
Dé Vitrine 6: ‘Deelgemeente in de kijker-
archieven en archeologisch onderzoek in
Drongen’
DéVitrine 6 ‘Deelgemeente in de kijker- archieven en archeologisch onderzoek in
Drongen’ laat een gerestaureerde pot uit de vroege ijzertijd zien,dobbelsteentjes uit
dierlijk bot en fragmentjes van Romeins aardewerk. Erworden archiefdocumenten
getoond die afkomstig zijn uit het voormaliggemeentehuis van Drongen. Ook
prentkaarten en foto’s illustreren degemeentelijke geschiedenis.

Dé Vitrine 6 gaat op stap. In‘Deelgemeente in de kijker – archieven en archeologisch
onderzoek in Drongen’verlaten het Stadsarchief en Stadsarcheologie Gent hun
traditionele werkterreinom zich even in ‘de rand’ te begeven. Zoals de naam het zelf
aangeeft, is hetStadsarchief van oudsher bezig met het beheer en de zorg over de
stedelijkeadministratie van de Stad Gent, terwijl ook binnen Stadsarcheologie Gent de
nadruk in de eerste decennia van haar bestaan op het historisch stadscentrumlag.
 
Gaandeweg werden de accenten verlegd.Het Stadsarchief begon zich eveneens te
bekommeren om verwaarloosde archievenvan de huidige randgemeenten voor de fusie.
En ook binnen Stadsarcheologie Gentwordt de laatste tien jaar de geschiedenis van de
stad niet meer losgezien vande omliggende gebieden.
 
Beide diensten proberen deze nieuwsteontwikkelingen te illustreren aan de hand van de
gemeente Drongen. Binnen hetStadsarchief werden in 2006 en 2012 twee belangrijke
overdrachten gerealiseerdvan documenten afkomstig uit het oude gemeentebestuur van
voor de fusie.Stadsarcheologie Gent geeft een overzicht van de opgravingen die er
plaatsvondenin 1975 en 1977, in 2009, 2011 en 2015.
 
Stadsarcheologie en Stadsarchief Gentzijn twee stedelijke diensten die intens begaan zijn
met het onderzoek naar degeschiedenis van de Stad Gent en daarom samen gehuisvest
zijn in De ZwarteDoos. Een van de vele initiatieven die de nauwe samenwerking aantoont,
resulteert in ‘Dé Vitrine’, waarbij beide diensten twee keer per jaar in hunrespectievelijke
depots duiken, op zoek naar archeologische vondsten engeschreven bronnen die een
gemeenschappelijk gekozen thema illustreren.Wijnhandel, suikerproductie,
lederbewerking, omgaan met de dood en stedelijkefinanciën in de middeleeuwen kwamen
al aan bod.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Praktisch

Tot en met dinsdag 1 november 2016 gratiste bezoeken van maandag tot donderdag van
8.30 tot 13 uur (op vrijdag,zaterdag, zondag en feestdagen gesloten) in De Zwarte Doos,
StadsarcheologieGent en Stadsarchief Gent, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gent–Gentbrugge.

Informatie
StadsarcheologieGent en Stadsarchief Gent, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, tel.
09 266 5760, e-mail stadsarcheologie@stad.gent en stadsarchief@stad.gent

 
Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms, schepen vanCultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail
schepen.storms@stad.gent
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