


 

Wat als de nacht nieuw licht werpt op de Gentse

geschiedenis? Een duik in de archiefdepots leert dat licht

altijd al een belangrijke rol had.

 

In de video ontdek je verhalen van lantaarnaanstekers, 

 wordt er vuurwerk afgestoken en zie je oude affiches die

getuigen van het spel van licht en donker. 

 

 

 

De video "De stad, de nacht en licht doorheen de tijd"  is

een digitale showcase van erfgoed uit de collectie van

Archief Gent. De tekst geeft meer context  bij de

beelden.

 
 

 

 

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

 

Vragen? Stuur ze gerust naar archief@stad.gent

 



 

DE VIDEO

Een wervelende digitale showcase met stukken uit de
archiefcollectie die verband houden met de nacht, het licht en de
stad. Als vervanging van de klassieke tentoonstelling gingen we
op zoek naar stukken uit de collectie die een verband houden met
het thema de nacht. 

Met deze video spreken we je innerlijke nachtbraker aan en laten
we je genieten van allerlei moois.

De stukken die je te zien zal krijgen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook
nog eens bijster interessant. Achter de stukken gaat een hele
wereld aan informatie schuil. We nodigen uit om samen met ons
die wereld verder te ontdekken. Wat volgt is informatie over wat
je ziet in de video.

Zoals de video mooi zegt: “Alles wat je ziet is archief”. En archief,
dat zijn niet alleen geschreven documenten. Het is ook: 



NIEUWJAARSWENSEN VAN

GASLANTAARN-

AANSTEKERS:
Nog voor er sprake was van de elektrische verlichting in Gent, werd

de nacht verlicht door hardwerkende gaslantaarnaanstekers. 

Harde werkers van een uitgestorven beroep die met een lange

stok elke avond hun ronde deden om de stad te behoeden van

complete duisternis. 

Diezelfde gaslantaarnaanstekers, net als andere

werkverenigingen, wensten elk jaar opnieuw als traditie de

inwoners van de stad een gelukkig nieuwjaar. Die

nieuwjaarswensen werden lithografisch gedrukt en deze kaarten

worden bewaard in verschillende albums met porseleinkaarten, die

deel uitmaken van de iconografische collectie van Archief Gent. 

De kaarten geven niet enkel het verdwenen beroep mooi weer, ze

tonen ook verschillende locaties en herkenbare monumenten die

de link met de stad in de verf zetten. Zo herkennen we in de

verschillende beelden onder andere het Gravensteen, het

nagelnieuwe Sint-Pietersstation in 1912 of de kiosk op de Kouter. 

Deze beelden worden nog verder beschreven zodat ze later

correct ontsloten kunnen worden voor het publiek.



EXPO 1913

De lantaarn word gedoofd en de lamp wordt aangestoken. Hiermee

wordt ook in Gent de overgang van gas naar elektriciteit gemaakt. 

Bij de eerste instanties van elektrische straatverlichting kunnen we

dan ook enkel stilstaan bij de Expo 1913 in Gent. 

In 2013 werd op basis van archiefmateriaal en in 

samenwerking met verschillende erfgoedpartners een 3D-model

gemaakt van deze expo. Die kan je overigens vandaag nog steeds

online bekijken. Omdat de elektrische verlichting zo’n centrale rol

speelde bij de opbouw van de Expo, werd ook de mogelijkheid

opgenomen in de 3D-simulatie om te schakelen tussen dag en nacht.

Om tot zo’n simulatie te komen was wel wat onderzoek nodig in de

archieven. Archief Gent bewaart plannen, foto’s, prenten en dossiers

over de expo. 

De website Gent 1913 Virtueel functioneert als gemeenschappelijk

en inhoudelijk presentatieplatform dat verschillende aspecten van

de expo, vanuit verschillende Gentse collecties in het licht zet.

