen. Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en een 
beheerder ondertekend. 

De besluiten van de algemene vergadering liggen steeds voor eenieder 
ter inzage op de zetel van de vereniging. 

Begrotingen en rekeningen 

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober en voor het 
eerst tot 31 ok tober 1975. 

Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van beheer de 
rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en de begroting voor het vol
gend jaar opgemaakt; zij worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering 
onderworpen. 

Ontbinding en vereffening 

Art. 23. In geval van ontbinding zullen, na aanzuivering van het passief, 
de goederen van de vereniging overgedragen worden aan de school voor cri
minologie van de Rijksuniversiteit te Gent, of naar een vereniging met gelijk
aardig maat.schappelijk doel. 

Statutaire benoemingen 

Art. 24. Na vaststelling en aanvaarding der statuten hierboven beschreven, 
hebben ondergetekenden in afwachting van de uitbreiding van de vereniging, 
de eerste raad van beheer aangeduid, bestaande uit de volgende werkende 
en beschermende leden die aanvaarden overeenkomstig artikel 9 a) . 

De heren Cattoir, K., staatsambtenaar, Brugsesteenweg 55, 9000 Eeklo; 
De BreI', H., hoofdcommissaris van politie, Daverlostraat 225,8320 Brug
ge-4; 
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Duerinck, N., advokaat, A. Fauchillestraat 7,1150 Brussel; 
Franken, M., bestuurssecretaris, Ham 221,9000 Gent; 
Vrijens, M., geneesheer, Casselrijlaan 24,9800 Deinze; 

Overeenkomstig artikel 9 b) : 
Claeyssens, D., politiecommissaris, IJzerweglaan ~ti, 9002 Ltldeberg; 
Spanoghe, J., advokaat, Achterstege 13,9050 Evergem; 
Van Damme, C., rechercheur, Lt. Willemotlaan 52, 9910 Mariakerke; 
Vos, J., adjunct-politiecommissaris, Mercatorstraat 16,9000 Gent; 
Thomas. F., advokaat, Burg. Charles de Kerckhovelaan 7, 9000 Gent. 

Overeenkomstig artikel 9 c) : 
Thomas, F., hoogleraar R,U.G ., Burg . Charles de Kerekhovelaan 7, 
9000 Gent. 

Art. 25. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de 
wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake vereniging zonder Winstbejag 
van toepassing. 

Aldus opgl!maakt te Gent in 11 exemplaren, op 8 deeember 1973. 

(Get.) f' . Thomas, K. Cattoir, D. Claeys.~ens, R. De Bree, N. Duerinck, 
M. Franken, J . Spanoghe, C. Van Damme, J. Vos, M. Vrijens, f' . Thomas. 
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DE VOORZITTERS EN SECRETARISSEN 
VAN DE SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

NICO GUNZBURG 

(Foto F. Tas) 

