
Hotel d’Hane Steenhuyse vrij te bezoeken vanaf
30 maart

Vanaf dit voorjaar kan men Hotel d’Hane Steenhuyse in de Veldstraat vrij bezoeken
als historisch huis. Historische Huizen Gent laat letterlijk en figuurlijk een frisse
wind waaien door deze verborgen parel in de Gentse winkelstraat bij uitstek.
Stadspaleis Hotel d’Hane Steenhuyse is een 18de-eeuws woonhuis met
achthoekige vestibule, weelderige salons en een hemelse balzaal. Voortaan
kunnen bezoekers het op eigen houtje ontdekken, en wie weet, ontmoeten ze er
wel een van de vroegere bewoners.

Dangerous Liaisons en Louis die zwiet



Een bezoek aan dit imposante hotel (in de oude betekenis van stadswoonhuis) prikkelt
alle zintuigen. Het pand staat voor een rijkdom aan bewonersverhalen en getuigen van
de aristocratische leefcultuur in vooral de achttiende eeuw. Het ademt de sfeer van
'Dangerous Liaisons', van liefdes- en andere brieven met ganzenveer gepend, van
'upstairs downstairs', van salonrevoluties, van balboekjes en zijden schoenen en wat al
nog. De interieurs bevatten unieke wandbehangen en -beschilderingen, parketvloeren en
meubelstukken. In vorige eeuwen ontvingen de bewoners ook illustere bezoekers zoals
de Franse koning Louis XVIII, op de vlucht voor Napoleon en in het Gents spottend
‘Louis die zwiet’ geheten.
 
Het stadspaleis is sinds 1953 een beschermd monument en werd in 1980 door de Stad
Gent aangekocht. De voorbije decennia huisvestte het de Dienst Monumentenzorg en is
vooral de eerste verdieping minutieus gerestaureerd. Andere gedeelten liggen er meer
afgeleefd bij en ondanks langlopende restauratiefases, bleef het gebouw beperkt
bezoekbaar, met alleen de gegidste rondleidingen op donderdag, vrijdag en zaterdag.
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Historisch huis meer open voor publiek

'Na experimenten met instaprondleidingen en pop-ups, popelt het team van
Historische Huizen Gent nu om het gebouw, dat van al haar historische huizen het
meest een ‘historisch huis’ is, meer open te stellen voor het publiek. De Gentse
historische huizen, de Sint-Pietersabdij, het Gravensteen, het Belfort, de Sint-
Baafsabdij, het Hotel d’Hane Steenhuyse en het Hotel Clemmen, vormen samen
met de musea de kern van het cultuur-toeristisch bezoek aan onze stad.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur en Toerisme

Met bescheiden middelen en de hulp van vrijwilligers, realiseert Historische Huizen Gent
op korte termijn een zachte opfrissing en aanvullende inrichting van de interieurs op het
gelijkvloers, een sfeer-laag met enkele filmfragmenten en soundscapes, en zaalteksten in
drie talen. Vrije bijdragen van de bezoekers zullen, naar Angelsaksisch voorbeeld, helpen
om de resterende restauraties te financieren. Uit de openstelling blijkt een sterk geloof in
het potentieel van het huis als publiekslieveling en in een theatermatige en poëtische
benadering van de ontsluiting.

De kwaliteit van het bezoek en de beleving van het historisch huis staat hier voorop en
primeert daarom boven andere secundaire vormen van gebruik die ook waardevol zijn.
 
Bij het Departement Cultuur leeft ook al langer de wil om van het rustpunt in de drukke
Veldstraat, met zonnige binnentuin toegankelijk via de koetsdoorrit, een meer levendige
en fijnzinnige venue te maken in de Gentse binnenstad. Dit op het knooppunt van de
commerciële met de culturele as van de twee stadspaleizen, met ook het interessante
Hotel Clemmen aan de overkant.

Praktisch

Vanaf 30 maart elke vrijdag, zaterdag- en zondagnamiddag, telkens van 14 uur tot 18
uur. Stap binnen in dit bijzondere stadspaleis, waar de bewoners van weleer u hartelijk
verwelkomen en meenemen in het adellijke leven van de 18de eeuw!

De instaprondleidingen in de twee stadspaleizen om 14.30 uur (tickets Uitbureau) blijven
doorgaan.
Informatie

Doreen Gaublomme, Historische Huizen Gent, tel. 09 266 85 10, e-mail
doreen.gaublomme@stad.gent

Bevoegd
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 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.

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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