De zwart-wit foto’s van het nachtelijke zicht op het Erehof, een

kleurrijke gouache van Henry Keller van het feeëriek verlichte

waterbassin op dit plein en nachtsimulaties van de expogebouwen

door hoofdarchitect Oscar Van de Voorde zijn maar een greep uit het

materiaal dat op het platform wordt ontsloten.

https://stamgent.be/nl_be/digi-expos/wereldtentoonstelling-gent-1913
https://stamgent.be/nl_be/digi-expos/wereldtentoonstelling-gent-1913
https://www.gent1913virtueel.be/


ELEKTRICITEIT EN LICHT IN

GENT

Voor Gentenaars verlichtte sinds 1956 een ander soort

sterrenhemel de nacht. De sterrenhemel in de gebouwen aan het

Woodrow Wilsonplein. Enkele foto’s uit de video werden genomen

tijdens de opening van het propagandacentrum van de

Elektriciteits-, Gas- en Waterdienst (EGW) van de Stad Gent aan

de rand van het Zuidpark.

Het gebouw bood plaats voor tentoonstellingen van elektrische

huishoudtoestellen en moderne elektrische verlichting die de Stad

Gent gebruikte om de gaslantaarns vanaf 1955 in de straten te

vervangen.

De verlichting van het plafond in de inkomhal en van andere

ruimten op de gelijkvloers en zelfs de (nu verdwenen) luifel buiten

was uitgewerkt in de vorm van een sterrenhemel. Kleine en grotere

‘sterren’ waren met elkaar verbonden als fictieve sterrenbeelden.

Dit bood een feeëriek beeld vanop het Graaf van Vlaanderenplein

tijdens de nacht van 22 op 23 september 1956!



ELEKTRICITEIT EN LICHT IN

GENT

Het gebouw diende in het verleden dus al als EGW-toonzaal maar

ook recenter als bibliotheek en werd onlangs opgeknapt om

verschillende loketten van de Stad Gent te huisvesten. 

Archief Gent bewaart verschillende albums met foto’s van de

verschillende activiteiten van de toenmalige EGW-dienst. Hoe de

elektrische straatverlichting, uitgerold vanaf de jaren 1950, eruit

zag zie je op nachtopnames van verstilde Gentse straten, uit de

fototheek van Archief Gent.

LICHTPLAN

Gent evolueerde en het licht evolueerde mee. Sinds 1998 werd er

nagedacht over en gewerkt aan een lichtplan voor de binnenstad

zodat ook monumenten worden uitgelicht in het straatbeeld. 

Beelden van de implementatie van het lichtplan zijn te vinden op

beeldbank.stad.gent. De stem bij het fragment geeft mooi weer

welke impact verschillende soorten licht kan hebben op je

omgeving.

https://beeldbank.stad.gent/index.php/search?sd=&ed=&view=grid&q%5B%5D=lichtplan


NACHTELIJKE VERTIER:

De lichten gaan uit, het gordijn rolt open en plots ontplooit zich een

nieuwe wereld voor je ogen. Film is langer populair omwille van zijn

kracht om kijkers te transporteren naar onbekende plaatsen. Maar

wat leidde mensen ertoe om zich te verplaatsen naar de cinemazaal?

Het antwoord zijn kleurrijke en tot de verbeelding sprekende

filmaffiches. 

Archief Gent werkte de afgelopen jaren volop aan de ontsluiting van

die affiches. Archief Gent bezit die affiches omdat er van elke

affiche die in Gent werd uitgehangen, een bewijsexemplaar op het

centraal politiebureau moest worden afgegeven. Daardoor legde de

Gentse politie doorheen de jaren een enorme collectie affiches aan.

Zo’n 30.000 affiches die verschenen in het Gentse straatbeeld in de

periodes 1881-1914 en 1938-1961 bleven zo bewaard. 