Nico Gunzburg werd geboren te Riga (Letland) op 2 septem
ber 1882 en kwam op jeugdige leeftijd naar België met zijn vader, 
die de staatsnaturalisatie bekwam. Hij volbracht zijn middelbare 
studiën aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen. Tijdens deze 
studiën onderging hij de invloed van zijn leraar de dichter Pol de 
Mont, de gevierde letterkundige en enthousiaste strijder voor de 
Vlaamse rechten. Deze dynamische leraar bracht zijn student on-
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middellijk in contact met de strijd die door de Vlaamsgezinden 
werd gevoerd voor de herleving en de erke~ing van hun eigen 
cultuur. Deze strijd met de daaraan verbonden gebeurtenissen 
maakte grote indruk op de toenmalige student . . 
Het diep rechtvaardigheidsgevoel dat eigen was aan de jonge Nico 
Gunzburg deed hem besluiten (1901) zich in te schrijven aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Brussel. Daar mocht hij onder 
meer college lopen bij Professor Adolphe Prins die door zijn ge
schriften een internationale faam genoot op het gebied van de 
strafwetenschap, criminologie en sociologie. Later zal hij zelfs 
assistent worden van deze eminente geleerde. 
Op 7 juli 1906 behaalde hij aan de Vrije Universiteit te Brussel 
de graad van doctor in de rechten. Dadelijk liet hij zich inschrijven 
bij de Antwerpse balie als stagiair van de bekende advokaat Alfred 
de Gottal. Ook hier zal hij ijveren voor de vervlaamsing van de 
rechtsbedeling samen met een aantal persoonlijkheden als Edward 
Coremans, Jan Van Rijswyck, Emiel Schiltz, Louis Frank en vele 
anderen. 
Het was ook in 1906, toen Nico Gunzburg aan de balie kwam, dat 
de Vlaamse Conferentie te Antwerpen, gesticht in 1885, voor het 
eerst een openingszitting inrichtte, waarop Emiel Schiltz de feest
rede uitsprak met als onderwerp "De Vierschaar". Deze plechtig
heid, bij het begin van het gerechtelijk jaar, werd sedertdien een 
vaste traditie. De Bond der Vlaamse Rechtsgeleerden had ook reeds 
vanaf het jaar 1900 geregeld rechtskundige congressen ingericht 
waarvoor preadviezen werden geschreven betreffende juridische 
onderwerpen. Ook hier verleende Nico Gunzburg verschillende 
malen zijn medewetking. 
Niet alleen werd hij een alom gekend advokaat, maar ook een zeer 
ijverig publicist van wetenschappelijke artikels. 
Ontelbare keren aanvaardde hij als jong geleerde lezingen te hou
den over de nieuwe strekkingen op het gebied van de strafweten
schappen, onder meer over de materies van de verantwoordelijk
heid en de vrije wil, de verminderde toerekenbaarheid, het voor-
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komen van de criminaliteit, het gevangeniswezen, enz ... 
In 1907 stemde hij ermee in samen met Arthur De Vos het secre
tariaat van het Rechtskundig Weekblad te verzorgen. 
In 1913 werd hij door het Antwerps stadsbestuur tot leraar be
noemd voor de cursussen "Grondwettelijk Recht" en "Schoolwet
geving" aan de beide Normaalscholen te Antwerpen, een functie 
die hij tot in 1952 zou blijven vervullen. 
Bij het uitbreken van W.O. I nam hij als vrijwilliger dienst en werd 
na de val van Antwerpen aangesteld als attaché bij het Belgisch ge
zantschap te Londen (onder Paul Hymans) en vervolgens te 's-Gra
venhage (onder graaf Henri Carton de Wiart), waar hij gelast werd 
met de inrichting van de intergeallieerde economische commissie. 
Toen in 1920 een nieuwe commissie werd opgericht om de ver
vlaamsing van de Rijksuniversiteit te Gent te verwezenlijken, maak
te hij deel uit van deze commissie samen met vooraanstaande 
Vlamingen als Frans Van Cauwelaert, August Vermeylen, Dr. AI
fons Van de Perre, Prof. Jozef Vercouillie, Camille Huysmans, AI
beric Deswarte, Hector Le Bon, Julius Hoste, Edward Pecher en 
Maurits Sabbe. Hijzelf zou het secretariaat waarnemen. 
Bij K.B. van 20 oktober 1923 werd hij tot docent benoemd aan 
de Faculteit van de Rechten te Gent voor de cursus "Encyclopedie 
van het Recht" en aan de Bijzondere Handelsschool voor "Alge
mene grondbeginselen van het Recht"; bij K.B. van 7 oktober 
1925 werd hij titularis van de Nederlandse cursus in het "Burger
lijk Recht" (boek lIl, titels 5 en 18) en ontving bij K.B. van 9 no
vember 1927 opdracht voor de cursus "Arbeidsregime in de verge
lijkende wetgeving" (licentie Sociale Wetenschappen). Hij werd 
bij K.B. van 19 januari 1929 bevorderd tot buitengewoon hoog
leraar met als gezamenlijke leeropdracht: het "Burgerlijk Recht" 
(boek lIl, titels 5 en 18), de "Algemene grondbeginselen van het 
Recht" (kandidatuur Bestuurswetenschappen Bijzondere Han
delsschool), het "Arbeidsregime in de vergelijkende wetgeving" 
en de "Nijverheidswetgeving" (Bijzondere Handelsschool). Buiten 
al deze bevoegdheden ontving hij bij K.B. van 14 januari 1930 
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opdracht om de "Vergelijkende Schoolwetgeving" en de ''Wet
geving op de Kinderbescherming" te doceren aan het Hoger In
stituut voor Opvoedkunde, verbonden aan de Faculteit der Let
teren en Wijsbegeerte. Het K.B. van 1 september 1932 belastte 
hem, bij toepaSsing van de Wet van 21 mei 1929, met het houden 
van praktische oefeningen, behorende bij het deel van de cursus 
in het Burgerlijk Recht, dat hij doceerde. Ten slotte werd hij bij 
K.B. van 10 oktober 1933 belast in de Faculteit van de Rechten 
met de cursus "Nijverheidswetgeving", die hij reeds in de Bijzon
dere Handelsschool doceerde. Bij K.B. van 27 december 1933 
werd hij met ingang van 1 januari 1934 tot de rang van gewoon 
hoogleraar bevorderd. 
Gedurende de jaren 1935-1936 fungeerde hij als secretaris van de 
Faculteit van de Rechten en vervulde in 1937/38/39 de functie 
van deken van dezelfde faculteit. Op zijn initiatief en in samen
werking met J. Simon werd in de schoot van de Faculteit, de School 
voor Criminologie opgericht (10 mei 1938), waarvan hij in 1939 
het voorzitterschap waarnam. Bij K.B. van 30 september 1938 
werd hij er belast met de cursussen "Criminologie", "Sociale 
criminele profylaxe" en "Beginselen van de wetgeving op de Kin
derbescherming". Ondertussen had hij in 1932 ook nog de func
tie van Voorzitter van het Hoger Instituut voor Opvoedkunde 
vervuld. 

Het is evident dat hier even aandacht mag gewijd worden aan de 
ideeën die hij heeft verdedigd op het terrein van de criminologie 
tijdens zijn professoraat aan de School voor Criminologie te Gent. 
Laten we daar,bij niet uit het oog verliezen, dat Nico Gunzburg 
de invloed heeft ondergaan van zijn leermeester Adolphe Prins, 
één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de bio-socio
logische of eclectische school. Prins had in zijn werk "La défense 
sociale et les transformations du droit pénal" de basis gelegd van 
de nieuwe opvattingen die het oude "schuld-boete" beginsel moest 
vervangen door "de bescherming van de maatschappij tegen het 
misdrijf". Aldus ontstond een nieuw begrip, "de staat van gevaar-
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lijkheid van de delinkwent", Criminologen, sociologen en antropo
logen (C. Lombroso, R. Garofalo, E. Ferri) hadden reeds het begrip 
"homo juridicus" aan het wankelen gebracht. Zij poneerden dat het 
misdrijf niet een geïsoleerd verschijnsel is, maar een gedraging die 
wortelt in de mens, in zijn fysiologische en psychologische kenmer
ken en in zijn sociaal milieu. Die evolutie van het strafrecht - louter 
juridisch opgevat - langs het positivisme naar het sociaal verweer, 
met andere woorden de evolutie van juridisme naar sociologische 
beschouwingswijze, ligt volledig in het leven en het werk van Nico 
Gunzburg besloten. 
Reeds in de openingsrede gehouden op 22 november 1913 voor de 
Vlaamse Conferentie van de Antwerpse balie, getiteld "Gij zult 
niet oordelen", maakte hij zijn fundamentele ideeën openbaar. 
Die rede geeft een uitvoerig beeld van de evolutie van het straf
recht. Ze is een kordate aanval op het begrip ''morele verantwoor
delijkheid" als basis van de strafwetgeving en tegelijk een krachtig 
betoog voor de nieuwe begrippen van sociaal verweer en sociale 
gevaarlijkheid. De gemeenschap is niet op een afdoende wijze be
schermd door een catalogus van misdrijven en een daaraan ver
bonden straf. Het komt op "de mens" aan. Niet het absoluut mis
drijf, niet de sanctie doch de delinkwent zelf moet de hoeksteen 
zijn van het strafrecht. 
Deze stelling zal hij doorheen gans zijn criminologisch denken 
blijven verdedigen. Aldus zal hij zeer veel aandacht besteden aan 
de problemen van de jeugdcriminaliteit en de abnormalen. 
Niet alleen de jeugddelinkwentie en deze van de abnormalen, de 
criminologie en de algemene grondslag van het strafrecht doch 
ook andere strafrechtelijke problemen hielden de belangstelling 
van Nico Gunzburg gaande. Wij vermelden onder meer het ter
rorisme, de internationale misdaad, de bedelarij en landloperij, 
de problemen in verband met het gevangeniswezen. Hij schreef 
trouwens reeds in 1907 : "de tegenwoordige strafinrichting is 
verouderd : zij maakt geen voldoende onderscheid tussen de ver
scheidene soorten misdadigers en intussen wordt de criminaliteit 



