Archeologische
Werkgroep

We are all eternal!!
Indien je naam Keanu Reeves is.

Sluit je aan en ontdek de geheimen achter eeuwig leven! Lees ons
gereïncarneerde/gerecycleerde en opnieuw aangepaste ‘t Sleufje-light!
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Woord van de Voorzitster

Gegroet nieuwe archeologiestudenten,
Om te beginnen wil ik jullie allemaal hartelijk welkom heten en een heel succesvol en
avontuurlijk eerste jaar in Gent toewensen.
Momenteel zijn jullie het eerste Sleufje van de Archeologische Werkgroep aan het lezen.
Ik hoop dat dit jullie gids zal zijn in jullie eerste weken hier in Gent en jullie zal helpen om
er een super jaar van te maken. Er staat veel nuttige informatie in die jullie zeker van pas
zal komen, dus lees het zeker eens door.
Verder hoop ik dat jullie zeker eens naar een van onze activiteiten komen!
Ik wil nog even mijn geweldig team bedanken waarmee we er een geweldig jaar van gaan
maken. En jullie nog veel succes en tot binnenkort!
Alyssa Boecksteyns
Jullie voorzitster
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Wie zijn wij?
Alyssa Boecksteyns
Functie: Voorzitster
Hallo geïnteresseerden in de AW,
Ik heet Alyssa Boecksteyns en ik loop nu al bijna
23 jaar, sinds 31 oktober 1992 om precies te zijn,
rond op deze wereld. Ik ben geboren en getogen
in Vilvoorde maar daar ben ik niet zo vaak te
vinden, aangezien ik nu aan mijn vierde jaar
archeologie begin aan onze bekende alma
mater. In Gent zal je mij het komende semester
veel tegen het lijf lopen.
Misschien nog interessant om te weten is dat ik
van plan ben archeoloog te worden (duh), een zwak heb voor alles wat met
Griekenland te maken heeft, fan ben van Indiana Jones en James Bond, veel
te veel tijd verspil achter de computer, ook vaak te vinden ben in de
dichtstbijzijnde bibliotheek, regelmatig mijn hoofd tot rust laat komen door
een frisse duik in een Pools zwembad en dolblij ben dat ik de rest van mijn
vrije tijd mag besteden aan de Archeologische werkgroep.
Ik blijf dit jaar mijn nieuwe post van voorzitter opnemen, na twee jaar als
vice te zitten. Ervaring genoeg om tenminste op de hoogte blijven van het
reilen en zeilen in de AW ;-) dus voor vragen, opmerkingen, een hart onder
de riem of wat dan ook, kan je altijd mailen naar
alyssa.boecksteyns@ugent.be.
Lowie Vercruysse
Functie: Vice-voorzitter
Hallo vrienden, kennissen en vreemden!
Weinigen onder jullie kennen mij en vandaar deze
introductie! Maar eerst wil ik jullie feliciteren met
jullie keuze voor archeologie, toprichting!
Mijn naam is Lowie Marcel Christian Vercruysse en
ben 19 jaar jong. Ik ben afkomstig uit een klein (boeren)dorpje in de buurt
van Kortrijk. Waarschijnlijk zegt de naam Hulste jullie maar weinig of niets.
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Naar het schijnt ben ik van de jaar vice-voorzitter van de AW, dus zal ik de
voorzitster met heel mijn hart steunen.
Naast fervent archeoloog in spe ben ik ook veel te vinden in de ksa als leider
en sfeerbrenger. Indien je meer wilt te weten komen over mij zal je eens
naar een vergadering of naar een van de activiteiten moeten komen! Als je
vragen ofzo hebt over de cursussen of over het leven moetje mij maar
aanspreken in de gangen van den Blandijn of ergens anders. Voor de rest
ben ik vooral fan van koffie (als je ergens een tof plekje weet waar ze goeie
koffies hebt, laat het mij weten !) en een portie spek kan ik ook niet links
laten staan! Enja dat is zo’n beetje alles over mij zeker?
Nog veel plezier en de groetjes thuis!
Functie: Reis verantwoordelijke / proffen
ambeteerder /
Ik ben Marcel Danau, Gentenaar.
In tegenstelling tot wat de foto zou doen
vermoeden, ben ik student archeologie. En neen
hoor, deze foto is geen trucage (Hij is wel al 20 jaar
oud). Je ziet erop wel degelijk een gepensioneerde
officier van onze vaderlandse strijdkrachten. Als je je
afvraagt wat de relatie kan zijn tussen een militair
en archeologie, dan raad ik je aan eens een bezoek
te brengen aan het archeologisch museum van onze
universiteit in het Pand. Daar zul je het antwoord op die vraag vinden.
Ik ben geboren in Colonia Claudia Ara Agrippinensium op 31 juli 1953, ben
