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Foto voorkant: de Blandijn begin jaren 60 (UGentMemorie) 

Foto achterkant: studentenrestaurant De Brug in 1960 (UGentMemorie)  

https://www.ugentmemorie.be/plaatsen/trappen-van-de-blandijn
https://www.ugentmemorie.be/plaatsen/trappen-van-de-blandijn
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Beste sleufjeslezers, 

 

Tijdens het begin van dit academiejaar kwamen we bij de Archeologische Werkgroep 

tot een schokkende ontdekking. Nadat sommigen van ons die al wat langer 

meedraaien al enkele keren hadden gehoord over de mythe van de 20ste verjaardag 

van de AW, bleek het dit jaar zo ver. De archeologische werkgroep bestaat dit 

academiejaar 20 jaar! Een druk eerste semester en een onervaren vernieuwd 

bestuur zorgde echter dat op onze uiteindelijke verjaardag, 14 oktober, er niet kon 

gevierd worden. Mits wat vertraging, maar nog steeds in dit feestelijke academiejaar, 

hebben we nu dus een feestelijke week gepland waarin de AW ter ere van zijn 20ste 

verjaardag allerlei activiteiten organiseert. Dit alles wordt daarbij ook nog eens 

voorgegaan door dit boekje, het sleufje, een speciale verjaardagseditie van het 

sleufje!  

 

In dit speciale sleufje zijn we samen met het team van de AW op zoek gegaan naar 

de al lang vergeten archieven van onze vereniging. Door al onze ervaring die we al 

tijdens stages en dergelijke op deden konden, we met succes de fundamenten van 

de AW blootleggen. Verder brachten de graafwerken in de archieven ook veel 

interessante vondsten uit recentere fasen van de AW aan het licht. Dit alles was 

afgedekt met lagen van documenten en archief die zeer recent werden afgezet, maar 

waaruit we toch ook informatie en leuke weetjes konden halen. Dit alles werd 

vervolgens samen gegoten tot een leuk sleufje vol kennis, weetjes en hypotheses 

over het verleden en toekomst van de AW! 

 

Natuurlijk weten wij dat heel wat dingen uit ons verleden hier niet of fout aan bod 

zullen komen. Gebrekkig onderzoek en kennis naar de AW leid dan ook tot situaties 

waarin we puur op ons archeologisch gevoel inschattingen moesten maken uit 

sommige slecht gedocumenteerde fasen. Met dit werk hopen we dan ook een trend 

te zetten in vernieuwd onderzoek naar het verleden van de AW, maar hopen we 

eigenlijk vooral om jullie lezers te amuseren terwijl je misschien iets kan bijleren over 

hoe het vroeger en nu aan toe gaat bij de AW en de vakgroep Archeologie! 

 

Uw voorzitter & uw scriptor, Branco Lannoy & Bran Depue 
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De pre & Proto AW fase 

Lang voor dat we beschikken over geschreven bronnen bestond er zoiets als 

archeologie, maar helemaal anders dan nu. uit deze periode waar ook de 

Archeologische Werkgroep nog niet bestond, is er amper kennis overgeleverd 

omtrent de gebruiken en activiteiten van onze feitelijke voorouders. Later begon er 

sprake te zijn van een vereniging van archeologie studenten, de AW, wat de 

overgang van de Pre naar Proto AW fase markeert. Ondanks onze beperkte kennis 

hieromtrent kunnen we alvast zeggen dat de AW, en archeologie in het algemeen, 

een zeer lange weg heeft afgelegd voordat deze in Gent arriveerde… 

 

Het Ontstaan van archeologie 

Men moet hiervoor eerst teruggaan naar de eerste mens die het idee kreeg om een 

put te graven, maar niet zomaar een put… Deze was iets bijzonders, het was de 

eerste put gegraven door een mens louter uit nieuwsgierigheid, met als enige doel te 

ontdekken wat er zich in zo’n put zou kunnen bevinden! De eerste put zou uiteindelijk 

bekend komen te staan als de mythische Eerste Sleuf, waarnaar ons bescheiden 

boekje is vernoemd, en waar archeologen tot de dag van vandaag nog steeds naar 

zoeken. Vanaf dit bescheiden begin, nu helaas nog verloren in de tijd, begon de 

groei van een menselijke activiteit die in de moderne tijd de naam archeologie zou 

krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstructietekening van hoe de eerste sleuf werd aangelegd 
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Archeologie doorheen de eeuwen 

