


Wat als het licht uitgaat en het archief een 

waar doolhof wordt? Een donker depot, duizenden

archiefdozen en jij moet het lichtpunt vinden! 

 

Via geheime codes en geschriften, historische boeken,

en oude archiefdozen zoek je jouw weg door de vele

donkere gangen. Zie jij het licht aan het einde van de

depottunnel?

 

 

 

“Wat als het Licht uitgaat” is een digitale

erfgoedactiviteit in de erfgoedapp van Faro. Deze

handleiding legt uit hoe je kan deelnemen aan de

activiteit, en helpt je verder wanneer je vast zit.

 
 

 

 

Deze activiteit werd gemaakt door Archief Gent voor Erfgoeddag 2021 'DE NACHT'.

 

Vragen? Stuur ze gerust naar archief@stad.gent

 



Neem je smartphone erbij en download 

'Erfgoedapp' via de Appstore of de Playstore, 

of scan de QR-codes hieronder. 

DOWNLOAD 

DE ERFGOEDAPP

DOWNLOAD 

DE ERFGOEDAPP

APPSTORE

 

PLAYSTORE

 

OPEN DE ERFGOEDAPPOPEN DE ERFGOEDAPP
Nadat je de Erfgoedapp geopend hebt, verschijnen drie

iconen. Tik op het gele icoontje met de vier haakjes om

de QR-code hieronder te scannen. 



 

Nadat je de QR gescand hebt, 

verschijnt een vierde icoontje, 

waar je op mag tikken. 

 

 

 

 

 

 

Je komt op een kaart van Gent, waar je op de locatie van

het Archief een icoontje ziet, waar je op kunt drukken.

Zo start je de zoektocht.  

OPEN 

DE ZOEKTOCHT

OPEN 

DE ZOEKTOCHT



DE ZOEKTOCHT IS

BEGONNEN!

DE ZOEKTOCHT IS

BEGONNEN!
Druk op 'START' en kies een van de vijf  personages. 

Je kunt navigeren via de handige handjes.

 

Ontdek snel wie wat doet in het archief!

Is het je wat te donker?

Er ligt een zaklamp net 

boven de tekst, 

aan de rechterkant.



Schijn met je zaklamp op de

vraagtekens door erop te tikken.

Achter een van de vraagtekens zit

een code die misschien nog handig

kan zijn ...

Begin je bang te worden in het

donker? Achter het meest rechtse

vraagteken zit een lichtschakelaar.

Als je de juiste code hebt

ingegeven op het paneel aan het

einde van de gang, 

kom je in een nieuwe gang.  

 

Een berg oude tafels en stoelen

verspert je de weg, maar je kunt

ook de deur ernaast proberen 

om weg te komen. 

 

Kies wijs.

De code is 227236, sst!



Wat verder in het spel kom je een

deur tegen die vergrendeld is met

een knoppenpaneel. 

Heb je goed genoeg rondgekeken in

de ruimte waar je je nu in bevindt? 

Als je de weg niet weet in het

donker, steek dan een lichtje aan ...

Met 'lantaarn' raak je aan de andere kant.
Zo veel keuze plots! Maar goed dat

je hier al bent geraakt.

 

Geen idee welke richting uit te

gaan, of zit je in tijdsnood? 

Tik op het handige handje dat naar

rechts wijst om verder te gaan.

 

Met de ander handjes ga je ofwel

terug naar vanwaar je kwam, of

kom je bij een gesloten deur.



Ai, je bent nu ontsnapt uit de

bibliotheek en nu raak je niet uit het

volgende doolhof! 

TIP: begin bij de uitgang van

onderen en ga zo naar de correcte

ingang bovenaan.

Probeer steeds alle handjes. Ben je

verkeerd gelopen? Geen paniek, er

is altijd een handig handje om je

terug te brengen naar waar je

stond.  Wees niet bang om wat

rond te neuzen in het archief.

De weg naar de leeszaal is via B.

Als je bij de lift aangekomen bent, ben je

er bijna! Je moet alleen nog maar het

sleuteltje vinden, en dat ziet er zo uit.

Ga op speurtocht in de leeszaal, daar

staan drie leestafels, en zoals je weet,

alle goede dingen komen in drie ....



Je hebt de sleutel van de lift

gevonden? Super! De uitgang

bevindt zich op het gelijkvloers.

Niets houdt je tegen om ook eens

het dak te gaan verkennen ... 

Je bent aangekomen in de ateliers. 

Kijk gerust even rond door op de

vraagtekentjes te drukken. 

 

Op de tafel bij het linker

vraagteken zal je verschillende

oude filmaffiches terugvinden, 

bij het rechter vraagteken 

mag je zelf aan de slag gaan. 

 

Tik er gerust op.



Gebruik je vinger om het stof weg

te vegen van deze foto.

Zorg ervoor dat je scherm

helemaal proper is!

(Ook het stukje waar tekst staat.)

Uitgesnuisterd in de ateliers?

Tik op het handige handje om

weg te gaan.



JE BENT ONTSNAPT UIT

HET ARCHIEF!

JE BENT ONTSNAPT UIT

HET ARCHIEF!
Wat goed! 

Vond je het leuk? 

Of was je wat bang in de 

donkere gangen van het archief? 

 

Laat het ons gerust weten via archief@stad.gent

 

 

Krijg je maar geen genoeg van de 

oude archiefstukken en foto's? 

 

Neem dan snel een kijkje op: 

https://stad.gent/archief

 

of op de beeldbank van Stad Gent:

https://beeldbank.stad.gent/ 

 

 

 

En vergeet niet, wanneer het wat te 

donker wordt, hoef je alleen maar 

de lichtjes te zoeken ...

 