gehuwd en mijn twee kinderen zijn al iets ouder dan de meeste onder jullie
(32 en 30 jaar) en zijn beiden alumni van Ugent. Daarnaast ben ik dit jaar
trots opa geworden van mijn kleinzoon Simon!
Ik ben 7 jaar geleden begonnen met archeologie te studeren omdat het mij
interesseert en omdat men mij wijs gemaakt heeft dat studeren de beste
manier is om jong te blijven. Aangezien ik de studies op mijn eigen tempo
doe (GIT-systeem), ziet het er naar uit dat ik nog lang lid zal zijn van den AW.
Door de afwezigheid van onze ondervoorzitster voor de eerste semester,
neem ik voorlopig haar taken over. Verder probeer ik de contactpersoon zijn
5
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tussen de proffen en de AW. Hierbij neem ik deel aan de
opleidingscommissie archeologie
Je mag mij altijd gebruiken als aanspreekpunt voor alles wat de AW aangaat
of zou moeten aangaan. Dus, als je vragen hebt, aarzel niet om mij aan te
spreken. Misschien zie ik er streng uit (dat hoort nu eenmaal zo voor
militairen), maar dat is enkel maar schijn.
Jessie Van Cauter
Functie: Algemeen Medewerker, ex-penning
Hallo iedereen!
Mijn naam is Jessie. Ik zag het levenslicht op 10
maart 1987 in Sint-Niklaas, de stad waar ik tot
mijn 18e voltijds woonde. Daarna ruilde ik mijn
geliefde ballonstad in voor een kot in de tofste
studentenstad ter wereld. Na een drietal jaren
doorgebracht te hebben in een andere
richting, besloot ik de sprong te wagen naar de
Archeologie. Daar heb ik tot nu toe zeker nog
geen spijt van gehad!
Naast mijn passie voor de steentijden, hou ik me ook bezig met de AW
(uiteraard), met lezen, uitgaan, lopen en van tijd tot tijd eens een citytripke.
Vragen, opmerkingen en suggesties zijn altijd zeer welkom op
jessie.vancauter@ugent.be
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Sigrid Faes
Functie: Penning
Hallo, ik ben Sigrid Faes en geboren op 3 februari
1991 in de Westhoek en opgegroeid in Poperinge.
Na eerst een bachelor biochemie te hebben
behaald aan het KaHo Sint-Lieven in Gent, heb ik
een paar jaar geleden besloten om ook nog een
verkorte bachelor archeologie te volgen. Dit is
mijn eerste jaar als penning van de AW. Sinds
deze zomer combineer ik dit met werken als
laborant bij Dujardin in Koolskamp waardoor je
me weinig zult te zien krijgen in de wandelgangen van de Blandijn of het UFO
maar als je vragen hebt mag je zeker mailen naar sigrid.faes@ugent.be. De
rest van mijn vrije tijd spendeer ik met spelletjesavonden met vrienden,
wandelen met m’n hond, dwarsfluit spelen, zwemmen, films kijken,… en 1
keer per jaar gaan skiën (m’n favoriete sport waar ik liefst elke dag mee bezig
zou willen zijn).
Elliot Dewerte
Functie: Secretaris-Generaal (van de
Verenigde Archeologische naties...)
Hoi piepeloi !
Ik ben Elliot Dewerte geboren en getogen in
Gent maar mijn woonst kun je al enkele jaren
in het pittoreske doch bruisende Mariakerke
vinden. Mijn geboorte kun je zo'n 19 jaar terug situeren (17/09/1995 om
precies te zijn) wat dus betekend dat ik dit jaar zonder al te veel
kleerscheuren naar mijn tweede jaar in de archeologie ga. Ik zal ook dit jaar
de functie van secretaris op mij nemen.
Naast mijn brandende ambitie en levenslange droom om archeoloog te
worden hou ik van lezen (zoveel mogelijk), zwemmen,fietsen, veel te lang op
de computer te zitten, stof te laten verzamelen op mijn kamer, met vrienden
afspreken en nog allerlei andere zaken. Met een goede board-game kan je
mij altijd ook blij maken. Ziezo een hele korte introductie.
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Teoman Kiliç
Functie: Algemeen Medewerker en
vervangend Secretaris-Generaal
Hallo! Mijn naam is Teoman, maar als je me
ooit aan zou spreken is Teo wel voldoende. Ik
ben geboren in Gent op 16/09/1996 en ben
woonachtig te Mariakerke. Ik heb spijtig genoeg maar 1 fantastisch jaar
archeologie gevolgd en ben dan wegens vage twijfelredenen opnieuw
overgelopen naar de klassieke talen, waar ik mij nu bevindt. Via de AW hou
ik gelukkig nog contact met de archeologische wereld. Naast in de
studieboeken, gewone boeken en vrije natuur, kan je mij nog vinden op de
tatami, waar ik al mijn universiteitsstress van me afschud d.m.v. de zware
maar toch elegante fysieke inspanning van het Judo.