Hoewel het idee om letterlijk te graven naar kennis niet meer zou verdwijnen, zou het 

echter lang duren voordat archeologie vaste voet zou krijgen. De evolutie van de 

archeologie ging dan ook echter traag. De groepen of individuen die geïnspireerd 

door mythes, verhalen, lokale geschiedenis en folklore een poging deden daar 

sporen van te vinden of op schattenjacht te gaan, worden door hedendaagse 

archeologen pas vanaf de 19de eeuw echt serieus genomen. Daarvoor, maar ook nog 

tot op de dag van vandaag kenden mensen die in de grond op zoek gingen naar 

kennis en artefacten echter vreemde gewoontes en gedachten (denk maar aan het 

gebruik van dynamiet door Schliemann om Troje te ontdekken… en op te blazen) 

 

Archeologie in Gent 

Na een lange, gevarieerde evolutie, kwam dan eindelijk het moment waarop de 

archeologie haar intrede deed aan onze universiteit, die samen met Luik een van de 

eerste twee Belgische universiteiten waren waar Archeologie erkenning kreeg. 

oorspronkelijk ingedeeld bij de geschiedenis en kunstwetenschappen, werd de 

waarde van onze studie al relatief snel ingezien door de universiteit. Dit leidde tot de 

oprichting van de Vakgroep Archeologie, waarmee archeologie na lange tijd officieel 

haar eigen positie en erkenning als vakgebied kreeg.  

 

Het is ook in deze periode dat de AW zich kon ontwikkelen, en de pre AW fase werd 

afgesloten. Hoe dit precies gebeurde is nog steeds een mysterie, maar ons 

onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat met de oprichting van de vakgroep de AW 

een veilige thuishaven vond waar zij langzaam zou kunnen groeien tot de vereniging 

die zij vandaag is. Hoewel het zou duren tot 1998 voordat onze universiteit de AW 

zou erkennen als een van haar officiële studentenverenigingen, was hierbij onze 

aanwezigheid in Gent al een feit! 
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En dan… Officiële oprichting van de AW ! 
Onofficieel bestonden we wel al ergens, al is dit enkel geweten door mondelinge overlevering 

 

Erkenning 

Op 14 oktober 1998 kwam het tot de officiële erkenning van de Archeologische 

Werkgroep. Deze vereniging was al enkele jaren ondergronds actief, en vervolgd 

door historici, maar dankzij de erkenning kon onze opkomst niet meer 

tegengehouden worden! 

 

 

Vervolg op de vervolgingen 

In de eerste jaren van erkenning groeide de AW snel uit tot een prominente 

organisatie in de archeologische wereld. In tijden van pen en papier, en betalingen 

door de penningmeester uitgevoerd in Belgische Franken, organiseerde ze grootse 

reizen, feesten in de Overpoort en maakte voor dit alles reclame met flyers in 

belachelijk slechte kwaliteit… Het was de eerste bloeiperiode van de Archeologische 

Werkgroep! 

 

 

Terechtstelling van AW leden in de proto AW fasen.  
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Klassieke fase 

 

Na een vliegende start kende de AW enkele goeie jaren waarin ze zelfs de overgang 

naar het jaar 2000 overleefden (de wereld zou toen zowaar vergaan), de opkomst 

van gsm en computer meemaakten, en door de invoer van de euro de penning 

moesten laten bijscholen. Onder enkele goeie leiders werd toen zelfs een eerste 

website opgericht, die nog steeds te bewonderen is 

(www.student.ugent.be/aw/links.html). 

 

Enkele fameuze vondsten in ons archief uit die periode waren een reeks fotoboeken 

waarin nieuwe studenten zichzelf konden voorstellen. Enkele fragmenten uit deze 

geschriften kunt u op de volgende pagina’s bewonderen. 

