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IEPER DOOR DE EEUWEN HEEN

Eind vorig jaar gingen een aantal oude 
stadsgebouwen tegen de vlakte in het 
hart van de Ieperse binnenstad: de 
oude stadsbibliotheek, een voormalige 
gemeentelijke beroepsschool en het 
cultuurcentrum De Meersen. Want op 
die plaats start binnenkort de bouw 
van het nieuwe wooncomplex Gloria. 
Er ontstond een grote open ruimte te 
midden de stad waar archeologisch 
onderzoek op moet gebeuren voor de 
bouw kan starten. De projectmakelaar 
stelde Monument Vandekerckhove 
aan om een grootschalige opgraving 
in het stadscentrum van Ieper uit te 
voeren. Dat bedrijf ging in oktober 
2017 met een internationaal team van 
archeologen en wetenschappers van 
start op een veelbelovende site. We 
stellen een paar mensen van dat team 
hier graag aan je voor. 

Michelle Arnouts, hoofdarcheoloog 
en projectleider.

Mijn team bestaat uit een 20-tal 
wetenschappers. De helft ervan zijn 
Vlamingen maar ik heb ook een 
Fransman, een Syriër, een Deense, 
een Irakees, een Egyptenaar en 
een Spanjaard aan boord. Het gaat 
bijna allemaal om hooggeschoolde 
archeologen, maar er zit ook één 
biologe in mijn groep en drie fysisch 
antropologen. Die laatsten zijn 
wetenschappers die menselijke resten 
bestuderen. Die kunnen we hier goed 
gebruiken want op deze site zijn al 

meer dan 300 skeletten naar boven 
gekomen. We staan hier namelijk 
bovenop een middeleeuws kerkhof, 
een 12de eeuwse kerk en een oude 
abdij. Het kerkhof was ongeveer 600 
jaar in gebruik, dus hoeft het niet te 
verwonderen dat hier zoveel lichamen 
op en door elkaar liggen.

“Ieper is een warme stad. Ik hou wel 
van dat kleinschalige… In de winter 
was ons team nog kleiner, durfden we 
al eens naar de kerstmarkt afzakken na 
het werk. Heerlijk was dat!”

UNIEKE OPGRAVINGEN OP SITE DE MEERSEN LEGGEN 
BELANGRIJKE IEPERSE GESCHIEDENIS BLOOT. HET WETENSCHAPPELIJK 

TEAM DAT ER WERKT KOMT VAN OVER DE HELE WERELD. 
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Karim Ebosarma, archeoloog afkomstig 
uit Egypte 

Ik ben afgestudeerd als egyptoloog 
maar wilde mijn skills uitbreiden. 
Vandaar dat ik ook in Europa wil 
werken en ontdekkingen wil doen 
uit andere culturen en perioden. In 
Egypte denken we al snel dat er in 
Europa weinig grote archeologische 
sites zijn. Maar De Meersen bewijst 
duidelijk het tegendeel! Ik had nooit 
gedacht dat ik hier zo’n waardevolle 
vondsten zou kunnen doen. Ik doe hier 
een pak ervaring op over menselijke 
botten; ervaring die in mijn loopbaan 
nog zal kunnen gebruiken. Er wordt 
hier trouwens met inbreng van de 
hele groep rekening gehouden. 
Het management van Monument 
Vandekerckhove is stimulerend 
enerzijds en zorgzaam anderzijds. 

Jasper Van Rensbergen, archeoloog

Ik ben van Leuven en dit is mijn eerste 
archeologische werkervaring. Er is 
hier, in Ieper, echt zoveel te ontdekken 
als archeoloog. De site brengt ons 
een schat aan informatie; het is een 
heel fijne werkomgeving. Ik heb 

hier bijvoorbeeld een kinderskeletje 
opgegraven, een babytje, en dat heeft 
ergens indruk op me gemaakt. Ik was 
dat nog nooit op stage tegengekomen. 
Ik logeer hier met een paar collega’s in 
een vakantiehuis want over en ’t weer 
gaan naar Leuven is te veel gedoe. 
Ik ben eigenlijk verbaasd over Ieper. Er 
zijn hier zoveel mooie dingen te zien: 
de Last Post, de vestingen, musea, fijne 
café’s, mooie wandelingen. Ik had er 
eerder nooit bij stilgestaan dat Ieper zo 
boeiend is. 

Anne Cecilia Simonsen, fysisch 
antropoloog uit Denemarken. 