Sander Debrabandere
Functie: Ambassadeur voor Polen en Internationale
Miscommunicatie
Hey daar, ik ben Sander en heb geen tekstje doorgestuurd,
want ik was in Polen en daar hebben ik blijkbaar geen
toegang tot internet dat goed genoeg is!
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1e stapjes in Gent: de praktische
plaatsen en tips
Welkom in Gent. Een stad
bruisend met cultuur,
business en studentenleven.
Er is zo veel te zien en te
beleven. Het is geen
gemakkelijke klus voor een
eerstejaarsstudent op kot,
laat staan voor een
pendelende student, de
belangrijkste plaatsen tijdens
je eerste weken te
ontdekken. Hierbij gaan we jullie een kleine introductie geven over de
belangrijkste praktische plaatsen voor een student archeologie. Wat we hier
niet zullen bespreken, zijn de cafés of andere dergelijke eetplaatsen die je
kan bezoeken. We verwijzen je daarom graag naar de Guido-gids. Een kleine
gids over de stad Gent waar alles, maar dan ook alles in staat, zelfs gratis
drankbonnetjes bij bepaalde cafés.
Blandijn

Hier gaan de meeste lessen plaatsvinden voor de eerstejaarsstudenten
Archeologie. Men kan hier in de studentencafetaria de goedkoopste belegde
broodjes en soep kopen. De belangrijkste plaatsen hier zijn de bibliotheken
van archeologie en geschiedenis respectievelijk op de 4e en 5e verdieping. Je
kunt daar geraken via de liften die naast de wc’s liggen op het einde van de
lange hal. Hoewel voor de eerstejaarsstudenten het niet nodig is om de
bronnen uit de bibliotheek te lenen, kan je daar wel rustig elke dag vanaf
9:00-12:00 en tussen 13:00- 17:00 in stilte studeren. Voor volgend
academiejaar, word je tevens verwezen naar de faculteitsbibliotheek in de
Rozier.
Drie jaar geleden werd er begonnen met de restauratie van de boekentoren.
Om de toegang tot de binnentuin te creëren, werd de grootste pc-zaal
afgebroken waardoor er nu maar twee kleine pc-zalen ter beschikking staan.
Ze liggen rechts naast de cafetaria. Deze zijn open tot 18:30.
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Ten laatste treffen we in kelders van de Blandijn een fietsenherstelplaats.
Daar kun je gratis je fiets herstellen. Het enige waarvoor je moet betalen, is
het nieuwe materiaal. Tot daar kun je via de ondergrondse parkeergarage
van de Blandijnberg geraken. Deze ligt net voor de tweede ingang van de
Blandijn.
Rozier
De Rozier 44 is een enorm labyrint waar je niet alleen de studenten van
Letteren en Wijsbegeerte zult tegenkomen, maar meestal ook de studenten
van Ingenieurswetenschappen die dezelfde blok delen. Normaal gezien volg
je er enkele lessen archeologie (historische periodes, 2e sem.) maar meestal
ben je hier om één reden: de faculteitsbibliotheek. Hier kan je studeren,