44 

steeds groter, steeds gevaarlijker. Welnu, men beproeve deze hervor
mingen om de straf te individualiseren, hervormingen die de mis
dadiger beschouwen en niet de misdaad, die het verleden minder 
belangrijk achten dan de toekomst : wij zijn ervan overtuigd dat 
voor de krachten die thans verloren gaan of tegen de openbare 
veiligheid gericht zijn, een groot gedeelte zal kunnen gered wor
den ten profijte van de sociale welstand". 
Ook heeft hij steeds en dit gedurende heel zijn professoraat de na
druk gelegd op de noodwendigheid de criminologie te beoefenen 
als een multi-disciplinaire wetenschap. 
Tijdens W.O. 11 verbleef hij in het buitenland. Samen met andere 
universiteitsprofessoren werd hij in mei 1940 door de Belgische 
regering belast met de inrichting van een Belgisch Universitair 
Centrum, dat tot juni 1940 bestaan heeft te Toulouse. Daarna 
vervulde hij zendingen in Portugal en in Brazilië, waar hij o.m. in 
1940-41 optrad als lesgever aan de Rechtsfaculteit van Rio de 
Janeiro. Van 1941 tot 1944 vervulde hij een zending te Washing
ton, waar hij medewerking verleende aan de O.W.O. (Office of 
War Information) en officier werd aan de U.N.R.R.A. (united 
relief and rehabilitation administration). Hij werd er tevens fellow 
aan de Research School en het Institut Belgo-Français des Hautes 
Etudes en daarna Visiting Professor aan de University of Syracuse 
(New-York). 
In 1945 keerde hij terug naar België en nam zijn functies aan de 
Gentse universiteit weer op. Hij werd bij K.B. van 29 septem
ber 1951 benoemd tot secretaris van de Academieraad voor het 
academiejaar 1951-1952. Bij K.B. van 13 november 1952 werd 
hij op datum van 2 september 1952 tot het emeritaat toegelaten, 
doch kreeg meteen machtiging om zijn leergangen voor het lopen
de academiejaar verder te doceren. 
Tijdens zijn lange loopbaan trad Nico Gunzburg op als ruilprofes
sor aan talrijke buitenlandse universiteiten : Toulouse, Aix-en-Pro
ven ce (Marseille), Reims; als uitgenodigd professor trad hij op te 
Madrid, Riga, Cairo en aan de vijf Nederlandse universiteiten : 
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Leiden, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Nijmegen. Hij is lid van 
talrijke buiten- en binnenlandse geleerde genootschappen : van het 
"Instituto di Diritto" te Rome; van de "Academia de Cultura Bra
sileira" te Rio de Janeiro; van de "American Association of Inter
national Law"; van de "Academy of Political and Social Science" 
te Philadelphia; van het "Bureau International pour l'Unification 
du Droit Pénal"; van het "International Lawyers Committee for 
the Punishment of War Criminals" en van de Commissie belast 
met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, 
de Wetboeken en de voornaamste Wetten en Besluiten. 
Na zijn emeritaat te Gent werd hij nog door de Indonesische re
gering uitgenodigd om aldaar colleges te geven aan de Hogeschool 
voor Politiewetenschappen te Djakarta en aan de Universiteiten 
van Djakarta en Jogjakarta. 
Het mag ten slotte onderstreept worden dat Nico Gunzburg een 
belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van de Vlaamse rechts
wetenschap en in de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse 
Rijksuniversiteit. Hij was secretaris van de Bond der Vlaamse 
Rechtsgeleerden, redacteur van het Rechtskundig Tijdschrift voor 
Vlaams-België, lid van de Tweede Hogeschoolcommissie en se
cretaris-generaal van de Derde Hogeschoolcommissie, die de tal
rijke metingen der zg. "drie kraaiende hanen" organiseerde. 
Tenslotte moeten wij ook nog vermelden dat Nico Gunzburg niet 
alleen een vooraanstaand rechtsgeleerde en criminoloog is geweest, 
maar ook vele bijdragen heeft geleverd op het terrein van de poëzie 
(o.m. de cantate Jong-Vlaanderen, muziek Lodewijk Mortelmans) 
en de journalistiek. 
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JULESSIMON 

