Een nieuw leven voor Hotel d’Hane Steenhuyse,
een van de best bewaarde geheimen van Gent

Vanaf vrijdag 30 maart 2018 kan het publiek iedere vrijdag-, zaterdag- en
zondagnamiddag vrij binnenwandelen in Hotel d'Hane Steenhuyse om er kennis te
maken met de majestueuze woning van de adellijke familie d’Hane de Steenhuyse.
Kleurrijke salons, kunstig meubilair, weelderig behang en zinnenprikkelende
muurschilderingen flitsen de bezoeker tweehonderd jaar terug in de tijd.
Figuranten geven aan de beleving dat extraatje meer.

Laat de verbeelding de vrije loop
Op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag kan de bezoeker voortaan vrij Hotel d’Hane
Steenhuyse binnenwandelen, als was hij zelf de hoofdrolspeler in de dramatische miseen-scène die hier plaatsvond: een trage pas, een officiële ontvangst, zien en gezien
worden.

De zonnige binnentuin, toegankelijk via de koetsdoorrit, vormt een heerlijk rustpunt in de
hectische Veldstraat, op het knooppunt van de commerciële met de culturele as van de
twee stadspaleizen, d’Hane Steenhuyse en het interessante Hotel Clemmen aan de
overkant.
Op de benedenverdieping wachten de ontvangstruimten met de weelderige salons aan
de voorzijde, en aan de achterzijde een hemelse balzaal of de salle à l’italienne, het
koningssalon en de eetkamer van de familie. Een quadrille weerklinkt, in de vestibule
hoort men in de verte een hond blaffen, koetsen rijden af en aan, terwijl je over het
unieke marqueterie parket van ebbenhout, rozenhout en purperhart zweeft.
Op de bovenverdiepingen dwaal je rond in een intiemere sfeer. De voormalige privéappartementen met slaapkamers, boudoirs en kabinetten vormen een waar labyrint.
Antichambres en passages deden dienst als garderobe, poederkamer of
bediendevertrek. Hier ontdek je de persoonlijke interieurs van de grafelijke bewoners. In
de kelder kom je op het terrein van het personeel met de voorraadruimten,
opslagplaatsen en keuken downstairs.
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.
Om de belevingswaarde te vergroten is de aankleding van de interieurs opgeschaald.
Met bruiklenen uit het Design Museum, het STAM, het Museum voor Schone Kunsten en
De wereld van Kina, maar ook met nieuwe objecten, heeft Historische Huizen Gent zo nu
en dan met een knipoog de levensechtheid laten primeren. Vrije bijdragen van de
bezoekers zullen, naar Angelsaksisch voorbeeld, helpen om de resterende restauraties
te financieren.

'Wie door de Veldstraat wandelt, moet zeker de tijd nemen om dit unieke paleis te
bezoeken. Wandel binnen in Hotel d'Hane Steenhuyse en maak een reis door de
tijd. Geniet van de bijzondere interieurs, snuif de sfeer op en schrijdt rond als een
echte graaf of gravin. Een exclusieve inkijk in het adellijke leven uit lang vervlogen
tijden.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen.

Praktisch
Hotel d'Hane Steenhuyse is op verschillende manieren bezoeken:
Individueel bezoek:

iedere vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14 en 18 uur
prijs: vrije bijdrage
Gegidste rondleiding:

iedere vrijdag en zaterdag kan men individueel aansluiten bij een geleid bezoek om 14.30
uur
tickets bij Uitbureau Gent, Veldstraat 82B (09 233 77 88), tickets@uitbureau.be
prijs: 6 euro pp - gratis voor kinderen en jongeren onder 19 jaar
Groepsbezoeken:
groepen en organisaties reserveren een gids via Boekjebezoek, tel 09 210 10 75.
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Doreen Gaublomme, directeur Historische Huizen Gent, tel. 09 266 85 10, e-mail
doreen.gaublomme@stad.gent
Bevoegd
Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
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schepen.storms@stad.gent

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.
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