boeken ontlenen en terugbrengen. In de toekomst, zullen alle
archeologieboeken en tijdschriften hier ook te vinden zijn. Voorlopig heb je
nog te doen met de Blandijn, 4e verdieping.
Boekentoren

Voor alle informatie omtrent wat op dit moment kan en niet kan in de
boekentoren, inkijken/ontlenen/studeren, neem je best een kijkje op de
website die frequent geüpdatet wordt: http://www.boekentoren.be
Ufo

Het Universiteitsforum of kortweg ufo bevat nuttige
plaatsen voor de archeologiestudenten. Het Ufo ligt
in de Sint-Pietersnieuwstraat 33. Het is dat wit,
betonnen gebouw met een glazen gevel. Het bevat
het grote auditorium Leon De Meyer waar jullie
lessen Historische Kritiek, Wijsbegeerte en Visuele
Cultuur plaatsvinden. Mocht je daar les hebben en je wil graag opletten, dan
zet je je best helemaal vooraan.
Boven de ingang voor de fietsenstallingen, op de 1e verdieping, bevinden zich
de kantoren van de Vakgroep Archeologie
(http://www.archaeology.ugent.be/) en de leszaal Pirenne. In de vakgroep
zal je vooral de proffen, doctoraatstudenten en de medewerkers van de
Vakgroep terugvinden.
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In het Ufo treffen we bovendien de Centrale Studentenadministratie van
Gent (http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/csa). Mocht je
vragen hebben over je administratie moet je zeker langs hier gaan. Wil je ze
online bereiken? Mail dan naar studentenadministratie@UGent.be of bel
naar 09 331 00 99 (telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u en 13u30 en
16u30).
Beneden langs de andere kant van het Ufo bevindt zich een Pc-lokaal. Er zijn
daar 50 pc’s ter beschikking. Om daar binnen te treden heb je wel een badge
nodig. Die kun je verkrijgen door naar toegangscontrole@ugent.be te mailen
met daarop vermeld uw naam/voornaam en u UGent-identificatienummer
(staat vermeld op je studentenkaart). Daarna ontvang je een e-mail met de
mededeling dat jij je badge bij de Permanentiedienst kan afhalen. De
permanentiedienst ligt in het home Vermeylen (Stalhof 6, zijstraat van de
Overpoort).
Studentenresto’s

Je hebt honger en je wilt iets warms eten tegen een studentenprijs? Dan kun
je twee studentenresto’s in
de buurt bereiken. De Brug
naast het Ufo. Je kunt het
niet missen. Ze zijn open elke
werkdag vanaf 11:30 tot en
met 14 uur en vanaf 18uur
tot en met 21 uur. Daarnaast
bestaat er ook sinds drie jaar
geleden een nieuwe
studentenresto Kantienberg.
Deze ligt schuin tegenover home Vermeylen op Stalhof 45. Verder is er ook
nog de gezellige studentenresto St-Jansvest, waar ze een grootschalig
veggie-aanbod hebben! Je vindt deze in de straat met dezelfde naam.
Bibliotheken

