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Kerkske van Stene
Als u is er gene,
Zo lief en zo fijn,
Zo helder en rein;
Sint-Anna ter ere,
Gebouwd door onze Here,
Zo wezenlijk echt,
De polder verknecht;
Met brandglazen ruiten,
Geschilderd van buiten,
Zo zalig van binnen
Om herten te winnen.
Een bidplaats voor zielen,
Die nog kunnen knielen
En bidden en smeken
In plaats van te preken.

Roger Fockedey, 1975
(uit De Smedt, 15)
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2. INLEIDING
Van 24 januari 2019 tot en met 2 mei 2019 vond in de Sint-Annakerk van Stene een
archeologisch onderzoek plaats, uitgevoerd door een team van Monument
Vandekerckhove nv. Stene is sinds 1971 een deelgemeente van de kuststad
Oostende, gelegen in de provincie West-Vlaanderen (Figuur 2). Geplande werken
binnen de kerk zouden een deel van het archeologisch bodemarchief verstoren en
definitief vernietigen. Hierop werd een aanvraag voor de toelating van een
archeologische opgraving ingediend met het oog op een wetenschappelijke
vraagstelling.1 Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de bijzondere voorwaarden
opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed.
In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld.
In enkele inleidende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde
werken, een ruimtelijke, geografische en bodemkundige situering van de site, alsook
de historische en archeologische voorkennis van Stene en zijn Sint-Annakerk.
Vervolgens worden de resultaten besproken en wordt een interpretatie gegeven aan
de opgegraven sporen en vondsten. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van
kaart- en fotomateriaal. Bij het rapport hoort een digitale informatiedrager met daarop
de plannen en de digitale versie van deze tekst.

Figuur 1: De Sint-Annakerk te Stene op een zonnige dag in februari tijdens de werken in 2019.
1

APERS 2018.
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Figuur 2: Algemene situering van Stene op een luchtfoto uit 2015 (bron: geopunt.be).
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3. BESCHRIJVING VAN DE UITGEVOERDE WERKEN
3.1. Beschrijving van de onderzoeksopdracht
De Sint-Annakerk te Stene had nood aan een vernieuwde verwarmingsinstallatie
waarbij geopteerd werd voor het Mahr-systeem. Hiervoor zouden 4 Mahr-putten met
tussenliggende leidingen uitgegraven moeten worden. De sleuven voor de
tussenkanalen hebben een totale lengte van ca. 53m, waarvan 16m binnen de kerk en
37m buiten de kerk. Deze leidingsleuven zijn 30cm diep en 30cm breed, de putten
zouden afmetingen hebben van 145x90x90cm. De geplande werken bevinden zich
duidelijk in een zone met een vrij hoge archeologische verwachting en zouden het
archeologisch bodemarchief definitief vernietigen. Behoud in situ was hier niet
mogelijk. Naar aanleiding van deze nieuwe verwarmingsinstallatie werd de toelating
aangevraagd voor een archeologische opgraving.2

3.1.1. Vraagstelling3
Het archeologisch onderzoek werd opgesteld met het oog op een wetenschappelijke
vraagstelling. De bouwgeschiedenis van deze kerk is immers problematisch,
betrouwbare bronnen zijn pas vanaf de 17 e eeuw voorhanden. De stichting van de kerk
kan waarschijnlijk reeds in de 11e eeuw gedateerd worden, maar hiervan zijn noch
geschreven noch materiële bewijzen gekend. De vraagstelling is dan ook gericht op
de bouwgeschiedenis van de Sint-Annakerk en een onderzoek naar eventuele
begravingen binnen en buiten de kerk. Hierbij moeten minimaal volgende
onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden:

2
3

•

Indien er menselijke resten worden aangetroffen:
Op welke diepte(s) bevinden zich de inhumaties? Wat is de bewaringstoestand van
het skeletmateriaal? In welke periode kunnen de inhumaties gedateerd worden? Kan
er een differentiatie in grafgebruik vastgesteld worden, zo ja wat zijn de kenmerken
van de grafgebruiken en hoe kunnen ze verklaard worden?
Zijn er aanwijzingen voor een specifieke spreiding of densiteit van begravingen binnen
de kerk, zo ja hoe kan deze verklaard worden?

•

Zijn er (resten van) oudere vloerniveaus, ophogingslagen of loopniveaus aanwezig?
Kunnen deze niveaus geassocieerd worden met een specifieke fase binnen de

APERS 2018.
APERS 2018, 2-3.
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bouwhistoriek van het gebouw of algemeen de gebruiksgeschiedenis van het
plangebied?
•

Zijn er funderingsresten van oudere bouwfasen aanwezig? Op welk(e) niveau(s)
bevinden zich funderingsresten? Kunnen deze resten toegewezen worden aan één of
meerdere bouwfases?

•

Kunnen de aangetroffen sporen gekoppeld worden aan de resultaten van de
bodemscan?

•

In welke mate dragen de onderzoeksresultaten bij tot onze huidige kennis van de
geschiedenis van het monument? Bevestigen de resultaten de gekende gegevens of
heeft het onderzoek nieuwe elementen opgeleverd?

•

Kan de 11e eeuwse aanwezigheid van een kerk of een bedehuis op deze locatie
bevestigd worden op basis van de verkregen archeologische data? Zijn er sporen
aanwezig die verder teruggaan in de tijd, zo ja hoe kunnen deze sporen geïnterpreteerd
worden?

3.1.2. Geplande werken en randvoorwaarden
De vernieuwing van het verwarmingssysteem met de aanleg van vier Mahr-putten en
bijhorende leidingen binnen en buiten de kerk zullen een nog niet gedocumenteerd
archeologisch bodemarchief onherroepelijk vernietigen. Om de zones voor de
convectorputten aldus te selecteren, voerde het landmeetbureau Teccon in 2012
metingen uit met een groundtracer in combinatie met de grondradar. Met deze
groundtracertechniek kan de opbouw van de ondergrond, de locatie van
omgevingsvreemde objecten en dergelijke in kaart worden gebracht. De resultaten van
deze GPR-scan waren echter niet eenduidig (Figuur 3). In de middenbeuk bevonden
zich vermoedelijk enkele grafkelders (paarse zones), verder is een vrij grote zone
herkenbaar alwaar zich wellicht massieven in de ondergrond bevinden (rood
gemarkeerd).4 De inplanting van de Mahr-putten werd op basis van dit plan gekozen,
zodanig dat de zones alwaar massieve structuren werden verondersteld, zo min
mogelijk verstoord zouden worden (Figuur 4). De verstoring blijft echter reëel
aangezien deze putten tot een diepte van 90cm worden uitgegraven en de
leidingsleuven tot ca. 30cm. Teneinde na te gaan of er toch archeologisch relevante
sporen aanwezig zijn, wordt de locatie van deze Mahr-putten en leidingen voorafgaand
archeologisch onderzocht tot op de verstoringsdiepte met enige buffer van 10cm. Er
werd een wetenschappelijke vraagstelling opgesteld aangezien de bouwgeschiedenis
van de Sint-Annakerk problematisch is.
4

DE SMEDT 2012.
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De opgraving, zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage, werd uitgevoerd
volgens de bepalingen en de methodiek geformuleerd in de Code van Goede Praktijk.
Het onderzoek verliep onder begeleiding van één erkend archeoloog met minstens
240 dagen opgravingservaring, waarvan minstens 120 werkdagen op stadscontexten.
Deze werd bijgestaan door een archeoloog-assistent met minstens 120 werkdagen
aantoonbare opgravingservaring waarvan 60 op stadscontexten. Het onderzoek van
de inhumaties werd gecoördineerd door een fysisch antropoloog en geregistreerd
volgens de bijkomende bepalingen beschreven in de Code van Goede Praktijk.
Staalname en conservatie gebeurden volgens de bepalingen, zoals ook beschreven
in de Code van Goede Praktijk. Er werd rekening gehouden tijdens de verwerking met
een fysisch-antropologisch onderzoek van de skeletten, C14-dateringen van
houtskoolmonsters en natuursteenidentificatie en herkomstbepaling.5
Het archeologisch ensemble blijft gedurende het onderzoek in bewaring bij Monument
Vandekerckhove nv en zal pas na volledige afronding overgedragen worden aan de
eigenaar, de Kerkfabriek Sint-Anna.6

5
6

APERS 2018, 4.
APERS 2018, 5.
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Figuur 3: Resultaten van het groundtracer-onderzoek (bron: De Smedt 2012, p.7).

Figuur 4: Plan met de aan te leggen Mahr-putten en sleuven (bron: initiatiefnemer).
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3.2. Werkwijze en opgravingstrategie
Voor de nieuwe verwarmingsinstallatie werd de inplanting van de Mahr-putten aldus
gekozen op basis van de GPR-scan, om de zones waar massieve structuren worden
verondersteld zo min mogelijk te verstoren (Figuur 3). De middenbeuk werd vermeden,
in de noord- als zuidbeuk komen twee convectorputten met een afmeting van
145x90x90cm. In de noordbeuk werd tevens een sleuf voor de tussenliggende
leidingen aangelegd van ca. 16m lang, 30cm breed en 30cm diep. Buiten de kerk werd
zowel een kanaal aan de zuidkant als voorkant gegraven, ca. 37m lang (Figuur 4). De
Sint-Annakerk te Stene is één van de oudste gebedsplaatsen aan de kust, de vier
convectorputten en sleuven blijven derhalve in een zone met een vrij hoge
archeologische verwachting liggen. Een vooronderzoek in de vorm van proefputten of
andere types, werd als niet zinvol geacht gezien de kleine oppervlakte van de
bodemingreep en dient bijgevolg niet uitgevoerd te worden. De verstoorde zones
worden onmiddellijk volledig archeologisch opgegraven in het kader van een
wetenschappelijke vraagstelling met nadruk op de bouwgeschiedenis en eventuele
begravingen binnen en buiten de kerk.7
De huidige tegelvloer met de losse zandige stabilisé-laag werd manueel verwijderd
door werkmannen van Monument Vandekerckhove nv onder toezicht van een
archeoloog. Hierna werd door de archeologen zelf manueel verdiept tot op het eerste
archeologisch niveau. Na de registratie van alle sporen en vondsten conform de Code
van Goede Praktijk werd verdiept tot een volgend archeologisch niveau. Deze
procedure werd herhaald tot de verstoringsdiepte van 90cm werd bereikt. Werkputten
1 en 2 liggen in de zuidbeuk, respectievelijk oostelijk en westelijk (Figuur 6).
Werkputten 3 en 4, respectievelijk oostelijk en westelijk, liggen in de noordbeuk, net
als de tussenliggende sleuf werkput 5 (Figuur 7). Werkput 6 is de verdieping in de
bergruimte van het westportaal (chauffagekot). Werkput 7 is de buitensleuf aan de
zuidkant en werkput 8 tenslotte de sleuf aan de voorkant van de kerk (Figuur 8).
In het oorspronkelijk plan hadden de convectorputten een afmeting van 145x90x90cm,
maar ze werden uiteindelijk breder uitgegraven. De verstoringsdiepte van -90cm werd
wel behouden. De leidingsleuven buiten de kerk werden tot een diepte van -50cm
uitgegraven i.p.v. -30cm.

7

APERS 2018.
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O-W

N-Z

WP1

170 cm

160 cm

WP2

180 cm

145 cm

WP3

175 cm

120 cm

WP4

213 cm

134 cm

Figuur 5: Tabel met de uiteindelijke afmetingen van de werkputten.

Figuur 6: Werkput 1 en 2, zuidbeuk kerk.
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Figuur 7: Werkput 3, 4 en 5 in de noordbeuk van de kerk (westzicht).
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Figuur 8: Werkput 7 (links) en 8 (rechts), buiten de kerk.
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3.2.1. Organisatie van het onderzoek
De opgraving werd gestart op donderdag 24 januari 2019 door archeologen Katleen
Couchez en Lisa Weyts, onder begeleiding van Tomas Bradt. Reeds de eerste dag
werd duidelijk dat de hoeveelheid en het belang van de aangetroffen structuren boven
de verwachtingen lagen.
In de noordbeuk diende zich snel een onvoorzien probleem op door de aanwezigheid
van verscheidene grote grafstenen. In WP3, de westelijke Mahr-put in de noordbeuk,
kwam in de NO-hoek een 16cm dikke grafsteen deels bloot te liggen, 80 op 50cm. Na
overleg met de betrokken partijen (Architectenbureau Pauwels, Kerkfabriek Sint-Anna,
Monument Vandekerckhove nv, Onroerend erfgoed en archeologen) op 28 januari
werd beslist deze put iets meer naar het westen te verplaatsen om zo deze massieve
blok te kunnen laten liggen. De oostelijke put in de noordbeuk, WP4, vereiste een
grotere aanpassing. De convectorput werd verschoven naar het zuiden om een goed
bewaarde grafsteen van 290x141x17cm in situ te kunnen laten liggen. Een kleinere
grafsteen, 220x109x15cm, moest echter integraal uitgelicht worden. Deze massieve
grafplaten werden niet herkend met de grondradar. Ook in de andere werkputten
kwamen meer sporen aan het licht dan verwacht werd volgens het groundtraceronderzoek.
De opgraving duurde tot 12 februari 2019, waarna nog viermaal werd teruggekeerd
voor vergaderingen en/of verder onderzoek van de grafstenen (14/02, 19/02, 28/02 en
02/05/2019).

3.2.2. Gebruikt materiaal
De uitgraving van de convectorputten gebeurde manueel. De archeologen verdiepten
tot het eerste relevante archeologisch niveau; na het opkuisen, fotograferen en
beschrijven van de sporen werd tot een volgend archeologisch niveau verdiept. De
archeologische vlakken werden conform de Code van Goede Praktijk geregistreerd en
onderzocht. Indien mogelijk werden de foto’s vergezeld van een schaallat, een
noordpijl en een fotobordje. Op het fotobordje stond de afkorting van het plangebied
(STAN19), het vergunningsnummer (2018K56), het werkputnummer en het
spoornummer. De werkputten werden rondom gefotografeerd om een 3D-beeld te
creëren, hoogtes werden genomen met een hoogtemeter vanuit twee vaste punten
binnen de kerk en een vast punt buiten de kerk. Raf Trommelmans kwam ter plaatse
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met de Total Station om de werkputten, de sleuven en meerdere structuren in te meten.
Teneinde een goed inzicht te krijgen in de bodemopbouw werd in iedere werkput
minstens 1 wandprofiel gefotografeerd, geregistreerd en ingetekend op schaal 1:20.
De foto’s werden genomen met een Nikon van het type Coolpix waterproof 18m/59ft
Shockproof 2m 6.6ft met optical zoom 4.3-21.5mm 1:2.8.
Alle vondsten werden gerecupereerd per context in een vondstenzakje samen met een
vondstenkaartje. Het archeologisch vlak werd met een metaaldetector gescand op
metaalvondsten.

3.2.3. Inbreng specialisten
De fysisch antropologe April Pijpelink werd gecontacteerd voor verder onderzoek van
de skeletten. INSPECT stond in voor de petrografie van de natuursteenstalen. Hun
determinatierapporten worden opgenomen in de bijlagen. Er werd tevens beroep
gedaan op grafsteenspecialist Ronald Van Belle om het belang van de gegraveerde
grafstenen beter te kunnen inschatten en deze verder te bestuderen. Hij kwam ter
plaatse om de grafstenen in situ te onderzoeken op 19/02, 28/02 en 2/05/2019. Voor
de bakstenen werd informatie ingewonnen bij Vincent Debonne, Onroerend Erfgoed.
Een uitgebreide muurstudie van de huidige kerkmuren was in het kader van het
beperkt archeologisch onderzoek niet mogelijk.
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4. SITUERING VAN DE SINT-ANNAKERK
4.1. Ruimtelijke en topografische situering
Stene is een plaats in de provincie West-Vlaanderen en bestaat uit 2 delen: Stenedorp, dat de oude dorpskern en de wijk Hoge Barrière omvat, en de wijk Konterdam.
Ze is gelegen in de zogenaamde “historische polders van Oostende”, maar zou pas in
1971 een deelgemeente worden van deze kuststad. De woongemeente telde in 1999
ongeveer 15.000 inwoners, waarvan 5033 in Stene en 9782 in de wijk Konterdam. Het
polderlandschap wordt gekenmerkt door waterlopen, kreken en dijken, waaronder de
Steense- en Schorredijk die de historische dorpskom insluiten.8 De van noord naar
zuid lopende Stenedorpstraat wordt getypeerd door de Sint-Annakerk, de voormalige
pastorie, de molenromp en twee hoeves aan beide uiteinden van deze hoofdstraat. De
dorpskern heeft een vrij goed bewaarde traditionele dorpsbebouwing met 19 e eeuws
uitzicht, waardoor het in 1995 als beschermd dorpsgezicht werd aangeduid. 9

Figuur 9: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied.

8
9

CALLAERT, DELEPIERE, HOOFT et al 2005, 679.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/302167
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Het projectgebied, de Sint-Annakerk, is op het kadastraal plan terug te vinden onder
afdeling 9, sectie A, perceel 447A (Figuur 10).10 Het voetpad buiten de kerk schommelt
rond de +4,40m TAW-hoogte. Binnen de kerk bevindt het huidig vloerniveau zich
tussen ca. +4,82m (bij WP5) en +4,93m TAW (bij WP1).

Figuur 10: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied.

10

APERS 2018, 2.
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Figuur 11: Digitaal terreinmodel met aanduiding van projectgebied en hoogteverloop.

4.2. Geologische en bodemkundige situering
Stene behoort tot het polderlandschap van onze Belgische kustvlakte, met
oppervlaktelagen uit Holocene mariene sedimenten. Geologisch gezien maakt Stene
deel uit van de Tertiaire Formatie van Tielt, meer specifiek het Lid van Kortemark. Ze
bestaat uit grijze tot groengrijze klei- tot siltafzettingen afgewisseld met dunne banken
van zand en silt.11 De Quartaire ondergrond van Stene wordt gedefinieerd als
profieltype F of 11c: mariene afzettingen uit het Holoceen binnen een schorre- en/of
slikkemilieu. Onder een kleidek bevindt zich een veenpakket, Oppervlakte- of
Hollandveen genoemd. Hieronder treft men een afwisseling aan van veen- en
kleilagen, die voornamelijk naar onderen toe sterk zandig kunnen zijn. Deze Holocene
getijdenafzettingen werden afgezet op een Laat-Pleistoceen sequentie van eolische
afzettingen van het Weichseliaan en getijdenafzettingen van het Eemiaan.12

11

Tertiair geologische kaart, www.geopunt.be.
JACOBS, VAN BEIRENDONCK, MOSTAERT 2004, 28; Quartair geologische kaart,
www.geopunt.be.
12
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Op de bodemkaart (Figuur 12) is de locatie van het projectgebied (de Sint-Annakerk)
volledig aangeduid als antropogeen met in de omgeving een typisch polderlandschap
van kreekruggen (m.D5), geulen (h.G3), poelgronden (OU1/2), schorgronden
(h.K1/2/3) en dekklei (m.E1).13

Figuur 12: Bodemkaart met aanduiding van de kerk binnen de antropogene zone (bron: geopunt.be).

4.2.1. De ontstaansgeschiedenis van de kustvlakte
Het landschap van Stene, vroeger en nu, is een bepalende factor geweest voor zijn
ontwikkeling. Vandaar toch eventjes stil staan bij de complexe ontstaansgeschiedenis
van de kustvlakte. Een stijgende zeespiegel die reeds 10.000 jaar geleden begon na
de laatste ijstijd ligt aan de oorsprong van de vorming van de huidige kustvlakte, samen
met de natuurlijke evolutie van de sedimentatie in de kustvlakte. Door een stijgende
grondwatertafel veranderde de vegetatie geleidelijk in een zoetwatermoeras waarin
zich veen opstapelde, het basisveen genoemd. De kustregio kwam nadien snel onder
invloed te staan van getijden, het spel van hoog- en laagwater. De omzetting van dit
veengebied tot een getijdengebied en uiteindelijk tot de huidige kustvlakte is echter
complex (Figuur 13). Een getijdengebied kent een natuurlijke dynamiek van

13

Bodemkaart met bodemtypes, www.geopunt.be
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verschillende wadmilieus: zandwadden, slikken, schorren en getijdegeulen. De
afzetting van klei en zand gebeurde door het dagelijks binnenkomen van zeewater via
de grotere geulen. De uiteindelijke totale verlanding van de laaggelegen kustvlaktes is
het resultaat van enerzijds de natuurlijke wisselwerking binnen een getijdengebied en
anderzijds de toenemende invloed van de mens.14

Figuur 13: Schematische voorstelling van de omzetting van een veengebied tot getijdengebied (TYS 2003, 260,
Fig.2).

Het dynamische karakter van de kustvlakte met zijn kustpolders vormt het terrein van
een voortdurende strijd van de mens met water. Romeinse sites tonen aan dat dit
getijdenlandschap werd bewoond én gebruikt, voornamelijk in de directe omgeving
van getijdegeulen. Bovendien zijn er ook aanwijzingen dat de Romeinen dit dynamisch
en onstabiel landschap reeds probeerden in bedwang te houden door bijvoorbeeld de
aanleg van een dijk met woonplatform zoals te Stene opgegraven (zie infra).15 Tijdens
de vroege Middeleeuwen zou het wadgebied beginnen op te slibben, waardoor een
schorrengebied ontstond. Het is voornamelijk vanaf de 10e eeuw dat de mens meer
drastisch ging ingrijpen in dit landschap met het aanleggen van dijken,
(drainage)grachten, veenuitgravingen…16 De graven van Vlaanderen speelden hierbij
een grote rol binnen de ontwikkeling van het kustgebied.
14

BAETEMAN 2007, 2-10.
VANHERCKE 2010, 14, 31.
16
BOT 2013, 16.
15
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Het indijken en kunstmatig controleren van de afwatering leidde tot het huidige
kwetsbare polderlandschap. Zonder deze aangelegde dijken en duinen zou de vlakte
opnieuw overstromen door de zee.17 Een fenomeen dat om strategische redenen soms
bewust werd ingeleid. Tijdens de godsdiensttroebelen in de 16 e en 17e eeuw zou de
duinengordel ten oosten van Oostende worden doorstoken. Hierdoor kon het
achterland via een diepe inbraakgeul overstromen, teneinde de stad uit defensieve
redenen te omgeven met water. Een strategie gebruikt door de Geuzen in 1584 en
tijdens het Beleg van Oostende (1601-1604). De streek rond Oostende, ook tot in
Stene, kwam zo bij vloed regelmatig onder water. Deze getijdenwerking creëerde een
vertakt patroon van kreken zoals ook weergegeven in Figuur 18. Om deze
overstromingen te beperken en onder controle te kunnen houden, werd na de Spaanse
belegering, gestart met de aanleg van een ringdijk (1608-1612).18
Opmerkelijk is het bestaan van een met schorrenvegetatie begroeide strook land door
een geul gescheiden van de rest van de kustvlakte: ‘Ter Streep’ of ‘Testerep’ genoemd.
Stene bevindt zich ten zuiden van de Testerepgeul die uitmondde in de IJzer (Figuur
14). Deze landtong was reeds in de vroege Middeleeuwen bewoond en werd later
grotendeels toegevoegd aan de domeinen van de graven van Vlaanderen.
Geschreven bronnen hierover verschenen in de 10e eeuw. Rond 1200 zorgde
inpoldering ervoor dat Testerep aansloot bij het bedijkte kustlandschap. Hierop zou
gravin Margareta Van Constantinopel in 1266 een nieuwe stad stichten aan de
oostzijde van dit ingepolderde eiland: Oostende. Ook de plaatsen Westende en
Middelkerke danken hun naam aan de ligging op het schorreneiland, respectievelijk
ten westen en in het midden van deze landstrook. Het ‘eerste Oostende’ ligt nu
begraven onder de zee ten gevolge van kustafslag, landinwaarts verschuivende
duinen en overstromingen in de loop van de 14 e eeuw. De stad werd in 1395
heropgericht, weliswaar meer landinwaarts: het huidige Oostende voorzien van een
sterke zeedijk en een haven. Het eilandje en de restanten van de oude stad zullen pas
na het Beleg van Oostende (1600-1604) definitief verdwijnen door de bouw van een
nieuwe vestingmuur aan de zeekant door de Spanjaarden.19

17

DECOSTER 1984, 636.
BOT 2013, 16-7; AMERIJCKX 1949, 143-4.
19
TYS 2017, 4-9.
18
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Figuur 14: Aanduiding van Stene in het achterland van het verdwenen (schier)eiland Testerep, deels gebaseerd
op boringen (landzijde) en deels hypothetisch (de zeezijde) (Tys 2017, 8).
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5. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
5.1. Stene
5.1.1. Toponymie
Doorheen de tijd kende het dorp meerdere schrijfwijzes: Stenes, Steenem, Steene,
Steena en Stene.20 De oudste vermelding werd teruggevonden in de archieven van de
Tempeliers en dateert uit 1142: ‘Stenes’.21 In 1171 staat in een brief van graaf Filips
van den Elzas: “videlicet in Parochia Slypen et Lefhingha, et Steenen”, waarbij hij het
patronaatsrecht van de kerk en het tiendrecht aan de Tempeliers van Slijpe schenkt. 22
In een cartularium uit 1253 van de abdij Oudenburg leest men: “tam in parrochia de
Snellegherskerka quam in Steena”. Het cartularium van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te
Brugge uit 1268 vermeldt Stene in zijn huidige schrijfvorm: “in de prochie van Stene,
binnen des Camerlinghes ambocht”.23
Stene zou etymologisch afgeleid zijn van het Germaanse ‘stainicum’, de datief
meervoud van ‘staina’, wat steen betekent. Een dergelijke benaming verwijst meestal
naar een ‘versterkt kasteel’ of ‘burcht’. Een vermoedelijke hypothese is dat Karel de
Grote in de 8e eeuw op deze plaats een versterkte burcht (een ‘steen’) liet bouwen om
de inwoners te beschermen tegen de invallen van de Noormannen. Boudewijn VII zou
rond 1115 het volledige fort doen afbreken om de ridders te straffen nadat zij
voorbijgaande handelaars hadden beroofd van al hun goederen. Dit zou verklaren
waarom van deze burcht geen sporen worden teruggevonden. Een andere hypothese
luidt dat de benaming ‘Steenen’ (de schrijfwijze in 1171) verwijst naar een stenen kaai
op deze plaats. Mogelijks vormde de toenmalige zeehaven een terminus van een
Romeinse heirbaan die van Cassel kwam.24

20

HUPPERTS 1984, 10.
DEBRUYNE 2019, http://www.odis.be/lnk/OR_20576.
22
CALLAERT, DELEPIERE, HOOFT et al 2005, 679.
23
DEBRUYNE 2019, http://www.odis.be/lnk/OR_20576.
24
DE BEAUCOURT DE NOORTVELDE 1908, 8-9; DE SMEDT 1978, 6.
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5.1.2. De kust en Stene in de Romeinse tijd
De kustvlakte bestond voornamelijk uit een getijdenlandschap, maar werd reeds door
zoutzieders bewoond in de IJzertijd en meer intensief in de Romeinse tijd. Tijdens de
Romeinse periode nam de invloed van de getijden op het wadgebied ook enigszins af.
Seizoenale zoutwinning was een winstgevende onderneming en hiervoor werden
zoutpannen en drainagesystemen aangelegd. Archeologische sporen van een
intensieve zoutwinning aan de kust werden o.a. te Raversijde, Leffinge, Stene en
Zandvoorde aangetroffen.25 Romeinse (bewonings)sites tonen aldus aan dat dit
getijdenlandschap werd bewoond én gebruikt, voornamelijk in de directe omgeving
van getijdegeulen. Naast zoutwinning vonden ook andere economische activiteiten
plaats als visvangst, jacht, schapenteelt, kalkproductie, veenontginningen en op de
hogere plaatsen tevens landbouw.26 De materiële cultuur (aardewerk, glas, munten en
sieraden) van de Romeinse zoutzieders tonen een vrij welstellende gemeenschap. 27
Menselijk ingrijpen door drainage en de aanleg van grachten en dijken was
noodzakelijk om een zone aan water te onttrekken. Sporen hiervan werden
aangetroffen in o.a. Stalhille, Houthave en Raversijde. Behalve Wenduine, Bredene
en Stene, werden in de Vlaamse kustvlakte nog maar zelden Romeinse
bewoningssporen in situ herkend en onderzocht.28
In 2008 voerde het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed een archeologisch
onderzoek uit op een verkaveling aan de Prins Roselaan te Stene. De aangetroffen
Romeinse sporen gaven een nieuw inzicht binnen dit complex kustcultuurlandschap. 29
Tijdens de opgraving stuitte men op een inheems-Romeinse bewoningsvorm en dijk.
Deze plaggenplatform-site was minstens 17m lang, 8m breed en tot 1m hoog. De
restanten van twee opeenvolgende gebouwen werden onderzocht: de oudste
vermoedelijk een houten constructie, het jongere gebouw lijkt eerder op houten liggers
of met plaggenmuren aangelegd te zijn geweest. Het woonplatform zelf lag tegen een
in plaggen opgetrokken dijk van max. 8m breed aan de basis. Het origineel loopvlak
was plaatselijk bewaard. Op de flanken van het platform en de dijk werden grote
pakketten nederzettingsafval ingezameld. Het betrof voornamelijk consumptieafval:
aardewerk, plantenresten, dierlijk botmateriaal en resten van schelpdieren. De aanleg
van een dergelijke dijk en woonplatform is vrij arbeidsintensief, waardoor men zijn
25

TYS 2017, 5.
VANHERCKE 2010, 14, 31.
27
TYS 2017, 5.
28
DEMEY, VANHOUTTE, PIETERS et al 2013, 58.
29
DEMEY, VANHOUTTE, PIETERS et al 2013, 7, 58-9.
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seizoenaliteit in vraag stelt. Mogelijks betrof het hier een eerder permanente Romeinse
bewoning.30 Een Romeinse aanwezigheid te Stene werd reeds vastgesteld in 1983 en
1984 tijdens meerdere veldprospecties uitgevoerd door Martine Decoster in het kader
van haar licentiaatsverhandeling. Deze brachten voor het eerst enkele geïsoleerde
Romeinse vondsten te Stene aan het licht. Tevens werden twee duidelijke
concentraties aan aardewerk met nederzettingssporen uit de Romeinse periode
ontdekt. Het overgrote deel betrof lokaal kustaardewerk, maar ook enkele terra
sigillata-fragmenten werden verzameld, daterend uit het einde van de 1 e eeuw tot de
eerste helft van de 3e eeuw.31
Het Romeins woonplatform en bijhorende bedijking te Stene vormen een mooi
voorbeeld hoe ook reeds de Romeinen het dynamisch en onstabiele kustlandschap
probeerden in bedwang te houden. Aan de Belgische kustvlakte kan zich ook enige
invloed van het Romeins leger hebben voorgedaan. Zo onderzocht Jeroen Vanhercke
in 2010 parallellen met sites in het Verenigd Koninkrijk. De grotere landschappelijke
structureringen zouden kunnen aangelegd zijn geweest door het Romeinse leger, o.a.
gestationeerd in het castellum van Oudenburg. De kustvlakte was vermoedelijk
belangrijk voor de militaire voedselbevoorradingen en de zoutwinning, zoals in het
Verenigd Koninkrijk kon vastgesteld worden.32 Ook de onderzoekers van de site te
Raversijde brachten de restanten van een Romeinse dijk in verband met het Romeinse
leger. De 12m brede dijk wordt gedateerd in de tweede helft van de 2e eeuw en was
voor ca. 107m lang te volgen. Oudere waarnemingen van nu reeds verdwenen rijen
veenblokken op het strand doen veronderstellen dat de lengte van de dijk minstens
verviervoudigd kan worden, wat duidelijk wijst op een bovenlokaal belang.33

30

DEMEY, VANHOUTTE, PIETERS et al 2013, 55-6.
DECOSTER 1984, 660-4.
32
VANHERCKE 2010, 95.
33
PIETERS, BAETEMAN, BASTIAENS et al 2013, 79-95.
31
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Figuur 15: Het Romeins woonplatform (1) binnen het projectgebied langs de Prins Roselaan te Stene. Aanduiding
van de Romeinse vondsten (2-4) tijdens veldprospecties in 1983-84 (bron: Demey, Vanhoutte, Pieters et al 2013,
8, Fig. 1).

