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Vrienden, Studenten, Archeologen 

 

Wat hier vandaag gebeurt, is een keerpunt in de geschiedenis, een nieuwe lichting 

archeologen wordt gecreëerd! Na deze studies zullen sommigen van jullie 

wereldschokkende, grootse ontdekkingen doen die onze kijk op het verleden voor eeuwig 

zal veranderen! Wij willen jullie hierbij helpen, en overhandigen daarom deze eerste Sleuf 

(Neem gerust de tijd om dit moment te koesteren). 

Dit eerste Sleufje, een voorproef van ons echt studentenblad (gratis), is een handleiding 

om de eerste weken en maanden aan de universiteit te doorspartelen. Op de komende 

bladzijden vinden jullie, naast wat ontspanning, allerlei nuttige en minder nuttige info 

zoals een wegwijzer doorheen de universiteitsgebouwen en een voorstelling van de 

proffen die jullie dit jaar zullen leren kennen. 

Hopelijk helpen al deze tips en info jullie op weg om heel wat leuke en boeiende jaren in 

Gent te beleven, met genoeg tijd om te genieten van het studenteleven! Vergeet daarbij 

zeker ook niet deel te nemen aan onze fantastische en legendarische activiteiten zoals de 

chique retro salons, uiterst interessante lezingen, en onvergetelijke uitstapjes! 

Als afsluiter wil ik nog een woordje richten aan jullie, enthousiaste studenten. De AW zet 

zich in voor iedereen binnen de archeologie, maar kan hierbij niet zonder nieuwe mensen 

en nieuwe ideeën! Als je de journalist in jezelf wil bovenhalen, je organisatorische 

talenten hebt, een creatief genie bent, of gewoon van de gezelligheid van een 

studentenvereniging houd, sluit je dan zeker aan bij de AW!  

 

Nog veel plezier tijdens al jullie Gentse avonturen, en tot op onze eerste vergadering!   

Uw voorzitter, Branco 

 

 

 

 

Woord van de Voorzitter 
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Wie zijn wij?  

Branco Lannoy 

Functie: voorzitter 

 

Hey, voor wie mij nog niet kent (de meesten onder jullie!) 

zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Branco, en dit jaar 

ben ik voorzitter van de AW. Zolang ik al leef heeft 

archeologie mij steeds geboeid, al moet wel gezegd 

worden dat de periodes die me interesseren nogal 

gevarieerd hebben doorheen de tijd (van dino’ s tot WOI 

vandaag). 

Daarnaast hou ik me ook bezig met veel te veel andere 

dingen. Talloze uitstapjes maken in het o zo mooie West-

Vlaanderen, schilderen en tekenen, chocolade eten, 

trektochten maken en reizen,… noem het en ik hou me er 

mee bezig! Maar goed, genoeg voorgesteld. Hopelijk 

amuseren jullie je komend jaar in Gent, en wie weet kom 

je me wel ooit eens ergens tegen! 

 Gill Thomas  

Functie: vice-voorzitter 

 

Hallo ik ben Gill en dit jaar ben ik de vice-voorzitter van de aw. Mijn passie voor 

archeologie ontstond toen ik met mijn ouders verre reizen maakte en vele musea die ik 

indertijd heb bezocht. Dit zorgde voor een blijvende interesse in alles wat met 

geschiedenis en archeologie te maken heeft, maar het is vooral onze eigen Vlaamse 

archeologie die mij het meest fascineert. 

In mijn vrije tijd ga ik (tevergeefs) op zoek naar bodemvondsten                                      

met een metaaldetector om mede archeologiestudenten,                                               

zoals jullie, jaloers te maken. Maar ik doe ook andere dingen en                                      

niet alles draait rond de studies, zelfs aw leden drinken wel eens                                       

graag een pintje in de Gentse cafés zoals de Amber                                                      

(tegenover de ingang van de blandijn)! 