We hebbn hierboven al de bibliotheken van de faculteit Letteren &
Wijsbegeerte, Archeologie, Geschiedenis en de Boekentoren vermeld.
Daarnaast heb je natuurlijk nog de stadsbibliotheek. Deze ligt in het Zuid of
in het ‘officieel’: het Woodrow Wilsonplein.
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De Therminal

De Therminal is een
studentenhuis waar allerlei
projecten en activiteiten
georganiseerd worden. Soms
organiseert de Kunsthistorische
Kring daar activiteiten. Er ligt
daar ook een kleine pc lokaal en
’s middags mag je daar
tafeltennissen, als de zaal
tenminste vrij is. Je kunt daar geraken door Hoeveniersberg naar beneden te
wandelen.
Praktisch + tips

Elke student moet naast zijn boeken alsook zijn powerpoints, artikels en
cursussen online downloaden en bekijken. Je kan in alle copycenters je
cursussen en papers uitprinten. Een van de goekopere is Copy Cash. Deze ligt
op Sint-Pietersnieuwsstraat tussen de kruispunten van Rozier (straat van de
boekentoren) en de Blandijnberg (straat van Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte). De kostprijs is 3 cent per zwart-witte pagina. Het is nergens
zo goedkoper, zelfs niet op de automaten van de Universiteit zelf.
Een student in Gent zonder een fiets, is een verloren ziel. Met je fiets kun je
echt overal door Gent rijden. Zo zal je snel Gent kunnen verkennen en ben je
in no-time terug op je kot of in het station. Koop wel een dikke U-slot of een
kettingslot om je fiets vast te zetten want naast de stelende studenten met
amateuristische, geïmproviseerde kniptangen, vind je, of kan je last
ondervinden van bepaalde georganiseerde fietsendieven die zelfs de fietsen
van de universiteit Gent durven stelen.
Voor wie de trein Antwerpen-Gent neemt en zijn fiets in Sint-Pietersstation
zet, raden we je aan je fiets in station Gent-Dampoort te zetten. Hoewel de
afstand tussen Dampoort en Blandijn langer lijkt, stelt het niets voor met de
tijd die je kan winnen want de trein, zonder vertragingen (wat de helft van
de tijd wel gebeurt), neemt 10 minuten in beslag om vanuit Dampoort, GentSint-Pieters te bereiken, dezelfde tijd die je nodig hebt om vanuit Dampoort
tot Blandijn te rijden, mits je de kortst mogelijk weg neemt.
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Last but not least, een tip vooral voor de pendelende studenten. Ga zeker
een keer mee op de activiteiten van de AW of de KHK! Hoe meer mensen je
leert kennen, des te meer je je thuis zal in Gent. Aarzel ook niet om notities
of examenvragen aan collega’s te vragen.
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Lessen 1e Bachelor
Voor welke vakken zul je zwoegen en zweten?!
Welke drijven je naar een zenuwinzinking?!
Welke lessen zijn slaapverwekkend?! Welke
werken als een shot heroïne?! Welke doen je
verlangen naar het veld?!
Lees het hier!
Verwacht niet dat dit de bijbel is naar de eerste zit.
Proffen kunnen zaken aanpassen,
studentencursussen kunnen uit circulatie verdwijnen,
oudere studenten kunnen overdrijven (wat soms wel een positieve stimulans kan
zijn).
Vakken 1e semester:
Historisch overzicht van de wijsbegeerte:
De lessen van Prof. Braeckman hebben meer de
uitstraling van een gezellig onderonsje over filosofie
dan echt les geven, daarmee dat na een dik halfuur de
aandacht van bij sommigen onvermijdelijk verslapt en
weinigen nog luisteren. De cursus is een geval apart,
sommigen begrijpen alles na een keer grondig lezen.
Voor anderen is het knokken om elke paragraaf te
begrijpen. Maar zeker dat je het hele ding al eens
gelezen hebt voor de blok want filosofie ram je niet op
1 dag in je hoofd. Het examen is multiple choice zonder
giscorrectie, maar in de tweede zit zijn het open vragen.
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Overzicht van de historische kritiek:
Laat je bij dit vak niet afschrikken door het lage
slaagpercentage in 1e zit (laat het je motiveren!). Het is
helemaal niet onmogelijk om hiervoor te slagen. Wel wordt
het op den duur moeilijk om jezelf telkens naar de les te
slepen. De filmpjes zijn een oppepper en de stof is eigenlijk
wel boeiend, maar het grote aantal namen en theorieën
worden je soms wat teveel. Zorg ervoor dat je over een
volledige casuslijst beschikt voor het examen en ga er zeker
niet vanuit dat de casus van vorig jaar op het examen weer
niet opnieuw kan gevraagd worden. Let ook bijzonder goed op kleine details qua
namen en data, die moeten allemaal gekend worden! Op tijd beginnen is dus de
boodschap, neen echt serieus. Dit is een buisvak tot en met!
Algemene inleiding in de archeologie:
Dit vak bestond voor het bachelor en master tijdperk uit veel meer onderdelen
(o.a. een deel natuurwetenschappen en prospectie- en opgravingstechnieken)
maar is daarna sterk uitgedund. Wat nog
overblijft is een inleiding tot wat archeologie de
dag van vandaag is ( en voorheen was). Het
examen mag als je het goed geleerd hebt geen
probleem vormen. Beide partims gegeven door
enerzijds prof. Dr. Bourgeois en anderzijds door
prof. Dr. Crombé bestaan uit boeiende lessen.
Pre- en protohistorie:
Deze cursus is omvangrijk maar probeer niet te
verdrinken in de vele namen van sites en details! Tracht er de essentie uit te halen
en de samenhang! Bestudeer vooral goed de evoluties en overgangen, focus niet
zozeer op plaatsnamen en dergelijke. Hou er rekening mee bij het studeren dat er
vooral vergelijkende vragen gesteld worden en maak zeker een schema waar je de
verschillende periodes en hun kenmerken naast elkaar zet. Ten slotte print je de
powerpoints en de afbeeldingen uit en studeer ze goed in. Partim prehistorie
wordt gegeven door prof. Dr. Crombé en het partim protohistorie door prof. Dr.
Bourgeois.
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Algemene inleiding tot de wereldarcheologie:
Het vak wereldarcheologie wordt normaal gezien
gegeven door Prof. Roald Docter. Hier nodigt de
professor gastsprekers uit die vertellen over hun
specefiek domein (en vaak niet in het Nederlands).
De lessen zijn elk jaar anders maar er wordt
verondersteld om toch iets van elke les te
onthouden. Het examen is mondeling en tijdens
het jaar komt er normaal gezien ook een schrijftaak
aan te pas.
Archeologie van de klassieke oudheid:
Dit vak bestaat uit twee partims, een Grieks en een Romeins deel. Het Griekse deel
wordt gedoceerd door prof. Dr. Docter terwijl prof. Dr. Frank Vermeulen normaal
gezien de Romeinse archeologie op zich neemt. Het eerste deel bestaat uit een
dikke bundel van alle powerpoints en uit een boek. Het tweede deel bestaat uit
een cursus Romeinse archeologie. Het is evident dat je die beide aankoopt. Tevens
is het zeer aangeraden om elke keer in de lessen
aanwezig te zijn. Voor het Griekse deel zijn er geen
geschreven cursussen naast het boek, lesnotities zijn
dus van cruciaal belang. Let op, hou ook twee kaarten
bij met alle plaatsen van de sites want het examen
bestaat uit enkele tekstinvulvragen, veel fotovragen en
twee kaartvragen (met meerdere aan te duiden sites).
Vakken 2e semester:
Visuele cultuur: kunst in historische context:
In iedere les wordt aan de hand van een thema de
kunstgeschiedenis bekeken vanaf de Griekse tot de
moderne kunst. De prof legt de verschillende
kunstwerken uit aan de hand van de historische,
economische of politieke context, wat alles minder
abstract maakt en zo ook de minder geïnteresseerde
student kan boeien. Een echte cursus is er niet, er dient gestudeerd te worden aan
de hand van de powerpionts en dus noteren is de boodschap. Het examen valt
gelukkig goed mee, het bestaat uit een 20-tal mutiple choise vragen en twee open
vragen.

