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Persbericht 

Archeologische schat tentoongesteld in de St-Annakerk van Stene 

De Sint-Annakerk te Stene wordt stapsgewijs gerestaureerd. In de huidige fase van de 

restauratiewerken werd vorig jaar een genoodzaakte vernieuwing van de 

verwarmingsinstallatie uitgevoerd. Hiervoor werden vier putten en tussenliggende leidingen 

uitgegraven. Verrassing alom als tijdens de graafwerken in één van de putten twee grafzerken 

uit de 14e eeuw werden blootgelegd. De zwaar beschadigde gravures op de grafzerken stellen 

een ridderfiguur en een vrouw met kinderen voor. Volgens expert Roland Van Belle is de 

grafzerk van de ridder een uniek historisch en kunsthistorisch stuk. Daarom werd beslist de 

grafsteen van de ridder te restaureren en zichtbaar te houden voor het grote publiek. 

De Doornikse kalkstenen en de gravures zijn grotendeels verweerd door beloping in het 

verleden. De experten hebben ze gedateerd rond 1320. Men mag veronderstellen dat de 

vrouw met haar kinderen de echtgenote was van de ridder. Er is echter heel weinig bekend 

van Stene tussen 1312 en 1430. Identificatie van de ridder kan dus enig licht werpen op het 

Stene van na de tempeliers. 

Het onderzoek naar de identiteit van de ridder is nog altijd lopende. Verscheidene theorieën 

duiken op en maken het speurwerk meer dan boeiend. Gezien het gebrek aan 

geschiedkundige bronnen over deze periode in Stene is het afgebeelde wapenschild over de 

borst van de ridder de enige indicatie voor de identiteit van de ridder. Heraldisch kan het 

familiewapen beschreven worden als “schild met een keper vergezeld van drie burchten of 

torens” 

De restauratie van de grafzerk van de ridder hield niet alleen een behandeling van het 

Doornikse kalksteen in. De verdiepingen in de steen die de motieven weergeven werden 

opgevuld met een kalkspecie om de teksten en tekeningen zoveel mogelijk te verduidelijken. 

Er werd uiteindelijk ook belichting en een glasplaat boven het gafzerk geplaatst. De oplevering 

is gepland op 05 Mei en de grafzerk zal dan nadien zichtbaar zijn voor iedere kerkbezoeker. 

De kerkraad van de Sint-Annakerk 

 

 

 

 