Je kan mij altijd aanspreken als je me ziet ronddolen in Gent,                                                      

alvast veel plezier en interesse gewenst in jullie eerste jaar!  
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Marcel Danau 

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. Verder probeer ik de contactpersoon zijn 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. 
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Hasse Biesemans 

Functie: Secretaris-Generaal/ 

Hoofd van de censuurcommisie 

Hello, ik ben Hasse. Dit jaar neem ik de pen in de hand                        

om de onzinnige, maar vooral zinnige uitspraken tijdens 

vergaderingen te noteren. Ik ben vorig academiejaar                             

(2017-2018 dus) begonnen met het studeren van de                  

fantastische richting die jullie ook hebben gekozen: 

ARCHEOLOGIE! Wanneer ik niet bezig ben met studeren                       

(wat soms een beetje te veel gebeurt) doe ik veel artistieke 

dingen. Ik schilder, teken, speel gitaar, maar de meeste tijd vind je 

me in het graffitistraat met de nodige spuitbussen. Als je vraag 

hebt, kan je me altijd aanspreken in de gangen van de blandijn. 

Nog heel veel plezier met de foltering van het studeren dit jaar! 

 

 
Daan Heynderickx 

Functie: Webverantwoordelijke/Edgelord 

 

Hallo! Ik ben Daan en als webmaster ga ik ervoor zorgen dat 

jullie facebook feed vol gespamd wordt (en jullie op de hoogte 

gebracht worden van allerlei toffe evenementen :D)  

De website hou ik ook up-to-date en ik zal jullie mailtjes zo  

rap mogelijk beantwoorden! 

 

Als epic despacito gamer speeldde ik Tomb Raider en dacht ik: 

“dat lijkt me een tof beroep”. Indiana Jones en Lara Croft maken zoals jullie weten 

uitstekend documentaire materiaal. Ik maak mezelf ook vaak wijs dat ik kunstenaar ben in 

Photoshop en met 3D modelling. Wat muziek betreft acht ik Metal en HipHop de muziek 

van de goden. Lang leve zware gitaren en thicc 808’s! 

 

Heb je vragen over je studie? Een van onze activiteiten? Anime aanrader nodig? Illegale 

Pokemon kaarten? Stuur me gerust een bericht op facebook of spreek deze nerd met edgy 

kleren aan als je hem ziet! 
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Bram Van Arnhem 

Functie: Penning 

Hallo allemaal, ik ben Bram van Arnhem. Ik ben  

geboren op 31 januari 1996 te Sint-Niklaas. Mijn 

ouderlijk huis bevindt zich in Waasmunster. Een 

kleine gemeente in het centrum van het 

 Waasland. Sinds 2017 ben ik woonachtig te  

Gent maar in hart en nieren blijf ik een echte  

Waaslander. In 2015 ben ik gestart met de 

 studie archeologie aan de Universiteit Gent. 

 Ondertussen ken ik het reilen en zeilen aan de Faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte zeer goed. Moesten jullie ooit vragen hebben over de 

richting kan je mij altijd mailen of gewoon eens aanspreken in de gang van 

het UFO of de Blandijn. Mijn interesse voor archeologie werd gewekt 

tijdens een proefles van Professor Doctor. Na de proefles stond vast dat ik 

archeologie zou gaan studeren. Tot vandaag heb ik geen spijt van deze 

keuze. Zoals uit de foto blijkt ben ik een echte mediëvist. Er is niets wat 

mij meer prikkelt dan een middeleeuws kasteel of motte. Zouden jullie 

ooit vragen hebben over de vakken Middeleeuwse Archeologie of 

Archeologie van de Historische Periodes ,  “just ask!”. Naast archeologie 

hou ik mij vooral bezig met festivals, vogelspotten, fotograferen, 

wandelen en hardlopen. Als ik niet ergens aan het opgraven of wandelen 

ben, kan je mij terugvinden op Rock Werchter, Pukkelpop, Laundry Day, 

Gent Jazz Festival en Jazz Middelheim. Niet om te feesten en plezier te 

maken maar om te werken. Sinds mijn zeventiende levensjaar werk ik als 

klusjesman (logistiek medewerker) op festivals. Het is hier dat ik mijn 

bijnamen verkregen heb “Wolf of Barm”. De volgende jaren zal ik de 

functie van Penningmeester uitoefenen binnen de AW. Dat wil zeggen dat 

ik mij vooral zal bezighouden met de financiële en juridische kant van het 

verhaal. Tevens zal ik proberen een steunpilaar te zijn voor onze 

voorzitter. Hebben jullie vragen, aarzel niet! 
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How to survive in Ghent: 
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 geven we een 

kleine introductie met 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.  