16

Jaargang 21 – 1 semester
e

Inleiding tot de antropologie:
Dit vak wordt gegeven door Prof. Stroeken. Zijn lessen zijn interessant,
grappig en af en toe interactief gepaard met zijn stembakjes. Naar de
lessen gaan is aan te raden want zonder zijn uitleg zal je mogelijk
weinig snappen van de leerstof. Het boek is ook niet bepaald
geordend. Het kan dus beter zijn om enkel met de powerpoints en je
notities te studeren. Voor extra uitleg kun je dan het stuk uit het boek
lezen waar je meer uitleg over nodig hebt. Het examen is multiple choice zonder
giscorrectie.
Inleiding tot de wereldgeschiedenis: Dit wordt sinds vorig jaar
gegven door prof. Dr. Frank Caestecker. Hoewel het boek de complete
leerstof bevat, gaat het te diep in detail, dus notities bij deze les zijn
een must! De leerstof bestaat immers uit de powerpoints plus de
notities, die er achtergrondinformatie over geven die je moet kennen. De professor
geeft ook per hoofdstuk een aantal hoofdvragen mee, die zeker op het examen
terug kunnen komen! Los deze dan ook op voorhand op! (het boek is handig
hiervoor)
Archeologie van het Oude Nabije Oosten: Dit wordt sinds vorig
jaar gegeven door prof. Dr. Bretschneider. Bereid jezelf voor op
relatief interactieve lessen! Daarbij horen de powerpoints en de
syllabus die je krijgt van prof. Bretschneider via Minerva. Notities
nemen tijdens de lessen is handig als hij iets heel uitvoerig beschrijft waarover hij
iets zou kunnen vragen op het examen bijvoorbeeld. De syllabus en powerpoints
zijn echter heel volledig. Als je beslist geen notities te nemen, is goed opletten een
echte aanrader, want prof. Bretschneider laat vaak vallen wat hij belangrijk vindt.
Probeer zeker ook tijdens de laatste les aanwezig te zijn! De eigenlijke
examenleerstof wordt uitvoerig besproken.
Archeologie van de historische periodes: Dit vak bestaat uit
twee partims; namelijk Middeleeuwen en Provinciaal Romeins.
Beide zullen gegeven worden door prof. Dr. Wim De Clercq en het
is een aanrader om zijn lessen te volgen, aangezien de leerstof
bestaat uit de powerpoints en je eigen nota’s en twee boeken. Als
je deftig je notities en afbeeldingen op de powerpoints studeert en
zeker op voorhand de voorbeeldvragen over de boeken oplost, mag het examen
geen probleem zijn.
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Inleiding tot de natuurwetenschappen in de archeologie: Dit
is een zeer interessant vak, met ook een goed en duidelijk
leerboek. Het is opgebouwd uit twee onderdelen waaronder
ecologische archeologie, dat gegeven wordt door prof. Dr.
Linseele, en archeometrie, wat wordt gegeven door prof. Dr.
Vandenabeele. Alles wordt zeer goed uitgelegd wat er voor
zorgt dat de mensen met een minder wetenschappelijke
vooropleiding ook goed kunnen volgen.
Prospectie- en opgravingstechnieken: Een theoretisch vak,
gegeven door prof. Dr. Vermeulen en prof. Dr. Crombé, over wat
in de praktijk op het archeologisch terrein gedaan moet worden. Sommige zaken
die verteld worden lijken zeer evident terwijl andere technieken en methodes juist
heel abstract worden door de eenzijdige theoretische uitleg. Het examen bestaat
uit open vragen waarbij er veel te schrijven valt!
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LESSENROOSTER
OPGELET: DIT KAN NOG VERANDEREN > Situatie 2014-2015
Neem zeker een kijkje op je OASIS kalender! oasis.ugent.be
1STE SEMESTER
Maandag:
Historisch Overzicht van de Wijsbegeerte 16:00-19:00 Aud. De Meyer (UFO)
Dinsdag:
Pre-en Protohistorie 8:30-11:30 Hoveniersberg aud. Vlerick
Inleiding tot de Wereldarcheologie 16:00-19:00 Plateau/Rozier Aud. B
Woensdag:/
Donderdag:
Algemene Inleiding tot de Archeologie 16:00-19:00 Blandijn Aud. A
Vrijdag:
Overzicht van de Historische Kritiek 8:30-11:30 Aud. De Meyer (UFO)
Inleiding tot de Griekse en Romeinse Archeologie en Kunst 16:00-19:00
Blandijn Aud. D
2DE SEMESTER
Maandag:
Inleiding tot de Wereldgeschiedenis 10:00-13:00 Bla. Aud. E
Archeologie van het Nabije Oosten 13:00-16:00 Bla. Aud. A
Archeologie van de Historische Periodes 16:00-19:00 Plateau/Rozier Aud. O
Dinsdag:/
Woensdag:
Inleiding tot de Antropologie 8:30-11:30
Visuele Cultuur: Kunst in Historische Context 11:30-14:30
Donderdag:
Inleiding tot de Natuurwetenschappen in de Archeologie 10:00-13:00 Bla.
Lokaal 120.015
Inleiding tot Prospectie en Opgravingstechnieken 16:00-19:00 Bla. Aud. A
Vrijdag:
Inleiding tot de Natuurwetenschappen in de Archeologie 11:30-13:00 Bla.
Aud. D
Academische Vaardigheden I 13:00-16:00 UFO Lokaal Pirenne (1ste
verdieping)
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What to do, what
to do?:
Voorlopige kalender activiteiten