Jules Simon werd geboren te Mechelen op 20 oktober 1881. Hij 
volbracht zijn middelbare studiën te Mechelen, zijn hogere studiën 
aan de Universiteit te Brussel, alwaar hij promoveerde tot doctor 
in de rechten. Na een paar jaar praktijk als advokaat aan de balie 
te Brussel werd hij op 19 juni 1910 benoemd tpt rechter in de 
rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Aldaar werd hij beproefd 
door de gruwelen van de oorlog VQIl 1914; zijn woning ging in de 
vlammen op tijdens de vernieling van de universiteitsstad, terwijl 
hijzelf met veel moeite zijn leven kc;>n redden. 
Na het einde van de eerste wereldpprlog werd hij tot rechter be
noemd in de rechtbank van eeJ.'$e aanleg te Bru~l. waar hij met 
veel gezag van 1927 af het ambt van ondervoorzitter waarnam. 
In 1932 werd hij raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel, waar 
hij op 22 maart 1941 verkozen werd tot Kamervoorzitter. In 
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december 1942, ingevolge zijn weigering het verbod van de bezet
tende overheid in acht te nemen - verbod dat een onduldbare in
menging was in de prerogatieven en de onafhankelijkheid van de 
magistratuur - werd hij niettegenstaande zijn ziekelijke toestand 
door de vijand aangehouden tegelijk met zijn twee assessoren, naar 
aanleiding van het uitspreken van een arrest, dat een besluit van 
de bezettende overheid, betreffende de grote agglomeraties, on
wettelijk had verklaard. 
In 1946 werd hij tot raadsheer in het Hof van Cassatie benoemd; 
deze hoge functie in de magistratuur nam hij waar tot aan zijn 
overlijden. 
De karakter- en gewetensvolle wijze, waarop hij deze diverse ge
rechtelijke ambten heeft vervuld en de grondige ervaring van het 
recht, die hij daardoor verwierf, hebben hem niet belet zich aan 
andere werkzaamheden te wijden. Hij was de gewaardeerde schrij
ver van verhandelingen over het gerechtelijk sekwester, de gerechte
lijke raadsman en de testamentaire uitvoerder. 
Geboren te Mechelen, was het voor hem een aangewezen taak het 
archief van de "Groote Raad" te doorzoeken. De vrucht van deze 
opzoekingen was een studie gewijd aan "Les arrêtistes du Grand 
Conseil de Malines". Hij stelde een bijzonder belang in het oude 
recht, van kracht in onze provinciën. Wegens zijn ervaring op dit 
stuk werd hij geroepen tot het ambt van secretaris, later van voor
zitter van de Koninklijke Commissie voor de publikatie van de 
oude wetten en verordeningen van België. 
Het wekt dan ook geen verwondering dat wegens deze rijke er
varing inzake het vigerende en het oude recht, zijn grote werk
kracht en zijn wetenschappelijke scholing de bevoegde overheid 
op hem een beroep heeft gedaan toen, bij de vervlaamsing van de 
Gentse Universiteit, een nieuw kader van hoogleraren diende aan
gesteld te worden. Naast eminente collegae, zoals de professoren 
L. Fredericq, A. Kluyskens, N. Gunzburg e.a., werd hij bij K.B. 
dd. 15 november 1924 belast met het geven in de Nederlandse 
taal, in de Fllculteit der Rechten, van de belangrijke cursussen 
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van strafrecht en van strafvordering. Hij volgde als dusdanig Prof. 
De Pelsmaeker op, die van deze leergangen ontlast werd. Bij K.B. 
dd. 1 september 1932 werd hij, buiten zijn overige bevoegdheden, 
belast met de praktische oefeningen behorende bij de cursus in het 
strafrecht en de strafvordering. 
Bij K.B . dd. 21 november 1932 werd hij bevorderd tot de ererang 
van gewoon hoogleraar. Bij K.B. dd. 6 juni 1939 werd hij met in
gang van 1 oktober 1936 tot gewoon hoogleraar bevorderd. 
Deel uitmakend van de eerste phalanx van professoren die, na de 
vervlaamsing van de Gentse Alma Mater, belast werd met de vor
ming, in eigen taal, van de nieuwe generaties van juristen, heeft 
Professor Simon deze taak met toewijding en voornaamheid ver
vuld, vol begrip voor de studentikoze mentaliteit van zijn leerlingen 
en blijk gevend jegens hen van een oprechte sympathie en een on
uitputtelijke goedheid. De vervlaamsing van de universiteit, gepaard 
met de vervlaamsing van het gerecht, doorgevoerd bij de wet van 
15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in de gerechtszaken, 
deed de ernstige leemte aanvoelen van de ontstentenis van juri
dische werken over ons Belgisch recht in de Nederlandse taal. Wat 
het strafrecht en de criminele procedure betreft, heeft Professor 
Simon deze leemte op voortreffelijke wijze aangevuld. Ten behoeve 
van zijn studenten en van de rechtspractici in het algemeen liet hij 
zijn "Handboek van Belgisch Strafrecht" verschijnen, gevolgd door 
zijn uitgebreid en gezagvol "Handboek van Belgisch Strafproces
recht". Aldus is hij een der voorname grondleggers geweest van de 
nederlandstalige strafrechtsleer in ons land. 
Terzelfdertijd heeft hij op verdienstelijke wijze een andere leemte 
aangevuld door, in samenwerking met de toenmalige raadsheer 
in het Hof van Beroep te Brussel, De Beus, het ontbrekende en 
nochtans onontbeerlijk werkinstrument aan de juristen van het 
Vlaamse land te verstrekken, nl. de Nederlandstalige codices: Bel
gische Strafwetten, het Burgerlijk, Wetboek en het Wetboek van 
Koophandel. Een verdiende erkentelijkheid blijft hem daarvoor 
verschuldigd. 
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Een andere reden tot dankbaarheid zijn de merkwaardige verdiensten 
van Professor Simon bij de stichting en de leiding van de School 
voor Criminologie. 
Wegens zijn wetenschappelijke arbeid op het gebied van het straf
recht, zijn ervaring als magistraat, zijn contact met de buitenlandse 
geleerden in de talrijke internationale congressen, waarvan hij een 
trouwe en gezagvolle deelnemer was, evenals zijn didactische on
dervinding bij het doceren van de basiscursussen inzake strafrecht 
deden hem de noodzakelijkheid aanvoelen aan de studenten en aan 
zekere afgestudeerden de gelegenheid te geven enerzijds een specia
lisatie, anderzijds een vervollediging van hun wetenschappelijke 
kennis te bekomen in het kader van een universitair criminologisch 
instituut. 
In samenwerking met Professor N. Gunzbl.ug, te dien tijde deken 
van de Rechtsfaculteit, en na het indienen door laatstgenoemde 
op 19 december 1936 van een voorstel, goedgekeurd door de 
Rechtsfaculteit en de academische overheden, werd bij K.B. dd. 
10 mei 1938 bij de Rijksuniversiteit te Gent - gelijktijdig met de 
Rijksuniversiteit te Luik, in navolging v~ de Vrije Universiteit te 
Brussel en de Katholieke Universiteit te Leuven - een School voor 
Criminologie opgericht. 
Professor Simon werd tot eerste voorzitter van het nieuw instituut 
verkozen, dat onder zijn voorzitterschap, afgewisseld met dat van 
Professor Gunzburg, een gewaardeerd vertrek en een vruchtbare 
bloei heeft gekend. Talrijke magistraten van het Vlaamse land, 
praktiserende advokaten, leden van de koloniale magistratuur, 
wetsgeneesheren, sommige politiecommissarissen en officieren 
van de rijkswacht zijn er hun wetenschappelijke vorming en spe
cialisatie komen verwerven. 
Professor Simon, die lid was van talrijke wetenschappelijke genoot
schappen, zoals de Unie voor Strafrecht, verleende zijn gewaardeer
de medewerking aan talrijke strafrechterlijke of criminologische 
tijdschriften, zoals "La Revue de droit pénal et de criminologie ", 
waar hij directeur was van het redactiecomité. Hij collaboreerde 
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tevens op aanzienlijke wijze aan de "Pasicrisie beIge" en de "Pan
dectes périodiques", terwijl in de "Répertoire pratique du droit 
beige" uitgediepte en belangrijke verhandelingen verschenen, nl. 
onder de trefwoorden van "Abus de confiance", "Appel en matière 
répressive", "Commission rogatoire", "Conseil judiciaire", "Con
trefaçon des sceaux de I 'Etat, des billets de banque, effets publics, 
monnaies" en vooral zijn uitgebreide studie over "Procédure pé
nale". In het bekende verzamelwerk der "Novelles" publiceerde 
hij een verhandeling over "Le pourvoi en cassation en matière 
répressive" . 
Tijdens de academische jaren 1947-48 en 1948-49 werd hij ver
kozen tot deken van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, ambt dat 
hij met de hem eigen voornaamheid, gepaard aan zijn traditionele 
eenvoud en goedheid, heeft waargenomen. 
Bij K.B. dd. 29 december 1951 werd Professor Simon met ingang 
van 20 oktober 1951 tot het emeritaat toegelaten. Nog geen jaar 
later overleed hij te Elsene, op 23 augustus 1952. 
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CONSTANT-JQSEPH VANHOUDT 