5.1.3. De kust en Stene in de vroege Middeleeuwen
Vanaf de 4e of 5e eeuw is de machtsafname van het Romeinse Rijk merkbaar in de
kuststreek. Markteconomische en politieke evoluties liggen vermoedelijk aan de basis
van het verdwijnen van de Romeinse aanwezigheid. Tussen de 4 e en 6e eeuw zijn er
nauwelijks archeologische sporen, noch duidelijke aanwijzingen over de aard van de
activiteiten aan de kust. De zoutwinning verminderde, maar men kan alsnog
aannemen dat de kustvlakte bleef (seizoenaal) bezocht worden voor ook zijn andere
natuurlijke rijkdommen: riet, vis, schelpdieren, wild, veeteelt… Pas vanaf de 7e eeuw
ziet men een toename van permanente bewoning: de kustbewoners waren in de eerste
plaats schapenboeren die bij hoogtij hun toevlucht zochten op de hoger gelegen
gronden. Vroeg Middeleeuwse vondsten zijn gekend uit Lampernisse, Oostkerke en
Uitkerke. Waarschijnlijk waren reeds meerdere getijdegeulen definitief dichtgeslibd.
Op hoger gelegen, goed te draineren gronden op geulruggen of oeverwallen zullen
bijgevolg vlaknederzettingen zijn ontstaan, zoals gekend in het noorden van Nederland
en Duitsland. Leffinge met zijn radiale perceelstructuur doet tevens vermoeden dat op
meerdere plaatsen kunstmatige ophogingen bewoond werden: woonterpen.34
34

TYS 2003, 261-3, 270-1.
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Er zijn nog vele vragen omtrent de kustbewoning en hun permanentie tijdens de vroege
Middeleeuwen. Het grootschalig archeologisch onderzoek in 1983 van Martine
Decoster a.d.h.v. veldprospecties leverde opmerkelijk geen oppervlaktemateriaal op
uit de vroege Middeleeuwen te Stene. Terwijl op meerdere locaties vondsten werden
aangetroffen uit de Gallo-Romeinse periode, ontbreken ze volledig voor de tweede
helft van de 3e eeuw tot de 9e eeuw. Dit hiaat werd door Martine Decoster nog verklaard
door transgressies die gedurende deze eeuwen de kustvlakte zouden onbewoonbaar
hebben gemaakt.35 Het Duinkerke-transgressiemodel is reeds achterhaald. Men
veronderstelt nu dat de gronden te Stene bleven geëxploiteerd worden voor zijn
natuurlijke rijkdommen, maar dat deze activiteiten geen zichtbare sporen nalieten.
Latere prospecties uitgevoerd te Stene leverden echter alsnog geen vondsten op uit
de vroege Middeleeuwen.36 De losse vondsten uit de 9e eeuw verhaalt Martine
Decoster naar de exploitatie van de zoute schorren voor de schapendrift onder de
vorm van een soort transhumance-systeem. Het aantal 9e eeuwse
aardewerkfragmentjes was immers te gering om met een permanente bewoning
geassocieerd te worden. Vermoedelijk lagen de woonplaatsen (hoeves) in de
aanpalende zand- en zandleemstreek. Pas vanaf de 10e eeuw zijn er duidelijke
aardewerkconcentraties die op een meer permanente occupatie duiden.37

5.1.4. Stene in de volle en late Middeleeuwen
Voor de vroege Middeleeuwen is er alsnog geen link met enig hoger gezag, de
kustvlakte was bevolkt door een aantal vrije grondbezitters. Vanaf het einde van de
10e eeuw zou de invloed van de graaf van Vlaanderen toenemen. Hij nam de nog
onbewoonde woeste gronden en schorren in beslag en richtte er grafelijke domeinen
op. Het land werd georganiseerd door de aanleg van ring- en geuldijken, dammen en
andere waterhuishoudingswerken om gebruikt te kunnen worden als
schaapboerderijen. Zijn doeleinde was de uitbouw van zijn vorstelijke macht te kunnen
financieren alsook vazallen en bevriende abdijen aan zich te binden. 38 De
veldprospecties van Martine Decoster brachten meerdere sites aan het licht uit de 10 e
tot de 12e eeuw. Uit het verspreidingspatroon (Figuur 16) blijkt het ontbreken van
aaneengesloten kernnederzettingen, maar lagen de sites verspreid in het landschap
op zowel de betere als de minder geschikte gronden. Het toenmalige Stene had een
35

DECOSTER 1984, 694.
CAI
37
DECOSTER 1984, 671.
38
TYS 2003, 57-8.
36
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typisch open verspreidingspatroon met meerdere geïsoleerde landbouwbedrijven
(Einzelhöfe). Mogelijks was er reeds een dorpskern aanwezig, maar door de drukke
bebouwing in de huidige dorpskern is deze moeilijk te prospecteren. In de
onmiddellijke nabijheid van de kerk en molen werden geen volle, maar wel laat
Middeleeuwse scherven verzameld. Men kan aannemen dat een dorpskern zich
stilaan rond de kerk ontwikkelde. Vanaf de 12e eeuw neemt het aantal sites tevens toe,
maar het blijft een typische open verspreiding van talrijke landbouwbedrijven (Figuur
17). Stene was duidelijk een ruraal gebied waar het grootste deel van de bevolking
actief was in de landbouw en veeteelt.39 Welke de invloed van de graaf van Vlaanderen
was, is niet geweten, maar in de loop van de 12e eeuw veranderde het feodale
landschap door de commerciële bedrijfsvoering in de kustvlakte, de opkomst van
bezoldigde beroepsfunctionarissen, de vercijnzing van het grafelijk bezit en het in leen
geven van grafelijk grondbezit aan nieuwe kerkelijke instellingen als de Tempeliers en
de Cisterciënzers.40

Figuur 16: Verspreidingskaart voor de volle Middeleeuwen a.d.h.v. de veldprospecties van M. Decoster (bron:
DECOSTER 1984, 471, fig.12).

39
40

DECOSTER 1984, 673-4, 682.
TYS 2003, 58.
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Figuur 17: Verspreidingskaart voor de late Middeleeuwen a.d.h.v. de veldprospecties van M. Decoster (bron:
DECOSTER 1984, 472, fig.13).

Er is geweten dat Stene sinds 1172 toebehoorde aan de Tempeliers van Slijpe
(Middelkerke). Deze ridderorde werd echter in 1312 opgeheven, waardoor Stene in
handen van de heren van Wijnendale viel. Stene maakte lange tijd deel uit van de
kasselrij Brugge, maar werd in 1224 verkocht door Jan II van Nesles aan gravin
Johanna van Constantinopel. Haar grondgebied kreeg de benaming ‘Vrije van Brugge’
of ‘scabinagium liberum franci officei brugensis’, zoals vermeld in een akte uit 1240.
Samen met Snaaskerke, Leffinge, Middelkerke, Wilskerke, Slijpe, Mannekensvere en
Westende, behoorde Stene tevens tot het ‘Camerlinx ambacht’. Een verwijzing naar
het Frankische ‘Kamerling’, dit ambacht was immers afhankelijk van de kamerheer van
de hertog van Bourgondië, Diederik van Halewijn. Vanaf 1435 komt Stene onder hoede
van Adolf IV, echtgenoot van Maria van Bourgondië en eerste hertog van Kleef. Kleef
was een graafschap in Duitsland, dat in 1417 tot hertogdom werd verheven. In 1794
werd het hertogdom van Kleef overmeesterd door Frankrijk. Deze Franse overheersing
in 1794/5 maakte een einde aan de grootste kasselrij van het Graafschap Vlaanderen.
41
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Lodewijk van Male verhief het ‘Vrije van Brugge’ tot het vierde lid van Vlaanderen;
naast Gent, Brugge en Ieper. Filips de Goede zou in 1437 dit voorrecht bevestigen.
Ondanks dat Brugge deze Vrije meermaals zijn recht heeft willen ontnemen, bleef het
deel uitmaken van de Vier leden van Vlaanderen tot het einde van de 18 e eeuw.42
Voor een echte heerlijkheid te Stene zijn geen duidelijke verwijzingen gevonden,
sommige (adellijke) families droegen wel de naam Stene. Een prelaat van de abdij Ter
Doest in Lissewege noemde zich in de 12e eeuw ‘van Steene’ en een zekere Joris van
Steene wordt geciteerd in een document uit 1345. De naam ‘van Steene’ en afleidingen
hierop zijn tegenwoordig algemeen verspreid in Vlaanderen. Men kan echter niet
zomaar aannemen dat deze families heerlijke rechten te Stene zouden hebben gehad
of van daar afkomstig zouden zijn.43 Voorts hebben de heerlijkheid de Burg van Brugge
en Sint-Catharina lenen te Stene, laatstgenoemde bezat het zogenaamde
Blauwkasteel reeds in 1400.44 Het kasteel werd door de Geuzen geplunderd en
verwoest in de jaren 1560-1590, maar werd daarna heropgebouwd.45

5.1.5. Stene in de Nieuwe Tijd
Om strategische reden werden tijdens de godsdiensttroebelen van de 16e en 17e eeuw
de duinen aan de oostkant van de stad Oostende afgegraven door de bezetters.
Hierdoor brak de zee door de vlakte en een groot omliggend gebied werd onder water
gezet, waaronder delen van Stene. In 1584 zouden de Geuzen zo het volledige
hinterland van Oostende onder water hebben gezet. Ook tijdens het Beleg van
Oostende (1601-1604) bleef deze zone overstromingsgebied. De Spaanse troepen
hadden te Stene tijdens dit Beleg de forten ‘Sint Isabella’ en ‘Sinte Clara’ als
belangrijkste verdedigingspunten opgericht, genoemd naar de aartshertogin IsabellaClara-Eugenia. Het driejarig beleg van Oostende door de troepen van Spinola eindigde
met de capitulatie van de stad aan de Aartshertogen op 20 september 1604. Een
gedeelte van het hinterland bleef overstroomd ten dienste van de havenspoeling van
Oostende. In 1608 werd een grote ringdijk gebouwd vanaf het fort ‘Albertus’ naar Stene
tot Snaaskerke: de Steensedijk, voltooid in 1612. De heerlijkheid en parochie SintCatharina had meer dan een eeuw onder water gestaan en werd definitief opgegeven.
Het grondgebied van Sint-Catharina werd grotendeels bij Stene gevoegd, die nu wel
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vrijwaard bleef van overstromingen. De stabiliteit van de landbouw kon alleen maar de
economische heropbloei in deze periode ten goede komen. De bouw van talrijke
hoeven en een nieuwe pastorie in 1764 wijst op een bloeiperiode van Stene in de 18 e
eeuw.46 De Sint-Catharinapolder ontstond tussen 1744 en 1749 bij het droogleggen
van het schorregebied tussen de Steensedijk en de Gouwlozekreek. In 1803 werd de
schorre ten westen van de Steensedijk drooggelegd waarbij de Snaaskerkepolder
ontstond. Deze inpoldering kende een verder verloop in de 19e eeuw. Figuur 18 geeft
een beeld van de historische polders en het vertakt patroon van kreken ontstaan door
de getijdenwerking in het hinterland van Oostende.
Stene bleef tot het einde van de 19 e eeuw een op zichzelf bestaand landelijk
polderdorp, gekend voor een grote landbouwactiviteit. Daarnaast was er een beperkte
nijverheid van steenovens, brouwerijen en haringrokerijen. Stene heeft ook twee
molens gekend: een bakstenen bergmolen niet ver van de Sint-Annakerk en de nu
verdwenen houten staakmolen aan de Torhoutsesteenweg. De bakstenen bergmolen
kende vermoedelijk een houten voorloper sinds 1584, die tijdens het Beleg van
Oostende als uitkijkpost zou hebben gediend.47 Mogelijks is deze houten variant nog
ouder; een molen met vier wieken wordt immers naast de kerk afgebeeld op een kaart
uit 1553 (Figuur 25). Van de molen is tegenwoordig enkel nog de romp bewaard, maar
samen met de Sint-Annakerk vormen ze het typerend beeld van de oude dorpskern.
De aanleg van een spoorweg, een burgerlijk vliegveld en andere openbare functies
gericht op Oostende leidde tot een grotere beïnvloeding van Oostende op het
grondgebied van Stene. Deze faciliteiten zorgden er ook voor dat Stene op het einde
van de 20e eeuw meer gewaardeerd werd als woongebied. De nieuwe wijk Konterdam
kwam er vanaf 1890 om er voornamelijk de spoorwegarbeiders te huisvesten. In 1971
werd Stene een deelgemeente van de stad Oostende.48
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Figuur 18: De historische polders van Oostende (bron: Amerijckx 1949, 146, Fig. 1).

5.1.6. Stene tijdens de Wereldoorlogen
Tijdens Wereldoorlog I bleef Stene enigszins buiten schot. De Sint-Annakerk werd
door Duitse soldaten gebruikt als verblijfplaats en paardenstal.49 De klok in de kerk
werd door de Duitsers weggenomen, maar na de oorlog dankszij fondsen terug
vervangen. De klok was in 1758 gegoten door G. Dumarey uit Brugge en woog
281kg.50
Gedurende Wereldoorlog II werd door het Duitse leger de veldbatterij Stutzpunkt ter
hoogte van de Schorredijk gebouwd. Dit netwerk van veldversterkingen en loopgraven
maakte deel uit van een vooruitgeschoven linie van de Atlantikwall (1942-1944). De
site met o.a. vier betonnen bunkers is beschermd als monument.51 Een proefsleuvenonderzoek aan de Stenedorpstraat in 2018 toonde aan dat de site Stutzpunkt slechts
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een deel omvat van wat tijdens Wereldoorlog II een uitgebreid versterkingsnetwerk
moet zijn geweest in de omgeving van Stene. Op luchtfoto’s uit 1944 kan het verloop
van loopgraven en prikkeldraadversterkingen gevolgd worden. Ook een verdwenen
bunker is te zien net als de aanwezigheid van een gebouw of barak, waarvan de
funderingen tijdens het proefsleuven zijn aangetroffen.52 Een opgraving in 2004 en een
grootschalig proefsleuvenonderzoek in 2017-2018 aan de Zilverlaan brachten tevens
restanten van een bunker en loopgraafsegmenten uit baksteen aan het licht.
Vermoedelijk stond dit loopgravencomplex in verbinding met de veldbatterij
Stutzpunkt.53 De niet ver afgelegen Sint-Annakerk zal bijgevolg ook geleden hebben
onder deze oorlogssituatie. In de Acta van de bisschoppen van Brugge bevindt zich
nog een aantekening uit 1948 waarin de bisschop het plan voor herstellingwerken aan
de glasramen goedkeurt ten gevolge van opgelopen oorlogsschade.54

Figuur 19: Aantekening uit de Acta van de bisschoppen van Brugge, april 1948 (bron: Bisschoppelijk Archief
Brugge).
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5.2. De Sint-Annakerk
De Sint-Annakerk is gelegen aan de Stenedorpstraat, de hoofdstraat die volgens een
bochtig tracé loopt van de Steense- naar de Schorredijk.55 De oostelijk georiënteerde,
laatgotische hallenkerk vormt één van de oudste gebedsplaatsen langs de kust, maar
haar bouwgeschiedenis is tot op heden problematisch. De chronologie van de drie in
breedte verschillende beuken is niet eenduidig. De drie leien zadeldaken hebben
tevens een ongelijke hoogte, breedte en dakhelling. Betrouwbare historische bronnen
zijn pas vanaf de 17e eeuw voorhanden waardoor haar ontstaan speculatief blijft.

Figuur 20: De Sint-Annakerk in ‘het wit’ tijdens de werken, eind januari 2019.

5.2.1. Historische situering
In 780, wanneer Stene nog aan de zee lag, werd door de dreiging van de Noormannen
vermoedelijk op de plaats van de huidige pastorie een versterkte burcht (‘een steen’)
opgetrokken.56 Ernaast liet Karel de Grote een kapel bouwen, alwaar de soldaten uit
het fort hun zondagsplicht konden vervullen. Deze 8e eeuwse kapel zou de voorloper
zijn van de huidige parochiekerk.57 Bewijzen zijn hiervoor niet, Boudewijn VII zou rond
1115 het volledige fort afbreken.
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Het dorp Leffinge, op zo’n 5km van Stene, zou vanaf de 10 e eeuw een lokale
centrumfunctie hebben vervuld, onder meer als centrum van een grote
moederparochie met o.a. Stene, Arleboudskapelle, Mannekensverre en Wilskerke. Ze
zou zich ten laatste in de 11e eeuw ontwikkelen tot een soort ‘hoofddorp’, een
microregionaal centrum van verschillende landelijke sociale en politieke instellingen.
Zijn belang vanaf de 10e eeuw verklaart de stichting van één van de vroegste
parochiekerken uit de kustvlakte.58 Deze Onze-Lieve-Vrouwkerk, mogelijk gesticht
omstreeks het midden van de 10e eeuw onder de Graaf van Vlaanderen Arnulf I, wordt
gezien als een minster-kerk, een vorstelijke kerk die bediend werd door meer dan één
religieuze en die de uitgestrekte moederparochie zou bedienen, o.a. ook Stene. 59 De
Sint-Annakerk ontstond aldus vermoedelijk als een ‘dochterkapel’ van de moederkerk
te Leffinge. Een eerste houten voorloper zou gebouwd zijn geweest ten tijde van
Robrecht de Fries, Graaf van Vlaanderen. Dit dateert het ontstaan van de SintAnnakerk rond 1071. Later werd de houten kapel vergroot en verbouwd in steen.60 In
de loop van de 12e en vroege 13e eeuw zou de deelparochie Stene zich bovendien
afsplitsen van de moederparochie Leffinge.61
In 1171 schonk Philips van Elzas het patronaat van de kerk van Stene aan de
Tempeliers van de Commanderij van Slijpe. Zij hadden, tot de ontbinding van hun orde
in 1312, het beheer over de parochiekerk.62 Hierna is er enige onduidelijkheid over het
beheer, maar vermoedelijk viel Stene en zijn kerk snel in de handen van de heren van
Wijnendale. In 1435 kwam de kerk onder de bescherming van Adolf IV, echtgenoot
van Maria van Bourgondië en eerste hertog van Kleef, die regelmatig in het naburige
kasteel van Wijnendale verbleef. In de 15e eeuw bleef de Sint-Annakerk onder de
bescherming van de hertogen van Bourgondië. Stene maakte deel uit van het bisdom
Doornik tot het midden van de 16e eeuw, tot wanneer het bisdom Brugge opgericht
werd. In 1801 werd het bisdom Brugge afgeschaft en opgenomen in het bisdom Gent,
in 1834 werd het bisdom Brugge echter heropgericht.63
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5.2.2. Bouwgeschiedenis
De verschillende bouwstijlen van deze kleine kerk zijn opmerkelijk. Volgens sommigen
is de eigenlijke oprichting te plaatsen binnen de klerikale bouwactiviteiten van
Robrecht de Fries in de 11e eeuw. Absolute zekerheid is er niet. De noordbeuk in
Romaanse stijl is de oudste en zou dateren uit het midden van de 13 e eeuw, ca. 1253.
De middenbeuk is opgetrokken in een stijl die de overgang vormt van de Romaanse
naar de Gotische, en daarom eerder in het midden van de 14 e eeuw te plaatsen.
Robrecht de Beaucourt de Noortvelde linkt de bouw van de middenbeuk aan de grote
overstroming in 1334, waarbij vele parochies uit Vlaanderen, Holland en Zeeland grote
schade opliepen. Mensen en dieren verdronken en verscheidene kerken werden
eveneens verwoest. De kerk te Stene zou hieronder geleden hebben, vandaar de
herstellingen/bouw van de middenbeuk.64 Ook tijdens het Beleg van Oostende (16011604) werd Stene en haar kerk zwaar getroffen. De heropbouw verliep eerder
langzaam. De inkomsten van de kerk van Stene bestonden immers hoofdzakelijk uit
de opbrengsten van zijn pachtlanden. De kerkrekening uit 1616 bewijst dat slechts een
gedeelte van de kerkgronden in gebruik was, de situatie zou vermoedelijk pas na 1621
verbeteren. In 1624-5 was de kerk eindelijk in staat herstellingen uit te voeren en werd
een derde beuk, de huidige zuidbeuk, bijgebouwd. Op 9 augustus 1626 werd de kerk
van Stene ingewijd door de “deken der christenheyt van Ghistelle”.65 De kerk was
heropgebouwd tot een driebeukige hallenkerk met twee absissen.66 De noord- en
middenbeuk eindigen op een halfronde nis, de zuidbeuk is rechthoekig.
In bepaalde bronnen, zoals bij Robrecht De Beaucourt de Noortvelde in 1908, staat te
lezen dat de eerste herstellingen plaatsvonden in 1675. Deze verwarring ontstond door
het jaartal op de voorgevel van de noordbeuk, die als 1675 kan gelezen worden.
Tijdens schilderwerken van de kerkgevels in 1972 “is men op de stelling geklauterd en
men heeft duidelijk kunnen voelen dat het derde cijfer wel degelijk een 2, maar geen 7
was”.67 In 1977 ontdekte men tevens boven het altaar van St. Apollonia in de zuidbeuk
het jaartal 1636 (Figuur 21). Indien de zuidbeuk uit 1675 zou dateren, zou het altaar
buiten de kerk gestaan hebben. De grote herstellingen en aanbouw van de zuidbeuk
vonden aldus plaats in 1625, althans volgens de geciteerde bouwgeschiedenis. Het
Bisschoppelijk Archief te Brugge herbergt o.a. de Acta van de bisschoppen die van
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belang kunnen zijn voor Stene. De meeste documenten met betrekking tot de SintAnnakerk dateren uit het begin van de 20 e eeuw, maar Acta uit 1625 en uit 1675
omschrijven inderdaad de nodige herstellingswerken aan de kerk.68 Een kort verslag
in het Latijn van 26 april 1625 vermeldt echter niets over de aanbouw van de zuidbeuk.
In 1675 werd het naar het zuiden toe hellend torentje gebouwd, latere herstellingen
van deze toren vonden plaats in 1748 en 1908. Vermoedelijk was een eerdere toren
in 1589 door de Geuzen vernield. De klok werd in 1758 gegoten door G. Dumarey uit
Brugge en weegt 281kg. De namen van de magistraten der gemeente, de
kerkmeesters, de koster, de peter, de meter en de naam van de gieter staan in Latijn
opschrift op de klok. De klok werd door de Duitsers tijdens WOI echter weggenomen,
maar later terug vervangen.

Figuur 21: Detail van het altaar van Sint-Apollonia met het jaartal 1636.

Vanaf de 17e eeuw zijn er aldus meer bronnen voorhanden die bijkomende
herstellingswerken vermelden. In 1651 werd de dakruiter boven de middenbeuk
gebouwd, gevolgd door een restauratie in 1748.69 In 1763 wordt in de kerkregisters de
bouwvallige staat van de kerk beschreven en moest deze volledig hersteld worden. Dit
was mogelijk dankzij de fondsen van de verdwenen parochie Sint-Catharina, dat als
overstromingsgebied overbleef. De inkomsten, eertijds bestemd voor de parochiekerk
van Sint-Catharina, werden vijf jaar lang aan de Sint-Annakerk gegeven. Hiermee werd
o.a. een groot deel van het Sint-Annakoor en het Sint-Willebrorduskoor vernieuwd.
Restauraties vonden ook plaats in 1775. De marmeren vloer in het koor dateert uit
68
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1777, er kwam tevens een nieuw hoofdaltaar in dat jaar. In 1846 werd het doksaal en
uiteindelijk het westportaal bijgebouwd met een zeshoekig doopkapel en neogotisch
doopvont.70 Op de buitenmuur, links van het westportaal, is de arduinen grafsteen uit
1832 ingemetseld van Karel Verkarre en zijn vrouw. Hij was schepen en kerkmeester
van Stene. Het interieur werd uiteindelijk rond 1846 afgewerkt met een fraai neoLodewijk XVI-stucwerk, onder meer met spiegels, rozetten en rozenslingers. In 1905
gebeurden herstellingswerken aan de leien daken en in 1908 en 1931 werd de
dakruiter gerestaureerd. In 1986 gebeurden de laatste grote restauratiewerken aan het
dak, de goten, het metselwerk en delen van het interieur, na instorting van het
pleisterwerk op sommige plaatsen.71

Figuur 22: Foto uit 1910 van de Sint-Annakerk met omgevend kerkhof en de molen (bron: Van Caillie 1985, 197).

De kerk was aanvankelijk gewijd aan de heilige Anna, patrones van vele kerken en
moeder van de Maagd Maria. Later werd de kerk onder de aanroeping van de heilige
Willibrordus geplaatst. Om later terug onder de heilige Anna als eerste patrones te
vallen. De bedevaart tot de heilige Apollonia, aanroeping tegen de tandpijn, ontstond
sinds 1750.72 Andere opvallendheden van de kerk zijn twee gebrandschilderde
glasramen in het koor uit 1904. Jules Dobbelaere uit Brugge beeldde hier enerzijds
de heilige Apollonia af, heldin van Egypte, en anderzijds de heilige Anna. De overige
zes brandvensters in de zijbeuken dateren uit 1932 en stellen elk een heilige in een
70
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medaillon voor.73 Aan de achterzijde buiten de kerk, tegen het hoofdkoor, hangt een
19e eeuws houten beeld van Christus aan het kruis onder een houten afdak met
lamberkijn, ontworpen door het atelier van Oberammergau (Figuur 23).74

Figuur 23: Het houten Christusbeeld achteraan en omliggend kerkhof, 1949 (bron: Van Caillie 1987, 200).

Oorspronkelijk omringde het kerkhof de volledige kerk, maar in 1969 werden de graven
vooraan ontruimd en links achteraan de kerk herbegraven. Het gekasseid voorpleintje
dient nu als parkeerplaats.75 Deze ontruimde graven dateerden voornamelijk uit de
jaren 1800.76 Bovendien biedt het kerkhof de laatste rustplaats aan E.H. Josephus
Gezelle, broer van de gekende dichter en schrijver Guido Gezelle. In 1898 was hij de
pastoor van Stene geworden, maar overleed plots in juni 1903.77
De Sint-Annakerk is nog steeds in gebruik en zou enkel tijdens WOI eventjes buiten
functie vallen. Soldaten gebruikten de kerk toen als verblijfplaats en stal voor hun
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paarden. Met zijn opmerkelijke bouwstijl en gekend als één van de oudste kerken aan
de kust werd ze uiteindelijk op 9 maart 1983 een beschermd monument. 78

Figuur 24: Kerk met voorliggend kerkhof, foto uit 1949 (bron: Van Caillie 1987, 199) en ongekende datum (bron:
beeldbankkusterfgoed.be).

78

CALLAERT, DELEPIERE, HOOFT et al 2005, 697.

Opgraving STENE - Sint-Annakerk
Projectcode: 2018K56

44
Eindverslag

5.2.3. Historisch kaartmateriaal
Stene wordt op meerdere historische kaarten afgebeeld, de herkenning van de SintAnnakerk op deze kaarten is afhankelijk van de graad van detail.
De oudst gekende cartografische afbeelding van Stene dateert uit 1553 (Figuur 25).
Het dorp wordt voorgesteld met zijn parochiekerk en de molen. De kaart werd getekend
door J.A. Laurenz en B. Gilliot in “Extraeict van eene copie Caerte gemaeckt bij eenen
Lantmeter hem dies wel verstaende (:zoo de inscriptie medebrengt:) ten Jaere 1553
voor paesschen waer mede wij onderschreven geswooren lantmeters 's lants van den
Vrijen dit geextraheert dies verclaeren te accorderen ons t'oirconde”.79 Het huidig
scheef torentje werd in 1675 gebouwd, maar kende dus waarschijnlijk een hogere
spitse voorloper. Deze werd vermoedelijk door de Geuzen vernield in 1589.80 In 1553
zou de parochiekerk echter al tweebeukig zijn, maar ze wordt afgebeeld als een deur
en twee ramen onder één doorlopend dak. Mogelijks is de afbeelding eerder
zijaanzicht of kan de juistheid van deze figuratieve afbeelding in vraag gesteld worden.

Figuur 25: Figuratieve afbeelding van Stene met de kerk en molen, 1553 (bron: Vlietinck 1897, 60b).
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Pieter Pourbus, een Nederlands-Vlaamse kunstenaar en cartograaf, zou Oostende in
1562 bezocht hebben. Hij was immers begonnen met het schilderen van een
heraldische kaart van het Brugse Vrije. Hij beëindigde de kaart vermoedelijk in 1571,
maar door het veelvuldig op- en afrollen moest de kaart reeds in 1596-1597 gekopieerd
worden door Pieter Claeissins. Volgens andere bronnen dateert de kopie uit 1601. Van
de oorspronkelijke 23,58m2 grote kaart blijft slechts een vierde nog bewaard. Gelukkig
kan het grondgebied Stene nog teruggevonden worden op de kopie. De kaart wordt
als zeer nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschouwd en is vooral gekend voor de
afbeeldingen van de wapenschilden van de verschillende ambachten en heerlijkheden
van het Brugse Vrije.81 De kleine dorpskern van Stene bestond uit enkele huizen, een
molen en de kerk. De afbeelding van de Sint-Annakerk is echter moeilijk te
interpreteren aangezien men een tweebeukige kerk verwacht. Er is geen deur
afgebeeld, wat veronderstelt dat dit het zijaanzicht vormt van wat lijkt een kruiskerk te
zijn. De zuidbeuk wordt weergegeven als een eerder kleine transeptvleugel met
zadeldak. Opvallend is terug de smalle hoge vieringtoren net als op de kaart van 1553.
Gelijkaardige kruiskerken worden ook afgebeeld voor Klemskerke, Slijpe, Zande,
Houthave, Wenduine… met het verschil dat Stene duidelijk een kleinere zuidbeuk
heeft tot waar de toren doorloopt.

Figuur 26: De dorpskern van Stene met de Sint-Annakerk, editie 1850 van de kaart van Pourbus (bron:
www.beeldbankkusterfgoed.be).
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Een anonieme kaart uit 1639-1641 toont de zeekust van Oostende, alsook het
grondgebied van Stene.82 De houten voorloper van de bakstenen bergmolen of
mogelijks de verder afgelegen houten staakmolen aan de Torhoutsesteenweg wordt
afgebeeld naast een tweebeukige kerk met afgerond koor en een toren in het midden.
De kerk wordt weergegeven in zijaanzicht, mogelijk is hierdoor de kortere noordbeuk
niet afgebeeld. De Sint-Annakerk was immers reeds in 1625 driebeukig. De bedaking
loopt niet door, ter hoogte van de toren lijkt een apart portaal aan de zuidbeuk
gebouwd.

Figuur 27: Anonieme kaart uit ca.1639-1641 (bron: cartesius.be).
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De meeste historische kaarten dateren evenwel uit de 18 e en 19e eeuw, wanneer dus
de Sint-Annakerk reeds uitgebreid was tot drie beuken. De kaarten zouden in principe
geen extra informatie over deze verschillende bouwfases van de kerk geven, maar het
tegendeel is waar, de kaarten tonen immers geen driebeukige kerk. Net als bij de
oudere kaarten kan de representativiteit van de illustraties natuurlijk in vraag gesteld
worden. Een gravure uit ca.1758 van de hand van James Basire toont Oostende en
zijn hinterland. Onderaan de figuratieve kaart staat ‘6 juli 1706’ te lezen. De kerk van
Stene wordt door hem afgebeeld als een klein eenbeukig kerkje met toren vooraan net
als op de Fricx-kaart uit 1712 (Figuur 28 en Figuur 29). Op andere 18e eeuwse kaarten
wordt de Sint-Annakerk als een kruiskerk voorgesteld met een lange romp en
dwarsbeuk.

Figuur 28: Oostende met het Fort St-Philip en de verscheidene kreken, Stene is omcirkeld, gravure uit ca.1758
door James Basire (bron: Rijksmuseum, Amsterdam).
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Figuur 29: Stene op de Fricx-kaart, 1712 (bron: cartesius.be).

Op de Masse-kaart (1729-1730) heeft de Sint-Annakerk eerder de plattegrond van een
Grieks kruis, terwijl andere kaarten een latijns kruis lijken voor te stellen. Op het ‘Plan
représentant le projet pour dévaler de la nouvelle inondation dit Camerlinx par
l'inondation de Steene’, opgemaakt in 1736 door Pieter Légillon, directeur van de
Vlaamse scheepvaart, is de Sint-Annakerk afgebeeld met een halfrond koor.83 Ook de
Ferrariskaart (1771-1778) toont een kruiskerk met een halfronde koornis. De kerk
wordt omgeven door een haag. Bij projectie op een recente luchtfoto wijkt de locatie
en oriëntatie van de Sint-Annakerk wel af (Figuur 34). Dergelijke afwijkingen zijn niet
uitzonderlijk bij het georefereren van historische kaarten. In 1755 vernieuwden de
landmeters J.B. Maelstaf en C.J. Bouaert een kaart uit 1717 van P.A. Nollet. Hierop
werden o.a. de oude en nieuwe polder van Zandvoorde, de Sint-Catharinepolder en
de overstroomde landerijen aan de kant van Snaaskerke en Stene afgebeeld. 84 Een
detail van de kerk van Stene toont eveneens een plattegrond van een kruiskerk (Figuur
32).
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Figuur 30: Masse-kaart met de kerk van Stene, 1729-1730 (bron: geopunt.be).