In de jaren 1970 of 1980 werden ze aan het Stadsarchief van Gent

(nu Archief Gent) overgedragen. In de video selecteerden we enkele

filmaffiches die in het teken van de nacht staan, maar de collectie

filmaffiches wordt op korte termijn volledig ontsloten online. Er volgt

in het najaar van 2021 ook een publicatie over filmaffiches en een

tentoonstelling in bibliotheek De Krook.

https://beeldbank.stad.gent/index.php/search?collection=a1e4528e898d45e8840358692bee4a578e87883c62a24be7ad25f48ce305ae58e99ba3a1e7524d348945bde8c0bfa9da&view=grid


NACHTELIJKE VERTIER:
Wie “licht” zegt in Gent, plakt daar meestal ook het woord “festival”

direct na. Het lichtfestival is ondertussen een gevestigde waarde in

Gent. 

De vorige editie kon jammer genoeg niet doorgaan omwille van de

wereldwijde pandemie, maar van zodra het weer mag staat er een

team van enthousiaste lichtfestivalmedewerkers klaar om alles in

goede banen te leiden.  

We blikken graag terug naar beelden uit de editie van 2012. Als je er

zelf bij was toen, dan herken je vast en zeker enkele van de

installaties zoals de “Luminarie De Cagna”. Beelden afkomstig die

nog steeds online te zien zijn op de beeldbank van de Stad Gent.

https://beeldbank.stad.gent/index.php/search?collection=f0c33e37fa20476fbded74ec698f308dda4d3c78a4ad4f0e85114ca0351360401f8d7f7526bf4d32a69cb4d17acff89c&q%5B%5D=&csid=60813fd9d45da&view=list&limit=&sort=&per_page=0&sd=&ed=


FEESTELIJK VUURWERK

Een jubileumeditie van Erfgoeddag mag gevierd worden met

vuurwerk. En voor vuurwerk doen we beroep op verschillende

feestbeelden uit onze collectie. 

Een kopergravure die de feestelijke versieringen toont in 1635

tijdens de blijde intrede van Ferdinand van Oostenrijk, landvoogd

van de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans bewind. Nog een

kopergravure maar met aquatint toont dan weer de versieringen

aan het Stadhuis en het Belfort gedurende de blijde intrede van de

vertegenwoordiger van de Oostenrijkse keizer Karel VI in 1717.

Je zou beginnen denken dat deze prenten vooral feestelijke

bedoeningen afbeelden en je zou gelijk hebben want er zijn nog

meer feestelijkheden die de revue passeren. Zo ook de

metaalgravure die het zicht op het vuurwerk en de verlichting

toont die werd afgevuurd aan het Casino van Gent-Coupure, ter

gelegenheid van de 25ste verjaardag van de regering van Leopold I

in 1856. 

En ten slotte, uit hetzelfde jaar nog de lithogravure die de

Waterfeesten op de Leie aan het Justitiepaleis afbeeldt,

gehouden op 31 augustus en 1 september 1856, ter gelegenheid

van de 25e verjaardag van de onafhankelijkheid van België. 

Deze prenten komen allemaal uit de iconografische collectie Atlas

Goetghebuer, één van de voornaamste beeldcollecties van Archief

Gent. Er wordt volop gewerkt om deze collectie in de toekomst

digitaal te ontsluiten. 



Wat vond je van de video?

 

Laat het ons gerust weten via archief@stad.gent

 

We wensen je veel kijkplezier en hopen dat dit digitaal

snuistermoment op Erfgoeddag je zo nieuwsgierig zal maken dat

je in de toekomst nog meer wil ontdekken uit de rijke collectie

van Archief Gent. 

 

 

Voor meer archief, neem snel een kijkje op: 

https://stad.gent/archief

 

of op de beeldbank van Stad Gent:

https://beeldbank.stad.gent/ 

 

Voor updates en nieuws over actuele activiteiten kan je terecht

op onze facebookpagina.

 

 

En vergeet niet, wanneer het wat te 

donker wordt, hoef je alleen maar 

de lichtjes te zoeken ...

 

https://www.facebook.com/archiefgent



