
Dé Vitrine 8: Van kasteel tot fabriek - het
Gravensteen

In de inkomhal van De Zwarte Doos, aan de Dulle-Grietlaan in Gentbrugge,
belichten het Stadsarchief en Stadsarcheologie Gent de rijke geschiedenis van het
Gravensteen aan de hand van objecten uit het archeologische depot en via
documenten uit het archief.

Dé Vitrine

Stadsarchief en Stadsarcheologie Gent zijn twee stedelijke diensten die intens begaan
zijn met het onderzoek naar de geschiedenis van de Stad Gent en daarom samen
gehuisvest zijn in De Zwarte Doos. Een van de vele initiatieven die de nauwe
samenwerking aantoont, resulteert in Dé Vitrine, waarbij beide diensten twee keer per
jaar in hun depots duiken, op zoek naar archeologische vondsten en geschreven
bronnen die een gemeenschappelijk gekozen thema illustreren. Ditmaal vormt het
Gravensteen het onderwerp.

Het Gravensteen



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een

Het Gravensteen, iconisch stadsgezicht van Gent bij uitstek, heeft in de loop van de
eeuwen heel wat metamorfoses ondergaan: houten constructie, stenen zaalgebouw,
opperhof met motte, burcht met imposante donjon tot grauw fabrieksgebouw. Die
complexe bewoningsgeschiedenis vormde de aanleiding tot een uitgebreid archeologisch
en historisch onderzoek.

In het archeologisch depot worden dan ook verschillende vondsten bewaard die nu even
het licht zien in Dé Vitrine 8: een weefgewicht, een riemtong, aardewerk ...

De restauratiegolf van het einde van de negentiende eeuw zorgde evengoed voor een
papieren neerslag in het Stadsarchief: plannen van architect De Waele, foto's van vóór
de restauratie en erna en een verkoopdossier van het Gravensteen. Vitrine en poster
vormen samen eens te meer een kleine impressie van wat er in de ruime depots rond
een gekozen thema is te vinden.

Praktisch

Dé Vitrine 8 is te bezichtigen tot eind oktober 2017 in de inkomhal van De Zwarte Doos,
tijdens de klassieke bezoekuren: op maandag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur.
Gesloten op vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen.

Informatie
Valérie Meillander, consulent Stadsarchief, tel. 09 266 57 88, e-mail
valerie.meillander@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 258.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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