Oktober: Kruisboogschieten, lezingen, bezoek aan museum van UGent, het
Pand!
Het weekend van de 17de gaan we hopelijk naar Bastogne!
December: contactdag Prehistorie
Elke twee, drie weken: open vergaderingen met hapjes en gastvrijheid!
Volg ons nieuws voor activiteiten en lezingen op Facebook: Archeologische
werkgroep.
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GEZOCHT:
ENTHOUSIASTELINGEN
Dat het academiejaar gearriveerd is, weten jullie
ongetwijfeld al, maar voor sommigen onder ons ,
met name de masterstudenten, komt het
definitieve einde nabij.
Zo moet de AW na dit jaar ook afscheid nemen van
enkele kernleden. Bij deze wensen wij hen alvast
een goed verder verloop van hun carrière toe.
Maar dat enkelen de AW verlaten, betekent ook
dat we met de AW op zoek zijn naar geëngageerde
studenten met een stevige portie aan interesse in
archeologie om de traditie voort te zetten.

Wist je dat?
…wij op het einde van elk jaar een spetterend barbecue houden in de
Gallische hoeve van Destelbergen?
…wij daar tevens ons opgebouwde stress die gedurende academiejaar is
opgebouwd, op elkaar uitwerken:

... IEDEREEN bij AW welkom is, zonder verplichte drankrituelen of
cantussen?
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www.aw-gent.be
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