Figuur 31: Kaart van de hand van Pieter Légillon, 1736 (bron: cartesius.be).
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Figuur 32: Kopie van een kaart uit 1717 door de landmeters J.B. Maelstaf en C.J. Bouaert in 1755 (bron:
cartesius.be).

Figuur 33: De Sint-Annakerk op de Ferrariskaart, 1771-1778 (bron: geopunt.be).
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Figuur 34: De Sint-Annakerk op een recente luchtfoto geprojecteerd op de Ferrariskaart (bron: geopunt.be).

De representativiteit van oud kaartmateriaal moet men natuurlijk steeds in vraag
stellen, met name ook bij de vier figuratieve afbeeldingen van de kerk van Stene uit
1553, 1562, 1706 en 1712. De Sint-Annakerk, afgebeeld op de anonieme kaart uit
1639-1641, komt misschien het dichtst in de buurt, maar moet tevens kritisch bekeken
worden. Het betreft eerder een tweebeukige kerk i.p.v. duidelijk driebeukig en
meerdere kerken op deze kaart worden (bijna) identiek afgebeeld. De figuratieve
voorstellingen van de Sint-Annakerk stemmen ook niet overeen met de plattegronden
op de 18e eeuwse kaarten van Masse, Pieter Légillon, J.B. Maelstaf en C.J. Bouuaert
en Ferraris. De kerk wordt voorgesteld als een kruiskerk: de Sint-Annakerk lijkt in de
18e eeuw eerder éénbeukig te zijn met een dwarsbeuk. In geen enkele geraadpleegde
bron wordt echter een kruiskerk als voorganger van de huidige driebeukige SintAnnakerk vermeld. Toch werd de Sint-Annakerk ook figuratief als een kruiskerk
afgebeeld op de kaart van Pieter Pourbus (1562-1571). Op de 19e eeuwse kaarten is
er geen sprake meer van een kruiskerk. De Vandermaelen-kaart geeft geen
werkelijkheidsgetrouwe plattegrond van de kerk, in tegenstelling tot de Atlas der
Buurtwegen uit 1841. Het plan toont de kerk als een driebeukige hallenkerk nog zonder
westportaal; deze werd 5 jaar later, in 1846, aangebouwd.85
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Figuur 35: De Sint-Annakerk op de Atlas der Buurtwegen, 1841 (bron: geopunt.be).

Figuur 36: De Sint-Annakerk op de Vandermaelen kaart, 1846-1854 (bron: geopunt.be).
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5.2.4. Archeologische voorkennis van de Sint-Annakerk
Stene kent verscheidene archeologische vindplaatsen te raadplegen in de Centrale
Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend Erfgoed. Voornamelijk de
veldprospecties uitgevoerd door Martine Decoster zijn gekend en gebundeld in haar
licentiaatsverhandeling uit 1984. Ondertussen is dit lijstje aangevuld met meer recente
archeologische onderzoeken binnen de deelgemeente, zoals aan de Zilverlaan (2018)
en de Stenedorpstraat (2019).86 De vondsten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de
Romeinse tijd, de volle en late Middeleeuwen en tevens restanten uit Wereldoorlog I
en II.
In en rond de Sint-Annakerk werd daarentegen nog geen grondig archeologisch
onderzoek uitgevoerd. M. Decoster beschrijft wel enkele gedane vondsten door de
leden van de heemkundige kring binnen de kerk. In oktober 1981 werden meerdere
schedels, een fragment been en een steengoedscherf opgegraven door de heemkring
tegen de muur van de linkerbeuk. Volgens M. Decoster betreft het waarschijnlijk resten
van een kerkhof voor de bouw van de noordbeuk. Aangezien de noordbeuk het oudste
gedeelte is, kunnen deze resten evengoed van begravingen binnen de kerk komen.
Onder het altaar van de noordbeuk werden meerdere bakstenen verzameld en twee
fragmenten van laat middeleeuws rood aardewerk. Op één roodbruine baksteen was
een tempelierskruis gekapt, waarschijnlijk een verwijzing naar het patroonschap van
de Tempelridders der Commanderie van Slijpe. 87 De gegevens over de
vondstomstandigheden en context zijn echter zeer beperkt.
Het aanleggen of vernieuwen van een verwarmingssysteem vormt binnen veel kerken
de unieke kans om zijn ondergrond te onderzoeken. Ook voor de Sint-Annakerk was
de komst van een vernieuwd verwarmingssysteem in 2019 een ideale gelegenheid
voor een opgraving met wetenschappelijke vraagstelling voornamelijk gericht op zijn
problematische bouwgeschiedenis.
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6. BESCHRIJVING VAN SPOREN: DE STRATIGRAFIE
In dit en het volgende hoofdstuk komen de archeologische resultaten aan bod. Eerst
wordt hier de stratigrafische opbouw van de kerk beschreven. Stene ligt op 3km van
de kuststad Oostende, in een polderlandschap. De ondergrond bestaat voornamelijk
uit poldergrond en kleiafzettingen.88 Aangezien de verstoringsdiepte van de werken tot
90cm is, werd niet dieper gegraven. De moederbodem werd in geen enkele werkput
bereikt, de lagen erboven waren allen antropogeen. Binnen de kerk kon tot 4 vlakken
worden geregistreerd, de leidingsleuven werden in 1 vlak opgegraven tot op -50cm.
In iedere werkput binnen de kerk werden 1 à 2 profielen geregistreerd. De huidige vloer
heeft een zandfundering dat in ieder profiel reikte tot een diepte van -12cm. Daaronder
bevond zich een eerste vloerniveau van natuursteentegels ingebed in een harde
kalkmortel tot op ongeveer -19cm (met uitzondering in WP1). De verdere opbouw is
verschillend voor iedere werkput.

6.1. Werkput 1 - profielen 2 en 3
WP1 is verschillend van de andere werkputten door het ontbreken van de
natuurstenen tegelvloer. Er werd een westprofiel (P2) en een noordprofiel (P3)
geregistreerd. Onder de zandfundering van de huidige vloer bevond zich eerst een
ophoging van een bruingrijze zandleem (S39).

6.1.1. Profiel 2 (Figuur 37 Figuur 38)
In profiel 2 bevonden zich op ca. -20cm twee anders georiënteerde bakstenen vloeren,
S1 en S2. Daaronder lag een bruingrijze zandleemlaag met weinig baksteen- en veel
kalkmortelbrokjes (S40). Rechts in het profiel loopt een 4cm dunne beige
zandmortellaag met kalkstippen, vermoedelijk de restant van een vloerniveau op ca. 45cm (S41). Deze sluit aan op een eerder puinige laag met baksteenbrokken,
kalkmortelbrokjes en losse veldstenen (S20). Daaronder bevond zich op ca. -55cm de
natuurstenen muur S29, nog voor 1 rij natuurstenen bewaard. Deze muur rustte op
een brokkelige fundering van losse beige zandmortel met kalkstippen, kleine
veldstenen en baksteenfragmentjes (S27). De fundering steekt ongeveer 20cm van de
muur uit en loopt dieper dan de verstoringsdiepte van -90cm. Rechts in het profiel,
onder S41, kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen twee lagen. Een donker
88
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bruingrijze zandleemlaag (S26) met weinig schelpfragmentjes, keitjes, houtskool- en
kalkmortelbrokjes, wordt ter hoogte van de fundering S27 iets meer homogeen (S28).

Figuur 37: Werkput 1 - profiel 2: foto.

Figuur 38: Werkput 1 - profiel 2: tekening.
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6.1.2. Profiel 3 (Figuur 39Figuur 40)
In profiel 3 is er op ca. -20cm van links naar rechts: de bakstenen vloer S1, de muur
S4 op S5, een opvullingslaag (S19) en de muur S6 op S3. Onder deze
bakstenenconstructie lag de natuurstenen muur S32, op een diepte van -38cm. Deze
muur is dezelfde als S29 in profiel 2, bij het verdiepen werd duidelijk dat de
natuurstenen muur een hoek maakt in het vlak. Aan de noordkant in profiel 3 is de
muur ongeveer voor ca. 20cm hoog bewaard, bestaande uit nog 3 opeengestapelde
rijen natuurstenen. Hieronder bevond zich de losse fundering S27. Opvallend is de
opvulling onder S5 in een rechte lijn lopend tot de fundering S27. S42 ligt tegen de
natuurstenen muur en bestaat uit een wittig grijze opvulling met vrij veel brokjes
kalkmortel en in mindere mate baksteenbrokjes. De linkerzijde van het profiel kent
dezelfde opbouw als in profiel 2 (S40-41-26-28).

Figuur 39: Werkput 1 - profiel 3: foto.
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Figuur 40: Werkput 1 - profiel 3: tekening.

6.2. Werkput 2 - profiel 1
Onder het eerste vloerniveau met natuurstenen tegels (S9) bevond zich een grijsbruine
zandleemlaag (S38) die een duidelijke zandmortellaag met baksteen- en
kalkmortelbrokjes (S16) afdekte. Aan de rechterzijde van het profiel loopt de
mortellaag nog maar dun verder en is onderbroken door een verbrande zone. Boven
een dun blauwgrijs zandleemlaagje (S17) bevindt zich een dun houtskoolrijke
verbrande laag (S18). Dit voerniveau reikt tot een diepte van ca. -40cm. Hieronder ligt
een opvullingspakket (S33) van grijze zandleem met veel kalkmortelspikkels en een
weinig baksteenbrokjes. Op basis van slechts twee aardewerkscherven, een fragment
rood en een fragment vroeg-geglazuurd rood aardewerk, is het moeilijk een specifieke
datering aan deze laag te geven. Figuur 41Figuur 42 verduidelijken deze uitleg.
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Figuur 41: Werkput 2 - profiel 1: foto.

Figuur 42: Werkput 2 - profiel 1: tekening.
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6.3. Werkput 3 - profiel 4
In WP3 was er tevens eerst een natuurstenen vloerniveau (S12) met kleine en grote
tegels waarin ook de grafsteen S37 in verwerkt zat. Deze vloer was duidelijk de latere
opvolger van een vloer uit baksteen en natuursteen op een diepte van -30cm (S34).
De bakstenen en natuursteentegels zijn niet overal bewaard, maar de grijze
zandmortellaag met kalkstippen loopt door tot ze doorsneden wordt door een kuil
(S58). Deze kuil was reeds in het vlak herkend en kreeg toen spoornummer S36. De
opvulling is gelaagd met afwisseling van zandmortel en donker grijsbruine zandleem
L60. Tussen de twee vloerniveaus lag een bruine zandleemlaag met weinig houtskool, baksteen- en kalkmortelbrokjes. Onder vloer S34 bevond zich een donker bruine
puinlaag met vrij veel kalkmortelbrokjes en een weinig baksteenbrokjes (S56).
Daaronder getuigt, op ca. -42cm een beige zandig kalkmortellaag met kalkstippen en
wat baksteengruis op een vroeger vloerniveau (S55). Op ongeveer 65cm diepte
bevindt zich vermoedelijk nog een vloerniveau (S57). Het is een dunne bruinbeige
losse zandmortellaag met vrij veel kalkmortelbrokjes en houtskoolspikkels. Boven en
onder dit vermoedelijk vloerniveau lag een donker bruingrijze lemige zandleemlaag
met baksteen- en kalkmortelbrokjes (S43 en S44). Onderaan het profiel ligt in een
rechthoekig spoor een baksteen ingebed in een zandmortel met kalkstippen (S59).
Misschien samen met de kuil S36/58 nog een restant van een grafkelder. Voor meer
details zie Figuur 43Figuur 44.
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Figuur 43: Werkput 3 - profiel 4: foto.

Figuur 44: Werkput 3 - profiel 4: tekening.
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6.4. Werkput 4 - profiel 5
In WP4 was nog deels het eerste vloerniveau van natuursteentegels bewaard (S21),
maar enkel in het noordelijk gedeelte van de werkput en niet ter hoogte van oostprofiel
5 (Figuur 45). Dit vloerniveau komt overeen met S30, een massieve natuurstenen
grafsteen. Een tweede vloerniveau werd gevormd door de twee andere massieve
grafstenen S10 en S11, waarbij S10 nog in situ ligt op een diepte van -22cm en S11
in zijn volledigheid gelicht is. Onder S30 bevindt zich een brokkelige licht grijze
zandleemlaag met veel kalkmortel- en baksteenbrokjes (S72), opgevolgd door een
donker grijsbruine zandleemlaag met zeer weinig kalkmortel- en baksteenbrokjes
(S71). Op een diepte van ca. -55cm bevindt zich een heel dun zandig kalkmortellaagje
met kalkstippen en baksteengruis (S70). Deze loopt ter hoogte van een rij baksteen
(S31) en wijst misschien op een bakstenen vloerniveau. Daaronder liggen twee licht
puinige lagen: een donker grijsbruine zandleemlaag met weinig baksteen- en veel
kalkmortelbrokjes (S51) met eronder een pakket lichtbruin zandleem met veel
baksteen- en kalkmortelbrokjes (S63). Tussen deze twee lagen zou men een dun,
zandig mortellaagje kunnen onderscheiden (S89, Figuur 61). Mogelijks betreft het een
ouder vloerniveau op ongeveer 65cm diepte, overeenkomend met het vloerniveau S57
in WP3. Zie Figuur 46Figuur 47.

Figuur 45: Het eerste vloerniveau kwam enkel in noordelijk gedeelte van WP4 voor, dus niet in profiel 5 zichtbaar.

Opgraving STENE - Sint-Annakerk
Projectcode: 2018K56

Figuur 46: Werkput 4 - profiel 5: foto.

Figuur 47: Werkput 4 - profiel 5: tekening.
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7. BESCHRIJVING VAN SPOREN: DE STRUCTUREN
In dit deel wordt de variëteit aan opgegraven sporen en structuren chronologisch van
oud naar jong besproken. De resultaten van de genomen stalen worden hierin
verwerkt. Aan de hand van de archeologische resten, en indien mogelijk een
vergelijkende studie, wordt tevens een eerste interpretatie/hypothese gegeven met
verwijzingen naar de reeds ‘gekende’ bouwgeschiedenis. De menselijke begravingen
en het bouw- en vondstmateriaal worden in het volgend hoofdstuk toegelicht. Nadien
volgt een synthese van de vooropgestelde bouwgeschiedenis van de Sint-Annakerk
op basis van de archeologische en historische bevindingen.
Alle muren en vloeren die aan het licht kwamen werden opgeschoond en uitvoerig
gefotografeerd met behulp van meerdere bouwlampen. Van bepaalde structuren werd
indien mogelijk een houtskoolstaal genomen. Een selectie werd opgestuurd naar het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) voor een C14-datering. Ook werd
van alle muren en vloeren een baksteen- en/of natuursteenstaal gerecupereerd samen
met een mortelstaal. De natuursteenstalen werden vervolgens aan een petrografische
studie onderworpen door het bedrijf INSPECT. Toch zal blijken dat een datering geven
aan de natuursteen- en baksteenstructuren moeilijk is. Ook vloerniveaus zijn door het
weinige vondstmateriaal moeilijk te linken aan een bepaalde periode. Robrecht De
Beaucourt de Noortvelde bemerkt dat wanneer men het binnenste van de kerk
aanschouwt, de kolommen veel hoger moeten geweest zijn. De kerk ligt t.o.v. de
zeespiegel laag en zal dus gedurende de tijd opgehoogd zijn geweest om de kerk aan
overstromingen te onttrekken.89 Zo zou na het Beleg van Oostende (1601-1604) bij de
herstellingswerken in 1624-25 ook sprake zijn van een ophoging van de vloeren.90
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7.1. De oudste fase: een veldstenen-kerkje
Men veronderstelt dat de eigenlijke oprichting van de Sint-Annakerk te plaatsen is
binnen de klerikale bouwactiviteiten van Robrecht de Fries in de 11 e eeuw. Deze
houten voorloper - vermoedelijk van rond 1071 - werd later vergroot en verbouwd in
steen, eerst in lokale natuursteen, nadien in baksteen. Aangenomen wordt dat de
noordbeuk het oudste gedeelte vormt dat zou dateren uit het midden van de 13 e eeuw
(ca. 1253). Later werden de middenbeuk (ca. 1334) en zuidbeuk (1624-25)
aangebouwd.91 Tijdens de opgraving zou men dan ook eerder sporen van de oudere
Romaanse kerk in de noordbeuk verwachten, in de werkputten 3, 4 en/of 5. Verrassend
was dus de vondst in de zuidbeuk van twee massieve natuurstenen muren.

Figuur 48: Zicht op de 12-14de eeuwse archeologische resten.
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7.1.1. De zuidbeuk
In WP2, de westelijke put in de zuidbeuk, kwam op ongeveer 22cm diepte een O-Wlopende natuurstenen muur aan het licht (S24, Figuur 49). De afmetingen van de
werkput waren te beperkt om een (klein) oriëntatieverschil met de huidige kerkmuur
vast te stellen. Bovendien kon enkel de noordelijke zijde in detail bekeken worden,
aangezien zijn volledige breedte buiten de werkput viel. Deze zijde is opgebouwd uit
mooi plat afgewerkte veldstenen (Figuur 51). Bij het afbreken van de muur, maakten
de werkmannen een kleine doorsteek tot de huidige kerkmuur. Hierdoor kon alsnog
zijn breedte vastgesteld worden: de muur is 1,13m breed en ligt op ca. 9cm van de
huidige fundering van de zuidelijke kerkmuur (Figuur 52). Alsook werd zichtbaar dat
de zuidelijke zijde van de muur eveneens een regelmatig parement heeft. Deze
natuurstenen muur is aldus opgebouwd uit een vullingsmetselwerk van kleine
veldstenen met aan weerszijden een parement van regelmatige rijen veldstenen. De
groengrijze veldstenen zijn ingebed in een bruinbeige harde zandige kalkmortel met
kalkstippen en schelpmateriaal (Figuur 53). Deze muur is bewaard gebleven op een
TAW-hoogte van +4,54m en +4,66m. Een deel van de muur was weggekapt voor een
latere kistbegraving, hier bedragen de TAW-hoogtes +4,19m en +4,36m (Figuur 49).

Figuur 49: O-W georiënteerde natuursteenmuur uit WP2, deels afgebroken voor een latere begraving.

Opgraving STENE - Sint-Annakerk
Projectcode: 2018K56

66
Eindverslag

Figuur 50: De natuurstenen muur S24 met in de noordoosthoek van WP2 enkele veldstenen gestapeld (S25).

Figuur 51: Detail opbouw S24, WP2.
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Figuur 52: De zuidelijke zijde van muur S24 ligt bijna tot tegen huidige kerkmuur.

Figuur 53: Na het uitbreken van muur S24 tot de verstoringsdiepte -90cm, WP2.
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Op Figuur 53 is tevens te zien dat de bodem van de muur niet bereikt werd, ze gaat
dieper dan de verstoringsdiepte van -90cm. Aangezien het parement aan weerszijden
mooi is opgebouwd betreft het hier eerder nog deels een opgaande muur. De onderste
rijen van de muur hadden een laag harde zandmortel tegen de buitenwand. Er werd
echter geen duidelijk bijhorend vloerniveau aangetroffen, waarschijnlijk te wijten aan
de verstoring door een kistbegraving uit vermoedelijk de 17e of 18e eeuw. In de
noordoostelijke hoek van WP2 kwamen wel wat veldstenen tevoorschijn, die ondanks
de losse structuur toch enigszins in verband lijken (Figuur 50). Mogelijks was deze
veldstenen-constructie (S25) ook verstoord door de kistbegraving (Figuur 55). Bij het
weghalen van de kleine veldstenen en de natuurstenen muur kan in het profiel lichtjes
een (loop)niveau van de veldstenen onderscheiden worden, eindigend tot de
verstoring van de kistbegraving en gelijklopend tot waar het mooi parement stopt
(Figuur 54). De opgravingsoppervlakte is echter te beperkt en laat niet toe om een
definitieve conclusie te nemen dat S25 een vloerniveau zou zijn. Misschien hebben we
hier te maken met het uiteinde van een andere natuurstenen structuur of zijn dit eerder
losse veldstenen, restanten van de muur?
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Figuur 54: Bij het weghalen van de veldstenen lijkt een niveau zichtbaar tot aan de muur lopend (detail
onderaan).

Figuur 55: De veldstenen constructie (S25) in de noordoosthoek van WP2 werd vermoedelijk ook weggegraven
voor de kistbegraving.
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De massieve natuurstenen muur in WP1 is enigszins anders in opbouw. De muur loopt
deels O-W (S29) en maakt een rechte hoek naar het noorden toe (S32). Het parement
wordt gevormd door regelmatige rijen van groengrijze veldstenen die aan 1 zijde mooi
plat gemaakt waren (Figuur 57). Enkel de noordkant van het N-Z segment heeft nog 3
opstaande rijen van natuursteen bewaard op een TAW-hoogte van +4,54m. De O-Wzijde bestond uit nog 1 rij van veldstenen (+4,37m TAW). De binnenste vulling bestaat
uit kleine veldstenen ingebed in een zachte grijzige zandmortel. Niet alleen de mortel
verschilt met S24 uit WP1, maar ook zijn diepte. De muur stopt op ongeveer -60cm en
rust op een fundering (S27) van kleine veldsteenbrokken in een losse beige zandige
kalkmortel met kleine brokjes baksteen en kalkstippen (Figuur 56). Deze fundering
steekt ongeveer 20cm verder uit dan de muur en gaat dieper dan -90cm (Figuur 58).
Zijn volledige breedte kon niet bepaald worden door de geringe afmetingen van de
werkput. Op Figuur 59 is ook te zien hoe de natuurstenen muur was weggehaald voor
de bouw van een bakstenenconstructie. De maximale bewaarde breedte van de
veldsteenmuur is 70cm. De fundering S27 loopt nog voor 20cm verder onder deze
bakstenenstructuur en lijkt nog verder door te lopen in het profiel. De muur zal
waarschijnlijk ook een breedte van ongeveer 1m of meer hebben gehad.
Ook bij deze veldstenen muur S29/32 in WP1 is geen duidelijk gelijktijdig vloerniveau
aangetroffen. Een donker bruingrijze zandleemlaag (S26) met weinig
schelpfragmentjes, keitjes, houtskool- en kalkmortelbrokjes, wordt ter hoogte van de
fundering S27 iets meer homogeen (S28). Vormt S28 een aangestampt vloerniveau? 92
S28 (WP1) was bewaard gebleven op een TAW-hoogte van +4,33m, de groepering
veldstenen S25 (WP2) op +4,44m.

92

Zie hoofdstuk 6.1. - profielen 2 en 3
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Figuur 56: De natuursteenmuur maakt een hoek in WP1, met nog deels bovenliggende bakstenenmuur.

Figuur 57: Detail opbouw S29/32 na het deels verwijderen van onderliggende fundering S27, WP1.
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Figuur 58: Na het verwijderen van de natuursteenmuur en onderliggende fundering tot op -90cm, WP1.

Figuur 59: Detail hoe de natuurstenen muur is weggekapt voor de bouw van de bakstenen constructie, de
fundering S27 loopt door en werd geëffend met een bruin zandlemen pakket voor de bouw van de bakstenen
muur.
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De veldsteenmuren uit WP1 en WP2 waren beide opgebouwd uit varianten van het
type veldsteen die voorkomen in verschillende horizonten doorheen de Cenozoïsche
Formaties van Tielt en Gentbrugge. Het is een glauconietrijke, vaak immature
zandsteen (areniet) met variërende graad van silicacementatie waardoor de steen
bijgevolg groengrijs tot bruinig kleurt.93 Behalve de steensoort, verschillen de
veldstenen muren uit WP1 en WP2 duidelijk in opbouw en mogelijk in bouwfase: de
eerst besproken muur in WP2 lijkt ouder te zijn dan deze in WP1 door zijn diepte,
massiviteit en mortelgebruik. In fundering S27 (WP1) waren reeds kleine
baksteenbrokjes in vermengd, terwijl S24 (WP2) opgebouwd was met een harde
zandmortel met kalkstippen en schelpmateriaal. De veldstenen muren uit WP1 en WP2
liggen tevens niet op één lijn. De C14-datering op stukjes houtskool uit de mortel van
de veldstenen muur S24 uit WP2 gaf jammer genoeg de onbruikbare datum van 980820 v.Chr.; wellicht was oud hout vervat in de mortel. Het houtskool uit de fundering
S27 onder de veldsteenmuur in WP1 werd voor 68,2% waarschijnlijkheid gedateerd
tussen 1300 en 1395 na Chr.; en voor 95,4% zekerheid tussen 1290 en 1410 na Chr.94
In de 11e eeuw zou een houten kerkje worden gebouwd. Vormt S24 een segment van
de zuidmuur van de eerste stenen bouw van de Sint-Annakerk mogelijk te dateren in
reeds de 12e eeuw? De muur uit WP1 vormt dan misschien een latere, eind 13e - 14e
eeuwse, aanpassing/uitbreiding van het Romaans kerkje: een vergroting van het
zuidkoor of van de volledige kerk, een omvorming naar een kruiskerk met aanbouw
zuidelijk transeptvleugel, een apart bijgebouwtje (sacristie)...? Voor geen enkele
hypothese of datering is er echter duidelijk bewijs.

7.1.2. De noordbeuk
In de noordbeuk werden geen restanten van oudere muren aangetroffen, maar wel
potentiële oudere vloerniveaus. De vloerniveaus in WP3 en WP4 kwamen reeds aan
bod bij de beschrijving van respectievelijk profiel 4 en 5. Het onderscheiden van
vloermortelniveaus is niet evident, enerzijds doordat het vaak dunne kalkmortellaagjes
betreft en ze hier enkel in het profiel werden herkend. Anderzijds is voorzichtigheid
geboden bij het linken van niveaus uit verschillende werkputten aangezien geen
rechtstreeks verband is vast te stellen.
In WP3 omvat de laag S57 veel kalkmortelfragmentjes, weinig natuursteenbrokjes en
vrij veel houtskoolspikkels. Dit (vloer?)niveau werd enkel in het profiel herkend doordat
93
94
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ze vermoedelijk verstoord was in het vlak door latere begravingen en kuil S36/58
(profiel 4). De ophogingslaag S43 boven de beige puinlaag S57 bevatte een fragment
grijs aardewerk en vroegrood aardewerk, waarschijnlijk te dateren tussen de 14 e en
15e eeuw. Op een gelijke diepte (ca. -65cm) werd in WP4 een dun zandig mortellaagje
vastgesteld (S89). Deze laag kon enkel ook in het profiel herkend worden doordat WP4
grotendeels verstoord was door twee grote grafstenen (profiel 5). Gelijke dieptes van
mortellaagjes zijn echter geen garantie voor het gelijktijdig voorkomen. Er is wel een
mogelijkheid dat in WP3 (en WP4) een vloerniveau aanwezig is ouder dan de 14e - 15e
eeuw (vloerniveau 4).

Figuur 60: Profiel 4 in WP3 met aanduiding van de mogelijke verschillende vloerniveaus.
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Figuur 61: Profiel 5 in WP4 met aanduiding van de mogelijke verschillende vloerniveaus.

7.1.3. Tijdskader95
Het is interessant wat verder stil te staan bij de natuurstenen constructies te Stene en
deze te plaatsen binnen het tijdskader en te vergelijken met andere kerkopgravingen.
Een eerste houten voorloper van de kerk zou gebouwd zijn geweest ten tijde van
Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen. Dit dateert het ontstaan van de SintAnnakerk rond 1071. Later werd de houten kapel/kerk vergroot en verbouwd in steen. 96
De kerk te Stene functioneerde toen als een dochterkapel/kerk van de moederkerk, nl.
de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Leffinge. Vanaf de 10e eeuw zou Leffinge een lokale
centrumfunctie hebben vervuld, onder meer als moederparochie van o.a. Stene,
Arleboudskapelle, Mannekensverre en Wilskerke. Ze zou zich ten laatste in de 11 e
eeuw ontwikkelen tot een soort ‘hoofddorp’, een microregionaal centrum. 97 De OnzeLieve-Vrouwkerk te Leffinge, mogelijk gesticht omstreeks het midden van de 10 e eeuw
onder de Graaf van Vlaanderen Arnulf I, wordt gezien als een minster-kerk, een
95

Zie hoofdstuk 5.1.4.
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vorstelijke kerk die bediend werd door meer dan één religieuze en die de uitgestrekte
moederparochie zou bedienen, o.a. ook Stene. 98 In 1137-1138 werd het altaar van de
moederparochie Leffinge met zo goed als alle bijhorende rechten overgedragen door
Willem II de Fauquemberghes aan de Orde van de Tempelridders.99
Stene was in die tijd een ruraal gebied: het grootste deel van de bevolking was actief
in de landbouw en veeteelt. Het dorp kende een typisch open verspreidingspatroon
met meerdere geïsoleerde landbouwbedrijven (Einzelhöfe). Vanaf de 12e eeuw stijgt
het aantal gekende archeologische sites: men kan aannemen dat naast een
toenemend aantal hoeves ook een dorpskern zich stilaan rond de kerk ontwikkelde. 100
Waarschijnlijk moeten we de bouw van de eerste veldstenen-kerk in deze periode van
groeiende bevolking situeren: eind 11e - begin 12e eeuw. Het was in 1171 dat Philips
van Elzas het patronaat van de kerk van Stene aan de Tempeliers van de
Commanderij van Slijpe zou schenken. Het lijkt aannemelijk dat de Sint-Annakerk toen
reeds een veldstenen opbouw had. Tot de ontbinding van hun orde in 1312 bleef de
Sint-Annakerk in het beheer van de Tempeliers. 101

7.1.4. Vergelijkende studie
Een reconstructie maken van het natuurstenen kerkje is onmogelijk: enerzijds is het
verband tussen de twee veldstenen muren in de zuidbeuk niet te achterhalen, ze liggen
niet in elkaars verlengde en hebben een verschillende opbouw; anderzijds kwamen in
de noordbeuk geen oudere muren aan het licht. In de omgeving van Stene konden wel
reeds meerdere kerken beter archeologisch onderzocht worden. Als eerste wordt
Leffinge besproken, de moederparochie van Stene in de 10 e en 11e eeuw.

98
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Figuur 62: Kaart met aanduiding van de besproken kerksites, in rood onderlijnd (bron: geopunt.be).

▪ Leffinge102
Op nog geen 6km van Stene zou Leffinge als moederparochie één van de vroegste
parochiekerken in de kustvlakte hebben. Deze werd waarschijnlijk reeds gesticht door
Graaf Arnulf I van Vlaanderen (918-969). De Onze-Lieve-Vrouwkerk kon gelukkig
doorheen de jaren meermaals onderzocht worden: eind 1984-1985 kon Dirk Van
Eenhooge enkele waarnemingen doen tijdens stabiliteitswerken, in 1999 werd de
aanleg van een ondergrondse verwarmingssysteem archeologisch opgevolgd door
Marnix Pieters en Liesbeth Schietecatte (IAP) en tenslotte werd de kerk archeologisch
onderzocht door Ruben Willaert bvba n.a.v. restauratiewerken in 2010. Deze
onderzoeken brachten echter geen sporen aan het licht van de eerste 10 e eeuwse
kerk. In 1999 werd een oude gracht herkend, die doorsneden was door de oudste
natuurstenen muur: aardewerk uit de grachtvulling dateert uit tweede kwart 11 e en
eerste kwart 12e eeuw. De oudst herkenbare fase vormt een Romaanse pijlerbasiliek
die aldus in de 12e eeuw is te situeren. De muren waren opgebouwd uit een veldstenen
vullingsmetselwerk in een geelachtige kalkmortel met aan weerzijden een regelmatig
parement van rijen grijsgroene veldstenen, op bepaalde plaatsen was ook gedeeltelijk
102
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Doornikse kalksteen in verwerkt. De breedte van de muren betrof ongeveer 1,12m. De
Romaanse kruiskerk wordt gereconstrueerd als een driebeukige benedenkerk,
bestaande uit een vrij brede middenbeuk met aan weerszijden een smalle zijbeuk
(Figuur 63). Voornamelijk van de transeptvleugels werden nog muurresten
aangetroffen, in het midden van het transept bevond zich vermoedelijk de vieringtoren.
De veldsteenmuren van de (later) aangebouwde koorkapellen die het koor flankeerden
waren minder breed dan de andere muren. Het zuidelijk koorkapel krijgt in een laatRomaanse fase een uitbreiding bestaande uit een veldstenen kern met bakstenen
parement. Eind 15e - begin 16e eeuw werd de Romaanse kerk verbouwd tot een
Gotische hallenkerk.

Figuur 63: Reconstructie van de Romaanse fase met de later aangebouwde koorkapellen (bron: DE GRYSE,
PYPE 2010, 71, Figuur 84).

