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Boekvoorstelling Kriegsalbum Gent: bezet Gent
in de Eerste Wereldoorlog door een Duitse lens

Naar aanleiding van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog

brengt Archief Gent samen met Uitgeverij Hannibal en fotograaf Michiel

Hendryckx een boek uit over een topstuk uit de eigen collectie: het Kriegsalbum

van Gent. Het boek wordt voorgesteld op woensdag 24 oktober 2018 in hotel

Falligan op de Kouter.

⏲



In oktober 2018 stelden Michiel Hendryckx en Archief Gent een fotoalbum samen met de foto’s

van het 'Kriegsalbum von Gent' uit 1916. Deze foto’s, die door de Vlaamse overheid als topstuk

zijn erkend, werden aangevuld door unieke Duitse beelden van Gent tijdens Wereldoorlog I uit

de collecties van archieven en verzamelaars in binnen- en buitenland. De Gentenaar kan fier

zijn op Zijn Archief en zal bij het doorbladeren van dit fotoboek met Duitse beelden uit de Eerste

Wereldoorlog onbekende hoekjes en kantjes van zijn stad (her)ontdekken.

Het 'Kriegsalbum von Gent' is een publicatie die in 1916 door de 'Photographische Abteilung van

de Kommandantur Gent' werd samengesteld en die was gehuisvest in hotel Falligan op de

Kouter. Vanuit deze locatie werden de Duitse censuur en propaganda ten aanzien van fotografie

in en om Gent georganiseerd. Meer dan 100 jaar na datum beantwoordden Michiel Hendryckx

en Archief Gent het 'Kriegsalbum' uit 1916 met een nieuw boek dat één en ander beter kadert.

De publicatie vormde het sluitstuk van een groter project waarbij de fotocollectie gedetailleerder

werd beschreven, beter werd verpakt en volgens de hedendaagse standaarden werd

gedigitaliseerd. De beschadigde foto’s werden eveneens deskundig gerestaureerd.  

Boekvoorstelling op een unieke locatie

De boekvoorstelling vindt plaats op woensdag 24 oktober 2018 in hotel Falligan op de Kouter.

Een symbolische plek: hier was de 'Photographische Abteilung van de Kommandantur Gent'

gevestigd, die het oorspronkelijke Kriegsalbum realiseerde.

Locatie: Hotel Falligan, Kouter 172, 9000 Gent

Programma boekvoorstelling

Persvoorstelling

10.45 uur: onthaal

11.00 uur: voorstelling van het boek door Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en

Evenementen

11.10 uur: voorstelling van het erfgoedproject Kriegsalbum door Tom Haeck, diensthoofd

Archief Gent

11.20 uur: presentatie van enkele beelden uit het Kriegsalbum door fotograaf Michiel

Hendryckx, co-auteur van het boek

11.30 uur: mogelijkheid om vragen te stellen

Publieksvoorstelling

19.00 uur: onthaal



19.30 uur: verwelkoming door François de Clippele, Koninklijke Letterkundige Kring/Hotel

Falligan

19.40 uur: voorstelling van het boek door Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en

Evenementen

19.50 uur: voorstelling van het erfgoedproject Kriegsalbum door Tom Haeck, diensthoofd

Archief Gent

19.55 uur: voorstelling van GOF, de vriendenkring van Archief Gent, door Joachim Derwael,

voorzitter

20.00 uur: presentatie van enkele beelden uit het Kriegsalbum door fotograaf Michiel

Hendryckx, co-auteur van het boek

20.15 uur: receptie aangeboden door Archief Gent met piano-improvisatie door Alain

Vandenbroeck

Mogelijkheid tot een geleid bezoek aan de eerste verdieping van Hotel Falligan (Francis Maere

Fine Arts).

Deze boekvoorstelling is een organisatie van Archief Gent, Hotel Falligan, Het Vredeshuis en de

vzw GOF.

Informatie

Guy Dupont, archivaris Archief Gent, tel. 09  266 57 64, e-mail guy.dupont@stad.gent

Pieter-Jan Lachaert, archivaris Archief Gent, tel. 09 266 57 57, e-mail

pieterjan.lachaert@stad.gent

Nele Lefever, presentatie en participaties Archief Gent, tel. 09 266 94 04, e-mail

nele.lefever@ocmw.gent
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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.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent
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