Campus Boekentoren 

Recent werden de gebouwen van de Blandijn en de Plateau/Rozier 

samengevoegd tot Campus Boekentoren 

Blandijn  

In de gezellige lokalen en auditoria van dit complex zullen de meeste lessen 

plaatsvinden voor de eerstejaarsstudenten Archeologie. Interessant hierbij, 

naast de lessen zijn ook steeds de prachtige kunstwerken die medestudenten 

op het meubilair van deze lokalen achterlaten, geniet er van! Daarnaast kun 

je op de gelijkvloers ook terecht bij de studentencafetaria, hier kun je de 

goedkoopste belegde broodjes en soep kopen (Naar het schijnt echte 

aanraders!).  

Vele jaren geleden begon men 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 19:30.  
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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.  

Belangrijk! Om verwarring te vermijden bij het ontstaan van Campus 

Boekentoren werden de namen van de auditoria in de Blandijn gewijzigd: 

OUDE NAAM NIEUWE  NAAM 

Auditorium A Auditorium 1 Jan Broeckx 

Auditorium B Auditorium 4 Jaap Kruithof 

Auditorium C Auditorium 2 Franz Cumont 

Auditorium D Auditorium 3 Suzanne Lilar 

Auditorium E Auditorium 5 Jeanne Wiemer 

 

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 hetzelfde 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 vindt je namelijk alle 

archeologieboeken en tijdschriften terug die je kan raadplegen, ontlenen en 

liefst ook terugbrengt. De archeologielectuur werd in de voorgaande jaren 

beetje bij beetje van de Blandijn naar hier verhuisd. Daarnaast kan je in de 

Rozier ook studeren tussen de boekenrekken, in zaaltjes, of zelfs op het 

zoldertje van het gebouw! 

Boekentoren 

De boekentoren is een groot gebouw dat al vrij snel opvalt als je Gent bezoekt. 

Op dit moment is men volop aan het verbouwen, en je kan er niet altijd 

binnen. 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 

http://www.boekentoren.be/
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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. 

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 hier langsgaan. 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). 

http://www.archaeology.ugent.be/
http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/csa
mailto:studentenadministratie@UGent.be
mailto:toegangscontrole@ugent.be
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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. Vergeet je studentenkaart niet!  

Bibliotheken 

We hebben hierboven al de bibliotheken van de faculteit Letteren & 

Wijsbegeerte, Archeologie, Geschiedenis en de Boekentoren vermeld. 

Daarnaast heb je natuurlijk nog de stadsbibliotheek. Deze ligt sinds kort in een 

nieuw gebouw, namelijk de Krook (nabij het Woodrow Wilsonplein/’t Zuid). 

Het kan altijd nuttig zijn deze collectie ook eens te raadplegen. 

De Therminal 

De Therminal is een studentenhuis waar allerlei projecten en activiteiten 

georganiseerd worden. Het gebeurt dan ook wel eens dat de AW daar iets 

doet, dus vergeet deze plek niet! Daarnaast organiseert de Kunsthistorische 

Kring (de andere vereniging die aan archeologie is gebonden) daar ook soms 

activiteiten. Er ligt daar ook een klein pc lokaal en ’s middags mag je daar 

tafeltennissen, als de zaal tenminste vrij is. Je kunt aan de Therminal geraken 

door de Hoveniersberg naar beneden te wandelen.  
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Praktische  tips 

Elke student moet naast zijn boeken, ook zijn powerpoints, artikels en 

cursussen online downloaden en bekijken. Je kan in alle copycenters je 

cursussen en papers uitprinten. Een van de goedkopere 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-wit pagina. Het is nergens zo 

goedkoop, 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 dik U-slot of een 

kettingslot om je fiets vast te zetten want naast de stelende studenten met 

amateuristische kniptangen, zijn er ook 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, Gent-Sint-

Pieters te bereiken, dezelfde tijd die je nodig hebt om vanuit Dampoort tot 

Blandijn te rijden, mits je de kortst mogelijk weg neemt.  

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 voelen in Gent. Aarzel ook niet om notities 

of voorbeeldvragen 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 of een jaartje niet lesgeven, studentencursussen kunnen uit circulatie 

verdwijnen en oudere studenten kunnen overdrijven (wat soms wel een positieve 

stimulans kan zijn). 