Ik kwam hier terecht via een vriendin. 
We studeerden samen in Sheffield 
en zij vertelde me dat ze in Ieper aan 
de slag kon. Toen ik hoorde hoevéél 
skeletten hier naar boven komen, 
heb ik ook gesolliciteerd. Want botten 
zijn mijn specialisatie en passie. Het 
botmateriaal hier vertelt ons veel 
over de middeleeuwse Ieperlingen. 
Ik zoek op de lichamen naar tekenen 
van leeftijd, grootte, levenstandaard, 
ziektes, gebreken, manier van 
begraven. Ik ben blij dat ik ben 
aangeworven want ik kan hier met 
uitstekend materieel werken. Dit is een 
“high level” opgraving. We worden 
daarenboven goed verzorgd en krijgen 
extra kniematten en tentjes tegen de 
zon of de regen. 

Aamer Selmo, archeloog uit Syrië. 

Ik heb in Damascus gestudeerd maar 
ik kon daar door de oorlog in Syrië 
onmogelijk als archeoloog aan de 
slag. We zijn naar België gekomen. 
Mijn echtgenote is trouwens ook 
archeologe. We verwachten binnenkort 
een kindje. Sinds een paar maanden 
heb ik een vast contract bij Monument 
Vandekerckhove. In België opgravingen 
doen is zeer interessant omdat ik 
perioden kan bestuderen die in het 
Midden-Oosten nauwelijks bekend zijn, 
zoals de middeleeuwen. Daarenboven 
kan ik hier in Ieper momenteel goed 
mijn Nederlands oefenen én kan ik 
ook nog eens Arabisch praten, mijn 
moedertaal met mijn Iraakse en 
Egyptische collega. Veel mogelijkheden 
voor mij op die ene werf in het mooie 
Ieper (lacht). 

Elise Vanbos, fyisch antropoloog 

Het is een fysiek zwaardere job. Soms 
staat mijn hand ’s nachts verkrampt 
in de vorm van een klem. Dat komt 
door onze houding overdag natuurlijk. 
Daarenboven zitten we hier vaak met 
onze knieën in de modder omdat er in 
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die oude lijkkisten veel water staat. 
Dat water kan niet wegstromen door de 
stevige Ieperiaanse klei. Maar ik durf 
niet te klagen, hoor. Dit is een heerlijke 
plek om te werken, met een boeiend 
team en fijne bazen die goed voor ons 
zorgen. Daarenboven socialiseren we 
wat met de Ieperlingen want ik logeer 
hier met een paar collega’s. Mijn papa 
is ex- Westhoeker en ik heb laatst 
potjesvlees naar huis in Antwerpen 
meegenomen voor hem. Hij was door 
het dolle heen (lacht). 

Matthias Galloo, archeoloog

Ik ben Ieperling maar woon sinds mijn 
studies in Gent. Ik ben de enige op 
de werf die van hier is. En da’s wel 
fijn: ik kwam hier als kind naar de bib 
en huurde af en toe een zaaltje in De 
Meersen. Nu zit ik hier in de klei te 
wroeten (lacht). 

WAAR 
NIET WAAR
DEZE OPGRAVINGEN 
BRENGEN NIEUWE 

WETENSCHAPPELIJKE 
INZICHTEN OVER ONZE 

GESCHIEDENIS. 

Op de site De Meersen komen gegevens 
naar boven over één van de eerste 

parochies in Ieper. Er zijn funderingen 
van een 12de eeuwse kerk gevonden.  
Rond de kerk ontwikkelde zich een 
volkswijk: de Sint-Niklaasparochie 

langs de oevers van de Ieperlee. De 
oudste vermelding gaat terug tot 

1220. De vondst van een brede gracht 
langs de kerk zorgt mogelijk voor 

nieuwe inzichten over het ontstaan 
van Ieper. Zo zijn er interessante 
afvalkuilen uit die tijd gevonden. 

Met in die afvalkuilen leuke vondsten 
zoals metalen insignes, volledige 

stukken keramiek of lederen buidels en 
schoenen. Maar ook enkele restanten 

van stenen haardvloeren tonen aan dat 
er vlakbij de kerk ook “rijke” huizen 

stonden.  De middeleeuwse wijk 
verdween door massale ontvolking na 
pestepidemies en de geuzenopstanden 
in de 16de eeuw. Er werd op die plek 
later een abdij gebouwd. Stad Ieper 
hoopt dat deze vondsten op termijn 
hun plaatsje kunnen krijgen in het 

nieuwe Yper Museum. 

WAAR