▪ Slijpe103
Niettegenstaande dat de kerk te Leffinge wordt beschouwd als een minster-kerk die
de ruime moederparochie bediende, zullen deelparochies als Stene en Slijpe ook over
hun eigen kapel/kerk reeds beschikken in de 11 e eeuw. De eerste kapel in Slijpe, toen
103
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nog Arleboudskapelle (Erlebaldi capella), werd in 1142 geschonken door de Graaf van
Vlaanderen aan de ridder-monnikenorde van de Tempeliers die gevestigd waren te
Slijpe. Het waren de Tempeliers van de Commanderij van Slijpe die ook
verantwoordelijk waren voor de Sint-Annakerk van Stene tussen 1171 en 1312.104 Een
korte opgravingscampagne in 2005 in de Sint-Niklaaskerk was mogelijk door de aanleg
van een nieuw verwarmingssysteem in de middenbeuk en bracht enkele vondsten aan
het licht. De oudste fase van de kapel werd ook hier niet terug gevonden, de massieve
natuurstenen muren worden gelinkt aan een vroeg-Romaanse fase. De grijsgroene
veldsteen-structuren vormden misschien de buitenfundering van een éénbeukige kerk
en de opgegraven vierkante getrapte bovenstructuren ondersteunden mogelijk de
pijler van een zware westtoren. Meer gegevens over de Romaanse kerkbouwfase zijn
er niet.
▪ Klemskerke105
Te Klemskerke, deelgemeente van De Haan, werd door Monument Vandekerckhove
nv eind 2010 - begin 2011 een vlakdekkende opgraving uitgevoerd binnen de SintClemenskerk n.a.v. de aanleg van een vloerverwarmingssysteem. De overblijfselen
van de oudste fase van de kerk worden gevormd door funderingen opgebouwd uit
groengrijze veldstenen ingebed in een relatief harde kalkmortel met schelprestjes. De
muren hadden een breedte van 1,25 tot 1,30m. Het grondplan samenstellen van deze
vermoedelijk 11e - 12e eeuwse veldsteenkerk bleek geen sinecure. Het meest
aannemelijk is een driebeukige kerk of een éénbeukige kruiskerk, beide met afgerond
koor (Figuur 64). Het westelijk deel viel buiten het opgravingsareaal. Vermoedelijk was
er nog geen veldstenen toren aanwezig, maar een houten variant kan niet uitgesloten
worden. Deze Romaanse kerk zou in de 13e - begin 14e eeuw vervangen worden door
een Gotische kerk: een kruiskerk met rechthoekig koor en achthoekige vieringtoren.
Het koor was eveneens opgebouwd uit veldsteen, de aangetroffen baksteenstructuren
kunnen latere herstellingen zijn aan de kerk of getuigen van een volgende
bakstenenfase. Het is niet duidelijk of de bestaande kerkplattegrond werd behouden
en het alleen om een vergroting en toevoeging van het koor gaat. Mogelijk had men
drastisch bijna de volledige Romaanse kerk gesloopt en heropgebouwd tot een
Gotische veldsteenkerk, zoals ook te Snellegem en Oostkerke gebeurde. In de 13de
eeuw is eigenlijk de driebeukige kruiskerk met middentoren het meest voorkomende
type in West-Vlaanderen. Voorbeelden zijn gekend in Brugge (Sint-Gilliskerk),
Nieuwmunster, Stalhille, Rollegem, Zandvoorde... Een 13 e eeuwse éénbeukige
104
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kruisvormige kerk komt minder voor, maar is te vinden in Brugge (Sint-Jakobskerk),
Zande en misschien dus ook te Klemskerke. Na de godsdiensttroebelen in de 16e
eeuw wordt ook deze kerk, zoals vele andere verwoeste kerken, herbouwd in de 17e
eeuw tot een laat-Gotische hallenkerk met westertoren.

Figuur 64: Twee mogelijke reconstructies van de Romaanse bouwfase te Klemskerke: een driebeukige kerk of
een éénbeukige kruiskerk met afgerond koor (bron: BOT, HEYVAERT 2017, 33, Figuur 17 en 18).

▪ Ettelgem106
In de Sint-Eligiuskerk van Ettelgem, deelgemeente Oudenburg, zijn uitzonderlijk nog
meerdere pijlers van de Romaanse kerk bewaard. Deze 12e eeuwse kerk was van het
eenvoudige transeptloze basilicale type: een driebeukig schip met vijf traveeën en een
rechthoekig koor van drie traveeën. De veldstenen kerk kende nog een voorloper, een
vermelding uit 1028 behandelt hoe de Doornikse bisschop Harduinus van Croy
verschillende altaren schenkt aan de voormalige Sint-Bertijnsabdij van Sint-Omaars,
onder meer het altaar van Ettelgem. Vermoedelijk betrof het een 11e eeuws houten
zaalkerkje met versmald koor of een veldstenen kapelletje. Op het einde van de 12e
eeuw of begin 14e eeuw beginnen grondige verbouwingen aan de Romaanse kerk met
o.a. de bouw van een vieringtoren.

106
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Figuur 65: Reconstructie van o.a. de Romaanse fase van de Sint-Eligiuskerk te Ettelgem (bron: FIRMIN 1940,
85).

▪ Ichtegem
Ook de Sint-Michielskerk te Ichtegem heeft nog Romaanse onderdelen in veldsteen
bewaard: muren van het koor, het transept en het onderste deel van de toren zijn
beschermd als monument. Het Romaans schip werd pas in 1844 gesloopt, wanneer
een neogotisch driebeukig schip werd gebouwd, tweemaal zo lang en met het koor
naar het westen georiënteerd. De Romaanse veldsteenkerk uit de 11e-12e eeuw was
in kruisvorm opgetrokken met een rechthoekig koor (Figuur 66).107
De huidige neogotische Sint-Medarduskerk te Eernegem, deelgemeente van
Ichtegem, werd in 1852 gebouwd, waarbij tevens ook het koor in het westen kwam te
liggen en de vroegere vieringtoren uit 1626 de ingang werd. Zo kon bij de heraanleg
in 2001 van het marktplein aan de oostkant van de kerk de restanten van een
rechthoekig veldstenen koor opgraven worden. Vermoedelijk gaat deze
steenbouwfase terug op de 11e - 12e eeuwse Romaanse (kruis)kerk.108

107
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Figuur 66: Plattegrond van de Romaanse kerk te Ichtegem (bron: LEMAIRE 1952, 245, Afb. 65).

▪

Snellegem109
De Sint-Eligiuskerk te Snellegem, deelgemeente van Jabbeke, bestaat uit de
neogotische basilicale kerk gebouwd in 1892-93 met daarnaast nog een gedeelte van
de 12e eeuwse Romaanse kerk (Figuur 67). Nog uitzonderlijk aan Snellegem zijn de
archeologische sporen van paalgaten van een driebeukige houten kerk, opgegraven
in 1956-57. Snellegem was een Merovingisch kroondomein, alwaar vermoedelijk rond
het midden van de 7e eeuw vlakbij de centrale hoeve van de fiscus reeds een houten
kerkje opgetrokken was. Wellicht de eerste kerk van de kustgouw Vlaanderen. De
eerste vermelding over de parochiekerk dateert uit 941 in een schenkingsakte van
Graaf Arnulf I aan de Sint-Pietersabdij van Gent. De eerste stenen kerk zou in de 11e
eeuw kunnen gebouwd zijn, maar nadat de kerk in handen kwam van de abdij van
Sint-Kwinten-op-de-berg in Vermanesië, werd door deze monniken rond 1150 een
Romaanse kerk gebouwd. Het was een basilicale driebeukige kerk met rechthoekig
koor onder de aanroeping van Sint-Elooi. Opgravingen in 1956-57 op het kerkhof en
in het schip toonden aan dat de veldstenen Romaanse kerk twee bouwperioden heeft
gehad.110 Later in de 12e eeuw werd een gedeelte van of geheel de kerk afgebroken,
waarna de nieuwe kerk op de oude funderingen werd gebouwd met toevoeging van
een kruisbeuk met vieringtoren. De oude Sint-Eligiuskerk werd voornamelijk uit
veldsteen opgebouwd, aangevuld met tufsteen en later baksteen. In de 15e eeuw werd
de kerk gedeeltelijk vernietigd en gebeurden gotische aanpassingen. Wat nu nog
overblijft is het Romaans schip en de vieringtoren, de rest werd bij de bouw van de
nieuwe kerk in 1892 gesloopt, o.a. het gotische koor, de kruisbeuk en de zuidelijke
zijbeuk. De noordelijke zijbeuk was reeds in 1671 afgebroken.
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Figuur 67: Zicht op de vieringtoren van het Romaanse gedeelte van de oude Sint-Eligiuskerk, met erachter de
neogotische kerk uit 1892 (bron: https://id.erfgoed.net/afbeeldingen/41216).

▪ Roksem111
In 1757 werd de grotendeels vervallen Sint-Michielskerk te Roksem, deelgemeente
van Oudenburg, volledig afgebroken. In 1956 kregen archeologen de kans om op deze
plaats een opgraving uit te voeren. De plattegrond van een driebeukig kerkje met
rechthoekig koor kon gevormd worden a.d.h.v. de aangetroffen paalgaten. Dit 9 e
eeuws? houten kerkje kan vermoedelijk in verband worden gebracht met de cella, het
klooster dat een zekere priester Felix in 745 samen met alle gebouwen, gronden en
horigen aan de Sint-Bertijnsabdij in Sint-Omaars schonk. In de 11e eeuw werd de
houten kerk vervangen door een Romaans veldstenen kerk met één beuk en smaller
vlakgesloten koor. Het rechthoekig koor werd aan beide zijden geflankeerd door een
kleine annex, mogelijks met liturgische functie.
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▪ Oudenburg
Opgravingen in 1976-77 brachten de resten aan het licht van de 11e eeuwse OnzeLieve-Vrouwkerk te Oudenburg. Deze Romaanse driebeukige kerk met rechthoekig
koor was opgetrokken uit veldsteen en hergebruikt Romeins materiaal als kalk- en
tufsteen. Op de oostmuur van het koor sloot een fundering aan van mogelijk een absis.
In de 12e eeuw werd de kerk omgebouwd tot een kruiskerk.112 De 11e eeuwse SintPieterskerk in Oudenburg was volledig opgebouwd uit hergebruikt materiaal van het
Romeinse castellum (Doornikse kalksteen en steen uit Boulogne). De houten
voorloper was in vervallen staat geraakt en zou in 1056 door de inwoners vervangen
worden door een kerk met stenen afkomstig van de Romeinse muren in de stad. Dit
wordt vermeld in een anoniem kroniek uit 1081-84 en wordt bevestigd door
opgravingen in 1957. De Romaanse kerk is driebeukig met een rechthoekig koor en
een niet-uitspringend transept met middentoren.113

7.1.5. Conclusie
De kerkelijke (Romaanse en latere) bouwkunst reconstrueren blijft zeer onvolledig
doordat men slechts beschikt over weinig bewaard gebleven schriftelijke bronnen en
de archeologische resten gefragmenteerd zijn door enerzijds de vaak beperkte
omvang van kerkopgravingen in werkputten en anderzijds de continue afbraak- en
opbouw doorheen de evolutie van de kerk. Zeker de vroegste fases zorgen bij de
meeste kerken nog voor vele vraagtekens en van hun houten voorlopers wordt zelden
iets gevonden, met uitzonderingen te Snellegem en Roksem.
De veldsteenmuur uit WP2 (S24) in de zuidbeuk vertoont door zijn opbouw, breedte
en mortelgebruik sterke gelijkenissen met de veldstenen structuren van 11e - 12e
eeuwse kerkjes, zoals te Leffinge en Klemskerke: een veldstenen vullingsmetselwerk
met aan weerzijden een regelmatig parement van rijen veldstenen. Waarschijnlijk is
muur S24 een restant van de zuidmuur van de 12 e eeuwse veldstenen kerk te Stene,
de opvolger van een 11e eeuwse houten kerkje. Het verband met de veldsteenmuur
uit WP1 (S29/32) is moeilijk te achterhalen, ze liggen niet op eenzelfde lijn en hebben
een verschillende opbouw. Mogelijk vormt deze muur een latere eind 13e - 14e eeuwse
aanpassing of aanbouw aan de Romaanse kerk.
Een reconstructie maken van het Romaans veldstenen kerkje te Stene is onmogelijk
op basis van deze twee korte segmenten, maar meerdere studies en kerkopgravingen
112
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kunnen ons wel een beeld geven van de Romaanse kerkbouwkunst. In noord en
midden West-Vlaanderen werden de kerken voornamelijk opgebouwd uit de lokale
grijsgroene veldsteen. Er kunnen verscheidene types van Romaanse
plattelandskerken herkend worden, waarbij de driebeukige pijlerbasiliek met transept,
het meest verspreide type is in Vlaanderen. Dergelijke driebeukige kerken hadden een
breed lang schip met twee smalle zijbeuken, een rechthoekig koor en een kruisbeuk
met vieringtoren.114 Voorbeelden zijn gekend te Leffinge, Ichtegem, Gistel, Snellegem,
Oostkerke en Oudenburg (OLV-kerk). Op Figuur 67 is de middentoren van de oude
Sint-Eligiuskerk te Snellegem als voorbeeld te beschouwen van een veel voorkomend
Romaans torentype in de kuststreek: een vierkante vieringtoren met een achtzijdige
klokkenverdieping. Andere voorbeelden zijn Ichtegem, Bovekerke, Werken, Vladslo,
Koolskamp, Pittem, Oostkamp, Zuienkerke e.a.115

Figuur 68: De Romaanse kerk van Pittem, Koolskamp en Zuienkerke volgens Broeder Firmin 1940 (bron: DE
GRYSE, PYPE 2010, 67, Figuur 82).

Een tweede type, meer voorkomend in kleinere dorpjes, is de driebeukige kerk zonder
transept. Het is archeologisch niet steeds vast te stellen of deze kerken al dan niet een
toren hadden boven het presbyterium (priesterkoor).116 Een mooi voorbeeld is
Ettelgem. Dit schema kan eigenlijk ook beschouwd worden als een voorloper op de
driebeukige kerk met transept. De Sint-Eligiuskerk te Snellegem en de Onze-LieveVrouwkerk te Oudenburg hadden beiden eerst een 11e eeuwse driebeukige
veldstenen kerk zonder transept. In de 12e eeuw werden ze omgebouwd tot een
114
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driebeukige kruiskerk. Een gelijkaardige evolutie kan zich ook te Klemskerke hebben
voorgedaan. De 11e of 12e eeuwse Sint-Clemenskerk was vermoedelijk een
driebeukige kerk zonder dwarsbeuken, die in de 13 e - 14e eeuw werd aangepast tot
een éénbeukige kruiskerk. Zekerheid is er niet, de 11e - 12e eeuwse
veldsteenstructuren kunnen ook gereconstrueerd worden tot andere plattegronden
zoals een éénbeukige kruiskerk. Uitzonderlijk aan de Romaanse kerk te Klemskerke
is het voorkomen van een afgerond koor, de meeste kerken hadden een vlak
afgesloten koor.117 De Sint-Pieterskerk te Oudenburg vormt een tussenschakel tussen
deze twee types. De 11e eeuwse Romaanse kerk had een driebeukig schip, een nietuitspringend transept met middentoren en een vlak afgesloten koor.118
Kunnen we voor Stene eerder een éénbeukig zaalkerkje verwachten, zoals
opgegraven te Slijpe en Roksem? De mogelijke oudere vloerniveaus in de noordbeuk
echter vormen misschien een tegenkanting hierop. Indien te Stene in de 12e eeuw een
driebeukige veldstenen kerk zou hebben gestaan, zou men in de noordbeuk niet enkel
oudere vloerniveaus, maar toch ook enige restanten van een veldstenen structuur
verwachten. De noordbeuk leverde echter geen sporen op van oudere muren. Het lijkt
eerder onwaarschijnlijk dat de veldstenen funderingen volledig afgebroken zouden zijn
geweest aan de noordzijde, aangezien ze dieper dan -90cm gingen in de zuidbeuk.
Ofwel was de veldsteenkerk dus groter dan de huidige Sint-Annakerk (driebeukig),
ofwel was de kerk kleiner (één- of tweebeukig). Volgens Robrecht De Beaucourt de
Noortvelde werd in het midden van de 13 e eeuw de noordbeuk gebouwd (in
baksteen?). Werd hierbij de veldstenen kerk volledig afgebroken en een volkomen
nieuwe kerk meer noordelijk geplaatst? Dit komt echter niet overeen met de C14datering op de jongere veldstenen muur uit WP1 in de zuidbeuk (1290-1410 na Chr.),
die doet vermoeden dat de kerk nog een veldstenen fase kende tot in de 14e - begin
15e eeuw. De archeologische vondsten en de C14-datering stroken bijgevolg niet met
de aangenomen bouwgeschiedenis van de kerk. Ofwel hebben we een onjuiste C14datering ofwel vond de bouw van de noordbeuk later plaats dan in de 13e eeuw. Een
andere mogelijkheid is dat er een bakstenen noordbeuk naast de veldstenen kerk werd
(aan)gebouwd, zonder deze eerst af te breken.
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7.2. 14e - 15e eeuw: overgang bakstenen kerk?
Vele kerken in de kuststreek waren reeds vergroot en hervormd tot een (driebeukige)
kruiskerk eind 12e eeuw, maar dit hoeft niet te betekenen dat de Sint-Annakerk
eenzelfde evolutie onderging. De jongere veldsteen-muur uit WP1 vormde
vermoedelijk wel een aanbouw of aanpassing van de eerste (éénbeukige?) veldstenen
kerk. Maar de restanten zijn te beperkt om iets over de plattegrond te zeggen.
Waarschijnlijk vond er te Stene geen tussenfase plaats, zoals te Leffinge of
Klemskerke, waarbij er funderingen en muren uit een combinatie van baksteen en
veldsteen werden opgebouwd of de bakstenen bovenbouw op een (oudere)
veldstenen onderbouw werd gezet.

Figuur 69: Laat 14de – 15de eeuw: overgang naar een bakstenen kerk?

7.2.1. De zuidbeuk
De oudste veldsteenmuur (S24, WP2) was proper vlak afgebroken en werd niet als
fundering hergebruikt voor de bouw van een nieuwe kerk. De fundering van de huidige
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zuidbeuk ligt vlak naast de veldstenen muur, op ongeveer 9cm afstand. Dit lijkt erop
dat de afbraak van de natuurstenen kerk gelijktijdig gebeurde met de opbouw van de
bakstenen kerk. Boven de veldsteenmuur, een kleine 20cm hoger, lag een zandige
mortellaag op een TAW tussen +4,57 en +4,64. Deze beige mortellaag met kalkstippen
(S16) komt overeen qua uitzicht en hoogte met zandige kalkmortellagen in WP1 (S41)
én WP3/5 (S34) in de noordbeuk. Uitgaande dat de zuidbeuk werd gebouwd in 162425, kan dit vloerniveau beschouwd worden als de eerste vloer aangelegd bij de
aanbouw van de 17e eeuwse zuidbeuk. Maar deze datering strookt niet met de
resultaten van een C14-datering op houtskool verzameld uit een zwart verbrande plek
in de mortellaag S16 (Figuur 70). Deze verbrande laag in de noordoosthoek van WP2
werd met 90,3% waarschijnlijkheid gedateerd tussen 1390 en 1440 na Chr.119 Dit zou
betekenen dat de veldstenen kerk werd afgebroken eind 14e eeuw - begin 15e eeuw
en dat de nieuwe kerk ook boven de zuidbeuk kwam, dus niet pas in 1624-25. In de
grijze opvullingslaag S33, het dik pakket onder de (vloer)mortellaag, werden slechts
twee (laat Middeleeuwse) scherven aangetroffen, vroegrood en rood aardewerk, maar
ook niets ouders. De late Middeleeuwen lijkt eigenlijk een vroege datering voor dit
vloerniveau dat hoog in het vlak ligt (slechts 26cm onder de huidige kerkvloer). We
moeten dus rekening houden dat er misschien ouder hout vervat zat in het
houtskoolstaal wat voor de oude datering zorgde.
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Figuur 70: In de noordoosthoek van WP2 bevond zich de zwart verbrande laag S18 binnen de zandige
kalkmortellaag S16 die in het westen ook verstoord is door een latere begraving.

De jongere veldstenen muur in WP1 werd tevens zorgvuldig afgebroken, waarbij
boven het O-W-segment (S29) een pakket kwam te liggen met kleine
veldsteenbrokjes, baksteenbrokjes en kalkmortel.120 Dit aangestampt (vloer?)niveau
S20 sloot aan op de mortellaag S41 (Figuur 71). Deze beige zandige mortellaag met
kalkstippen lag tegen een N-Z gerichte bakstenen muur die op de veldstenen muur
S32 was aangelegd. De 42cm brede muur S5 bestond uit voornamelijk rode bakstenen
van verschillende formaten (28x14x6,5cm en 24x12x6cm) en werd samengehouden
door een grijze zandmortel. Aan de noordzijde rustte de baksteenmuur rechtstreeks
op de veldsteenmuur S32, alwaar nog 3 rijen veldstenen waren bewaard. Aan de
zuidzijde, waar de veldsteenmuur nog maar uit 1 rij veldstenen bestond, was het
hoogteverschil opgevuld met een mortelpakket van kleine veldsteenbrokken (Figuur
74). De baksteenmuur S5 was nog tot twee rijen hoog bewaard, een derde rij was
slechts deels overgebleven. In deze bovenste rij kwamen vierkante baksteentegels
voor van het formaat 20x20x5cm. Een tweede bakstenen muur rustte ook op de
veldstenen muur, lijkt parallel te lopen met S5 en is mogelijk gelijktijdig (Figuur 72).
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Figuur 71: Het pakket S20 en de zandige kalkmortellaag S41 liggen tegen bakstenenmuur S5, WP1.

De onderste lagen van de N-Z-georiënteerde muur S3 bestonden uit bakstenen van
verschillende formaten, o.a. 24x11/12x6cm en 28x14x7cm, waarbij bovendien
gerecupereerde veldsteenbrokken werden gebruikt. De bakstenen waren ingebed in
een grijze zandmortel met kalkstippen en kennen een trapsgewijze opbouw per twee
rijen (Figuur 75). De breedte van de muur kon niet vastgesteld werden, ze liep nog
door in het oostprofiel. De bovenste rij bestond bovendien uit kleinere geel-roze
bakstenen van het formaat 21x10x5cm. Deze bakstenenrij sloot aan op latere
bakstenen structuren in het eerste vlak.121 Het kleinere formaat van deze bakstenen
doet inderdaad een jongere datering vermoeden. Deze bovenste rij bakstenen vormde
aldus een latere aanbouw op de bakstenen muur S3.
Beide N-Z-georiënteerde muren (S3 en S5) kunnen gelijktijdig aangelegd zijn op de
veldstenen muur S32, maar geven echter geen uniforme indruk. Ze liggen wel min of
meer parallel, waarbij S3 een trapsgewijze opbouw kent. Waarschijnlijk vormden de
twee muren een fundering voor een nog onduidelijke constructie. Ze bestonden uit
overwegend (licht) rode bakstenen in een variëteit aan formaten, waarbij enkele
121
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bakstenen een groene glazuur door het bakkingsproces hadden (sintering). Ook waren
talrijke afgebroken bakstenen gebruikt, o.a. van 14cm breed en 8cm dik. Er werden
geen volledige exemplaren van dit type baksteen aangetroffen. Dergelijke diktes zijn
echter vooral gekend als zogenaamde moefen of kloostermoppen: 13e - begin 14e
eeuwse bakstenen die tot 30cm of langer konden zijn. Voor de site te Walraversijde bij
Oostende werden de bakstenen vergeleken met de drie groepen en hun datering
opgesteld voor laat Middeleeuws Gent. De eerste groep zijn aldus de zogenaamde 13e
eeuwse moefen. De tweede groep, bakstenen van het formaat 28x14x6,5cm, kan ook
opklimmen tot het einde van de 13 e - begin 14e eeuw. Bakstenen van het formaat
24x11/12x6cm, de derde groep, worden eerder in het laatste kwart van de 14 e eeuw
geplaatst.122 De bakstenen muren S3 en S5 zouden dus laat 14 e - 15e eeuws kunnen
zijn. Een datering op basis van baksteenformaten blijft dubieus en gevaarlijk,
hergebruik van bakstenen wordt reeds vastgesteld in 13 e - 14e eeuwse contexten.
Sommige bakstenen hadden immers restanten van kalkbepleistering of waren in
gebroken toestand gebruikt. Ook de variëteit aan formaten en gebruik van veldsteen
toont aan dat bijna uitsluitend gerecupereerd materiaal werd gebruikt bij de aanleg van
deze twee muren.123 Of de bakstenen werden aangevoerd van elders of afkomstig zijn
van afgebroken oudere muren van de kerk, is niet geweten.
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123

PIETERS, BAETEMAN, BASTIAENS et al. 2013, 378.
Dank aan Vincent Debonne, erfgoedonderzoeker.

Opgraving STENE - Sint-Annakerk
Projectcode: 2018K56

92
Eindverslag

Figuur 72: Het (vloer?)niveau S41 en S20 met de twee parallelle baksteenmuren S3 en S5, gelegen op de
veldstenen muur S32, WP1.

Figuur 73: S3 is eerder trapsgewijs opgebouwd en loopt niet volledig parallel met S5, WP1.
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Figuur 74: Detail van de baksteenmuur S5 liggend op de veldsteenmuur S32, waarbij het niveauverschil (links op
foto) werd opgevuld met kleine veldstenen in een zachte mortel, WP1.

Figuur 75: Detail baksteenmuur S3 liggend op de veldsteenmuur S32, WP1.
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Figuur 76: Na het weghalen van mortellaag S41 en het pakket S20 wordt duidelijk dat de veldsteenmuur S29/32
een hoek maakt, op het N-Z-segment van de veldstenen muur waren twee bakstenen muren aangelegd, WP1.

Figuur 77: Baksteenmuur S3 rustend op natuursteenmuur, WP1.
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7.2.2. De noordbeuk
In de noordbeuk zijn geen sporen aangetroffen van de vermoedelijke 12e eeuwse
veldstenen kerk, noch van een overgang naar een bakstenen fase. In WP3, WP4 en
de tussenliggende sleuf werd zelfs geen enkele muurstructuur aangetroffen. De
tussenliggende sleuf (WP5) werd doorgetrokken tot in de bergruimte van het
westportaal (WP6), waardoor een gedeelte van de westelijke muur van de noordbeuk
beter bekeken kon worden. De westmuur van de noordbeuk (S88) is 95cm breed en
werd opgetrokken uit bakstenen in lichtjes verschillende formaten, van 26x11,5x6,5cm
tot maximaal 28x12x7cm. De bakstenen waren in een grijze harde zandmortel met
kalkstippen gemetseld volgens het kruisverband, afwisselende kop- en streklagen. De
afmetingen van de bakstenen komen overeen met de ‘tweede groep van Gent’: late
13e - vroege 14e eeuw, maar dat is een eerder vroege datering.124 Diep kon de
bakstenenfundering niet bekeken worden, in de bergruimte werd slechts tot de TAWhoogte +4,48m gegraven (een kleine 40cm diep).
De noordbeuk zou als eerste opgetrokken zijn in het midden van de 13e eeuw, maar
deze muur lijkt aldus van iets jongere datum. De veldstenen fundering S27 in WP1
werd voor 95,4% zekerheid gedateerd tussen 1290 en 1410 na Chr., wat gelijklopend
is met de late 13e - vroege 14e eeuwse datering van de bakstenenmuur S88 in de
noordbeuk. Een mogelijkheid is dat een bakstenen (noord)beuk werd opgetrokken
tegen de één- of tweebeukige veldstenen kerk. Later, rond eind 14 e - begin 15e eeuw,
werd de veldstenen kerk volledig gesloopt voor de aanbouw van een nieuwe
(Gotische) bakstenen midden- en zuidbeuk? Het blijven speculaties en de dateringen
gebaseerd op de houtskoolstalen en de baksteenformaten zijn niet ontegensprekelijk.
Vermoedelijk is de westmuur van de noordbeuk eerder 14 e eeuws of later, dus
hoogstwaarschijnlijk niet gelijklopend met de veldstenen fase.125 De archeologische
vondsten in de noord- en zuidbeuk impliceren wel reeds een driebeukige
bakstenenkerk in de 14e - 15e eeuw.
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Figuur 78: De fundering van de westmuur van de noordbeuk, zicht vanuit bergruimte WP6 op S88.

Op ca. -45cm diepte werd in het profiel van WP3 een zandige kalkmortellaag met
kalkstippen en baksteengruis (S55) herkend. Een baksteen bevond zich nog in situ op
deze mortellaag. In WP4 lag op ca. -55cm een fijn zandig kalkmortellaagje (S70). Beide
mortellaagjes (vloerniveau 3) konden wederom enkel in het profiel herkend worden en
niet in het vlak door de verstoring van enkele grafstenen in WP4 en vermoedelijke
latere begravingen in WP3 (Figuur 60Figuur 61). In WP4 lag in het vlak nog 3
bakstenen op een rij ter hoogte van de mortellaag S70 (TAW +4,37m). Deze bakstenen
(S31) hadden alle de afmetingen 25x12x6cm, de overschakeling op dergelijke
baksteenformaten zouden voornamelijk voorkomen vanaf het laatste kwart van de 14 e
eeuw.126 Of ze deel uitmaakten van een (bakstenen)vloerniveau is niet met zekerheid
te zeggen, misschien betreft het een restant van een grafkelder (Figuur 79)?
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Figuur 79: De drie bakstenen (S31) op een rij, gelegen op fijn zandig kalkmortellaagje S70, WP4.

In de ophogingslagen S43/44 in WP3 en S51/63 in WP4 werden bovendien enkele
geel-groen geglazuurde vloertegels aangetroffen.127 Ondanks het feit dat ze niet in situ
waren aangetroffen, was de Sint-Annakerk vermoedelijk ooit versierd met een mooie
tegelvloer van vierkante gele en groen geglazuurde tegels. Hun kleur en grootte
(10,5x10,5x2cm) plaatst hun voorkomen voornamelijk tussen de 14 e en 15e eeuw,
maar kan ook ouder zijn (13e eeuws).
▪ Een 15e eeuws of 17e eeuws vloerniveau?
Mogelijke oude vloerniveaus in de noordbeuk werden reeds besproken: zowel in WP3
als WP4 werden in het profiel twee mortellaagjes onderscheiden: vloerniveaus 3 en 4
(Figuur 60Figuur 61). Hun diepte doet echter een oudere datering dan de 15 e eeuw
vermoeden. Het is eigenlijk niet met grote zekerheid te zeggen dat deze mortellaagjes
in het profiel überhaupt getuigen zijn van oudere vloerniveaus aangezien ze niet in het
vlak konden worden vastgesteld bij het verdiepen. Een eerste duidelijk vloerniveau in
de noordbeuk is een vrij gelegde mortellaag in WP3 en deels sleuf WP5 op een TAWhoogte van +4,47/4,50m. Het betrof een licht grijs-beige zandige kalkmortel met
kalkstippen waarbij nog een klein gedeelte van de vloer in situ bewaard was. Vloer
S34 bestond uit een variatie van natuursteentegels (27x27x4cm en 29x16x4cm) en
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gerecupereerde en/of afgebroken bakstenen (25x12x4cm). Het baksteenformaat sluit
terug aan bij de ‘derde groep van Gent’: laatste kwart van de 14e eeuw.128 Op deze
vloer S34 (TAW-hoogte +4,57m) was een rij bakstenen in een grijze weinig zandige
mortel met kalkstippen aangelegd, S35 (Figuur 81). Er konden slechts drie O-Wgerichte bakstenen worden blootgelegd in het vlak, maar alle hadden de kleinere
afmetingen 22x11x5cm. De soort constructie is niet gekend, maar a.d.h.v. van het
verschillend en kleiner baksteenformaat kon het mogelijk een latere
aanpassing/opbouw zijn op vloer S34.
In WP4 wordt deze diepte volledig in beslag genomen door twee massieve versierde
grafstenen S10 en S11 (TAW-hoogtes +4,53/4,56m). Waarschijnlijk behoorden de
verplaatste grafstenen tot het vloerniveau van S34 en waren ze in de vloer ingewerkt
ter kostenbesparing. De mortellaag van vloer S34 in de noordbeuk is eveneens heel
gelijkaardig aan de mortellagen S16 en S41 in de zuidbeuk, respectievelijk WP2 en 1.
Ze bevinden zich bovendien op min of meer gelijke hoogte, S16 heeft een TAW-hoogte
van +4,57/4,64m. Maar wederom is het moeilijk lagen uit de verschillende werkputten,
laat staan uit de twee beuken, aan elkaar te koppelen. Er heerst ook onduidelijkheid
over de datering van de zandige kalkmortellagen S16 en S41 in de zuidbeuk. De C14datering op een verbrande laag (S18) binnen de mortellaag S16 gaf als resultaat 13901440 na Chr., wat een vroege datering is opdat de bouw van de zuidbeuk pas in 162425 wordt gedateerd.
In de beige mortellaag van vloer S34 werd een benen knoopje gevonden. Dergelijke
knopen komen reeds voor in de 15 e eeuw, maar zijn vooral ook gekend in 18e-19e
eeuwse contexten. Bovendien bevond zich onder grafsteen S11 een stukje blauw glas
en een scherf faience die beide eerder in de 17e eeuw zouden te plaatsen zijn. Het
blijft aldus een vraagteken of de baksteen- en natuursteenvloer S34, samen met
mortellaag S16 en S41 de 15e eeuwse kerkvloer vormde. Evengoed kunnen het de
getuigen zijn van een 17e eeuwse kerkvloer samen met de twee grafstenen,
waarschijnlijk aangelegd met de grote verbouwingen in 1624-25.
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Figuur 80: De baksteen- en natuursteenvloer S34 met de nog verder doorlopende mortellaag in het vlak, WP3.