 

Daarnaast zijn ook reisverslagen opgedoken in speciaal daarvoor vervaardigde 

manuscripten. Hierin werden enkele mysterieuze uitspraken terug gevonden die 

kunnen toegeschreven worden aan sommige van onze huidige proffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine “flyer” daterend uit begin 2007. Let op het oude AW logo die in gebruik 

werd genomen omtrent 2005. Hiermee werd de pre-schildperiode afgesloten en ging 

de proto-schild periode officieel van start. In de volksmond wordt deze fase ook wel 

de oud-logo periode genoemd (Depue & Lannoy, 2019).  

http://www.student.ugent.be/aw/links.html
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Enkele pagina’s uit de fameuze “fotoboeken” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de antwoorden van Ignace, zoon van Prof. J.Bourgeois 
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Enkele fragmenten uit de reisdagboeken van “Tunesië 2004” 
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Late en Finaal klassieke fase 

 

Naarmate de klassieke fase in verval begon te raken, zag men stilaan enkele 

veranderingen optreden binnen de AW. Wat er juist gebeurt is, is niet geweten, maar 

zeker is dat er in het archief dat wordt bijgehouden door de huidige voorzitter een 

duidelijke breuk aanwezig is.  

 

Onder de huidige leden is er dan ook niet veel geweten over deze periode, en alle 

verhalen die verteld worden staan bol van de mysteries en onbekende feiten.  

Daarnaast zijn de laatste updates van de oude website in 2008 nog bewijzen van 

veranderende activiteiten in de finaal klassieke fase, waardoor we hier een breuk en 

einde van de klassieke fase in herkennen. 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van aanwervingsflyers, vermoedelijk gedateerd in de laat of finaal 

klassieke fase (Depue & Lannoy, 2019). Volgens sommige onderzoekers zouden de 

flyers echter uit de vroege revolutionaire fase dateren, maar hiervoor is gebrek aan 

bewijs. 
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Revolutionaire fase 

 

Uiteindelijk zou de AW een periode van ruwweg zes jaar doormaken waarover amper 

iets is geweten is, hoewel recente onderzoeken naar de periode wat licht in het 

duister hebben weten te bregen: Zo zijn er archieven uit de periode bewaard, maar 

zijn deze erg versnipperd onder toenmalige leden, en helaas niet in een centraal 

archief gebracht. Uit onderzoek op die versnipperde archieven blijkt dat de AW nog 

steeds erg actief was, maar dat er wel degelijk iets veranderd was. 

 

Door de versnippering van archieven uit de midden AW fase vermoeden 

onderzoekers dat er een soort decentralisatie van macht moet geweest zijn in de 

vereniging. De leden onderling hadden elk veel te zeggen doordat ze allemaal actief 

en enthousiast waren. De sociale veranderingen en verandering in de organisatie 

van de maatschappij zijn een theorie die sterk ondersteund wordt door onderzoek op 

de versnipperde archieven (A. Boecksteyns 2016; Lannoy 2019). 

 

Anderen zoeken dan weer de oorzaken van de veranderingen bij invallen van de 

mysterieuze zeevolkeren (Depue 2019). Bewijzen hiervoor meent men te zien in 

lesnotities waarop tekeningen van schepen en stokventjes gevonden kunnen 

worden. Het is echter onduidelijk of hiermee echt wordt verwezen naar deze 

zeevolkeren, of naar andere gebeurtenissen binnen de AW. 

Recent onderzoek van de AW leidde echter tot de ontdekking van scheepswrakken 

aan de kust nabij de Panne. Deze kunnen mogelijk gelinkt worden aan de invallende 

zeevolkeren (Depue 2019). 
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Naast mondelinge overlevering en het versnipperd archief, is ook wat informatie over 

de periode 2008-2014 opgedoken in de archieven van de UGent zelf. Hierin vonden 

we bewijs dat de AW mogelijks betrokken was bij een grootschalige verbouwing aan 

de Blandijn in 2012. Foto’s van graafwerken in de binnentuin van de Blandijn doen 

ons namelijk vermoeden dat hier archeologen aan het werk waren, waarbinnen de 

AW ongetwijfeld ook vertegenwoordigt werd. 

 

Wat de precieze rol van onze werkgroep was voor deze graafwerken blijft echter een 

mysterie: Meer onderzoek naar deze activiteiten is dan ook nodig als we meer willen 

te weten komen over ons verleden, en is altijd welkom! 