C. J. Vanhoudt werd geboren te Diest op 13 februari 1906. Hij 
volbracht zijn middelbare studiën aan het Koninklijk Atheneum 
te Diest (1924), zijn hogere studiën aan de Vrije Universiteit te 
Brussel waar hij op 1 juli 1929 tot doctor in de rechten promo
veerde. 
Na drie jaar het beroep van advocaat te hebben uitgeoefend in 
zijn geboortestad, werd hij bij K.B. van 15 oktober 1932 benoemd 
tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent. 
Op 8 maart 1933 bekwam hij het getuigschrift van de hogere graad 
van de Belgische School voor Criminologie en van Wetenschappe
lijke Politie te Brussel. 
Bij K. B. van 4 december 1939 werd hij benoemd tot assistent aan 
de Rijksuniversiteit te Gent en verbonden aan de School voor 
Criminologie. 
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Op 29 april 1941 werd hem door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Rijksuniversiteit te Gent de graad van geaggregeerde van het 
Hoger Onderwijs (voor het strafrecht) toegekend. 
Gedurende het academisch jaar 1944-45 werd hij ad interim (ter 
vervanging van Prof. Gunzburg) belast met het doceren van de 
leergangen "Criminologie ", "Kinderbescherming" en "Criminele 
sociale prophylaxe" in de School voor Criminologie. 
Bij Regentsbesluit van 8 maart 1947. met terugwerkende kracht 
tot 1 november 1944 krachtens Min. Besluit dd. 7 november 1947. 
werd hij tot docent benoemd in de School voor Criminologie voor 
de leergangen "Vergelijkend Strafrecht" en "Vergelijkende Straf
vordering", ter vervanging van Prof. Simon, die daarvan ontheven 
werd. 
Bij Regentsbesluit dd. 10 juli 1947 werd hem uitbreiding van be
voegdheid toegekend voor de cursus "Criminele sociale prophy
laxie" ter vervanging van Prof. Gunzburg, terwijl hij gedurende 
de academische jaren 1948-49 en 1949-50 ad interim, buiten 
zijn andere leeropdrachten, belast werd met het houden van de 
colleges over "Grondige vraagstukken van het strafrecht". 
Bij Regentsbesluit dd. 21 januari 1950 verkreeg hij de bevordering 
tot hoogleraar. 
Bij wijze van uitbreiding van bevoegdheid werd hij ter vervanging 
van Prof. Simon benoemd tot titularis van de volgende leergangen 
bij de Faculteit der Rechten door K.B. van 31 januari 1952, leer
gangen gedoceerd van het academisch jaar 1951/52 af : 
1ste Doctoraat Rechten : Strafrecht met praktische oefeningen. 
2e Doctoraat Rechten: Strafvordering met praktische oefeningen. 
School voor Criminologie : "Grondige vraagstukken van Straf
recht met praktische oefeningen" en "Strafkunde". 
Bij K.B. van 2 januari 1956 werd hij met ingang van 1 novem
ber 1955 tot buitengewoon hoogleraar benoemd bij de Facul
teit der Rechten. 
Bij K.B. van 24 december 1966 werd hij aangesteld als titularis 
van de leerstoel "Strafrecht en Strafvordering". 
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Sinds 1954 werd hij verkozen tot Voorzitter van de School voor 
Criminologie; hij werd jaarlijks herkozen tot 1 oktober 1975 
(20 jaar). 
Sinds november 1957 en dit tot aan zijn emeritaat (1977) be
kleedde hij in de magistratuur het ambt van eerste advokaat-ge
neraal bij het Hof van Beroep te Gent. 
Zijn wetenschappelijke activiteit heeft als domein het strafrecht, 
de strafvordering, de criminologie en de sociale criminele pro
phylaxe. In dit verband is hij sinds 1952 ondervoorzitter van de 
Belgisch-Luxemburgse Unie voor Strafrecht; voorts is hij lid van 
de Permanente Commissie tot het onderzoek der strafrechte
lijke vraagstukken in verband met de internationale betrekkingen 
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken; lid van de commissie, be
last met het onderzoek van het probleem der strafrechtelijke bestraf
fing van de belastingsontduiking, verbonden aan het Ministerie 
van Financiën; lid van de Commissie voor de bestudering van de 
herziening van het Strafrecht en van de Rechtspleging in straf
zaken, verbonden aan het Ministerie van Justitie; lid van de 
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België 
en Nederland; lid van de Vaste Commissie tot Bescherming van 
de Maatschappij, bij het Ministerie van Justitie; lid van het Studie
en Onderzoekscentrum voor sociale wetenschappen bij de Rijks
universiteit te Gent; lid van het Interuniversitair Centrum voor 
Rechtsvergelijking. 
Hij is lid van het redactiecomité van de "Revue de Droit pénal et 
de Criminologie "t van de "Pasicrisie beige" en verleent zijn mede
werking aan het "Rechtskundig Weekblad". 
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FREDERIC CHARLES THOMAS 