Figuur 81: Detail van vloer S34 met een rij kleinere bakstenen (S35) erop, WP3.
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Figuur 82: Mortellaag S16 (WP2) qua uitzicht en hoogte overeenkomend met de mortellaag van vloer S34 (WP3).

▪ Twee 14e eeuwse grafstenen
In de noordbeuk werden geen oude muurstructuren aangetroffen, maar wel twee
versierde 14e eeuwse grafstenen uit Doornikse kalksteen. Ze behoorden toe aan een
krijgsheer en een vrouw met twee kinderen. Beide grafstenen lagen echter niet meer
in situ: er werd geen onderliggende grafkelder aangetroffen en de opvullingslagen
onder de zerken bevatten recenter 17 e eeuws materiaal. De grafstenen waren aldus
verplaatst bij latere verbouwingen en naast elkaar gelegd ter vloerbedekking in de
noordbeuk (Figuur 84Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Op de grafsteen van
de vrouw kon het jaartal nog gelezen worden: 1318. De sterfdatum van de ridder was
niet volledig leesbaar, maar hij overleed tussen 1320 en 1330.129 In hoofdstuk 8.1.1.
worden deze twee grafstenen meer in detail besproken.
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Figuur 83: Detail van de uitsparing van het hoofd van de vrouw en een kind, in de linkerbovenhoek kon het jaartal
1318 gelezen worden, S11.

De grafstenen vormen een tastbaar bewijs van de 14 e eeuwse kerk. Maar ook hier
lijken de geschiedkundige bouwdateringen van de verschillende beuken niet te stroken
met deze archeologische vondst. Dergelijke profane personen liggen normaal op
belangrijke plaatsen binnen de kerk, zoals in het koor of vooraan de middenbeuk. Rond
1318-1330, wanneer deze personen te overlijden kwamen, was volgens Robrecht De
Beaucourt de Noortvelde enkel de noordbeuk reeds opgebouwd. De middenbeuk werd
volgens hem pas na de overstromingen in 1334 aangebouwd.130 Lagen de grafstenen
in de noordbeuk en werden ze tijdens verbouwingen in de 17 e eeuw uitgehaald, de
grafkelders vernietigd, het vloerniveau opgehoogd en beide grafstenen terug in de
nieuwe kerkvloer ingelegd? Hun oorspronkelijke ligging is moeilijk te achterhalen. De
C14-datering van de veldsteenmuur uit WP1 geeft 1290-1440 na Chr. Het is bijgevolg
mogelijk dat de grafstenen oorspronkelijk tot de veldstenenfase van de Sint-Annakerk
behoorden, die enkel met zekerheid kon vastgesteld worden in de zuidbeuk.
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Figuur 84: De twee grafstenen uit ca. 1320 met vooraan het grafsteen van de vrouw en twee kinderen (S11), de
grafsteen van de ridder ligt nog maar half vrij (S10), WP4.

7.2.3. Tijdskader
Philips van Elzas schonk in 1171 het patronaat van de Sint-Annakerk aan de
Tempeliers van de Commanderij van Slijpe. Zij waren verantwoordelijk voor het beheer
en het onderhoud van de kerk tot de ontbinding van hun orde in 1312. 131 Hierna is er
dus enige onduidelijkheid over het beheer van deze parochiekerk, maar vermoedelijk
viel Stene en zijn kerk snel in de handen van de heren van Wijnendale. Men weet dat
vanaf 1435 de kerk onder de bescherming lag van Adolf IV, echtgenoot van Maria van
Bourgondië. In de 15e eeuw bleef de Sint-Annakerk dan ook onder de bescherming
van de hertogen van Bourgondië.132 De twee 14e eeuwse grafstenen vullen opvallend
de leemte na 1312 in deze geschiedenis van de Sint-Annakerk. De naam van de ridder
kon niet meer duidelijk gelezen worden op de grafsteen, maar de nog leesbare tekens
wijzen in de richting van een zekere ‘van den Stenne’. De ridder had een wapenschild
waarop ‘een keper vergezeld van drie burchten’ stond, maar meer is niet geweten. Het
is eigenaardig dat tot nu geen document is aangetroffen met de vermelding van een
131
132
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ridder ‘van den Stenne’ uit Stene. Samen met zijn vermoedelijke vrouw en kinderen,
kreeg hij een mooi uitgewerkte grafsteen binnen de Sint-Annakerk, wat duidt op zijn
belang voor Stene. Een mogelijke hypothese is aldus dat na de afschaffing van de
Tempeliersorde in 1312 de kerk in het bezit kwam van de familie van deze ridder of
dat deze familie een belangrijke rol speelde als beschermheer van Stene en zijn kerk.
Er zijn echter geen elementen voorhanden die wijzen op een laatmiddeleeuwse
feodaliteit te Stene. De ridder stelt vermoedelijk een laatmiddeleeuwse patriciër voor
of een opgewerkte vrijboer die zich een adellijke status aanmat.133
De kust blijft gedurende de late Middeleeuwen onder invloed van de getijden en
overstromingen. Kort na de dood van de ridder ‘van den Stenne’ teisterde de Sint
Clemensvloed in 1334 vele kustparochies, waardoor kerken grote schade opliepen.
Robrecht De Beaucourt de Noortvelde veronderstelt dat na deze grote overstroming
de middenbeuk werd aangebouwd. De middenbeuk kon jammer genoeg niet
onderzocht worden, deze werd niet verstoord bij de aanleg van het nieuw
verwarmingssysteem. Zijn veronderstelling is aldus moeilijk te staven, meerdere
stormvloeden zullen immers de kuststreek tijdens de late Middeleeuwen teisteren. Zo
was de indrukwekkende Sint Vincentius storm in 1394 de doodsteek voor het
toenmalige Oostende gelegen op het ‘eiland’ Testerep (zie 4.2.1.). De bronnen doen
vermoeden dat de ramp er één van orkaankracht moet zijn geweest. Na deze
verwoestende storm, met daaruit volgende grote overstromingen door zeewater,
waren grote delen van de stad ‘verdronken’ en andere delen onbewoonbaar. Het
tweede Oostende werd een jaar later meer landinwaarts gesticht, niet meer op het
schiereiland Testerep.134 Stene, niet ver zuidwaarts gelegen van Testerep, zal
hoogstwaarschijnlijk ook grote schade geleden hebben van deze storm. Maar ook in
1404, 1421 en 1424 vinden drie Sint Elisabethsvloeden plaats, overstromingen die de
kusten van Vlaanderen en Zuidwest-Nederland schade berokkenen.135
In plaats van de bouw van de middenbeuk te linken aan de Sint Clemensvloed in 1334,
kan misschien eerder de afbraak van de veldstenen kerk in verband worden gebracht
met één van de grote overstromingen? Het lijkt er op dat het veldstenen kerkje op een
bepaald moment volledig werd afgebroken voor de bouw van een nieuwe bakstenen
kerk. De opgegraven veldsteenmuren werden niet hergebruikt als fundering. Een
andere mogelijkheid is dat nog voor de afbraak van de veldstenen kerk een bakstenen
133
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noordbeuk werd aangebouwd. De westmuur van de noordbeuk kan immers op basis
van het baksteenformaat eind 13e - vroeg 14e eeuws gedateerd worden. Dit is een
oudere datering dan de baksteenstructuren in de zuidbeuk, eind 14e eeuws. Maar
wederom, datering op basis van baksteenformaten blijft speculatief. Als de
baksteenstructuren in WP1 inderdaad dateren uit de late 14 e - 15e eeuw was tegen
dan de veldstenen kerk afgebroken.
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7.3. Sporen uit de 16e - 17e eeuw
De overige sporen kunnen eerder in de latere periodes geplaatst worden, verbanden
leggen tussen de verschillende werkputten en met de « gekende » bouwgeschiedenis
blijft moeilijk, zo niet onmogelijk.

Figuur 85: 16de - 17de eeuw.

7.3.1. De zuidbeuk
De bovenste rij van muur S3 bestaat uit kleinere geel-roze bakstenen (21x10x5cm) en
is vermoedelijk een latere aanbouw op S3. In het eerste vlak zijn ze verbonden met
een rechthoekige structuur S4 en S6 (TAW +4,82). Beide muren waren opgetrokken
met dezelfde bakstenen en hetzelfde mortelmateriaal, een vrij zandige lichtgrijze
zandmortel met kalkstippen. In S4 en S6 werden naast de kleinere bakstenen van
21x10x5cm ook grotere bakstenen van het formaat 24x11x5cm gebruikt, in muurtje S6
echter alle gebroken. Eén zijde van S4 was aangelegd op de oudere bakstenen muur
S5. S4 was slechts voor één laag bakstenen bewaard en ongeveer 12cm breed (twee
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rijen bakstenen). Tegen dit muurtje lagen twee aangrenzende anders georiënteerde
baksteenvloeren: S1 en S2 (TAW +4,73 - 4,75).
S2 lag in het zuiden van WP1, aangelegd tegen muurtje S4 en S3 en aansluitend op
vloer S1. De geeloranje bakstenen (21x10x5cm) waren N-Z-georiënteerd en ingebed
in een licht wittig grijze zachte zandmortel met kalkstippen. Daaronder bevond zich
een anderhalve centimeter dikke kalkmortellaag, mogelijk bescherming tegen de
vochtige ondergrond. In de noordwesthoek van de werkput bevond zich een O-Wgeoriënteerde vloer samengesteld uit grotere bakstenen (25x12x5cm), eveneens
samengehouden door een licht wittig grijze zachte zandmortel met kalkstippen. Onder
deze vloer S1 bevond zich geen dikke kalkmortellaag. De bakstenen hadden meerdere
kleuren, van geel tot lichtrood, waarbij sommigen een groene glazuur bezaten als
gevolg van versintering tijdens het bakkingsproces. Dit baksteenformaat kan eind 14e
eeuws zijn, maar door de aansluiting van deze vloer op jongere structuren betreft het
vermoedelijk gerecupereerd materiaal. Deze vloer sloot eigenlijk aan op muur S5 en
grensde aan vloer S2 die net over muur S5 was aangelegd (Figuur 88). De verbanden
tussen de meerdere baksteenvloeren en -muren uit WP1 zijn aldus onduidelijk en de
constructie blijft een raadsel. De parallelle N-Z georiënteerde bakstenen muren S3 en
S5 uit WP1 werden reeds besproken, de constructie die ze vormen is niet te
achterhalen door o.a. de beperkte afmetingen van de werkput. Mogelijk gaat het om
een fundering van een trap naar een (zij)altaar, preekstoel of andere verhoging die
aanpassingen onderging gedurende de tijd. De mortellaag S41 werd in verband
gebracht met een vloerniveau aansluitend op muur S5. Deze structuren kunnen
mogelijk laat Middeleeuws zijn, maar de net bovenliggende constructies dateren
evenwel uit een latere periode. Enkel in laag 26/28 werd een laat Middeleeuwse scherf
rood aardewerk aangetroffen, wat kan overeenkomen met de datering van het
bovenliggend (vloer)niveau S41. Het ontbreken van enig ander vondstmateriaal maakt
het dateren moeilijk, ook van de latere aanpassingen (S4). Het lijkt er evenwel op dat
WP1 deel uitmaakte van een aparte ruimte of kapel binnen de toenmalige kerk,
misschien reeds vanaf de 14e - 15e eeuw of vanaf de 17e eeuw zoals de
bouwgeschiedenis voorschrijft. De zuidbeuk zou immers pas aangebouwd worden in
1624-25.
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Figuur 86: De bakstenen structuren in het eerste vlak in WP1 met de rechthoekige structuur S4 aansluitend op
S3.

Figuur 87: WP1 met aanduiding van de bakstenen muren en vloeren in vlak 1, S5 is reeds deels zichtbaar.
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Figuur 88: Na het verwijderen van de rechthoekige structuur S4-6 en vloer S2 valt op dat de baksteenvloer S1
mooi aansluit tegen baksteenmuur S5, WP1.

7.3.2. De noordbeuk
In hoofdstuk 7.2.2. werden reeds de twee 14e eeuwse grafstenen van een ridder en
een vrouw met twee kinderen besproken. Er werden geen onderliggende grafkelders
aangetroffen, waardoor we kunnen concluderen dat ze verplaatst waren. In de
opvullingslagen onder grafsteen S11 werd een stukje faience en glas aangetroffen
eerder te dateren in de 17e eeuw. De grafstenen werden aldus vermoedelijk ter
kostenbesparing ingewerkt in een vloerniveau uit de 17 e eeuw of later. In hoofdstuk
8.1.1. worden ze verder in detail besproken en ook de problematiek omtrent het
inpassen in de ‘gekende’ bouwgeschiedenis. Een bijkomend vraagstuk is de
vaststelling dat het niveau van de grafstenen uit WP4 (TAW-hoogtes +4,53/4,56m) min
of meer overeenstemt met de baksteen- en natuursteenvloer S34 uit WP3 (TAWhoogte +4,57m) en mortellaag S16 uit WP2 (TAW-hoogte +4,57/4,64m). Een datering
op een verbrande plek binnen mortellaag dateert S16 echter voor 90,3%
waarschijnlijkheid tussen 1390 en 1440 na Chr. 136 Ook het baksteenformaat van vloer
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S34 kan nog laat 14e eeuws zijn, maar hergebruik kan niet worden uitgesloten.137
Dateert de mortellaag S16 uit WP2 in de zuidbeuk en vloer S34 in WP3 in de
noordbeuk uit de 15e eeuw of alsnog eerder uit de 17e eeuw door hun hoge en gelijke
ligging met de grafstenen?

Figuur 89: De twee 14e eeuwse grafstenen in WP4, vermoedelijk in de noordbeuk gelegd tijdens verbouwingen in
de 17e eeuw of later.

7.3.3. Buiten de kerk
In WP7, aan de zuidkant van de kerk, werden in de sleuf vier bakstenen steunberen
aangetroffen, die tot tegen de zuidmuur lopen (Figuur 91). Deze waren echter niet zo
diep gefundeerd en nog voor ca. 25cm hoog bewaard (TAW-hoogte +4,64 - 4,69). Ze
dateren waarschijnlijk uit de (herop)bouwfase van de zuidbeuk (in 1624-5?) of eerder
van bij latere herstellingen. De massieven waren licht verschillend in opbouw,
mortelgebruik en grootte. S64 en S65 waren opgebouwd uit respectievelijk rode en
geel-oranje bakstenen (24,5x12,5x5cm). S67 en S68 bestonden uit verscheidene
(hergebruikte) bakstenen van grotere oranjerode tot kleinere geel en roze bakstenen
(21x9,5x4,5cm, 24x12x5cm en 29,5x14x5,5cm). Tenslotte was S69 opgebouwd uit
twee massieven van gele en oranjebruine bakstenen met een bouwnaad, de diepte
werd niet bereikt op -50cm. Opvallend is dat de baksteenstructuren van de zuidbeuk,
zowel binnen als buiten de kerk, duidelijk opgebouwd werden uit gerecupereerd

137

Zie 7.2.

Opgraving STENE - Sint-Annakerk
Projectcode: 2018K56

110
Eindverslag

baksteenmateriaal. Tussen deze steunberen liep een O-W georiënteerde
natuurstenen fundering of versteviging tegen de zuidmuur van de kerk (S66, Figuur
92). Kleinere brokken veldstenen lagen in een losse zandmortel en aarde ingebed.
Mogelijk is deze fundering uit veldsteenbrokken ouder dan de minder diepgaande
bakstenen steunberen. De fundering had immers de 14e - 15e eeuwse begraving van
skelet S75 niet verstoord. Dit zou bovendien kunnen wijzen op een 14e - 15e eeuwse
bakstenenbouw van de huidige zuidbeuk reeds.
In WP8, de leidingssleuf aan de voorkant van de kerk, werden drie O-W georiënteerde
funderingen aangesneden. S79 bestond uit kleine ijzerzandstenen ingebed in
(zand)leem en was vermoedelijk 90cm breed. Daartegen lag een dun beige laagje
zandmortel met kalkstippen (S80). S81 en S82 waren tevens opgebouwd uit kleine
ijzerzandstenen, maar ook fragmenten baksteen in zandmortel en -leem (Figuur
94Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.-Figuur 95), respectievelijk nog voor 64 en
54cm bewaard. De structuren zijn ondiep, verstoord en hun functie en datering is nog
onduidelijk. Een mogelijkheid is dat het eerder restanten van grafkelders betreft,
afgebroken bij de aanleg van het voorpleintje.
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Figuur 90: WP7 met de vier bakstenen funderingen tegen de zuidmuur, oostzicht.

Figuur 91: WP7 met de vier bakstenen funderingen, westzicht.
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Figuur 92: Losse fundering of versteviging van veldstenen tegen zuidmuur kerk, S66.

Figuur 93: Detail op de bakstenen massieven S64-69 in de zuidsleuf, WP7.
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Figuur 94: De twee ondiepe funderingen S79 en S81 uit voornamelijk veldstenen in WP8 (rechts: beide in coupe).

Figuur 95: Verstoorde baksteenconstructie in WP8 (S82).

Opgraving STENE - Sint-Annakerk
Projectcode: 2018K56

114
Eindverslag

7.3.4. Tijdskader
De late 16e en de 17e eeuw worden gekenmerkt door meerdere godsdiensttroebelen.
In 1584 zouden de Geuzen het volledige hinterland van Oostende onder water hebben
gezet. Omwille van strategische redenen creëerden de bezetters een
overstromingsgebied waarbij de duinen aan de oostkant van de stad Oostende werden
doorstoken. Ook tijdens het Beleg van Oostende (1601-1604) bleef het achterland een
overstromingsgebied. Het driejarig beleg van Oostende door de troepen van Spinola
eindigde met de capitulatie van de stad aan de Aartshertogen op 20 september
1604.138 Stene en haar kerk waren zwaar getroffen, de heropbouw verliep eerder
langzaam. Meerdere kerkgronden hadden lange tijd onder water gestaan en dus niet
voor de nodige inkomsten gezorgd. Pas in 1624-1625 was de kerk eindelijk in staat de
nodige herstellingen aan de Sint-Annakerk uit te voeren en werd de huidige zuidbeuk
bijgebouwd. Op 9 augustus 1626 werd de driebeukige hallenkerk van Stene ingewijd
door de “deken der christenheyt van Ghistelle”.139
Vanaf de 17e eeuw zijn er meerdere historische bronnen voorhanden, zoals de
correspondentie tussen de pastoors met de bisschoppelijke administratie, dagboeken
met notulen van beleidsbeslissingen… Stene maakte deel uit van het bisdom Doornik
tot het midden van de 16e eeuw, daarna behoorde het tot het pas opgerichte bisdom
Brugge.140 Het Bisschoppelijk Archief te Brugge herbergt zo o.a. de Acta van de
bisschoppen die van belang kunnen zijn voor Stene. De meeste documenten met
betrekking tot de Sint-Annakerk dateren uit het begin van de 20e eeuw, maar ook een
Acta uit 1625 en uit 1675 zijn er bewaard. Ze omschrijven de nodige herstellingswerken
aan de kerk.141 Men dateert de bouw van de zuidbeuk in 1625, waaruit we zouden
kunnen concluderen dat de bakstenen structuren in WP1 in de zuidbeuk alle 17 e eeuws
zijn. Maar waarop deze datering is gebeurd, kon niet achterhaald worden tijdens dit
beperkt onderzoek. De Acta uit 1625 die bekeken werd, is een kort rapport van 26 april
1625 over de restauratiewerken waarin niets over de zuidbeuk staat vermeld. 142 De
baksteenformaten en een C14-datering op het vloerniveau in WP2 kan dit ook in vraag
stellen. Rekening houdend met hergebruik van bakstenen en een mogelijk oudhouteffect, kan er geen doorslaggevend bewijs gegeven worden voor een oudere
138

CALLAERT, DELEPIERE, HOOFT et al 2005, 679; Vandewalle 1975, 79, 91.
VANDEWALLE 1975, 80-1.
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datering van de bakstenen zuidbeuk. De vraag blijft dus of S16 (WP2), S41 (WP1) en
S34 (WP3) de getuigen vormen van een laat 14 e - 15e eeuwse kerkvloer of toch niet
eerder te linken zijn aan een vloerniveau uit 1625.
Op de voorgevel van de noordbeuk staat 1625, het jaar aldus waarin de kerk drastisch
gerestaureerd werd na de schade opgelopen tijdens het Beleg van Oostende. Dit ging
waarschijnlijk gepaard met een vloerverhoging, waarbij de twee 14 e eeuwse
grafstenen ter kostenbesparing in het nieuw vloerniveau werden ingewerkt. De
bakstenen steunberen in de buitensleuf WP7 dateren vermoedelijk ook van tijdens de
(her)opbouw van de zuidbeuk in 1625.

Figuur 96: Het jaartal 1625 op de voorgevel van de noordbeuk (mislezen als 1675 door R. de Beaucourt de
Noortvelde, 1908).
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7.4. 18e eeuw en later
Het eerste archeologisch niveau in WP2, 3 en 4 bevond zich onmiddellijk onder de
zandige stabilisé van de huidige marmeren vloer, namelijk een vloer uit grijze
natuursteentegels in kalkmortel (Figuur 98Figuur 101). In WP2 hadden alle tegels
dezelfde afmetingen (28x28x4cm), terwijl in WP3 kleinere (25x25x4cm) en grotere
(33x33x4cm) formaten voorkwamen. In WP3 was eveneens een massieve blok
Doornikse kalksteen in de vloer ingewerkt, vermoedelijk een grafsteen (S37) die voor
80 op 50cm binnen de werkput lag. Om deze 16cm dikke grafsteen te vrijwaren, werd
WP3 iets meer naar het westen verlegd. Zo kon nog een bijkomend stuk van de
natuurstenen vloer worden blootgelegd (S22). In WP4 werd onmiddellijk gestoten op
twee 14e eeuwse grafstenen, het vloerniveau uit natuursteentegels was hier niet
bewaard. Bij uitbreiding van de werkput echter werd aan de noordzijde boven de
grafsteen van de ridder alsnog een vloer van natuursteentegels (33x33x4cm)
aangetroffen. In de ZO-hoek van WP4 werd de aanzet van een 18cm dikke grafsteen
(S30) opgemerkt, dat ook tot het niveau van de natuursteentegelvloer kan gerekend
worden. In de oostelijke hoek van de zuidbeuk, waar WP1 ligt, heeft vermoedelijk nooit
een dergelijke natuurstenen tegelvloer gelegen. De bakstenen muren en vloeren uit
WP1 lijken eerder onderdeel te zijn van een aparte ruimte binnen de kerk.
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Figuur 97: 18de eeuw en later.

Figuur 98: Het eerste vloerniveau S9 in WP2, zuidbeuk.
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De tegelvloer in blauwe hardsteen in WP2, 3 en 4 had een TAW-hoogte van
respectievelijk +4,80m, +4,56m en +4,76m. De extra vloertegels vrij gelegd in WP3 na
uitbreiding hadden een TAW-hoogte van +4,72m, wat een niveauverschil van 16cm is
met het centrale gedeelte in WP3. Het lager gelegen (verzakt?) vloergedeelte in WP3
werd daarom misschien opgevangen door de twee (rijen) ‘stapstenen’? Op de vloer
lagen immers twee langwerpige natuursteentegels (50x25x4cm). In hun verlengde
lijken ze verder door te lopen in het noordprofiel waardoor ze twee parallelle rijen
vormden op stapafstand. Toch is het niet volledig duidelijk of deze langwerpige
natuurstenen op hun originele plaats lagen, ze waren immers niet gefixeerd met
mortel.

Figuur 99: Natuurstenen tegelvloer S12 in WP3 met twee bovenliggende langwerpige tegels.
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Figuur 100: De kleine westelijke uitbreiding van WP3 met nog enkele bewaarde natuurstenen tegels S22.

Figuur 101: Nog deels bewaarde vloer S21 uit natuurstenen tegels boven de grafsteen van de ridder, WP4.

In WP2 bevond zich onder deze tegelvloer nog één ouder vloerniveau, de mortellaag
S16. Als we de aanbouw van de zuidbeuk plaatsen in 1625, dan zal vermoedelijk de
sobere natuurstenen kerkvloer het decor van de 18 e eeuwse kerkganger zijn. Wanneer
de vloer precies werd aangelegd en afgebroken is niet geweten. In de kerkregisters uit
1763 wordt de bouwvallige staat van de Sint-Annakerk beschreven. Herstellingen
waren mogelijk dankzij de fondsen van de verdwenen parochie Sint-Catharina.
Hiermee werd o.a. een groot deel van het Sint-Annakoor en Sint-Willebrorduskoor
vernieuwd. In 1777 kwam er een nieuw marmeren vloer in het koor.143 Werd de
volledige kerkvloer vernieuwd of bestond de rest van de kerkvloer nog uit deze
blauwgrijze natuursteentegels? Bij het vernieuwen van de kerkvloer werden de
natuursteentegels grotendeels verwijderd, enkel aan de randen van de buitenste
143
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kerkmuren bleven ze in situ deels liggen. Er werd geen werkput in het midden van de
kerk gegraven, dus we weten niet of dit vloerniveau nog elders bewaard is gebleven,
maar vermoedelijk werd na het recuperen van de meeste natuursteentegels de nieuwe
kerkvloer opgehoogd. In het verleden werden kerkvloeren regelmatig verhoogd onder
meer om vochtigheid tegen te gaan. Boven de natuursteentegels was een zandige
stabilsélaag aangelegd waarop de huidige wit-zwart marmeren vloer ligt. De
middenbeuk heeft een ander geometrisch wit-zwart patroon dan de zijbeuken en in het
koor bevindt zich een simpel trompe-l’oeil motief.

Figuur 102: Foto van ongekende datum van de middenbeuk met een wit-zwart marmeren vloer in diagonaal
verband (bron: www.beeldbankkusterfgoed.be).
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Figuur 103: De kerkvloer in de zuidbeuk met een reeds ingewerkt verwarmingsraster.

In WP6, de noordelijke bergruimte in het later bijgebouwde westportaal, lag onder de
huidige marmeren vloer een zandmortellaag met kalk- en baksteenbrokjes (Figuur
105). Hierop lagen nog enkele eerder losse bakstenen, misschien restanten van
afgebroken grafkelders of een bakstenen vloer? De TAW-hoogte van de mortellaag is
+4,67m, wat zou overeen komen met het natuursteenvloerniveau in de kerk. Als deze
mortellaag de restant is van de eerste vloer in het westportaal, was de
natuurstenenvloer binnen de kerk nog na 1846 in gebruik waarschijnlijk. De
natuursteentegels werden nadien hergebruikt in het westportaal, zo bestond de vloer
in het zuidelijk lokaaltje uit nog dergelijke natuursteentegels. Ook aan de rand van de
noordelijke bergruimte is nog een rij van dezelfde tegels te herkennen. Op Figuur 104
is te zien hoe binnen de bergruimte de grafsteen van de vrouw met twee kinderen werd
ingewerkt waar drie verschillende vloeren samenkomen, twee marmeren patronen met
tegen de kerkmuur nog één rij oude natuursteentegels.
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Figuur 104: Grafsteen S11 werd ingewerkt in de huidige vloer van de noordelijke bergruimte in het westportaal.
Twee verschillende marmeren patronen komen samen met nog één rij oude natuursteentegels tegen de
kerkmuur.

Figuur 105: Zandmortellaag in WP6, westportaal.
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8. BESCHRIJVING VAN SPOREN: DE VONDSTEN
8.1. Begravingen
8.1.1. Grafstenen
Meerdere grafstenen werden aangesneden in de werkputten van de noordbeuk, geen
enkele in de zuidbeuk. De mogelijke grafstenen S30 en S37, respectievelijk uit WP4
en 3, maakten deel uit van het eerste natuurstenen vloerniveau. Deze vermoedelijke
18e eeuwse vloer bestond uit natuurstenen tegels in verschillende formaten. In WP3
werd bij het verwijderen van de natuursteentegels (S12) duidelijk dat er een massief
blok uit Doornikse kalksteen aan de rand zat, nog ongeveer 50 op 80cm uitstekend en
wel 17cm dik (S37). Er werd besloten om WP3 uit te breiden naar het westen toe,
waarbij nog een deel van de natuurstenen vloer (S22) kon worden blootgelegd. In WP4
werd de werkput uitgebreid naar het zuiden toe omwille van de twee 14e eeuwse
grafstenen (S10 en 11), daarbij kwam in de zuidoostelijke hoek nog een deel van een
hoger gelegen massieve Doornikse kalkstenen blok tevoorschijn (S30). Deze vormde
geen belemmering voor de verdere aanleg van de werkput, ze steekt amper 30 op
90cm uit in het vlak en is zo’n 18cm dik. Deze blok was hoogstwaarschijnlijk een
onderdeel van de natuurstenen vloer S21 in WP4. De TAW-hoogtes van S30 en S37
bedragen respectievelijk +4,78m en +4,66m. Ondanks dat er op beide fragmenten
geen versiering of belettering kon vastgesteld worden en er geen onderliggende
grafkelder aanwezig was, betreft het hier hoogstwaarschijnlijk toch grafstenen. De
grafstenen werden vermoedelijk verplaatst bij de aanleg van de nieuwe
natuurstenenkerkvloer en als ‘vloervulling’ gebruikt. Een andere mogelijkheid is een
soort fundering, hoewel dit eerder twijfelachtig lijkt.
Ook in de tussensleuf WP5, werd op een dieper niveau (TAW +4,51m) gestoten op
een natuursteenblok. Het fragment Doornikse kalksteen steekt nog voor geen 10cm
uit in het vlak, is 98cm lang en lijkt eerder grillig van vorm, vermoedelijk het gevolg van
een sterke verwering. De tussensleuf werd op 30cm diepte uitgegraven, de dikte van
deze natuurstenen plaat kon dus niet vastgesteld worden. Waarschijnlijk betreft het
hier eveneens de aanzet van een grafzerk (Figuur 108).
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Figuur 106: WP3 werd uitgebreid omwille van grafsteen S37, ingewerkt in de natuurstenenvloer S12/22.

Figuur 107: Grafsteen S30 als onderdeel van natuurstenen vloer S21, WP4.

Figuur 108: Begin van een vermoedelijke natuurstenen grafsteen S61 in tussensleuf WP5.
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Bij het verdiepen in WP4 werd onmiddellijk op twee massieve grafstenen gestoten, op
een TAW-hoogte van +4,63m. Om het belang in te schatten van deze iconografische
grafstenen werd grafsteenspecialist Ronald Van Belle betrokken bij de verdere
beslissingen en het latere onderzoek. De twee grafstenen vormen immers een unieke
vondst en zijn van groot (kunst)historisch belang waardoor na enig overleg werd
besloten om beide volledig vrij te leggen.
Bij uitbreiding naar het noorden toe werd alsnog een deel van de bovenliggende 18 e
eeuwse natuurstenen tegelvloer opgegraven (Figuur 107). De meest noordelijke
grafsteen behoorde toe aan een ridder en is beduidend groter en beter bewaard dan
de naastliggende grafsteen gewijd aan een vrouw met haar 2 kinderen, een jongen en
een meisje. De grafsteen van de ridder (S10) heeft als afmetingen 290x141x15cm, de
grafsteen van de vrouw (S11) meet 220x109x15cm. De betere bewaring van de
grafsteen van de ridder is waarschijnlijk te danken aan zijn ligging tegen de noordelijke
kerkmuur. De grafsteen van de vrouw, die meer centraal in de noordbeuk lag, kende
vermoedelijk een drukkere passage van kerkbezoekers, wat leidde tot een sterkere
verwering van de grafsteen. De linkerhoek onderaan was afgebroken en kende in
tegenstelling tot de rest van de grafsteen een goede bewaring van zijn versiering.
Waarschijnlijk was deze hoek reeds afgebroken tijdens gebruik als kerkvloer en
vermeden mensen deze verzakking waardoor dit deel minder snel verweerde. De
typische afbeelding van een hond gelegen aan de voeten van de vrouw is nog mooi
herkenbaar. In de 13e - 14e eeuw was dit symbool voor ‘het trappen op het kwaad’, pas
later zou de hond op een grafsteen eerder symbool staan voor trouw en moed.
Ondanks de sterke verwering van de tekstband, kon in de linkerbovenhoek het jaar
van overlijden gelezen worden: 1318. Het jaartal op de grafsteen van de ridder kon
niet volledig gelezen worden, maar hij zou overleden zijn tussen 1320 of 1330.144
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Figuur 109: De drie grafstenen in WP4, waarbij de grafsteen van de ridder (S10) nog niet volledig was
blootgelegd.