Vakken 

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 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. Maak zeker dat je het hele ding al eens 

gelezen hebt voor de blok want filosofie ram je niet op 

een dag in je hoofd. Het examen is multiple choice 

zonder giscorrectie.  
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Overzicht van de historische kritiek (prof. Marc Boone): 

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 te veel. 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, neem 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 worden gegeven 

door enerzijds prof. Dr. Bourgeois (foto rechts) en 

anderzijds door prof. Dr. Crombé (foto onder). 

Bestaat 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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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 (boven) terwijl prof. Dr. Frank 

Vermeulen (onder) 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). 

Inleiding tot de wereldarcheologie 

Dit vak wordt gegeven door prof. Dr. Bretschneider. 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. Bij dit vak komt het boek “the 

human past” ook aan de pas, zorg dat je deze goed doorleest. 

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. Er is een cursus met de powerpoint, het is belangrijk om 

zoveel mogelijk notities te nemen. Het examen valt gelukkig goed mee, het 

bestaat uit een 20-tal mutiple choice vragen en twee open vragen.  
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 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 enkele jaren gegeven door prof. Dr. Eric 

Vanhaute. Het vak is bedoeld om meerdere kanten van de 

gescheidenis te belichten. Er wordt gefocust op verschillende 

gebieden, sectoren en problemen. 

Archeologie van het Oude Nabije Oosten:  

Dit wordt sinds enkele jaren gegeven door prof. Dr. 

Bretschneider. Bereid jezelf voor op 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 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! 

Academische vaardigheden I: 

Dit vak wordt gegeven door prof. Dr. Docter. Het heeft als doel de studenten ( ja, 

jullie!) vertrouwd te maken met bronnenonderzoek en het schrijven van papers. 

Deze skills zijn belangrijk om de academische jungle te kunnen overleven. Hopelijk, 

leidt dit vak en zijn opvolgers uiteindelijk tot het afleggen van een goede 

bachelorproef! Veel succes! 

 

  

Ondanks het vak Academische vaardigheden, zit archeologische 
humor nog niet op academisch niveau! 
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Lessenroosters 
OPGELET: DIT KAN NOG VERANDEREN! 

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 Bla LES 090.038 

Inleiding tot de Wereldarcheologie 16:00-19:00 Bla LES 120.083 

Woensdag:/ 

Donderdag: 

Algemene Inleiding tot de Archeologie 16:00-19:00 Bla AUD 1 Jan Broeckx 

Vrijdag: 

Overzicht van de Historische Kritiek 8:30-11:30 Aud. De Meyer (UFO) 

Inleiding tot de Griekse en Romeinse Archeologie en Kunst 14:30-17:30 Bla 

AUD 3 Suzanne Lilar  

2DE SEMESTER 

Maandag: 

Inleiding tot de Wereldgeschiedenis 10:00-13:00 Bla. Aud. 5 Jeanne Wiemer 

Archeologie van het Nabije Oosten 13:00-16:00 Plateau/Rozier Aud. M 

Archeologie van de Historische Periodes 16:00-19:00 Plateau/Rozier Aud. O 

Dinsdag:/ 

Woensdag: 

Inleiding tot de Antropologie 8:30-11:30 Bla. Aud. 5 Jeanne Wiemer 

Visuele Cultuur 11:30-14:30 Aud. De Meyer (UFO) 

Donderdag: 

Inleiding tot de Natuurwetenschappen in de Archeologie 10:00-13:00 Bla. 

LES 090.034 

Prospectie en Opgravingstechnieken 16:00-19:00 Plateau/Rozier Aud. M 

Vrijdag: 

Inleiding tot de Natuurwetenschappen in de Archeologie 11:30-13:00 Bla 

AUD 3 Suzanne Lilar 

Academische Vaardigheden I 13:00-16:00 UFO Lokaal Pirenne (1ste 

verdieping) 
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Terug in de tijd!  

Boerderijen van de Bosfinnen in het 

Zweeds-Noorse grensgebied 
Branco Lannoy, 9-2018 

 

De Finnskogen is een uitgestrekt 

gebied op de Noors-Zweedse 

grens die gekenmerkt is door zijn 

ongerepte wilde natuur waar zich 

vanaf de 17de eeuw migranten uit 

Finland zich kwamen vestigen. In 

de tijd van de eerst migranten 

hoorde Finland nog onder 

Zweden, En de Zweedse koning 

stimuleerde dan ook de migratie 

naar dit verlaten gebied. 