 

Graafwerken in de binnentuin van de Blandijn in 2012, midden revolutionaire fase. 

Vermoedelijk was de AW nauw betrokken bij deze uitgebreide grondwerken. 
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Laat revolutionaire fase 

 

Naarmate ons archivaal onderzoek verder evolueerde, viel onze onderzoekers op 

hoe er vanaf 2014 plots weer duidelijke documenten begonnen te verschijnen. 

Verder onderzoek naar deze vondsten, en kennis uit mondelinge overlevering, 

leerden ons veel over wat er precies gebeurde in de opmerkelijke fase rond 2014 tot 

2015 

 

Naar schijnt zou de AW omstreeks 2014-2015 op het punt hebben gestaan om op te 

houden met bestaan. Na een mysterieuze maar goeie revolutionaire fase stopten 

plots zeer veel leden bij de AW. Het tekort aan leden was een serieus probleem, en 

alle last ruste dan ook op onervaren nieuwe leden. Een sterke voorzitster, Alyssa, 

hield gelukkig de AW in leven tot zij genoeg nieuwe en werklustige leden kon 

aanwerven om een goeie werking te verzekeren. 

 

 

Vroege Renaissance 

Vanaf 2015-2016 kregen de nieuwe leden steeds meer invloed in het bestuur. Dit 

leidde tot een enthousiaste groep die heel wat veranderingen doorvoerden en terug 

erg actief werd. Een voorbeeld van dit vernieuwend en positief beleid is te zien in de 

oprichting van een nieuwe website! 

 

In de archieven en op de website is ook te zien hoe de vernieuwde AW toch 

duidelijke een breuk maakte met zijn verleden. Allerlei nieuwe activiteiten werden 

uitgewerkt en het archief werd terug gecentraliseerd. Toch bleven we ook banden 

hebben met ons verleden en leefden activiteiten zoals de Ardennenuitstap en het 

bezoek aan de Gallische hoeve, waarvan we hieronder enkele foto’s meegeven, door 

tot op de dag van vandaag! 
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 Prof. Bourgeois tijdens een uitleg over              Voormalig lid en vice-voorzitter Lowie  

grafheuvels op de Ardennenuitstap van           Gekleed in volle wapenuitrusting op de  

                      2014-2015                                             Gallische Hoeve, 2014-2015 

 

Midden Renaissance 

Vanaf 2017 werd een grotendeels nieuw bestuur samengesteld uit deze enthousiaste 

nieuwe leden dat sedert 2018, na het wegvallen van de laatste oude en ervaren 

kernleden, de AW met veel enthousiasme verder doen bloeien. Natuurlijk is het niet 

steeds simpel: Zo kregen we dit jaar al te maken met uitstelgedrag van de voorzitter, 

wansmakelijke nieuwe recepten voor de brugspaghetti in het studentenrestaurant “de 

brug”, en een verjaardag die we nog moeten organiseren! 

 

Maar met de wijze raad van oud-leden, en steeds opnieuw het enthousiasme en 

nieuwe ideeën van onszelf en jullie, gaat het verder de goeie weg op met de AW. Zo 

kunnen we een leuke en gezellige vereniging blijven die openstaat voor alle 

studenten archeologie, of geïnteresseerden in onze ondertussen mythische 

vereniging! 



 
 

16 
 

Mogen er nog vele prachtige jaren bijkomen voor de AW, en mag dit sleufje en onze 

ietwat aparte studie naar het verleden van onze vereniging een aanzet zijn voor meer 

onderzoek naar het verleden van de AW, en mag het vooral iets leuks geweest zijn 

om te lezen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiële overdracht van het voorzitterschap. Sander overhandigt Branco het lint 

(academiejaar 2018-2019). 

 

Tijdslijn van de AW 

Op basis van het huidige onderzoek werden twee tijdlijnen van de Archeologische 

Werkgroep opgesteld. Eén tijdslijn gebruikt de symboliek gehanteerd binnen de AW, 

de andere tijdslijn verdeelt de geschiedenis van de AW onder in verschillende 

belangrijke fasen voor de vereniging (Boecksteyns 2016; Debrabandere & Lannoy 

2019; Depue 2019). 
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Wist je datjes 

 

Wist je dat…… 

 

…de AW nu officieel 20 jaar bestaat? 