Om alsnog de verwarmingsinstallatie te kunnen installeren werd besloten de ‘kleinste’
grafsteen S11 integraal te lichten. De grafsteen van de vrouw is immers minder
massief en meer verweerd, terwijl de grotere grafsteen van de ridder een min of meer
goede bewaring kent van versiering en in situ zal behouden worden. De grafsteen zal
bovendien gerestaureerd worden en zichtbaar blijven voor de bezoekers van de SintAnnakerk. De grafsteen van de vrouw werd in de huidige vloer van de bergruimte
geplaatst, in het westportaal (Figuur 104). Bij het verwijderen van grafsteen S11 werd
duidelijk dat de grafstenen niet op hun originele plaats lagen. Beide grafstenen waren
W-O georiënteerd, maar er werden geen bijhorende grafkelders aangetroffen. De
onderliggende constructies uit baksteen en natuursteen waren eerder slordig en
ondersteunden de grafstenen niet volledig. Vermoedelijk waren ze ooit onderdeel van
grafkelders, maar zouden hier eerder hergebruikt zijn ter stabilisatie en fundering van
de grafstenen toen ze herplaatst werden in de kerkvloer.145 Bovendien werd in de
donker grijsbruine laag (S51) onder grafsteen S11 een fragment faience en stukje
blauw glas aangetroffen, beide eerder te dateren in de 17 e eeuw. De twee grafzerken
waren aldus met zekerheid verplaatst en zullen oorspronkelijk op een meer voorname

145

Zie hoofdstuk 8.1.3. Grafkelders.
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plaats zoals in het koor hebben gelegen. Vermoedelijk werden ze tijdens
werkzaamheden in de 17e eeuw vanuit het koor verwijderd en gebruikt als
vloerbedekking in de noordelijke zijbeuk ter kostenbesparing. In 1624-5 was de kerk
in staat herstellingen en verbouwingen uit te voeren en werd de huidige zuidbeuk
bijgebouwd.146 Mogelijks werd het vloerniveau in deze periode ook verhoogd omwille
van wateroverlast. Bij het verhogen van de kerkvloer en hernieuwen van de kerk
werden deze grafstenen misschien verlegd. De problematiek rond deze grafstenen
werd ook reeds aangehaald in hoofdstukken 7.2.2. en 7.3.2.: de middenbeuk met koor
zou immers pas in het midden van de 14e eeuw bijgebouwd worden volgens Robrecht
de Beaucourt de Noortvelde, dus na de sterfdatum van de ridder en (zijn) vrouw. Lagen
ze oorspronkelijk toch in de noordbeuk, het veronderstelde oudste gedeelte, of is de
vooropgestelde bouwgeschiedenis van de Sint-Annakerk misleidend? Een bijkomend
dilemma is de datering van de veldsteenmuur uit WP1: 1290-1440 na Chr. Het is
bijgevolg mogelijk dat de grafstenen oorspronkelijk tot de veldstenenfase van de SintAnnakerk behoorden, die enkel met zekerheid kon vastgesteld worden in de zuidbeuk.
Opvallend is dat bij het volledig blootleggen van de grafsteen van de ridder en het
verwijderen van de huidige vloer tot tegen de kerkmuur, er de aanzet komt van wat lijkt
een nieuwe grafsteen. Een massieve blok Doornikse kalksteen, mogelijk een grafplaat,
werd misschien ingewerkt als fundering van de noordelijke kerkmuur?

Figuur 110: Detail op de baksteen- en natuursteenconstructie onder grafsteen S10 en deels S11, WP4.
146
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Figuur 111: De volledige grafsteen S10 (290x141x15cm) met ten noorden het begin van een ander grafsteen?

Figuur 112: Detail onderzijde van S10, WP4.
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Figuur 113: Detail midden van grafsteen S10, WP4.

Figuur 114: Grafsteen S11 (220x109x15cm) met de drie uitsparingen voor inlegwerk met marmer, WP4.
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Figuur 115: Detail op de liggende hond aan de voeten van de vrouw en de hoofduitsparing tweede kind, S11.

Figuur 116: Werkmannen van Monument voorzichtig aan het werk om grafsteen S11 te lichten.
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Figuur 117: Grafsteenspecialist Ronald Van Belle bezig met een wrijfprent van de reeds uitgelichte grafsteen S11.

Grafsteenspecialist Ronald Van Belle maakte van beide grafstenen een wrijfafdruk en
zal deze verder onderzoeken (Figuur 118). Zijn verdere waarnemingen bevinden zich
in onderstaand grijs kader.
Grafzerk van een onbekende ridder (S10)147
Naam: ridder ‘…TEN/NE’
Datum: ca. 1320-1330
Afmetingen: 290x141x15 cm
Materiaal: Doornikse kalksteen, deels verweerd. Sporen van beloping in het verleden.
Grafschrift: De tekst werd gegraveerd in uncialen op een smalle tekstband, doorlopend
startend van linksboven. De aanvang is niet bewaard, maar is vermoedelijk de klassieke
bewoording: ‘[HIER . LEGHET … X… . VAN . ..Y… SHER . SONE . VAN . …] - enkel de
letter ‘O’ bleef bewaard. Daarna volgt: ...TEN/NE . DIE . STAERF . IN . HO[Y] . MAENT .
VVP . SINT . …./ INT . JAER . O[NS] . HEREN . [ALS . M]EN . SCREEF . M . C[C]C . XX…..
. B… - B misschien voor ‘BID . VOOR . DE . ZIELE’.
Beschrijving:
De grafzerk beeldt een rechtstaande ridder af met de handen gevouwen. Hij draagt een
maliënkolder bestaande uit een maliënbroek en -hemd, waarvan het kapje over het hoofd is
getrokken. Hierboven draagt hij een lang ‘sorcoot’ met om zijn lenden een riem. Zijn hoofd
147
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en handen liggen dieper en waren aldus eertijds belegd met wit marmer. Deels over de borst
is zijn schild afgebeeld met zijn wapen. Het wapenschild is deels beschadigd, maar kan
heraldisch beschreven worden als ‘een keper vergezeld van drie burchten’. Zijn zwaard
steekt van onder het schild uit. Hij staat recht onder een portaal en rust met zijn voeten op
een hond. Dit ‘vertrappen van een hond’ symboliseerde tijdens de 13e en het begin van de
14e eeuw de overwinning op de zonde en de verwerping van verleiding.
Het portaal bestaat uit een gotische boog en een baldakijn met aan beide zijden
rechtstanden met maaswerk. Dit kerkelijk ogend gebouw symboliseert het hemels
Jeruzalem. De gotische boog is getopt met een klaverkruis waarvan het topblad bewaard
bleef. Het baldakijn is aan de bovenkant voorzien van een borstwering met drie bladeren en
met een kleine steunbeer aan elke zijde. Het middengedeelte van het baldakijn vertoont een
weinig diepe uitholling waarvan de contouren wijzen op een beeltenis van de typologie van
Abraham met de ziel van de afgestorvene op zijn schoot. Dit inlegwerk was gegraveerd op
koper en vermoedelijk vastgemaakt met pek aangezien geen bevestigingsgat met klinknagel
werd aangetroffen. Er zijn gekende voorbeelden van dergelijke op koper gegraveerde
inlegstukken met Abrahammotief bewaard.148
Datering:
De sterfdatum (M . C[C]C . XX…..) is niet volledig leesbaar, de laatste eenheden zijn
beschadigd. De ridder overleed aldus tussen 1320-1330.
Wapenschild:
Het wapenschild ‘een keper vergezeld van drie kastelen’ leidde vooreerst naar de gekende
Brugse familie Metten Eye (Metteneye). Hun wapenschild droeg ‘van keel een keper van
zilver, vergezeld van drie kastelen/torens van goud’.149 Deze familie werd nog nooit grondig
bestudeerd, maar gaat terug tot 1233: een familielid werd vergoed voor zijn diensten naar
aanleiding van de Gulden Sporenslag. De familie Metteneye behoorde vanaf de 14 e eeuw
tot de Brugse elite en speelde er een belangrijke politieke en economische rol. Verder
onderzoek naar een eventuele band tussen deze Brugse familie en Stene leverde echter
geen resultaat.
Herkomst familie?:
In een latere fase werd de volledige grafsteen vrij gelegd, waardoor het deel van de
tekstband met de naam van de overledene zichtbaar werd. De naam was echter beschadigd:
de letter voor ‘TEN/NE’ is amper leesbaar, maar lijkt een ‘S’ te zijn. Misschien moet de
familienaam als ‘van den Stenne’ gelezen worden ter variant voor ‘van den
Steen(e)/d’Estenes’. Tot heden veronderstelde men dat er te Stene geen eigen heerlijkheid
148
149
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zou hebben bestaan. Als deze grafsteen van een ridder is met de naam ‘van den Stenne’
bewijst dit eerder het tegendeel, maar het blijft een hypothese. Zijn familie of herkomst werd
(nog) niet achterhaald. De Beaucourt de Noortvelde vermeldt een edele familie van den
Steene uit Brugge met als wapenschild ‘in zilver een zwarte keper met drie rode torens’. Hij
geeft echter geen datum, noch bronvermelding. In de oudste rekeningen van Brugge (eind
1200 - begin 1300) wordt een aantal keren gewag gemaakt van burgers met de naam ‘van
den Stene’, echter zonder verdere verwijzing of titulatuur dat ze van adel zijn of een band
hebben met Stene.150 Eind 14e eeuw verdwijnt de naam echter in de Brugse documenten.
Een interessant figuur is Nikolaas van der Steen/de Steene, proost van de O.-L.-Vrouwkerk
te Brugge van 1312 tot 1339. Zijn onverstoorde grafkelder werd in het hoogkoor van deze
kerk ontdekt in 1979 bij voorbereidende werkzaamheden naar aanleiding van de
terugplaatsing van de praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute naar het
hoogkoor. Onder de resten van zijn schedel lag een loden identificatieplaat. Hij werd
waarschijnlijk rond 1270 geboren en overleed op 9 januari 1339. Er zijn echter geen
gegevens bekend over zijn geboorteplaats, noch zijn familie. Hij wordt vernoemd als ‘maistre
Nichole destenes, fesissien’. ‘Fesissien’/’phisicien’ was een meer gevorderde opleiding in
de geneeskunde dan ‘medicus’, wat erop wees dat Nikolaas academisch geschoold was,
als magister werd aangesproken en behoorde tot de geestelijkheid. Nikolaas van den Steen
had zich eveneens kunnen opwerken tot lijfarts en raadsheer van de toenmalige graven van
Vlaanderen, nl. Gwijde van Dampierre, Robrecht van Bethune en Lodewijk II van Nevers.
Een zegel aan een oorkonde, bewaard te Parijs, vertoont zijn wapen met de afbeelding van
de Maagd met Christuskind, omgeven door twee schildjes met ‘een keper vergezeld van
drie kastelen’. Deze oorkonde van 12 juni 1320 regelt de grondverdeling door graaf Robrecht
van Bethune tussen zijn twee zonen.151 Een oorkonde uit 1309 behelst een procuratie van
dezelfde Nikolaas, betiteld als doctor. Zijn tegenzegel heeft de gelijke voorstelling: een
vierpas met eveneens ‘een keper vergezeld van drie kastelen’.152 Er zijn niet veel gegevens
over zijn bezit gekend, maar hij zou een stuk land hebben bezit in het s’Heer
Woutermansambacht, in de parochie Sint-Catharina.153 Deze parochie, gelegen naast
Stene, werd in het begin van de 17e eeuw opgeheven. Of er enige (familiale) link is tussen
de ridder ‘.TEN/NE’ en deze Nikolaas blijft twijfelachtig. Op zijn loden grafplaat staat eigenlijk
‘NICOLAVS.DE.PETRA’, maar in de kerkarchieven komt hij weldegelijk voor onder de
Nederlandse benaming Nikolaas de Steene.154
Grafzerk van een onbekende vrouw met twee kinderen (S11)155
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Naam: Onbekende vrouw en 2 kinderen, waarschijnlijk de echtgenote van de ridder.
Datum: 1318
Afmetingen: 220x109x15cm
Materiaal: Doornikse kalksteen in sterk verweerde toestand, sterk belopen in het verleden.
Grafschrift: Het grafschrift is buiten de datum slechts voor een klein gedeelte leesbaar. In
uncialen op een smalle tekstband volgt ‘‘HIER LEGT I…E…A…ER
….M.CCC./XVIII…/…/… BID.VOOR.DE.ZIELE”
Beschrijving:
Zwaar beschadigde voorstelling van een vrouw, rechtstaand met de handen gevouwen. Zij
draagt een lang ‘sorcoot’ en een vrij platte muts, vermoedelijk met een kleine sluier. Haar
gezicht en haar handen waren eertijds belegd met wit marmer. Aan haar linkerzijde zijn twee
nissen met boven de restanten van de afbeelding van een jongetje en daaronder een meisje.
Hun hoofden en handen waren eveneens voorzien van inlegwerk uit wit marmer. De figuren
staan onder een eenvoudig portaal, grotendeels volledig uitgewist. De vrouw rust met haar
voeten op een hond (‘het trappen op het kwaad’).
Commentaar:
Men kan eventueel veronderstellen dat deze vrouw, en het jongetje en meisje, de
echtgenote en de kinderen waren van de ridder. Haar grafsteen vertoont dezelfde smalle
tekstband met gelijke uncialen, doorlopend zonder de symbolen van de evangelisten op de
hoeken.
Conclusies156
Productie-atelier:
Beide grafzerken kunnen stilistisch grotendeels vergeleken worden met de nu verdwenen
grafsteen van Boudewijn van Heile, opgegraven in 1963 te Hannekenswerve (Zeeland) en
daterend uit 1320. Ze vertoont een identiek smalle tekstband met gelijke uncialen,
doorlopend en zonder symbolen van de evangelisten op de hoeken. De rechtstanden zijn
van hetzelfde type en de ridder te Hannekenswerve draagt ook een broek van maliën en
een sorcoot met een schuin geplaatst schild. Gezien de stijl en techniek komen beide
grafstenen waarschijnlijk uit eenzelfde productie-atelier. Alhoewel beïnvloed door Doornikse
modellen lijkt het erop te wijzen dat de grafzerken eerder Brugse producties zien.
Een ridderlijk geslacht?:
De ridder met het wapenschild ‘een keper vergezeld van drie burchten’ blijft alsnog anoniem,
maar droeg mogelijks de naam ‘van den Stenne’. Dit zou kunnen wijzen op de aanwezigheid
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van een eigen heerlijkheid te Stene, maar blijft weinig waarschijnlijk. Samen met zijn
vermoedelijke vrouw en kinderen, kreeg hij een mooi uitgewerkte grafsteen binnen de SintAnnakerk, wat duidt op zijn belang voor Stene en zijn kerk. In 1313 is de kerk geen bezit
meer van de Tempeliers en volgt er een leemte in de geschiedenis van de kerk. We weten
dat vanaf 1435 de familie van Kleef de beschermheren werden van Stene.157 Mogelijks
speelde de ridder een belangrijke rol als beschermheer van Stene. Het is eigenaardig dat
tot nu geen document is aangetroffen met de vermelding van een ridder ‘van den Stenne’ te
Stene. De ridder stierf tussen 1320 en 1330, de grafsteen van zijn vrouw en 2 kinderen
dateert uit 1318. Door het verliezen van zijn vrouw en kinderen stierf mogelijks zijn geslacht
uit, waardoor geen verdere sporen van deze familie bewaard zijn?
Over de feodaliteit in de kuststreek is nog weinig geweten, er zijn echter geen elementen
voorhanden die zouden wijzen op een heerlijkheid te Stene in de vroege 14 e eeuw. De
feodale ontwikkeling is er beperkt gebleven doordat de Graven van Vlaanderen ze
blokkeerden. Enkele ministeriales namen ook de rol van milites op, steeds verbonden aan
de oude domeinen. Er waren milites (met een hof en een kerk) te Snaaskerke,
Arleboudskapelle, Westende en Mariakerke, niet te Stene. Hier domineerde het vrijland en
de vrije boeren. In de 14e en 15e eeuw zullen patriciërs landbezit verwerven in het Brugse
Vrije. Ook enkele vrijboeren kunnen zich opwerken en net als de patriciërs investeren in
kerkgebouwen. De grafzerken van Stene zijn volgens Dries Tys niet onmiddellijk een
argument voor een eigen heerlijkheid, maar tonen eerder de complexiteit en de rijkdom van
de polderboeren. De ridder stelt aldus vermoedelijk een patriciër voor of een vrijboer die zich
een adellijke status aanmat.
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Figuur 118: Wrijfprent van de ridder (S10, links) en zijn vermoedelijke vrouw met 2 kinderen (S11, rechts) op
gelijke schaal (bron: Ronald Van Belle, KIK).
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8.1.2. Een grafsteenfragment
In WP4 werd in de opvullingslaag S51 onder grafsteen S11 nog een fragment van een
versierde grafsteen in Doornikse kalksteen aangetroffen, vermoedelijk uit de eerste
helft van de 14e eeuw. Deze bevond zich op een diepte van ca. -64cm. In een smalle
tekstband staat nog een leesbare tekst in uncialen: ‘…JACOBS.SONE…’. Ongetwijfeld
was er op de grafsteen ook een mansfiguur afgebeeld aangezien een reeks
graveringen lijken te wijzen op de aanzet van leeuwenmanen. Deze dienden als
voetsteun van de dode.158 Het lijkt erop dat er nog dergelijke grote mooi versierde
grafstenen als S10 en S11 aanwezig waren in de kerk. Vermoedelijk werden ze tevens
verplaatst of afgebroken tijdens verbouwingen in de 17e eeuw, mogelijks in 1624-5 of
later.

Figuur 119: Fragment van een versierde grafsteen van een onbekende ‘Jacobs zone’, WP4.

8.1.3. Grafkelders
▪

Binnen de kerk

Na het integraal lichten van grafsteen S11, kon in WP4 verder verdiept worden. Een
soort rechthoekige structuur werd blootgelegd, opgebouwd uit kleine gele bakstenen
(20x9x5cm), veldstenen en grote vierkante natuurstenen. In het oosten is deze
constructie doorbroken, ook de zuidwand is danig verstoord (S50, Figuur 120). Aan de
zuidkant ten oosten van S50 ligt een aangrenzend bakstenenmuurtje die niet
verbonden lijkt en ook qua opbouw verschilt. S49 werd opgebouwd uit verschillende
soorten grotere bakstenen (26x13x5,5cm). Aan de noordkant bevindt zich nog 1
158
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baksteen, waardoor ook deze structuur doorbroken lijkt in het oosten. S49 en S50
waren opgebouwd met een lichtgrijze zachte zandmortel. Het doel van deze
constructie is eerder twijfelachtig. De bovenliggende grafstenen S10 en S11 waren
verplaatst vanuit vermoedelijk het koor en mogelijks vormde deze structuur een
ondersteuning tegen verzakking voor deze zwaargewichten. Een tegenkanting is dat
de grafstenen amper of niet op deze muren van baksteen en natuursteen lijken te
steunen. Er is ook niet onmiddellijk een verband tussen S49 en S50. Een andere
mogelijkheid is bijgevolg dat structuur S50 een restant is van een grafkelder en ook
S49 een overblijfsel vormt van een naastliggende grafkelder. Tot op de
verstoringsdiepte van -90cm werd geen skelet binnen de structuur aangetroffen. Uit
welke periode ze dateren, is moeilijk te bepalen. Ze werden waarschijnlijk verstoord in
de 17e eeuw.

Figuur 120: S49 en S50, een rechthoekige structuur uit baksteen en natuursteen, WP4.

Figuur 121: Detail van de noordwand van S50: gele bakstenen en grote blokken natuurstenen, WP4.
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De bergruimte in het westportaal (WP6) leverde in het tweede vlak een W-O
georiënteerde grafkelder op. Ze was opgebouwd uit roodoranje bakstenen
(22x12x4,5cm) in een blauwgrijze zandmortel met kalkstippen (S53, Figuur 122). De
binnenzijde had een breedte van 79cm en de wanden waren met een witte
kalkmortellaag bedekt. Beschildering of enige kleur werd niet waargenomen op deze
bepleistering. De grafkelder moest deels worden uitgegraven, maar het skelet bevond
zich vermoedelijk dieper dan de verstoringsdiepte en werd niet aangesneden. Ze was
nog tot een lengte van 1,75m bewaard, maar werd deels afgebroken bij de bouw van
het westportaal in 1846. Deze 16e-18e eeuwse grafkelder lag oorspronkelijk dus buiten
de kerk.

Figuur 122: Bakstenen grafkelder S53, WP6.
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Figuur 123: Detail op de binnenbepleistering van S53, WP6.

▪

Buiten de kerk

Net buiten de kerk in de westelijke sleuf aan de voorkant van de kerk (WP8), werden
de mogelijke restanten van 4 à 5 naast elkaar gelegen grafkelders gevonden. Ook
deze werden verstoord bij de aanbouw van het westportaal in 1846. S83 (vooraan op
Figuur 124, links) was opgebouwd uit rode baksteen (22x11x6cm) met een zone van
kleine veldstenen ervoor liggend. Mogelijks was er een paadje van veldstenen
aanwezig op het oude kerkhof. De andere structuren waren tevens opgebouwd uit rode
of geel-roze bakstenen in een harde zandmortel. Op basis van het hergebruik van
natuursteen en baksteen en de soort mortel, dateren deze grafkelders vermoedelijk uit
de 17e - begin 19e eeuw.

Opgraving STENE - Sint-Annakerk
Projectcode: 2018K56

141
Eindverslag

Figuur 124: De aanzet van vermoedelijk meerdere grafkelders met een paadje uit veldstenen (N-pijl verkeerd).
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8.1.4. Begravingen - menselijke resten159
Binnen de kerk werden twee begravingen aangesneden, een derde individu bevond
zich grotendeels nog in de werkputwand. De buitensleuf voor de leidingen aan de
zuidkant van de kerk brachten drie goed bewaarde skeletten aan het licht binnen de
verstoringdiepte van -50cm (WP7). Alle individuen waren begraven in een west-oost
oriëntatie, een christelijke traditie waarbij het hoofd in het westen ligt en de voeten in
het oosten. Door de beperkte afmetingen van de werkputten echter konden de
skeletten slechts deels blootgelegd worden, met uitzondering van één volledig
opgegraven skelet in WP7. We kunnen ook vaststellen dat er heel weinig los menselijk
bot werd aangetroffen, slechts sporadisch enkele kleine fragmentjes. Vijf skeletten
werden door de fysisch antropologe April Pijpelink onderzocht op geslacht, leeftijd bij
overlijden, lichaamslengte en ziekteverschijnselen. Dit uitgebreide inhumatieonderzoek per skelet geeft een identiteit aan deze individuen, het rapport is
opgenomen in de bijlagen.
▪

Binnen de kerk

In de zuidbeuk was de natuurstenen muur in WP2 deels afgebroken voor een
kistbegraving (S23, Figuur 125-Figuur 126). Enkel de benen en deels de handen van
het skelet konden worden vrij gelegd. Bij een latere uitbreiding van de werkput door de
werkmannen konden de armen, het bekken en deel van het middenrif nog worden
ingezameld. Deze volwassen man was ten minste 40 jaar oud en had sporen van
artrose in de wervelkolom in de vorm van extra botvorming langs de rand van de
wervellichamen.
In WP3, de westelijke put in de noordbeuk, werd bij het verdiepen een bovenarm en
schouderblad geraakt. Meer kon van dit individu niet blootgelegd of ingezameld
worden, maar zijn schedel en bekken zijn nog zichtbaar in het zuidprofiel (S47, Figuur
128). Zijn linkerhelft werd vermoedelijk deels verstoord door een onderliggende
kistbegraving, aangetroffen op -90cm. Van dit skelet lag enkel het bovenlichaam tot
aan het bekken binnen de werkput, het onderlichaam bevindt zich nog in de oostwand
(S45, Figuur 127). Het betreft een volwassen man van tussen de 55 en 62 jaar met
een lichaamslengte van 179,8 ± 4,05cm. Ook bij deze man zijn er sporen van artrose
langs de wervelkolom aangetroffen. Gezien de oudere leeftijd van beide mannen is de
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artrose vermoedelijk gerelateerd aan hun leeftijd en niet door specifieke overbelasting
van de rug.
Met betrekking tot het begrafenisritueel werd reeds vermeld dat de begravingen de
christelijke traditie van west-oost oriëntatie kenden. De armen lagen bij S23 op het
bekken, voor S45 vermoedelijk uitgestrekt langs het bekken. Enkele kistnagels duiden
op een houten kist, het hout van de kist was bij beide niet bewaard en de kistvorm kon
niet afgeleid worden. Skelet S23 in WP2 was hoogstwaarschijnlijk niet in een lijkwade
gewikkeld, voor skelet S45 in WP3 is dit onduidelijk. De bovenliggende mortellagen
waren in beide werkputten doorbroken, de begravingen behoorden dus waarschijnlijk
tot het jongere natuurstenenvloerniveau uit de 18e eeuw.

Figuur 125: Het onderlichaam van skelet S23 in WP2, zuidbeuk.
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Figuur 126: Een deel van de natuurstenen muur is duidelijk afgebroken voor kistbegraving S23, WP2.

Figuur 127: Het bovenlichaam van skelet S45 in WP3, noordbeuk.
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Figuur 128: Skelet S45 en de hoger gelegen begraving S47, schedel zichtbaar in zuidwand WP3.

▪

Buiten de kerk

In de buitensleuf aan de zuidkant van de kerk (WP7) konden drie individuen
opgegraven worden, waarvan één individu volledig binnen de sleuf lag. De overige
twee skeletten lagen met hun onderlichaam nog in de oostwand van de sleuf. Ondanks
verschillende aanpassingen aan het kerkhof en nieuwe begravingen doorheen de tijd,
waren de skeletten niet verstoord. Vermoedelijk liep er vanaf de bouw van de zuidbeuk
een paadje langs de zuidkant van de kerk waardoor ze gevrijwaard bleven van latere
verstoringen of begravingen. Tevens zorgde de nattere ondergrond voor een betere
bewaring van het bot dan de droge ophogingslagen binnen de kerk.
Het volledig opgegraven skelet betreft een kind tussen de 14 en 18 jaar (S75, Figuur
129). Zijn rechterarm lag op het bekken, de linkerarm uitgestrekt langs het lichaam.
Zijn lichaamslengte op het terrein was ca. 160cm. Bij het hoofd werd een randje in grijs
aardewerk aangetroffen, te dateren in de 13 e - 15e eeuw. Aan het lichaam werd tevens
een klein bronzen muntje gevonden, vermoedelijk een ‘mijt’ uit de 14 e - 15e eeuw.160
Opmerkelijk is de vele tandsteen aan de rechterzijde van zijn gebit, wat kan wijzen op
verlamming van de rechterzijde van de mond en wang. Hierdoor bleven etensresten
ophopen waardoor een dergelijke hoeveelheid tandsteen ontstond (Figuur 131).
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Figuur 129: Een kind tussen 14 en 18 jaar kon volledig worden opgegraven in WP7, zuidsleuf kerk.

Figuur 130: Bovenaanzicht op skelet S75, net gespaard gebleven door de fundering van de zuidbeuk.
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Figuur 131: Rechterzijde gebit S75 met opvallend meer tandsteen (bron: PIJPELINK 2019, Figuur 4).

In dezelfde buitensleuf als S75 lagen aan het oostelijk uiteinde twee skeletten deels
boven elkaar, van beide de benen nog in het oostprofiel verborgen. Het aangetroffen
rood en geglazuurd rood aardewerk doen tevens een laat-middeleeuwse datering
vermoeden van beide skeletten. Het bovenste skelet, S77, bleek afkomstig van een
jongvolwassene tussen de 18 en 20 jaar. Hoewel het individu nog niet volwassen is,
kunnen reeds enkele mannelijke kenmerken herkend worden. De lengte van de lange
beenderen doet vermoeden dat deze jonge man ten minste 172,1 ± 4,05cm groot moet
zijn geweest. Er werden geen verdere ziekteverschijnselen vastgesteld. Onder dit
skelet, iets meer zuidelijk in de sleuf, lag skelet S78. Ook hier gaat het om een
jongvolwassene van tussen de 18 en 20 jaar, die reeds enkele mannelijke
geslachtskenmerken vertoont. A.d.h.v. de opperarm werd berekend dat dit individu ten
minste 173,3 ± 4,05cm groot is geworden. Deze jonge man had echter opvallend een
slecht gebit, er waren namelijk reeds vijf gebitselementen verloren voor zijn overlijden
en er konden drie cariës (gaatjes in de tanden) herkend worden.
Beide skeletten waren in een andere houding begraven dan skelet S75 die met zijn
rechterarm op het bekken lag en zijn linkerarm uitgestrekt langs het lichaam. Skelet
S77 werd met zijn beide armen op het bekken begraven, terwijl bij skelet S78 beide
armen uitgestrekt langs het bekken lagen. De rechterarm van individu S78 lag echter
deels nog buiten de sleuf.
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Figuur 133: Begraving S78, lag deels onder S77 in WP7.
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Figuur 134: Begraving S77 in vlak 1 (links) en S78 in vlak 2 (rechts) op het oostelijk uiteinde van WP7.

Ook deze drie individuen werden volgens het christelijk ritueel begraven, met het hoofd
in het westen en de voeten in het oosten. Het is niet ondenkbaar dat bij het kind S75
de 14e - 15e eeuwse ‘mijt’ was meegegeven uit bijgeloof. Een traditie die zijn oorsprong
kent van voor het Christendom, waarbij een muntje ter betaling voor de veerman werd
meegegeven. Hij bracht de zielen naar de overkant van de rivier, naar de wereld van
de doden.161 Een tegenkanting is dat het muntje ter hoogte van het onderlichaam werd
teruggevonden, dus niet in de mond of hand zoals gebruikelijk bij dit bijgeloof. De
benen van het kind liggen parallel wat aangeeft dat er hoogstwaarschijnlijk geen
lijkwade was gebruikt. Voor de andere skeletten is dit niet te achterhalen. De
aangetroffen ijzeren kistnagels duiden op het gebruik van een grafkist, de kistvorm kon
echter niet waargenomen worden. Het kisthout was immers vergaan en de ondergrond
liet niet toe enige grondverkleuringen te herkennen. Bij skelet S78 werden geen
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bijhorende kistnagels aangetroffen, maar vermoedelijk betreft het hier tevens een
kistbegraving.

8.2. Bouwmateriaal
8.2.1. Natuursteen
Van de twee natuurstenen muren werden stalen genomen en opgestuurd naar
INSPECT. Zij voerden een petrografische beschrijving en identificatie uit op twee
natuurstenen van muur S24 uit WP2 en één natuursteen van muur S29/32 uit WP1.
De drie stalen blijken varianten van het type veldsteen te zijn, die voorkomen in
verschillende horizonten doorheen de Cenozoïsche Formaties van Tielt en
Gentbrugge. Het is een glauconietrijke, vaak immature zandsteen (areniet) met
variërende graad van silicacementatie waardoor de steen bijgevolg groengrijs tot
bruinig kleurt.162 De twee natuurstenen muren in de Sint-Annakerk waren aldus beide
volledig opgebouwd uit lokale grijsgroene veldstenen met een meer of mindere bruine
verkleuring. Het parement werd gevormd met veldstenen die in min of meer
regelmatige ‘rechthoeken’ gekapt waren met een mooie vlakke voorzijde. De kleinere
en onregelmatige veldstenen werden gebruikt voor het binnenmetselwerk.

Figuur 135: Detail op het parement en de fundering van natuursteenmuur S32 uit WP1.