Geleidelijk aan evolueerde er in de 

Finnskogen een erg eigen cultuur 

die weinig in contact stond met de 

omliggende gebieden. 

 

Vanaf de 19de en 20ste eeuw kreeg het gebied met zijn eigen cultuur en 

verhalen steeds invloeden van buitenaf. De Zweedse-Noorse macht 

probeerden meer controle uit te oefenen om o.a. om belastingen te kunnen 

heffen en troepen te rekruteren voor de vele conflicten tussen de 

Scandinavische landen. Wanneer mechanisering van arbeid en verstedelijking 

dan uiteindelijk ook in de Finnskogen hun opmars maakten geraakte de oude 

cultuur en levenswijze volledig en verval en ontvolkte het gebied. 
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Wat achterbleef waren talloze boerderijen en dorpen die geleidelijk in verval 

geraakten, een cultuur die dreigde te verdwijnen, en een volledige levenswijze 

die wegviel. Naar het einde van de 20ste eeuw begon er gelukkig een besef te 

groeien van dit verlies waardoor onderzoeken naar de cultuur, archivering van 

informatie en kennis, en restauratie en onderzoek naar de bewoningsvormen 

en gebruiken dan ook begonnen te groeien. 

Uiteindelijk zijn Finnskogen nu nog steeds een zo goed als onbewoond gebied 

waarin er talloze ruïnes en verlaten boerderijen en dorpen te ontdekken zijn, 

maar gelukkig is er de nodige zorg gegroeid om het verleden niet te vergeten 

en zijn sommige sites ook goed onderzocht en beschermd als erfgoed. 

Daarnaast zijn ook de Bosfinnen, de afstammelingen van de Finse migranten, 

ook een herkende bevolkingsgroep in Noorwegen. 

 

Interessant voor archeologie 

De verlaten, maar vaak nog tamelijk goed bewaarde restanten die de 

Bosfinnen hebben nagelaten zijn archeologisch erg interessant. Niet enkel 

voor de lokale archeologie, maar ook voor onze eigen archeologie! Het is 

namelijk zo dat er heel wat geleerd kan worden door vergelijkingen te maken 

en te leren uit deze cultuur waarvan nog zoveel bewaard is. 

Zicht op de uitgestrekte wildernis van de Finnskogen, waar de restanten van 

een oude cultuur in liggen verscholen. 
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De Bosfinnen leefden vooral van hun agrarische activiteiten. Hierbij werd vaak 

een slash-and-burn techniek toegepast om velden te maken, waarop dan 

rogge werd verbouwd. Daarnaast deed men ook nog aan andere activiteiten 

die vaak gebruik maakten van wat de bossen te bieden hadden, zoals hout 

verhandelen, jagen, vee hoeden, etc. 

Interessant is dat de boerderijen en dorpen die nu nog in het landschap te 

vinden zijn een zeldzaam voorbeeld zijn van bestaande architectuur van een 

Europese cultuur die gebruik maakte van een slash-and-burn techniek. Naast 

de architectuur zelf zijn ook de boerderijen en dorpen zelf interessant omdat 

hun indeling en landgebruik nog goed te zien en te onderzoeken zijn. Zelfs bij 

de ruïnes die in de bossen liggen verscholen is vaak nog zichtbaar waar zich de 

velden en weides bevonden toebehorend aan de oude bewoning. 

Boerderij van Ritamäki, gesticht eind 17de- begin 18de-eeuw. 

Stallingen en een spieker (links) van de boerderij Håberget 

https://outtt.com/en/adventures/3753/haberget-sore-osen
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Uiteindelijk is ook de materiële cultuur en de gebruiken zelf een interessant 

iets om te onderzoeken en te vergelijken met archeologisch onderzoek in onze 

regio’s. In het museum van de Bosfinnen (het Torsby Finnskogscentrum) 

wordt zo uitleg gegeven over voorwerpen, en waarvoor ze gebruikt werden. 

Hierbij zijn veel objecten uit organisch materiaal vervaardigd. Deze objecten 

en gebruiken zijn steeds interessant om interpretaties te maken in ons 

archeologisch werk waarbij objecten uit organisch materiaal, en gebruik van 

bepaalde objecten soms moeilijk terug te vinden zijn. 

