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Het 19de eeuwse Brugge  
in prent en fotografie 

 

Na de definitieve ondergang van het Napoleontische keizerrijk (1815) konden de Britten weer vrij 

op het Europese continent rondreizen. Een van hun favoriete bestemmingen was het slagveld bij 

Waterloo. Maar onderweg daar naartoe ontdekten ze tot hun verrassing ook het pittoreske 

Brugge. Hun enthousiasme voor de stad was groot. Via geschriften en prenten maakten ze de 

wereld deelachtig in dit enthousiasme. Het was het begin van de 19de-eeuwse prentproductie 

over Brugge. Een productie waar algauw ook anderen dan Britten een bijdrage toe leverden. 

Tegelijk kende de 19de eeuw een enorme ontwikkeling op het gebied van prentproductie. 

Meerdere nieuwe druktechnieken lieten toe om kwaliteitsvolle prenten in grote oplagen te 

drukken en te verspreiden. Van die druktechnieken was de lithografie of steendruk de meest 

revolutionaire. 

Al snel na de uitvinding van de fotografie (1839) werden stadsgezichten van Brugge op de 

gevoelige plaat vastgelegd. De oudste bekende foto van Brugge dateert uit 1844 of 1845. Rond 

1860 ontstonden de eerste reeksen met foto’s van de stad. Nog later slaagde men erin om foto’s 

via lithografische weg in grote oplagen te vermenigvuldigen. 

In deze lezing schetst Marc Ryckaert de hele evolutie van de Brugse prenten in de 19de eeuw, van 
de vroegste Engelse staalgravures over het Album Pittoresque tot de Photochrom-prenten van de 
Belle Epoque. De belangrijkste kunstenaars en uitgevers komen aan bod. Tegelijk illustreren deze 
prenten de grote rijkdom en aantrekkelijkheid van de 19de-eeuwse prentproductie in het 
algemeen, en van de Brugse stadsgezichten in het bijzonder. 
 

 

 

Waar: 

Cultureel Centrum de Brouckere, 

Aartrijkestraat, Congreszaal 

Wanneer: 

30 november 2017 om 20 uur. 

Prijs:  
Leden gratis 
(Ieder lid van het gezin, wordt 
beschouwd als lid) 
Niet-leden betalen €3,00 

 
Komende activiteiten: 
15 jan 2018: voorstelling Jaarboek 2017 ‘Het Houtland’  
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