West-Vlaanderen heeft geen dominante aanwezigheid van natuursteen, die
doorgaans moest ingevoerd worden. Het centrum en noorden worden gekenmerkt
door invoer uit alle richtingen als aanvulling op de lokale veldsteen, een soort
162
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ijzerzandsteen.163 Figuur 136 toont hoe veldsteen eerder discontinu voorkomt in een
band gaande van Brugge over het midden van West-Vlaanderen, het zuiden van OostVlaanderen en het aangrenzende Henegouwse Pays des Collines, naar het
Pajottenland om te eindigen in Brussel. IJzerzandsteen komt op geringe diepte voor
en werd aldus niet geëxploiteerd in groeves, maar uitgegraven uit heuvelwanden.
Vaak kon ze gewoon gerecupereerd worden na het omploegen van de velden.
Vandaar zijn naam ‘veldsteen’.164

Figuur 136: Verspreidingskaartje van historische bouwstenen in Vlaamse monumenten. In oranje de herkomst
van veldsteen aangeduid (DREESEN, DUSAR 2009, 92, Figuur 2).

8.2.2. Baksteen
Aangezien natuursteen niet overheersend voorkomt in West-Vlaanderen, wordt
baksteen snel de regelmaat.165 Meerdere structuren uit baksteen werden opgegraven,
maar hun datering noch functie is moeilijk te bepalen door enerzijds de beperkte
grootte van de werkputten en anderzijds het duidelijke hergebruik van de bakstenen.

163

DREESEN, DUSAR 2009, 90-1.
DUSAR, DREESEN, DE NAEYER 2009, 506.
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DREESEN, DUSAR 2009, 90.
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Figuur 137 toont enkele voorbeelden van de aangetroffen bakstenen uit WP1. Vloer
S1, in de noordwesthoek van WP1, bestond uit grotere bakstenen (25x12x5cm),
waarvan sommige nog geheel of gedeeltelijk groen verglaasd waren. Deze groene
versintering gebeurt als gevolg van een combinatie van de zeer grote hitte en de
invloed van de chemische bestanddelen in het vormzand en de turfas. Onder andere
het zout in de as zorgde voor een spontane verglazing die voornamelijk voorkwam op
de bakstenen die zich onderaan de oven bevonden bij het bakken. De ‘groen
geglazuurde’ bakstenen werden zoals de gewone bakstenen in de muren en vloeren
verwerkt.166
De vloer S2 en de twee bovenste rijen van muur S3 waren opgebouwd uit geeloranjeroze bakstenen (21x10x5cm). Dit kleur van baksteen is typisch voor de regio door het
gebruik van de kalkhoudende polderklei als grondstof.167 De onderste rijen van muur
S3 waren opgebouwd uit bakstenen in verschillende formaten (24x11x6cm,
27x14x7cm en 21x14x8cm) met eveneens veldsteen in verwerkt. Enkele bakstenen
hadden nog een restant van kalkpleister. Ook muur S5 bestond uit bakstenen van
verschillende soorten (20x20x5cm, 21x14x8cm, 28x14x6,5cm en 24x12x6cm).
Bepaalde bakstenen hadden de typische groene verglazing en vele stenen waren
gebroken gebruikt. Beide muren vormen een duidelijk voorbeeld van gerecupereerde
bakstenen: de variëteit aan groottes, restjes kalkbepleistering, gebruik van afgebroken
bakstenen… Het veelvuldig hergebruik van bakstenen is een fenomeen reeds
vastgesteld in 13e - 14e eeuwse gebouwen en maakt het hier onmogelijk om op basis
van de baksteenformaten enige datering te geven. Mogelijk waren de bakstenen
afkomstig van een voorgaande constructie in/van de kerk, maar ze kunnen evengoed
zijn aangebracht van andere plaatsen in de omgeving van Stene.

166
167

PIETERS, BAETEMAN, BASTIAENS et al. 2013, 377.
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Figuur 137: De bakstenenstructuren in WP1 (respectievelijk vlak 1 en 2).

8.2.3. Vloertegels
De aangetroffen vloerniveaus werden reeds beschreven, vaak betrof het uitsluitend de
nog bewaarde (kalk)mortellaag. De vondst van meerdere geglazuurde
tegelfragmenten doet vermoeden dat één van de kerkvloeren ooit bestond uit gele en
groen geglazuurde vierkante tegeltjes (10,5x10,5x2cm). Dergelijke versierde
tegelvloeren in kerken komen vooral voor tussen de 13e en 15e eeuw, maar kunnen
doorlopen tot in de 17e eeuw. De 8 tegelfragmenten werden uitsluitend in de
opvullingslagen in de noordbeuk aangetroffen. Bouwgeschiedkundig veronderstelt
men dat de zuidbeuk pas in 1624-25 werd aangebouwd, wat een verklaring kan zijn
waarom hier geen dergelijke geglazuurde tegels werden aangetroffen. Maar de vondst
van twee natuurstenen muren in de zuidbeuk spreekt dit tegen. Als we aannemen dat
deze geglazuurde tegelvloer toch een oude fase is te dateren tussen de 13e en de 15e
eeuw, dan valt deze kerkvloer mogelijk samen met de datering van de natuurstenen
fase van de kerk.168 Een reden voor hun afwezigheid in de zuidbeuk is misschien te
wijten aan de verstoring door de kistbegraving S23 in WP2. Vermoedelijk vormde de
zone in WP1 een aparte, later aangebouwde ruimte binnen de kerk, die geen
geglazuurde tegelvoer bezat. Of deze was ook reeds afgebroken door de latere
bakstenen verbouwingen. Echte bewijzen zijn hiervoor niet aangezien de tegels niet in
situ werden aangetroffen. Ze bevonden zich in de onderste lagen in de noordbeuk:
S43/44 (WP3) en S51/63 (WP4). Bovendien zijn er ook geen aanwijzingen gevonden
dat de veldstenen-fase van de kerk reeds tot de noordbeuk reikte. Misschien kwamen
ze er terecht door afbraak en uitbreiding naar het noorden van de kerk.
168

Fundering S27 van natuurstenen muur S29 werd met 95,4% zekerheid gedateerd tussen 1290 1410 (KIK, BOUDIN 2020).
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Ondanks het feit dat ze niet in situ werden aangetroffen, kunnen we toch impliceren
dat de Sint-Annakerk ooit versierd werd door een mooie tegelvloer van gele en groen
geglazuurde tegels. Hun kleur en grootte plaatst hun voorkomen voornamelijk tussen
de 14e en 15e eeuw. Of deze vloer tot de veldstenen- of bakstenenfase van de kerk
behoorde is niet te achterhalen, evenmin of deze vloer reeds in de noordbeuk
voorkwam.

Figuur 138: Geel geglazuurde tegels uit S43 (links) en S44 (rechts), WP3.

Figuur 139: Groen geglazuurde tegels uit S51, WP4.
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Figuur 140: Geel geglazuurde tegels uit S63, WP4.

Het enige tegelfragment aangetroffen in de zuidbeuk, lag onder de natuurstenen vloer
in WP2: 1 klein fragment van een rode tegel werd gerecupereerd in de laag boven de
mortelvloer S16. Dit tegelfragment had geen glazuur bewaard en was slechts 1cm in
dikte. De zijkant was licht schuin geëffend/gepolijst, wat mogelijk een ander gebruik
als vloertegel impliceert. Een gelijkaardig rood tegelfragment werd teruggevonden in
het eerste ophoginspakket S8 uit WP5. Een roodbruin tegelfragment uit S8, 1,4cm in
dikte, had tevens een schuin geëffende zijkant. Waren deze drie fragmenten getuigen
van een jongere kerkvloer of impliceert de gepolijste zijkanten een ander gebruik.
Opvallend is de harde witte kalkmortel die voorkwam op de achterzijde en/of de
voorzijde (hergebruik?). Uit de bovenste laag S8 werd tevens nog een geel geglazuurd
tegelfragment verzameld, maar verschillend in dikte dan de andere geel-groen
geglazuurde tegels: 1,5cm i.p.v. 2cm dikte.

Figuur 141: Tegelfragment uit WP2.
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Figuur 142: Voor- en achterzijde tegelfragmenten uit WP3, bovenste vullingspakket S8.

8.2.4. Vensterglas
Bij kerkopgravingen worden regelmatig in de opvullingspakketten (kleine) stukken
vensterglas gevonden, zoals te Klemskerke.169 Bij de techniek ‘glas in lood’ werd
gekleurd of gebrandschilderd glas in loodlijsten gevat opdat een venster uit één stuk
glas nog niet vervaardigd kon worden. De opgraving in de Sint-Annakerk gaf slechts
vier fragmentjes glas prijs, waarvan 1 klein fragment vermoedelijk als vensterglas kan
beschouwd worden. Dit dikker fragment groen glas bevond zich in de opvullingslaag
S63 in WP4, het eerder puinig pakket onder de grafsteen S11. Ze bezat een schuine
zijde en wat lijkt op enige beschildering. In het bovenste opvullingspakket S8 in WP5
werd een gebogen stuk lood gevonden dat waarschijnlijk toebehoorde aan een
dergelijke loodlijst voor vensterglas.

Figuur 143: Een stuk vensterglas, WP4.
169
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8.3. Vondsten
In dit gedeelte wordt het ‘weinige’ vondstmateriaal besproken: respectievelijk metaal,
aardewerk, pijpaarde, been, glas en dierlijk bot. De meeste vondsten kwamen uit de
opvullings- en ophogingspakketten binnen de kerk.

8.3.1. Metaal
Metalen vondsten waren in het algemeen niet zo talrijk. De werkputten werden
onderworpen aan een metaaldetector-onderzoek, maar dit leverde niets op. Alle
metaalvondsten werden aangetroffen tijdens het manueel verdiepen, het betreft
voornamelijk ijzeren constructie- en kistnagels van begravingen. Bij het blootleggen
van skelet S75 buiten de kerk, werd een koperen muntje opgegraven.

Figuur 144: Kistnagels bij respectievelijk skelet S75 en S77, WP7.

Figuur 145: Vermoedelijk een constructie- en een kistnagel uit het bovenste opvullingspakket S8 in WP3.
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▪ Munt
In WP7, de buitensleuf aan de zuidkant van de kerk, kon een volledig skelet van een
kind blootgelegd worden op een diepte van ca. -45cm (S75). Deze begraving kan
vermoedelijk gedateerd worden in de 14e - 15e eeuw dankzij de vondst van een randje
grijs aardewerk nabij de schedel en een klein koperen muntje, een ‘mijt’. Een ‘mijt’ is
voornamelijk vanaf de 14e eeuw de gebruikelijke benaming voor deze kleine Vlaamse
munt met een kruisafbeelding aan de ene zijde.

Figuur 146: Een ‘mijt’ gevonden bij skelet S75, WP7.

8.3.2. Aardewerk
In totaal werden 29 scherven verzameld, waarvan 20 binnen de kerk en 9 in de sleuven
buiten de kerk. Vooral het aardewerk bij de skeletten opgegraven, kunnen een hulp
zijn voor de datering van de begravingen. Opmerkelijk is de vondst van een scherf
terra sigillata in WP4 (noordbeuk).
▪ Een fragment terra sigillata
In WP4 werd bij het verdiepen naar vlak 3 een versierd fragment terra sigillata
aangetroffen. Jammer genoeg betreft het een klein wandfragment, maar het kent wel
een goede bewaring van hardheid en dekglans (Figuur 147). Op basis van dikte en
versiering (de aanzet van een medaillon) maakte het waarschijnlijk deel uit van een
kom, type Dragendorff 37. Vermoedelijk betreft het een Zuid-Gallische productie uit de
1e eeuw na Chr..170 De bruine zandleemlaag S63 met talrijke kalkmortel- en
baksteenbrokjes vormde een opvullingslaag onder grafsteen S11. Het fragment is
m.a.w. intrusief en wijst niet onmiddellijk op een Romeinse site in de kerk, maar wel
170
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op Romeinse aanwezigheid te Stene. Dit kon reeds vastgesteld worden tijdens
veldprospecties uitgevoerd door Martine Decoster in 1983 en 1984. Deze brachten
voor het eerst enkele geïsoleerde Romeinse vondsten te Stene aan het licht. Tevens
werden twee locaties met nederzettingssporen uit de Romeinse periode ontdekt. Het
overgrote deel betrof lokaal kustaardewerk, maar ook enkele terra sigillata-fragmenten
werden verzameld, daterend uit het einde van de 1 e eeuw tot de eerste helft van de 3e
eeuw.171 Recente opgravingen en onderzoeken toonden reeds aan dat Stene een
(semi-)permanente Romeinse bewoning kende, gericht op veeteelt en akkerbouw.
Terra sigillata blijkt eerder uitzonderlijk, alle vindplaatsen brachten voornamelijk
(handgevormd) lokaal aardwerk op.172 Het ene fragment uit de Sint-Annakerk vormt
dus een mooie Romeinse verrassing.

Figuur 147: Versierd fragment terra sigillata uit het pakket S63, WP4.

▪ Aardewerk uit de ophogingspakketten
Het meeste materiaal werd verzameld uit het bovenste ophogingspakket S8 in WP3
en sleuf WP5, aan de westelijke zijde van de noordbeuk. Dan nog betreft het ‘slechts’
10 scherven, waaronder voornamelijk rood aardewerk al dan niet geglazuurd. Ook een
fragment van een steengoedkruik en de oor van een licht groen geglazuurd kruik
werden ingezameld. Veel materiaal uit S8 kan laat Middeleeuws zijn, maar sommige
vondsten lijken jonger en misschien eerder uit de 17e eeuw te dateren. Dieper gelegen
in WP3, onder het baksteen- en natuursteenvloerniveau S34, werd nog een grijs en
een vroegrood wandscherfje gevonden (S43). In WP4 in de noordbeuk kwam uit het
ophogingspakket S51 een wandscherf van faience, dit gele baksel met witte glazuur is
eerder een kwaliteitsproduct uit de 17 e eeuw. Uit de opvullingslaag S63 in WP4 werd
171
172

DECOSTER 1984, 660-4.
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een scherf terra sigillata, rood en rood geglazuurd aardewerk ingezameld. In de
zuidbeuk werd amper aardewerk ingezameld. Uit het grijs dik opvullingspakket S33 in
WP2 werden twee scherven opgegraven. Deze diepe laag liep volledig langs de
natuurstenen muur, rond en onder het skelet S23. Meer bovenaan werd een vroegrood
aardewerkfragment aangetroffen, onderaan, nog onder het skelet S23, werd een rood
vroeg geglazuurd randje ingezameld. Wat deze ophogingslaag eerder ook laat
Middeleeuws dateert, terwijl de zuidbeuk volgens de bouwgeschiedenis pas zou zijn
aangebouwd in de 17e eeuw. Ook in WP1 werd een fragment rood aardewerk
aangetroffen.

Figuur 148: Aardewerkfragmenten uit ophogingspakket S8, WP3/5.

Figuur 149: Wandscherf van faience met de afgebrokkelde witte glazuur, WP4.
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Figuur 150: De twee wandscherven uit het dik opvullingspakket S33, WP2.

▪ Aardewerk bij skeletten
Bij het blootleggen van de drie skeletten in WP7, de zuidelijke buitensleuf van de kerk,
werd steeds een weinig aardewerk ingezameld. Een randje in gedraaid grof grijs
aardewerk werd aangetroffen naast de schedel van het volledige skelet S75, een kind
van tussen de 14 en 18 jaar oud bij overlijden. Samen met de vondst van de ‘mijt’ geeft
dit een vermoedelijke 14e - 15e eeuwse datering. Tijdens het vrij leggen van skelet S77
werden twee wandjes vroeg geglazuurd rood aardewerk aangetroffen, ook tussen de
ribben werden twee wandjes rood aardewerk aangetroffen. Tijdens het opgraven van
skelet S78 werd een randje en twee wandjes rood aardewerk verzameld. De skeletten
aan het oostelijke uiteinde van WP7 dateren aldus vermoedelijk rond dezelfde of een
iets jongere periode als S75. Een fragment van een kruikje uit steengoed werd
gerecupereerd uit de grafkuilvulling van skelet S46 in WP3, binnen de kerk. Het gebruik
hiervan is sterk verspreid in tijd.

Figuur 151: Randje grijs aardewerk, vermoedelijk van een kom, bij schedel van skelet S75, WP7.
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Figuur 152: Aardewerkfragmenten aangetroffen bij het opgraven van skelet S77, WP7.

Figuur 153: Aardewerkfragmenten aangetroffen bij het opgraven van skelet S78, WP7.

Figuur 154: Fragment steengoed uit de grafkuilopvulling van skelet S46, WP3.

8.3.3. Pijpaarde
In het bovenste opvullingspakket (S8) in WP3 en sleuf WP5 kwamen in totaal vier
fragmenten van pijpenstelen tevoorschijn. Een zeer fijne witbakkende klei zorgde voor
het kenmerkend witte uitzicht van de kleipijpjes. Dergelijke kleipijpjes kennen een
verspreid gebruik in voornamelijk de 17e tot de 19e eeuw. Één pijpensteeltje had een
uitgewerkt versierd motief.
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Figuur 155: Vier pijpensteeltjes uit ophogingspakket S8, WP3 en WP5.

8.3.4. Dierlijk bot
Er werd slechts 1 stuk dierlijk bot aangetroffen, namelijk in de ophogingslaag S8 in
WP3/5. Het betrof de metapodia van een koe. Daarnaast werd een stuk bewerkt dierlijk
bot aangetroffen: een knoop.
▪ Een benen knoopje
In de mortellaag die in het verloop ligt van de baksteen- en natuursteenvloer S34 in
WP3 werd een benen knoopje aangetroffen. Dergelijke knopen kunnen reeds vanaf
de 15e/16e eeuw voorkomen, maar dit model blijft nog verder leven tot in de 18 e/ 19e
eeuw. Gelijkaardige exemplaren werden bijvoorbeeld opgegraven in het
Jezuïetenklooster te Brugge uit de periode 1700-1800.173

Figuur 156: Verschillende knopen uit bot of hoorn gevonden in het Jezuïetenklooster te Brugge, 1700-1800 (bron:
collectie Raakvlak).

173
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Figuur 157: Benen knoop uit mortellaag, WP3.

8.3.5. Glas
Heel weinig glas werd gerecupereerd, in totaal slechts 4 fragmenten, waarvan het
vermoedelijk stukje vensterglas reeds besproken werd. Twee dunne platte fragmentjes
glas met een donkere patina werden verzameld uit S8 in WP3/5. Tenslotte kwam in
WP4 in laag S53 een klein stukje dun blauw glas met een richel aan het licht,
waarschijnlijk te dateren in de 17e eeuw.

Figuur 158: Klein fragment blauw glas uit S63, WP4.
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9. INTERPRETATIE
9.1. Korte beantwoording onderzoeksvragen
Bij de wetenschappelijke vraagstelling werden een aantal onderzoeksvragen
geformuleerd, deze worden nu kort beantwoord.
▪ Indien er menselijke resten werden aangetroffen:
Op welke diepte(s) bevinden zich de inhumaties?
Binnen de kerk op ca. -60cm (WP2) en -90cm (WP3). Buiten de kerk op ca. 45cm (WP7).
Wat is de bewaringstoestand van het skeletmateriaal?
Het botmateriaal van de skeletten buiten de kerk was in betere toestand dan
van de skeletten binnen de kerk (de grond buiten is natter dan de droge
opvullingslagen binnen de kerk). Zowel binnen als buiten de kerk waren de
aangetroffen begravingen niet verstoord door recentere activiteiten.
In welke periode kunnen de inhumaties gedateerd worden?
Binnen de kerk eerder 17e - 18e eeuws, buiten de kerk dateerden de skeletten
uit een vroegere periode, namelijk 14e - 15e eeuws.
Kan er een differentiatie in grafgebruik vastgesteld worden, zo ja wat zijn de
kenmerken van de grafgebruiken en hoe kunnen ze verklaard worden?
Er werden grafkelders, grafstenen en kistbegravingen aangetroffen.
- In WP6 werd een bepleisterde bakstenen grafkelder opgegraven, de bodem
werd niet bereikt en geen skelet werd aangetroffen. De verstoorde grafkelders
in WP8, de buitensleuf vooraan de kerk, waren opgebouwd uit bakstenen en
veldstenen. Ze werden slechts deels aangesneden. Er kan niet uitgesloten
worden dat bij de mogelijke grafkelders, ondanks hun verstoring, nog een skelet
in situ aanwezig ligt, buiten de sleuf of dieper dan de verstoringsdiepte.
- De twee grote grafstenen uit Doornikse kalksteen in WP4 lagen waarschijnlijk
oorspronkelijk in het koor of de middenbeuk. Dus geen bijhorende grafkelder of
begraving werd aangetroffen. De meerdere (versierde) grafstenen tonen
daarentegen wel een duidelijk meer rijkelijk grafgebruik van begraving binnen
de Sint-Annakerk.
- De opgegraven inhumaties, 2 binnen de kerk en 3 buiten de kerk, waren alle
kistbegravingen. Het hout is vergaan, de bodemomstandigheden lieten evenmin
toe om nog enigszins een grafkuil- of grafkistaflijning te herkennen.
Daarentegen werden wel meerdere ijzeren kistnagels verzameld. De skeletten
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kenden alle de gebruikelijke W-O-oriëntatie, hoofd in het westen en voeten in
het oosten. Enkel de positie van de armen kon variëren (uitgestrekt langs of
geplooid op het bekken). Bij skelet S75 in WP7 werd een bronzen muntje
gevonden, een ‘mijt’. Dit kan toevallig zijn of gelinkt worden met bijgeloof.
Zijn er aanwijzingen voor een specifieke spreiding of densiteit van begravingen binnen
de kerk, zo ja hoe kan deze verklaard worden?
Nee, niet echt. De grafstenen zijn in een latere periode verplaatst als
vloerbedekking, maar werden vooraan in de noordbeuk aangesneden (WP4).
De twee kistbegravingen kwamen in de werkputten achteraan de kerk voor en
zijn van latere data dan de grafstenen.
▪

Zijn er (resten van) oudere vloerniveaus, ophogingslagen of loopniveaus
aanwezig? Ja.
Kunnen deze niveaus geassocieerd worden met een specifieke fases binnen de
bouwhistoriek van het gebouw of algemeen de gebruiksgeschiedenis van het
plangebied?
De bouwgeschiedenis is en blijft complex. De archeologische vondsten zorgden
voor enige verrassingen en lijken niet steeds te stroken met de aangenomen
bouwgeschiedenis. Het dateren echter van de structuren is speculatief door het
weinige vondstmateriaal, de moeilijkheid van datering op basis van
baksteenformaten en het eventuele oud-houteffect van C14-dateringen. Door het
werken in verschillende werkputten in twee beuken maakt het bovendien moeilijk
bepaalde (vloer)niveaus met elkaar te linken. De twee 14e eeuwse grafstenen
waren bijvoorbeeld verplaatst vanuit de middenbeuk of het koor in de 17 e eeuw. De
datering sluit mogelijks aan bij de grote herstellingen en verbouwingen die de kerk
uitvoerde in 1624-5, waarbij ook de zuidbeuk werd aangebouwd. Een
vloermortellaag in de zuidbeuk (S16) en een vloerniveau, opgebouwd uit
gerecupereerde bakstenen en natuurstenen in een beige zandmortel met
kalkstippen, in de noordbeuk (S34) bevinden zich op een gelijke TAW-hoogte als
de grafstenen. Een C14-datering en het baksteenformaat maken het echter ook
mogelijk deze vloerniveaus niet in de 17 e eeuw, maar in de 14e - 15e eeuw te
dateren. Wanneer de vooropgestelde bouwgeschiedenis zou gevolgd worden, is
deze vroege datering niet mogelijk. Toch bewijst de vondst van twee natuurstenen
muren in de zuidbeuk dat de bouwgeschiedenis van de Sint-Annakerk inderdaad
problematisch is.
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▪ Zijn er funderingsresten van oudere bouwfasen aanwezig? Ja.
Op welk(e) niveau(s) bevinden zich funderingsresten?
In WP1 zaten de bakstenen muren reeds op ca. -10cm onder de huidige vloer.
De natuursteenmuren zaten in WP1 op ca. -40 tot 60cm, in WP2 op ca.-26cm.
Kunnen deze resten toegewezen worden aan één of meerdere bouwfases?
Ja, de natuursteenmuren zijn verschillend in opbouw en diepte, bovendien
liggen ze niet op 1 lijn, waardoor ze mogelijks twee verschillende (Romaanse)
bouwfases representeren. Ook in de bakstenen structuren kan a.d.h.v. de
baksteenformaten enigszins een fasering herkend worden. Toch blijft het
gevaarlijk op basis hiervan te dateren aangezien de meeste constructies
duidelijk uit een grote variëteit aan hergebruikte bakstenen waren opgebouwd.
▪

Kunnen de aangetroffen sporen gekoppeld worden aan de resultaten van
de bodemscan?
Nee, de densiteit aan de gevonden structuren was onverwachts. De groene en gele
zones in de zuidbeuk bleken toch bakstenen en natuurstenen funderingen te omvatten.
Ook in de noordbeuk gaven de grafstenen geen sterk signaal, maar de zone kende
enkel een kleine rode verkleuring. De paarse zone in de noordbeuk bleek overeen te
komen met een recentere betonnen plaat onder de biechtstoel.
▪

In welke mate dragen de onderzoeksresultaten bij tot onze huidige kennis
van de geschiedenis van het monument?
- De chronologie van de drie beuken wordt in vraag gesteld. De noordbeuk zou het
oudste gedeelte zijn, maar leverde geen oudere funderingsresten op. De zuidbeuk,
later aangebouwd in 1625, bracht daarentegen massieve natuurstenen muren aan het
licht. De veldstenen Sint-Annakerk stond op de plaats van de zuidbeuk en a.d.h.v.
houtskool uit de fundering van de veldsteenmuur in WP1 werd ze gedateerd tussen
1290-1410 na Chr.. Deze datering is gelijktijdig met de veronderstelde bouw van de
noordbeuk midden 13e eeuw.
- Bepaalde bakstenen structuren en een C14-datering op een mortellaag uit de
zuidbeuk kunnen eind 14e - 15e eeuws gedateerd worden, terwijl volgens de
bouwchronologie men 17e eeuws verwacht.
- Meerdere vloerniveaus konden worden vastgesteld, een duidelijke ophoging van de
kerkvloer doorheen de tijd. Opmerkelijk zijn de bakstenenvloeren en -muren uit WP1
in de zuidbeuk. Hun functie en onderling verband binnen de kerk is niet duidelijk.
- De twee versierde grafstenen uit WP4 dateren uit de 14e eeuw en zijn afkomstig van
een krijgsheer (1320-1330) en zijn vrouw met twee kinderen (1318). De ridder met het
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wapenschild ‘een keper vergezeld van drie burchten’ blijft alsnog anoniem, maar droeg
mogelijks de naam ‘van den Stenne’. De grafstenen tonen de complexiteit van de
rijkdom van opgewerkte vrijboeren of patriciërs in het polderlandschap.
▪

Bevestigen de resultaten de gekende gegevens of heeft het onderzoek
nieuwe elementen opgeleverd?
Het onderzoek leverde nieuwe elementen aan en bevestigt de complexiteit van de
bouwgeschiedenis. Zoals bij de vorige vraag vermeld, zijn op de eerste plaats de twee
volledig uit veldstenen opgetrokken massieve muren in WP1 en WP2 een grote
verrassing. Terwijl de zuidbeuk pas in 1624-25 werd aangebouwd, blijken hier net de
oudste (Romaanse) funderingen te zitten. Een tweede belangrijke vondst voor de
geschiedenis van Stene zijn de twee 14e eeuwse grafstenen van een ridder en (zijn)
vrouw en kinderen. In 1171 schonk Philips van Elzas het patronaat van de kerk van
Stene aan de Tempeliers van de Commanderij van Slijpe. Zij hadden, tot de ontbinding
van hun orde in 1312, het beheer over de Sint-Annakerk. In 1435 komt de kerk onder
de bescherming van Adolf IV, echtgenoot van Maria van Bourgondië en eerste hertog
van Kleef. Een duidelijk hiaat in de geschiedenis, waardoor we zouden kunnen
vermoeden dat na de afschaffing van de Tempeliersorde in 1312 de familie van deze
ridder ‘van den Stenne’ een belangrijke rol speelde als beschermheer voor Stene en
de Sint-Annakerk. Over deze familie werden echter nog geen historische vermeldingen
gevonden.
▪

Kan de 11de eeuwse aanwezigheid van een kerk of een bedehuis op deze
locatie bevestigd worden op basis van de verkregen archeologische data?
Van een houten voorloper werden geen sporen aangetroffen. In de zuidbeuk kwam
onverwachts, zowel in WP1 als WP2, een veldstenen muur aan het licht. De
veldstenen muur in WP2 lijkt de oudste, een C14-datering op houtskool uit de mortel
gaf jammer genoeg een onbruikbaar resultaat, mogelijk beïnvloed door het oudhouteffect. De C14-datering op de veldstenen muur in WP1 gaf met 95,4%
waarschijnlijkheid een datering van 1290-1410 na Chr.. De 11e eeuwse Sint-Annakerk
heeft dus nog steeds geen archeologische sporen prijs gegeven. Ten vroegste in de
13e eeuw hebben we een aanwijzing voor een veldstenen kerkje op deze plaats. De
moederbodem werd in geen enkele werkput bereikt, oudere sporen kunnen misschien
nog dieper dan de verstoringsdiepte van -90cm zitten.
▪

Zijn er sporen aanwezig die verder teruggaan in de tijd, zo ja hoe kunnen deze
sporen geïnterpreteerd worden? Nee.

Opgraving STENE - Sint-Annakerk
Projectcode: 2018K56

169
Eindverslag

9.2. Synthese
Van 24/01/2019 tot en met 02/05/2019 vond er in de Sint-Annakerk te Stene een
beperkt archeologisch onderzoek plaats. Men wilde immers een vernieuwd Mahrverwarmingssysteem installeren waarbij vier convectorputten gingen uitgegraven
worden met 53m sleuven voor de tussenkanalen, waarvan 16m binnen de kerk en 37m
buiten de kerk. De bouwgeschiedenis van de Sint-Annakerk is echter problematisch
en de aanleg van dit verwarmingssysteem ging een nog niet gedocumenteerd
archeologisch bodemarchief onherroepelijk vernietigen. Hierop werd een aanvraag
voor de toelating van een archeologische opgraving ingediend met het oog op een
wetenschappelijke vraagstelling. Om de zones voor de Mahr-putten aldus te
selecteren en massieve ondergrondse structuren te kunnen vermijden, voerde het
landmeetbureau Teccon in 2012 metingen uit met een groundtracer in combinatie met
de grondradar. Deze bodemscan bleek achteraf niet overeen te komen met de
archeologische vondsten, zoals de twee massieve grafstenen die niet gedetecteerd
waren. Ook gaven de bakstenen structuren geen sterk signaal.

9.2.1. Stene en haar kerk
Stene is een plaats in de provincie West-Vlaanderen, gelegen in de zogenaamde
“historische polders van Oostende”. Het polderlandschap wordt gekenmerkt door
waterlopen, kreken en dijken, waaronder de Steense- en Schorredijk die de historische
dorpskom insluiten.174 De Sint-Annakerk is gelegen aan de Stenedorpstraat, de
hoofdstraat die volgens een bochtig tracé loopt van de Steense- naar de Schorredijk.
Zowel het dorpsgezicht als de Sint-Annakerk zijn beschermd erfgoed. De oostelijk
georiënteerde, laatgotische hallenkerk vormt immers één van de oudste pittoreske
gebedsplaatsen langs de kust, maar haar bouwgeschiedenis is tot op heden
problematisch. De chronologie van de drie in breedte verschillende beuken is niet
eenduidig. Betrouwbare historische bronnen zijn pas vanaf de 17 e eeuw voorhanden
waardoor haar ontstaan speculatief blijft.
Stene zou etymologisch afgeleid zijn van het Germaanse ‘stainicum’, de datief
meervoud van ‘staina’, wat steen betekent. Een dergelijke benaming verwijst meestal
naar een ‘versterkt kasteel’ of ‘burcht’ op deze plaats. Een hypothese is dat Karel de
Grote in de 8e eeuw op deze plaats een versterkte burcht (een ‘steen’) liet bouwen om
174
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de inwoners te beschermen tegen de invallen van de Noormannen. Ernaast liet hij een
kapel bouwen, alwaar de soldaten uit het fort hun zondagsplicht konden vervullen.
Deze 8e eeuwse kapel zou de voorloper zijn van de huidige parochiekerk. Bewijzen
zijn hiervoor niet, ook van de burcht worden geen sporen teruggevonden. Boudewijn
VII zou immers rond 1115 het volledige fort doen afbreken als straf omdat de ridders
voorbijgaande handelaars hadden beroofd van al hun goederen. Het bestaan van een
8e eeuwse kapel is betwistbaar, de eerste houten voorloper van de kerk zou eerder
gebouwd zijn geweest ten tijde van Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen. Dit
dateert het ontstaan van de Sint-Annakerk rond 1071. Later werd de houten kapel
vergroot en verbouwd in steen, eerst in lokale natuursteen, nadien in baksteen.175 Van
deze houten voorloper zijn tot nu geen archeologische sporen gekend. Tot op de
verstoringsdiepte van -90cm werden geen sporen van houtbouw of 11e - 12e eeuwse
vondsten aangetroffen. De moederbodem werd echter in geen enkele werkput bereikt,
oudere sporen kunnen dus nog dieper bewaard zijn.