….archeologische sites in Tunesië uitstekend geschikt zijn als openbare toiletten, 

zoals aangetoond tijdens de Tunesiëreis van 2004? 

….we een fibula vonden in het AW archief, samen met de kennis om er meer te 

maken? 

…de AW in 2001 triest was om het volgende bericht "geen opium uit Iran"? 

….we in de archieven ontdekten dat er meerdere internationale archeologie-dagen 

zijn, en deze allemaal internationaal erkend zijn? 

….Bourgeois al vijf jaar met pensioen gaat? 

….en wij hopen dat er nog vijf jaar mogen bijkomen? 

… archeologen graag eigen woorden uitvinden, zoals “vergoedkoping” (Bourgeois 

2018) en “neutrale friet” (Bran 2019)? 

…kleine tikkende geluidjes op archeologische sites wel eens van nagel-knippertjes 

kunnen komen? 

…de AW er ooit in is geslaagd Boone leuk te maken? 

…we al 3 AW-generaties lang een fles Duvel doorgeven binnen ons bestuur? 

….we dit sleufje hebben gedefenestreerd nog voor het zelfs geprint was? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste defenestratie van een sleufje aan de Blandijn  
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Programma van onze verjaardagsweek 

 

Dinsdag 26 maart: avondje poolen 

Om 19:30 spreken we af aan de trappen van de Blandijn. Van daaruit gaan we 

richting Overpoort voor een gezellig avondje poolen. Iedereen is welkom, je moet je 

enkel inschrijven door je naam, jaar en richting te mailen naar aw.ugent@gmail.com 

met als mededeling “poolen” (deadline inschrijven 25maart). 

 

Woensdag 27: bezoek gravensteen & nachtelijke zoektocht 

Namiddag: Omdat elke student wel eens in zijn leven het gravensteen moet bezocht 

hebben, zorgt de AW voor een gratis bezoek aan dit legendarische Gentse kasteel! 

Jullie moeten zich enkel vooraf inschrijven door je naam, jaar en richting te mailen 

naar aw.ugent@gmail.com met als mededeling “bezoek gravensteen” (deadline 

inschrijven 25maart). Voor het bezoek spreken we om 15:30 af aan de trappen van 

de Blandijn vanwaar we te voet naar het kasteel gaan. Tegen 18:00 zijn we ten 

laatste terug. 

 

Avond: Vol mysterie en avontuur zorgen we voor een leuke avond aan de Blandijn! 

We organiseren namelijk een nachtelijke zoektocht in en rond de Blandijn. Wat dit 

precies zal inhouden blijft nog even een geheim, maar aan iedereen die houd van 

mysterieus ronddolen door de gangen van onze eeuwen oude gebouwen zouden we 

alvast zeggen SCRIJF JE IN! Voor de zoektocht spreken we af om 19:00u aan de 

ingang van de Blandijn, waar we tegen 21:00u verwachten te eindigen. Om mee te 

kunnen doen aan de zoektocht dienen jullie je in te schrijven tegen 25 maart door je 

naam, jaar en richting te mailen naar aw.ugent@gmail.com met “nachtelijke 

zoektocht” als mededeling. Inschrijven is uiteraard gratis! 

 

Donderdag 28 maart: Archeologisch Salon 

Om 19:00 opent opnieuw het Archeologisch salon zijn deuren. Het salon gaat door in 

de kelders van de Blandijn, lokaal 090.036. Hier zullen we iedereen verwelkomen 

voor een gezellig avondje met leuke lezingen, een hapje en drankje en uiteraard de 

leuke salon sfeer. Omdat dit natuurlijk wel wat een speciale editie zou worden van 

het Salon zal er gezorgd worden voor een aangepast programma en speciale 

verjaardagshapjes tegen een ongelofelijk lage prijs! Vooraf inschrijven is niet nodig. 

mailto:aw.ugent@gmail.com
mailto:aw.ugent@gmail.com
mailto:aw.ugent@gmail.com
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