Een mooi voorbeeld van parallellen tussen de cultuur van de Bosfinnen en 

dingen die in onze archeologie worden aangetroffen zijn ritueel 

gedeponeerde objecten in gebouwen. Zo werd bij onderzoek naar nog 

bewaarde gebouwen van de Bosfinnen rituele objecten gevonden o.a. onder 

de nokbalk van het gebouw, deze dienden om het gebouw te beschermen. 

Dergelijke interpretaties worden dan ook gemaakt van rituele deposities in 

o.a. paalkuilen van gebouwen bij ons in archeologische context gevonden. 

Om af te sluiten wil ik dan ook nog eens de nadruk leggen dat archeologie niet 

enkele met bestaande en beter gekende gegevens moet werken, maar ook 

moet kijken naar onbekende culturen en nieuwe banden moet aanhalen met 

lokale onderzoekers om dingen te leren en te helpen bij interpretaties van ons 

eigen archeologisch werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een blik op de 18de -eeuwse materiele cultuur van de Bosfinnen 

(Meer info: https://varmlandsmuseum.se/besok-oss/filialer/torsby-finnskogscentrum/) 
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Woordzoeker  



24 

Jaargang 24 – 1e semester 

de eerste sleuf 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

Humor uit de onderste sleuf 
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Word een lid van de AW! 
 

De Archeologische werkgroep, afgekort AW, is een kleine maar gezellige 

vereniging voor studenten met een passie voor archeologie. We houden ons 

bezig met leerrijke uitstappen te organiseren, studenten een kans te geven 

om lezingen en congressen te betreden, en doen daarbij ook nog allerlei 

andere toffe activiteiten (al dan niet samen met de KHK). Om al deze dingen 

te organiseren, maar ook gewoon voor de gezelligheid op onze vergaderingen 

en activiteiten, zijn we natuurlijk steeds op zoek naar nieuwe leden. Daarnaast 

komen er ook steeds nieuwe functies vrij binnen onze groep, doordat we 

afscheid moeten nemen van de afgestudeerden (proficiat aan hen!). 

Wil je graag meer te weten komen over de AW? Ben je nieuwsgierig naar onze 

vereniging? Wil je graag bij onze vereniging komen? Wees dan zeker aanwezig 

op onze eerste vergadering volgende week! Maandag 24 september vindt 

namelijk onze eerste grote vergadering plaats in de therminal. We verzamelen 

om 19u15 aan de hoofdingang van het UFO (zijde van het pleintje bij de brug). 

 Daarnaast kan het ook nuttig zijn om de Facebook-pagina in de gaten voor de 

datums van de andere vergaderingen! En laat gerust maar iets weten, of 

spreek een AW-kernlid aan als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan 

de vergaderingen en activiteiten van de archeologische werkgroep! 
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Wist je dat? 
 

…Dino’s opgraven niet tot ons 

takenpakket hoort? 

…In het centrum van de stad Ieper 

meer dan 1000 skeletten zijn 

opgegraven, daterend uit de 

middeleewen? 

…Proffesor De Clercq interesante 

onderzoeken doet naar Menapische 

varkens? 

…En dit zelfs op tv te zien was! 

… In de provinciehoofdstad Como, net ten Noorden van Milaan, begin 

september een spectaculaire gouden muntschat werd ontdekt uit de 5de 

eeuw? 

… Er bij opgravingen in Ninove twee spectaculaire Bronstijd grafheuvels aan 

het licht kwamen? 

… We voor ons archeologisch salon steeds op zoek zijn naar iemand die iets 

interessants te zeggen heeft? 

…. Er elke 3 à 4 weken een vergadering is met hapjes en gezelligheid? 

…wij op het einde van elk jaar een super deluxe barbecue houden, waarbij 

alle zorgen van het overleefde jaar worden vergeten! 

... IEDEREEN bij de AW welkom is, zonder verplichte drankrituelen of 

cantussen? 
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….er een grafheuveluitstap/Ardennenweekend is in het eerste semester? 

Passend binnen het kader ‘Protohistorie van Noordwest Europa’ en met 

voldoende ruimte voor ontspanning gaat de AW op stap. Hou deze datum 

dan ook zeker vrij en hou onze mededelingen in de gaten (website 

http://aw-ugent.be en de facebookpagina) zodanig dat jullie je direct kunnen 

aanmelden wanneer de inschrijvingen starten. Meer informatie volgt!  

 

 

… En we jullie allemaal veel succes wensen met de opleiding archeologie!  

 

http://aw-ugent.be/
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