Fr. eh. Thomas werd geboren te Etterbeek op 1 maart 1906. Hij 
volbracht zijn middelbare studiën aan de Koninklijke Athenea te 
Elsene en te Gent, zijn hogere studiën aan de Rijksuniversite~t te 
Gent, waar hij in 1931 promoveerde tot doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde met de grootste onderscheiding. Hij vervul
de, tijdens zijn hogere studiën, de opdracht van leerling-assistent 
in de Menselijke Ontleedkunde (Prof. Leboucq) in 1927-1928 
(M.B. d.d. 16 november 1927) en in de Pathologische Ontleed
kunde (Prof. Goormaghtigh) tijdens de academische jaren 1928-
1929, 1929-1930 en 1930-1931 (M.B. van 31 oktober 1928, 
9 november 1929 en 8 november 1930). 

Hij werd benoemd aan de Rijksuniversiteit te Gent tot fuil-time 
assistent in de Menselijke Ontleedkunde (Prof. Leboucq) in ok
tober 1931 (K.B. d.d. 30 april 1932). Hij oefende deze functie 
volgens het Frans stelsel uit gedurende twee jaar, van 1931 tot 
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1933. Daarna werd hij, met ingang van oktober 1933, benoemd 
tot fuU-time assistent in de Pathologische Ontleedkunde (Prof. 
Goormaghtigh), eveneens voor een termijn van twee jaar (K.B. d.d. 
12 december 1933). 

Bij K.B. van 10 november 1934 werd hij benoemd tot docent 
aan de Rijksuniversiteit, met als leeropdracht : "Beginselen der 
Gerechtelijke Geneeskunde" (Faculteit der Geneeskunde). Het 
K.B. van 27 oktober 1937 breidde deze opdracht uit met de cur
sus "Beginselen der Geneeskundige Plichtenleer". 

In 1938 (K.B. van 30 september 1938) werd hij belast met de 
leergang "Gerechtelijke Geneeskunde, met inbegrip van de Ver· 
giftenleer en de Serologie" aan de School voor Criminologie, die 
toen werd opgericht ~ij de Rechtsfaculteit. Sedert de oprichting 
van deze school fungeerde hij er als secretaris, en dit tot aan zijn 
emeritaat (1977). 

Aan de Faculteit Geneeskunde werd hij, van januari 1938 af, over· 
eenkomstig een besluit van de Minister van Openbaar Onderwijs, 
belast met de "Oefeningen en Demonstraties in de Gerechtelijke 
Geneeskunde". Daarenboven werd jlan :ûjn opdracht, bij K.B. van 
26 januari 1938, de cursus "Gerechtelijke Geneeskunde" voor de 
kandidaten geneesheer-hygiënist toegevoegd. 

Bij K.B. d.d. 16 februari 194p werd hij benoemd tot gewopn hoog
leraar aan de Rijksuniversiteit te Gent, met ingang van 1 janu
ari 1940. 

In 1946 werd hij aangesteld als Secretaris van de Faculteit der Ge
neeskunde; in 1948 werd hij De kaan, functie die hij een jaar uit
oefende. 

Zijn bevoegdheid werd bij K.B. van 15 februari 1955 uitgebreid 
met de leeropdracht "Beginselen van de Criminalistiek" in de 
School voor Criminologie. 

Hij was tot in 1977 Directeur van het Laboratorium voor Gerechte
lijke Geneeskunde en Criminalistiek. 



56 

Bij M.B. van 1 oktober 1936 werd hij benoemd tot Professor aan 
de School voor Criminologie en Wetenschappelijke Politie van het 
Ministerie van Justitie te Brussel, waar hij belast werd met de cursus 
in de gerechtelijke geneeskunde, opdracht die hij gedurende vele 
jaren zou vervullen. 

Tijdens de academische jaren 1946 tot 1949 doceerde hij als gast
professor de gerechtelijke geneeskunde aan de Rechtsfaculteit 
te Leiden. 

Hij trad op als plaatsvervanger van Dokter R. Korteweg, Directeur 
van het Laboratorium van het Nederlands Kankerinstituut te Am
sterdam, voor een periode van twee maand in 1949. 

Hij vervulde volgende openbare mandaten: 

Van 15 maart 1945 tot 21 december 1950, lid van de Hoge Raad 
van het Nationaal Belgisch Werk voor Kankerbestrijding. 

Bij Regentsbesluit d.d. 6 juni 1946, benoemd tot lid van de Hoge 
Raad voor de Burgerlijke Veiligheid. 

Bij Regentsbesluit d. d. 6 november 1947, plaatsvervangend afge
vaardigde van de Universiteit te Gent op de Hoge Raad van de Orde 
der Geneesheren. 

In 1948, lid van de "Conseil supérieur d'Hygiène des Mines". 

Sedert 1954, lid van de Hogere Raad voor Koloniale Hygiëne. 

Afgevaardigde van de Faculteit Geneeskunde bij het Koningin 
Elisabethfonds voor de Geneeskundige Hulp aan de Inlanders 
van Congo, sedert 1954. 

Bij K.B. d.d. 24 januari 1955, benoemd tot lid van het College 
van Gerechtelijk Geneeskundige Rechtspraak bij de Gerechte
lijk Geneeskundige Dienst van het Ministerie van V olksgezond
heid en van het Gezin. 