Figuur 159: Prentbriefkaart met de dorpskern van Stene en zijn Sint-Annakerk, periode 1865-1914 (bron:
www.beeldbankkusterfgoed.be).

De bouwgeschiedenis van de Sint-Annakerk werd vermoedelijk voor het eerst
onderzocht en neergeschreven door Robrecht De Beaucourt de Noortvelde in 1908.
Hij stelt dat de noordbeuk de oudste is en zou dateren uit het midden van de 13e eeuw,
ca. 1253. De bouw van de middenbeuk zou volgens hem te linken zijn aan de grote
overstroming in 1334, waarbij vele kustparochies grote schade opliepen. Ook de kerk
175
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te Stene zou hieronder geleden hebben, vandaar de herstellingen/bouw van de
middenbeuk in het midden van de 14e eeuw.176 Ook tijdens het Beleg van Oostende
(1601-1604) werd Stene en haar kerk zwaar getroffen. De heropbouw verliep eerder
langzaam. De inkomsten van de kerk van Stene bestonden immers hoofdzakelijk uit
de opbrengsten van zijn pachtlanden. De kerkrekening uit 1616 bewijst dat slechts een
gedeelte van de kerkgronden in gebruik was, de situatie zou vermoedelijk pas na 1621
verbeteren. In 1624-25 was de kerk eindelijk in staat herstellingen uit te voeren en
werd een derde beuk, de huidige zuidbeuk, bijgebouwd. Op 9 augustus 1626 werd de
kerk van Stene ingewijd door de “deken der christenheyt van Ghistelle”.177 De kerk was
heropgebouwd tot een driebeukige hallenkerk met twee absissen.

9.2.2. Kanttekening bouwgeschiedenis
Meerdere bronnen vermelden telkens hoe opmerkelijk de verschillende bouwstijlen
van deze kleine kerk zijn. Ze zien een duidelijke mengeling van de Romaanse,
Gotische, laat-Gotische en Renaissancestijl aan de kerk, te wijten aan de continue
herstellingswerken.178 Zo zou de noordbeuk nog getuigen van een Romaanse stijl en
de middenbeuk opgetrokken zijn in een overgangsstijl van de Romaanse naar de
Gotische stijl. Heeft Robrecht De Beaucourt de Noortvelde op basis hiervan de
bouwgeschiedenis opgesteld? Behalve dat hij vermeldt de kerkregisters geraadpleegd
te hebben, geeft hij geen duidelijke bronverwijzing. Van deze vroege periode bleven
bovendien geen documenten bewaard, toch worden zijn bouwdateringen algemeen
overgenomen. De drie beuken verschillen in hoogte, breedte en dakhelling, maar
bijvoorbeeld de vorm van de raamopeningen zijn gelijk. Het huidig uitzicht van de drie
beuken wordt immers hoofdzakelijk bepaald door de herstellingswerken in 1625, die
nodig waren door de opgelopen schade tijdens het Beleg van Oostende (1601-1604).
Ook het interieur vormt een uniform geheel, volledig afgewerkt in 1846 met een neoLodewijk XVI-stucwerk.179
Enig opzoekingswerk leverde een Latijns document op uit 1625, maar niets ouder werd
teruggevonden die de bouwgeschiedenis opgesteld door De Beaucourt de Noortvelde
kon staven. De bouwstijlen van de drie beuken zijn evenmin zo verschillend om hierop
een datering te baseren. Een muurstudie van de huidige kerkmuren valt jammer
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genoeg buiten dit onderzoek, maar tijdens de opgraving kon een klein deel van de
westelijke muur van de noordbeuk van dichterbij bekeken worden. De fundering van
de westmuur van de noordbeuk (S88) is 95cm breed en werd opgetrokken uit
bakstenen in lichtjes verschillende formaten, van 26x11,5x6,5cm tot maximaal
28x12x7cm. De bakstenen waren in een grijze harde zandmortel met kalkstippen
gemetseld volgens het kruisverband. De afmetingen van de bakstenen komen overeen
met de ‘tweede groep van Gent’: late 13 e - vroege 14e eeuw, maar dat is eigenlijk een
eerder vroege datering.180 Volgens De Beaucourt de Noortvelde werd de noordbeuk
gebouwd midden 13e eeuw, maar dit gedeelte van de westelijke muur dateert veeleer
uit eind 14e eeuw of later.
Opmerkelijk zijn niet de verschillende bouwstijlen, maar wel het historisch
kaartmateriaal. De representativiteit van de figuratieve afbeeldingen van de kerk op
kaartmateriaal uit 1553, 1562, 1706 en 1712 moet men natuurlijk steeds in vraag
stellen.181 Maar ze lijken niet overeen te komen met de opgestelde bouwgeschiedenis
van de drie beuken. De Sint-Annakerk, afgebeeld op de anonieme kaart uit 1639-1641,
komt misschien het dichtst in de buurt, maar moet tevens kritisch bekeken worden. Het
betreft eerder een tweebeukige kerk i.p.v. duidelijk driebeukig en meerdere kerken op
deze kaart worden (bijna) identiek afgebeeld. De figuratieve voorstellingen van de SintAnnakerk stemmen ook niet overeen met de plattegronden op de 18e eeuwse kaarten
van Masse (1729-30), Pieter Légillon (1736), J.B. Maelstaf en C.J. Bouuaert (1755) en
Ferraris (1771-78). De kerk wordt hier voorgesteld als een kruiskerk: de Sint-Annakerk
lijkt in de 18e eeuw eerder éénbeukig te zijn met een dwarsbeuk (Figuur 160). In geen
enkele geraadpleegde bron wordt echter een kruiskerk als voorganger van de huidige
driebeukige Sint-Annakerk vermeld. Toch werd de Sint-Annakerk ook figuratief als een
kruiskerk afgebeeld op de kaart van Pieter Pourbus (1562-1571).

Figuur 160: De Sint-Annakerk als een kruiskerk afgebeeld op vier 18e eeuwse kaarten (bron: geopunt.be;
cartesius.be).

9.2.3. Een veldstenen-kerkje
180
181
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De 11e eeuwse houten voorloper van de Sint-Annakerk werd op een bepaald moment
vergroot en verbouwd in steen. Robrecht De Beaucourt de Noortvelde plaatst de bouw
van de noordbeuk in het midden van de 13 e eeuw. Waarschijnlijk heeft hij het over de
bakstenen fase. Tussen de houten en de bakstenen fase was er nog een natuurstenen
kerkje, restanten hiervan werden niet in de noordbeuk, maar onverwachts in de
zuidbeuk aangetroffen. Zowel in WP1 als WP2 werd een massieve natuurstenen muur
blootgelegd, opgebouwd uit lokale veldstenen.
In WP2, de westelijke put in de zuidbeuk, kwam op ongeveer 22cm diepte een O-Wlopende natuurstenen muur aan het licht (S24). Deze muur is opgebouwd uit een
vullingsmetselwerk van kleine veldstenen met aan weerszijden een parement van
regelmatige rijen veldstenen. De groengrijze veldstenen zijn ingebed in een bruinbeige
harde zandige kalkmortel met kalkstippen en schelpmateriaal. De muur is 1,13m breed
en ligt op ca. 9cm van de fundering van de huidige zuidelijke kerkmuur. De bodem
werd niet bereikt: de veldstenen muur loopt dieper dan -90cm. Deze veldstenen muur
ligt niet op één lijn met het O-W-segment van de veldstenen muur uit WP1 (S29/32).
Hier maakt de muur bovendien een rechte hoek naar het noorden toe. Enkel de
noordzijde van het N-Z segment heeft nog 3 opstaande rijen van natuursteen bewaard,
de O-W-zijde bestond uit nog 1 rij van veldstenen. De binnenste vulling bestaat uit
kleine veldstenen ingebed in een zachte grijzige zandmortel. Niet alleen de mortel
verschilt met S24 uit WP1, maar ook zijn diepte. De muur stopt op ongeveer -60cm en
rust op een fundering (S27) van kleine veldsteenbrokken in een losse beige zandige
kalkmortel met kleine brokjes baksteen en kalkstippen. Deze fundering steekt
ongeveer 20cm verder uit dan de muur en gaat dieper dan -90cm. De volledige breedte
van de veldsteenmuur kon niet bepaald worden door de geringe afmetingen van de
werkput. De C14-datering op stukjes houtskool uit de mortel van de veldstenen muur
S24 uit WP2 gaf jammer genoeg de onbruikbare datering van 980-820 v.Chr.; wellicht
was oud hout vervat in de mortel. Het houtskool uit de fundering S27 onder de
veldsteenmuur in WP1 werd voor 68,2% waarschijnlijkheid gedateerd tussen 1300 en
1395 na Chr.; en voor 95,4% zekerheid tussen 1290 en 1410 na Chr.182
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Behalve de steensoort, verschillen de veldstenen muren uit WP1 en WP2 duidelijk in
opbouw en waarschijnlijk in bouwfase: de muur in WP2 lijkt ouder te zijn dan deze in
WP1 door zijn diepte, massiviteit en mortelgebruik. Mogelijk vormt S24 uit WP2 een
segment van de zuidmuur van de eerste steenbouw van de Sint-Annakerk te dateren
in de 12e eeuw? In de 12e eeuw stijgt immers het aantal gekende archeologische sites
en zal zich stilaan een dorpskern rond de parochiekerk ontwikkelen.183 Bovendien zal
Stene in de loop van de 12e en vroege 13e eeuw zich afsplitsen van de moederparochie
Leffinge.184 De bouw van een eerste (veld)stenen kerk kunnen we dus waarschijnlijk
situeren in deze periode van groeiende bevolking. De muur uit WP1 vormt misschien
een latere, eind 13e - 14e eeuwse, aanpassing/uitbreiding van het Romaans kerkje:
een vergroting van het zuidkoor of van de volledige kerk, een omvorming naar een
kruiskerk met aanbouw zuidelijk transeptvleugel, een apart bijgebouwtje (sacristie)...?
Voor geen enkele hypothese of datering is er echter duidelijk bewijs.
Dit Romaanse veldsteenkerkje reconstrueren is onmogelijk. Misschien was de eerste
stenen Sint-Annakerk een éénbeukig zaalkerkje, zoals opgegraven te Slijpe en
Roksem. Indien te Stene in de 12e eeuw reeds een driebeukige kerk zou hebben
gestaan, zou men in de noordbeuk niet enkel oudere vloerniveaus, maar ook enige
restanten van een veldstenen structuur verwachten. De noordbeuk leverde echter
geen sporen op van oudere muren. Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat de veldstenen
funderingen volledig afgebroken zouden zijn geweest aan de noordzijde, aangezien
ze dieper dan -90cm gingen in de zuidbeuk. Ofwel was de veldsteenkerk dus groter
dan de huidige Sint-Annakerk (driebeukig), ofwel was de kerk kleiner (één- of
tweebeukig).

9.2.4. Oude vloerniveaus
De kerk ligt t.o.v. de zeespiegel laag en zal dus gedurende de tijd opgehoogd zijn
geweest om gespaard te blijven van overstromingen en wateroverlast.185 De
opeenvolging van meerdere vloerniveaus kan dit ondersteunen. Vaak blijft enkel nog
de mortellaag over en zijn de tegels afwezig, de oudste vloeren van een Romaanse
kerk waren overigens vaak niet meer dan een witte kalkmortelvloer. In de vier
werkputten werden meerdere mogelijke oudere vloerniveaus teruggevonden. Bij de
(oudste?) veldstenen muur S24 in WP2 kon geen dergelijk vloerniveau herkend
DECOSTER 1984, 673-4, 682.
TYS, SCHIETECATTE, VAN EENHOOGE et al. 2003, 56.
185 DE BEAUCOURT DE NOORTVELDE 1908, 32-3.
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worden, vermoedelijk verstoord door de latere kistbegraving S23. Of het veldstenen
niveau S25 een oud vloerniveau betrof, kan niet bevestigd worden. Ook bij de
(jongere?) veldstenen muur S29/32 in WP1 is geen duidelijk gelijktijdig vloerniveau
aangetroffen. Een donker bruingrijze zandleemlaag (S26) met weinig
schelpfragmentjes, keitjes, houtskool- en kalkmortelbrokjes, wordt ter hoogte van de
fundering S27 iets meer homogeen (S28). Vormt S28 een aangestampt vloerniveau?
In de noordbeuk, zowel in WP3 als WP4, werden twee niveaus van fijne kalklaagjes
herkend in het profiel, die mogelijke mortellaagjes van vloerniveaus zouden kunnen
voorstellen. Indien de mortellagen S57 in WP3 en S89 in WP4 (= vloerniveau 4) oudere
vloerniveaus betreffen, zijn ze vermoedelijk ouder dan de 14 e - 15e eeuw en vallen ze
misschien samen met de veldstenen fase van de kerk. Hun diepte is immers te
vergelijken met de diepte van aangestampt niveau S28 en veldsteenfundering S27 in
WP1. De restanten zijn echter te beperkt om deze verregaande conclusie te nemen.
Ook de twee hoger gelegen (mortel)laagjes S55 in WP3 en S70 in WP4 (= vloerniveau
3) zijn te onduidelijk om iets concreets te veronderstellen, maar zouden eind 14e - 15e
eeuws kunnen zijn. Overtuigend bewijs dat de veldstenen kerk tot in de noordbeuk
reikte, is er aldus niet.

9.2.5. Overgang naar een bakstenen kerk
Vele kerken in de kuststreek waren reeds vergroot en hervormd tot een (driebeukige)
kruiskerk eind 12e eeuw, maar dit hoeft niet te betekenen dat de Sint-Annakerk
eenzelfde evolutie onderging. De jongere veldsteenmuur uit WP1 vormde vermoedelijk
een aanbouw of aanpassing van de 12e eeuwse (éénbeukige?) veldstenen kerk. Een
C14-datering op houtskool uit de fundering S27 dateerde de veldsteenmuur voor
95,4% waarschijnlijkheid tussen 1290 en 1410 na Chr., dit is ouder dan de
aangenomen bouwdatering van de bakstenen noordbeuk (midden 13e eeuw). In de
werkputten van de noordbeuk werden geen muurstructuren aangetroffen, noch in
veldsteen, noch in baksteen. Waarschijnlijk vond er te Stene geen tussenfase plaats,
zoals te Leffinge of Klemskerke waarbij funderingen en muren uit een combinatie van
baksteen en veldsteen werden opgebouwd of de bakstenen bovenbouw op een
(oudere) veldstenen onderbouw werd gezet. Mogelijks werd de volledige veldstenen
Sint-Annakerk gesloopt voor de bouw van een bakstenen (Gotische) kerk meer
noordelijk. Een andere mogelijkheid is de bouw van de bakstenen noordbeuk naast de
veldstenen kerk, zonder deze eerst af te breken.
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▪ Noordbeuk
In de ophogingslagen S43/44 in WP3 en S51/63 in WP4 werden enkele geel-groen
geglazuurde vloertegels aangetroffen. Ondanks het feit dat ze niet in situ lagen, was
de Sint-Annakerk vermoedelijk ooit versierd met een mooie tegelvloer van vierkante
gele en groen geglazuurde tegels. Hun kleur en grootte (10,5x10,5x2cm) plaatst hun
voorkomen voornamelijk tussen de 14 e en 15e eeuw, maar kan ook ouder zijn (13 e
eeuws). Misschien behoorde de vloer nog toe aan de veldstenen fase, maar aangezien
de tegels enkel in de noordbeuk werden teruggevonden, vormden ze waarschijnlijk de
(eerste) vloer van de bakstenen noordbeuk.
▪ Zuidbeuk
Op de afgebroken veldsteenmuur S29/32 in WP1 werden twee min of meer parallelle
bakstenen muren aangelegd (S3 en S5). Ze geven echter geen uniforme indruk, maar
kunnen gelijktijdig zijn en vormden vermoedelijk de fundering van een constructie
binnen de kerk. Welke constructie is niet te achterhalen, misschien een fundering van
een (zij)altaar, preekstoel of andere verhoging. De baksteenformaten doen een
datering vermoeden in het laatste kwart van de 14 e eeuw (24x12x6cm), maar ook 13e
eeuwse bakstenen werden gebruikt. De variëteit aan baksteenformaten, resten van
kalkbepleistering, gebruik van veldsteen en voornamelijk de talrijke afgebroken
bakstenen wijzen op hergebruikte bakstenen. De recuperatie van bakstenen maakt het
dateren van de muren dus twijfelachtig. Zijn de muren 14 e - 15e eeuws of 17e eeuws
aangezien de bouwgeschiedenis van de Sint-Annakerk stelt dat de bouw van de
zuidbeuk pas in 1624 aanving?
Een late 14e - 15e eeuwse datering komt overeen met de datering van de verbrande
zone S18 in WP2 in de zuidbeuk. Met 90,3% waarschijnlijkheid werd het gedateerd
tussen 1390 en 1440 na Chr., wat een vroege datering is voor dit hoog gelegen
vloerniveau, zo’n 26cm onder de huidige kerkvloer. De veldsteenmuur S24 was mooi
vlak afgebroken en erboven was aldus nog de mortelfundering van dit vloerniveau
bewaard. De oorzaak van deze kleine verbrande vlek binnen de mortellaag S16 is niet
duidelijk. Was er ouder hout vervat in het staal of ligt het laat 14e - 15e eeuwse
vloerniveau inderdaad hoog? Het onderscheiden van vloerniveaus is niet evident,
maar mogelijk komt mortellaag S16 in WP2 overeen met mortellaag S41 in WP1, die
tegen de bakstenenmuur S5 lag. In WP3 in de noordbeuk werd op ongeveer dezelfde
hoogte een gelijkaardige mortellaag blootgelegd waarbij nog een deel vloer in situ
bewaard was. Vloer S34 bestond uit een variatie van natuursteentegels (27x27x4cm
en 29x16x4cm) en gerecupereerde en/of afgebroken bakstenen (25x12x4cm). Het
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baksteenformaat sluit wederom aan bij de ‘derde groep van Gent’: laatste kwart van
de 14e eeuw. Het blijft gevaarlijk niveaus uit verschillende werkputten met elkaar in
verband te brengen, zeker wanneer de datering niet eenduidig blijkt. In WP4 in de
noordbeuk werd op deze diepte twee 14e eeuwse grafstenen opgegraven. Ze lagen
niet meer op hun originele plaats en een weinig materiaal in de opvullingslagen onder
de grafstenen zouden eerder 17e eeuws zijn. De vraag blijft of S16, S41 en/of S34 de
restanten zijn van een laat 14e - 15e eeuwse kerkvloer.
▪ Conclusie
Op basis van de C14-dateringen en baksteenformaten zouden we kunnen concluderen
dat er nog een veldstenen kerk aanwezig was tot begin 14 e eeuw, al dan niet samen
met reeds de aanbouw van een bakstenen noordbeuk. Later, rond eind 14 e - begin 15e
eeuw, werd de veldstenen kerk volledig gesloopt voor de aanbouw van een nieuwe
(Gotische) bakstenen midden- en zuidbeuk? Het blijven speculaties en de dateringen
gebaseerd op de houtskoolstalen en de baksteenformaten zijn niet ontegensprekelijk.
Toch impliceren de archeologische vondsten reeds een driebeukige bakstenenkerk in
eind 14e - 15e eeuw, wat niet strookt met de vooropgestelde bouwgeschiedenis. In de
15e eeuw zou de Sint-Annakerk tweebeukig zijn, bestaande uit de noord- en
middenbeuk.
Robrecht De Beaucourt de Noortvelde linkt de bouw van de middenbeuk aan de Sint
Clemensvloed in 1334. Misschien is veeleer de afbraak van de veldstenen kerk in
verband te brengen met één van de grote overstromingen? Aangezien de mortellaag
S16 pas vanaf 1390 wordt gedateerd, zou de overgang naar een volledige bakstenen
kerk mogelijk het gevolg zijn van de Sint Vincentius storm in 1394, eerder dan de Sint
Clemensvloed in 1334? De Sint Vincentius storm was zo verwoestend dat het oude
Oostende op het eiland Testerep definitief werd verlaten.186 De grote overstromingen
zullen ook te Stene schade hebben aangericht en vermoedelijk bleef tevens de
(veldstenen?) Sint-Annakerk niet gespaard.
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Figuur 161: De mogelijke restanten van de laat 14e - 15e eeuwse Sint-Annakerk, respectievelijk WP1 en WP2
(boven), WP 3 en WP6 (onder).

9.2.6. Twee 14e eeuwse grafstenen
In WP4 in de noordbeuk werd onmiddellijk op twee massieve grafstenen uit Doornikse
kalksteen gestoten. Samen met grafsteenspecialist Ronald Van Belle werd besloten
beide volledig bloot te leggen omwille van hun historische en iconografische waarde.
De meest noordelijke grafsteen behoorde toe aan een ridder en is beduidend groter
en beter bewaard dan de naastliggende grafsteen gewijd aan een vrouw met haar 2
kinderen, een jongen en een meisje. De grafsteen van de ridder (S10) heeft als
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afmetingen 290x141x15cm, de grafsteen van de vrouw (S11) meet 220x109x15cm.
De betere bewaring van de ridder-grafsteen is waarschijnlijk te danken aan zijn ligging
tegen de noordelijke kerkmuur. De grafsteen van de vrouw, die meer centraal in de
noordbeuk lag, kende vermoedelijk een drukkere passage van kerkbezoekers, wat
leidde tot een sterkere verwering van de grafsteen. Ondanks de sterke verwering van
de uncialen in de tekstband, kon in de linkerbovenhoek het jaar van overlijden gelezen
worden: 1318. Het jaartal op de grafsteen van de ridder kon niet volledig gelezen
worden, maar hij zou overleden zijn tussen 1320 of 1330.187

Figuur 162: Detail van het wapenschild van de ridder: een keper vergezeld van drie burchten.

Om alsnog het verwarmingssysteem te kunnen installeren werd besloten de ‘kleinste’
grafsteen S11 integraal te lichten. De grotere grafsteen van de ridder zal in situ
behouden worden, gerestaureerd worden en zichtbaar blijven voor de bezoekers van
de Sint-Annakerk. Bij het verwijderen van grafsteen S11 werd duidelijk dat de
grafstenen niet op hun originele plaats lagen. Beide grafstenen waren W-O
georiënteerd, maar er werden geen bijhorende grafkelders aangetroffen. De
onderliggende constructies uit baksteen en natuursteen waren eerder slordig en
ondersteunden de grafstenen niet volledig. Vermoedelijk waren ze ooit onderdeel van
grafkelders, maar zouden hier eerder hergebruikt zijn ter stabilisatie en fundering van
de grafstenen.188 Bovendien werd in de donker grijsbruine laag (S51) onder grafsteen
S11 een fragment faience en stukje blauw glas aangetroffen, beide eerder te dateren
in de 17e eeuw. De twee grafzerken waren vermoedelijk tijdens werkzaamheden in de

187
188

Met dank aan R. Van Belle.
Zie hoofdstuk 8.1.3. Grafkelders.
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17e eeuw vanuit een meer voorname plaats zoals het koor verwijderd en gebruikt als
vloerbedekking in de noordelijke zijbeuk ter kostenbesparing. De datering zou kunnen
aansluiten bij de grote werkzaamheden in 1624-25, wanneer grote herstellingen en
verbouwingen in de kerk werden uitgevoerd en de zuidbeuk werd aangebouwd. De
problematiek rond de bouwchronologie zet je hier terug aan het denken. De
middenbeuk met koor zou immers pas in het midden van de 14 e eeuw bijgebouwd
worden volgens Robrecht De Beaucourt de Noortvelde, dus na de sterfdatum van de
ridder en (zijn) vrouw. Hun sterfdatum valt ook nog binnen de datering van de
veldsteenmuur uit WP1 (1290-1440 na Chr.). Het is bijgevolg mogelijk dat de
grafstenen oorspronkelijk tot de veldstenen Sint-Annakerk behoorden, die enkel met
zekerheid kon vastgesteld worden in de zuidbeuk.
Philips van Elzas schonk in 1171 het patronaat van de Sint-Annakerk aan de
Tempeliers van de Commanderij van Slijpe. Zij waren verantwoordelijk voor het beheer
en het onderhoud van de kerk tot de ontbinding van hun orde in 1312. Hierna is er dus
enige onduidelijkheid over het beheer van deze parochiekerk, maar vermoedelijk viel
Stene en zijn kerk snel in de handen van de heren van Wijnendale. Men weet dat vanaf
1435 de kerk onder de bescherming lag van Adolf IV, echtgenoot van Maria van
Bourgondië. 189 De twee 14e eeuwse grafstenen vullen bijgevolg opvallend de leemte
in na 1312. De naam van de ridder kon niet meer duidelijk gelezen worden op de
grafsteen, maar de nog leesbare uncialen ‘.TEN/NE’ wijzen in de richting van een
zekere ‘van den Stenne’. De ridder had een wapenschild waarop ‘een keper vergezeld
van drie burchten’ stond, maar meer is niet geweten over deze familie. Over een
heerlijkheid te Stene in de vroege 14 e eeuw is er niet het minste spoor. Het is
eigenaardig dat tot nu geen document is aangetroffen met de vermelding van een
ridder ‘van den Stenne’ uit Stene. Samen met zijn vermoedelijke vrouw en kinderen,
kreeg hij een mooi uitgewerkte grafsteen binnen de Sint-Annakerk, wat duidt op zijn
belang voor Stene. Een mogelijke hypothese is aldus dat na de afschaffing van de
Tempeliersorde in 1312 deze familie een belangrijke rol speelde als beschermheer
van Stene en zijn kerk. Voor een feodaliteit te Stene zijn echter geen elementen
voorhanden, er waren geen heren van Stene. Vermoedelijk was de krijgsheer een
patriciër of een opgewerkte vrijboer die zich een adellijke status aanmat.

189
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9.2.7. 16e eeuw en later
De overige sporen kunnen eerder in de latere periodes geplaatst worden, verbanden
leggen tussen de verschillende werkputten en met de « gekende » bouwgeschiedenis
blijft moeilijk, zoniet onmogelijk. Het niveau van de verplaatste 14e eeuwse grafstenen,
vermoedelijk het vloerniveau vanaf 1624, komt overeen met de baksteen- en
natuursteenvloer S34 uit WP3 en mortellaag S16 uit WP2. Een datering op een
verbrande plek binnen de mortellaag dateert S16 echter voor 90,3% waarschijnlijkheid
tussen 1390 en 1440 na Chr.190 Ook het baksteenformaat van vloer S34 kan nog laat
14e eeuws zijn, maar hergebruik kan niet uitgesloten worden. De zuidbeuk werd pas
aangebouwd in 1624-25, dus de bouwgeschiedenis volgend is het logisch dat
mortellaag S16 het eerste vloerniveau van deze nieuwe beuk is. Toch is het niet
volledig uit te sluiten dat de mortellaag S16 en vloer S34 getuigen zijn van een 15e
eeuws vloerniveau op basis van houtskooldatering en baksteenformaten.
Deels boven de grafsteen van de ridder, tegen de kerkmuur, waren nog enkele grijze
natuursteentegels bewaard. Dit vloerniveau komt terug in WP2 en WP3, waar ze voor
een groter deel waren behouden. De vloer uit grijze natuursteentegels in kalkmortel is
een restant van waarschijnlijk de 18 e eeuwse kerkvloer. In WP2 hadden alle tegels
dezelfde afmetingen (28x28x4cm), terwijl in WP3 kleinere (25x25x4cm) en grotere
(33x33x4cm) formaten voorkwamen. In WP3 en WP4 was eveneens een massieve
blok Doornikse kalksteen in de vloer ingewerkt, vermoedelijk een grafsteen (S37 en
S30). In de oostelijke hoek van de zuidbeuk, waar WP1 ligt, heeft vermoedelijk nooit
een dergelijke natuurstenen tegelvloer gelegen. De bakstenen muren en vloeren uit
WP1 lijken eerder onderdeel te zijn van een aparte ruimte binnen de kerk. De
verbanden tussen de meerdere baksteenvloeren en -muren zijn onduidelijk. De
parallelle N-Z georiënteerde bakstenen muren S3 en S5 lijken ouder dan de twee
bakstenen vloeren S1 en S2. Mogelijk gaat het om een fundering van een trap naar
een (zij)altaar, preekstoel of andere verhoging die aanpassingen onderging gedurende
de tijd. Wederom is het dateren op basis van baksteenformaten gevaarlijk en zeker
door het duidelijk gebruik van gerecupereerde bakstenen. Toch lijken S3 en S5 ouder
dan de bouw van de zuidbeuk in 1625 en zouden ze reeds vanaf eind 14e - 15e eeuw
kunnen voorkomen.
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9.2.8. Begravingen
Naast de twee grafstenen werden nog een aantal grafkelders aangesneden, geen van
hun met bijhorende begraving. Mogelijk ligt het skelet dieper dan de verstoringsdiepte
of is het skelet verstoord. Binnen de kerk werden wel twee niet verstoorde
kistbegravingen aangetroffen, vermoedelijk eerder 17e - 18e eeuws (WP2 en 3).
Ondanks aanpassingen aan het kerkhof en latere begravingen, waren de drie skeletten
in de buitensleuf (WP7) aan de zuidkant van de kerk goed bewaard. Waarschijnlijk
doordat ze eeuwenlang onder een paadje langs de kerk lagen. De grond was tevens
natter dan de opvullingslagen binnen de kerk. Deze kistbegravingen dateren eerder uit
de 14e - 15e eeuw op basis van het aangetroffen aardewerk en een mijtje.

9.2.9. Conclusie
De kerkelijke (Romaanse en latere) bouwkunst reconstrueren blijft zeer moeilijk en
onvolledig doordat men slechts beschikt over weinig bewaard gebleven schriftelijke
bronnen en de archeologische resten gefragmenteerd zijn door enerzijds de vaak
beperkte omvang van kerkopgravingen in werkputten en anderzijds de continue
afbraak- en opbouw doorheen de evolutie van de kerk. De opgraving in de SintAnnakerk bracht vele interessante sporen aan het licht, opvallend is hoe iedere
werkput verschillend was zoals de bakstenen structuren in WP1. De twee veldstenen
massieve muren in de zuidbeuk waren zeker onverwachts aangezien de noordbeuk
als het oudste gedeelte werd beschouwd. Ook de twee 14e eeuwse grafstenen in de
noordbeuk zijn uitzonderlijk. De resultaten hebben echter geen volledige duiding
gebracht in de bouwchronologie van de Sint-Annakerk, maar eerder bevestigd in zijn
complexiteit.
Het historisch kaartmateriaal met voornamelijk de 18 e eeuwse voorstellingen van een
kruiskerk komen niet overeen met de bouwchronologie. Door het weinig
vondstmateriaal, de kans op oud-houteffect bij de C14-dateringen en de onzekerheid
bij het dateren op basis van baksteenformaten, maken dat de archeologische
structuren niet betrouwbaar genoeg konden gedateerd worden. Er is een overlap in
datering tussen de veldstenenkerk (1290-1410 na Chr.) op basis van een C14-datering
met de datering van de noordbeuk (1253) gegeven door Robrecht De Beaucourt de
Noortvelde. Werd een bakstenen noordbeuk naast de veldstenen kerk gebouwd,
zonder deze eerst af te breken? Is de C14-datering fout of eerder De Beaucourt de
Noortvelde zijn fasering van de drie beuken? Ook bepaalde structuren binnen de
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zuidbeuk kunnen eind 14e - 15e eeuws gedateerd worden, terwijl een bakstenen
zuidbeuk pas in 1624-25 zou zijn aangebouwd. Een groot vraagteken blijft bovendien
de ongekende 14e eeuwse familie van de krijgsheer ‘van den Stenne’. Er zijn geen
aanwijzingen voor een feodaliteit te Stene, dus mogelijk is onze ridder een patriciër of
een opgewerkte vrijboer.
Over de Sint-Annakerk is dus nog niet alles geschreven en ontdekt. Dat ze een
pittoresk kerkje aan de kust vormt, weten ze tot in Japan. Het Hotel Monterey La Soeur
te Osaka heeft in 2006 een replica van de Sint-Annakerk laten bouwen. Op het 20 e
verdiep van het hotel kunnen rijke Japanners hun trouwceremonie houden in de kleine
Sint-Annakapel op 1/3 van de originele grootte van de Sint-Annakerk.191

Figuur 163: Een replica op 1/3 van de Sint-Annakerk in een hotel te Osaka, Japan (bron:
www.monterey-wedding.jp/lasoeur_osaka/ceremony/chapel-sint-anna).
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