Hij behaalde volgende wetenschappelijke onderscheidingen : 

In 1928, uitgeroepen tot laureaat van de Van Duyse-prijs, toege
kend door de Faculteit Geneeskunde, Rijksuniversiteit te Gent. 
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In 1933, laureaat van de Reisbeurzenwedstrijd voor de Anatomo
fysiologische W etensch~ppen. 

Op 24 april 1939, benoemd tot Research Fellow in Pathology, 
. Harvard Medical School, Boston, Mass. 

Op 20 december 1941, verkozen tot binnenlands corresponderend 
lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van 
België; bij Regentsbesluit van 18 juni 1945, titelvoerend lid van 
dezelfde Academie. 

Sedert 1939, titelvoerend lid van de "International Academy of 
Legal Medicine and Social Medicine"; in 1947, voor een termijn 
van vijf jaar, Secretaris-generaal en, in 1952, voor een termijn van 
drie jaar, Ondervoorzitter van dezelfde academie. 

Hij is lid van volgende verenigingen : 

Sedert 1934, lid van de "Société de Médecine légale de Belgique". 

Lid van de Nederlandse Patholoog-Anatomen Vereniging, sedert 
1934. 

Sinds 1945, buitenlands corresponderend lid van de "Société de 
Médpcine légale dp Francp"; trad op als ondervoorzitter van het 
XXVe, XXXIe, XXXIUe en XXXIVe Congrès International de Mé
decine légale de langue française, respectievelijk te Strasbourg 
(1948), Montpellier (1966), Rennes (1971) en Liège (1974). 

Sinds 1949, buitenlands corresponderend lid van de "Medico
legal Society", Londen. 

Buitenlands lid van de "British Association in Forensic Medicine ", 
sedert 1950. 

Stichtend lid en "past-president" van de "International Associa
tion in Forensic Sciences". 

Corresponderend lid van de "American Academy of Forensic 
Sciences" . 

Fungeerde als ondervoorzitter van de "Second International 
Meeting on Forensic Pathology and Medecine" te New Vork in 
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september 1960. 

Erelid van de "Associacion Espanola de Médicos Forenses" sedert 
1960. 

Erelid van de "Deutsche Gesellschaft für Gerichtliche und Soziale 
Medizin " sedert 1962. 

Erelid van de "Società ltaliana di Medicina Legale e delle Assicu
razioni" sedert 1972. 

Stichtend lid van de in 1962 opgerichte B~lgische Pathologisch
Anatomische Vereniging. 

"Honorary Life Fellow of the J3ritish Association In Forensic 
Medicine" in 1963. 

Verkozen tot Voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Ge, 
rechtelijke Geneeskunde in 1963, voor een termijn van drie jaar 
en in 1972, eveneens voor een termijn van drie jaar. 

Verkozen tot Voorzitter van de "Koninklijke Vlaamse Academie 
voor Geneeskunde van België", voor de termijn 1970·1971. 

Verkozen tot Voorzitter van de "British Association in Forensic 
Medicine", te Londen, voor de termijn 1971·1973. 

Doctor honoris causa van de Universiteit te Sheffield (G.B.). 

Sinds 1976 ere-voorzitter van de vereniging Oud-Studenten Cri
minologie Rijksuniversiteit Gent. 
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WILLY CALEWAERT 

Willy Calewaert werd geboren te Antwerpen op 26 oktober 1916. 
Hij volbracht zijn middelbare studiën aan het Koninklijk Atheneum 
te Antwerpen. Zijn hogere studiën begon hij aan de Rijksuniver
siteit te Gent (kandidaat in de Letteren en Wijsbegeerte, 25 juni 
1936). Daarna voltooide hij deze aan de Vrije Universiteit te Brus
sel (8 juli 1939) . Hij behaalde er tevens het licentiaatsdiploma in 
de criminologie (15 oktober 1938). 
Later en wederom aan de Rijksuniversiteit te Gent promoveerde 
hij tot geaggregeerde van het hoger onderwijs, specialisatie Straf
recht (27 februari 1953). 
Vanaf 1939 vestigde hij zich als advocaat in zijn geboortestad Ant
werpen. Meerdere malen werd hij aangewezen als lid van de Raad 
der Orde. 
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Tijdens de periode september 1944 tot mei 1946 bekleedde hij het 
amht van substituut-krijgsauditeur. 
Hij werd assistent voor strafrecht en strafvordering aan de Rijks
universiteit te Gent bij besluit van de Raad van Beheer op 10 april 
1957. 
Bij K.B. van 22 april 1958 werd hij tot docent benoemd bij de 
Faculteit der Rechten en belast met het houden van de cursus 
"Natuurrecht" in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, in de 
faculteit der Rechten en in de Hogere School voor Handels- en 
Economische Wetenschappen (huidige faculteit der Economische 
Wetenschappen) en in het Hoger Instituut voor Opvoedkundige 
Wetenschappen (huidige faculteit van de Psychologische en Peda
go gische Wetenschappen). 
In 1960 werd hij bij K.B. van 14 september aangesteld als docent 
voor het vak "Criminologie" aan de School voor Criminologie. 
Vanaf 29 juli 1963 doceerde hij het vak "Algemene Rechtsleer" 
en sinds 20 maart 1964 werd hij ook als docent aangeduid voor 
de cursus "Inleiding tot de studie van het Recht". 
Bij K.B. van 1 oktober 1966 werd hij benoemd tot gewoon hoog
leraar aan de Rijksuniversiteit te Gent. 
Niet alleen te Gent maar ook aan de Vrije Universiteit te Brussel 
en aan de Universitaire Instelling Antwerpen vervulde hij verschil
lende leeropdrachten. 
Zo werd hij aan de V.U.B. op 17 maart 1962 aangesteld als docent 
in strafrechtspleging, vergelijkende strafrechtelijke procedure en 
de wetgeving op de jeugdbescherming. Met ingang van 16 juni 1964 
werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar en vervolgens 
(1 oktober 1964) fungeerde hij als gewoon hoogleraar aan deze 
universiteit. Al dezp Iperopdrachten nam hij waar tot en met 30 sep
tember 1977. Sindsdien is hij honorair hoogleraar van de Vrije 
Universiteit Brussel. 
Ook aan de Universitaire Instelling Antwerpen aanvaardde hij een 
leeropdracht. Hij werd er vanaf 1 oktober 1972 benoemd tot 
buitengewoon hoogleraar. Sinds 1 oktober 1977 is hij gewoon 
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hoogleraar en doceert er de cursus "Grondige vraagstukken van het 
strafrecht en de strafvordering". 
Niet alleen vervulde hij leeropdrachten aan verschillende universi
teiten, ook nam hij deel aan talrijke wetenschappelijke activiteiten. 
Hij trad op als verslaggever voor België op het internationaal con
gres van sociaal verweer in april 1954 te Antwerpen en was pre
adviseur op de Nederlands-Belgische criminologendagen op 20 en 
21 december 1958 te Brussel. Hij verleende achtereenvolgens zijn 
medewerking als preadviseur aan tal van wetenschappelijke bij
eenkomsten als : 

- het colloquium over "Behandelingsmethoden voor jongeren 
en hun gezinnen in een vrije omgeving" (Studiecentrum voor Jeugd
misdadigheid - Brussel, 1968); 

- het congres van het studiecentrum voor de vergelijkende studie 
van het recht van België en Nederland (afdeling strafrecht - Amster
dam, 1970), betreffende het begrip "Oplichting"; 

- het colloqu!um over "De criminoloog in de 20e eeuw" (Semi
narie Criminologie, R.U.G., 1970); 

- het colloquium van het "Institut de Sociologie de l'U .L.B." be
treffende "Avortement et contraception" (Brussel, 1971); 

- het Internationaal Congres voor Criminologie betreffende "Les 
fonctions de la répression" (Brussel, 1972); 

- het Congres van de Vlaamse Juristenvereniging betreffende 
"De parlementaire initiatieven in verband met de echtscheidings
wetgeving in België" (Brussel, 1972); 

- het colloquium "België en het Internationaal Strafrecht", 
afdeling "Verdovende middelen" (V.U.B., Brussel, 1974), waar 
hij tevens als voorzitter fungeerde; 

- het colloquium over "Het slachtoffer" (Seminarie crimino
logie, R.U.G., 1975). 
Tevens was hij lid van het redactie-comité van het "Rechtskun
dig Tijdschrift voor België", nam actief deel aan de werkzaam
heden van de permanente commissie voor Sociaal Verweer bij 
het Ministerie van Justitie (cfr. de voorbereiding van de wijziging 
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van de wet van 9 apri l 1930) en bleef verscheidene jaren lid van de 
beheerraad van de Vereniging voor de Wijsbegeerte des Rechts 
(Nederland) . 
Thans is hij nog lid van de vereniging "Union de droit pénal" en 
lid van het wetenschappelijk comité van het. ' 'Tijdschrirt voor So
ciale Wetenschappen". 
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Jules D'Haenens werd geboren te Mariakerke op 14 januari 1928. 
Hij deed zijn middelbare studiën aan het St.-Barbara College te 
Gent. Na deze te hebben voltooid vatte hij zijn universitaire studiën 
aan de Rijksuniversiteit te Gent aan. Hij liet zich inschrijven aan de 
faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en behaalde er het kandi
daatsdiploma. Daarna zette hij zijn studiën verder aan de faculteit 
der Rechtsgeleerdheid en bekwam in 1951 het diploma van doctor 
in de Rechten. Tevens bezit hij de titel van licentiaat in de Letteren 
en Wijsbegeerte (1951), behaald aan de Rijksuniversiteit te Gent. 
Hij betoonde zowel tijdens als na zijn universitaire studiën een zeer 
grote belangstelling voor de problematiek van het strafrecht. Hij 
werd trouwens in 1964 bekroond met de A. Vleurinckp~js met de 
studie getiteld "Strafbare deelneming". Sindsdien werd hij bij de 
leerstoel strafrecht en strafvordering als assistent benoemd. 
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In 1973 werd hij aangesteld als docent met volgende leeropdracht: 
"Grondige vraagstukken van strafvordering", "Het vergelijkend 
strafrecht" en "De vergelijkende strafvordering". 
Buiten zijn onderwijsopdracht trad hij op als lesgever in de post
graduate leergang over "Economisch financieel recht" aan de Rijks
universiteit te Gent in 1971 en 1973, in de postgraduate leergang 
over de "Wet betreffende de handelspraktijken" aan de Universiteit 
te Leuven in 1972 en in de lessency:::lus "Strafwetenschappen" aan 
de Rijksuniversiteit te Gent in 1975. 
Hij werd uitgenodigd tot het houden van gastcolleges aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam (1973) en aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden (1975 en 1977). 
Bovendien bracht hij verschillende malen preadvies uit over di
verse onderwerpen van strafrecht tijdens wetenschappelijke bijeen
komsten, meer bepaald tijdens een symposium gehouden naar aan
leiding van het 150-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit (1967), 
tijdens jaarvergaderingen van de "Vereniging voor de vergelijkende 
studie van het recht van België en Nederland" (1964 te Amster· 
dam en 1971 te Gent), voor de "Union belgo-Iuxernbourgeoise 
de droit pénal" (1963 en 1976), voor het XXIVe Rechtskundig 
Congres te Antwerpen (1970) en voor de "Association H. Capitant" 
te Athene (1977). 
Hij is lid van de "Vereniging voor de vergelijkende studie van het 
recht van België en Nederland" (afdeling strafrecht), van de "Uni on 
belgo-luxembourgeoise de droit pénal", lid van de redactieraad van 
de "Algemene practische rechtsverzameling", lid van het "Inter
universitair Centrum voor Rechtsvergelijking" en medewerker van 
de Benelux Studiecommissie voor de eenmaking van het recht. 
In 1976 werd hij aangeduid tot ondervoorzitter van de Commis
sie voor de herziening van het Strafwetboek. 
Sinds 1974 bekleedt hij het ambt van Advocaat-generaal bij het Hof 
van beroep te Gent. 
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