
Bee{den uit het verteden

Deze foto l<omt uit een ongeïdentificeerd album met
voornametijl< foto's uit Gent, Luil< en Antwerpen. Het is
een zogenaamde carte-de-visite (CDV). Die is gemal<ketijk
te herl<ennen aan het ontwerp: een l<artonnen l<aart van
ongeveer 6 op 10 cm. waarop een foto gekteefd werd,
meestal met de naam en het adres van de fotograaf op de
voor- en achterzijde. De CDV werd in 1854 door de Frans-

man Disderi uitgevonden en was het overheersende fo-

toformaat vanaf ca. 1860 tot aan de Eerste Wereldoor[og.

Het l<arton van deze foto is 1 mm dil<, grijs, met witte
opdrul< en onbedrul<te achterzijde. De naam van de fo-
tograaf is cursief gedrul<t en zijn adres is gezet in de-
coratieve letters met versieringen. Dat is een typisch
geheel van kenmerl<en voor de periode ca. 1900-1914.

De foto is afgedrukt met het zogenaamde Daglicht Col-
lodion Zilver procédé (DCZ), in Engelstalige literatuur
collodion POP genoemd. DCZ werd gebruil<t vanaf ca.

1885. Een goede bron om zetf fotografische procedés
te herl<ennen is www.graphicsattas.org.

Eén van de beLangrijl<ste etementen voor datering is de
fotograaf. Votgens hét referentiewerl< voor 19de-eeuw-
se fotografen, de Directory of Photographers in Belgi-
um1, was Edmond Sacré actief in Gent in de Rue de [a
Catandre nr. l van 7892tot7973.

Voor we de inhoud van de foto bel<ijl<en is het dus aI
duidel.ijk dat de afdrul< l<an gedateerd worden tus-
sen ongeveer 19O0 en 1913. Het gaat wet degetijl<
enkel over de afdrul<, want soms werden reproduc-
ties van oudere foto's gemaal<t. Bij een reproductie
is de afdrul< van latere datum dan het oorspronl<etij-
l<e bee[d. Een verdere analyse van het beel.d l<an uit-
wijzen of het a[ dan niet om een reproductie gaat.

Het beetdvu[[ende busteportret met ha[o effect (verva-
gende randen, ool< soft-focus of mezzo tinto genoemd)
was een heeI veel gebruil<te stijt in de jaren 1890 tot
1914, een sterl<e aanwijzing dat het geen reproduc-
tie is van een oudere foto. De afgebeetde man is naar
schatting een vijftiger. Zijn ktedij is moeitijl< juist te
dateren, zoa[s mannenktedij in het atgemeen, maar de
l<tedingstijt is niet in tegenspraal< met de periode van
de afdrul<. Ool< het voorl<omen van de man, haarsnit en
baard. is niet in tegenspraal< met die tijdsperiode.

1 S. JOSEPH e.a., Directory of Photographers ín Belgíum, 1839-1905,
Museum voor Fotografie, Antwerpen, 1997.
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Eretel«ens
tn hetfamilíearchief van de meeste genealagen zílten wet oude portretfoto's van voór de Ë.erste Wereldaarlog.

Soms zijn er am,ateurfoto's bij, maar mees;tal zijn ze.genomen door een professionelefotograaf. ln de 79d-e eeuw

gaat het dan over het carte-de-visiteformaat (ca. 786O-7914) oÍ zijn grotere variant de kabinetkaort (ca. 7866-

1914). Vanaf het begin van de 2astu eeuw komen postkaart- en andere formaten op. ln deze rubnel« analyseer en

dateer ik tetkens één of meer oude foto's. Gaandeweg ontdekt u tips om met uw eigen foto's aan de slag te gaan.

Peter Eyckerman
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Het loont steeds de moeite om te zoel<en naar be-
tel<enisvo[[e detaits. Ze liunnen heeL wat vertet[en
over het verhaat achter de foto en soms ool< helpen
bij datering en identifie atie. Hier zijn de medait[es
het opva[[endste detai[. Medai[[es op CDV van bur-
gers duiden in de meeste gevail.en niet op mititaire
verwezenlij l<ingen. MeestaI gaar her onr ereiel<ens
van de arbeid, dre werden gegeven ne een zel<er
aantal jaren dienst, of andere burgerLijl<e eretekens.

U ziet linl<s op de foto
een eretel<en van de ar-
beid. Dit eretel<en werd
ingestetd vanaf 1847 en
l<on aangevraagd wor-
den door de werl<gever
bij 25 jaar (2de l(tas) of
3o jaar il-ste k[as) trou-
we dienst. FNier is het
lste l<l.as vanwege het
rozet öp het Lintje. Deze
man had dus al rnin-
stens 30 jaar gewerl<t,

dat is meteen een goe-
de indicatie voor zijn
rninimum Leeftijd.

Rechts ziet u ats u goed kijkt een afbeeldingvan Leopol.d ll

op de medail[e. Het is het eretel<en van de Sociélé Rayale
et Centrale des Sauveteurs Eelges. Er js niet meteen veel
over te ontdekl(en, behaLve dat deze medai[[e onder an-
dere werd gegeven aan personen die iemand gered had-
den. Er bestaat ool< een versie met de beeltenis van Atbert
l, het is dus zel<er dat die op de foto is uitgereikt tijdens
de regeerperiode van Leopol.d ll i1865-1909). A[s laatste
datum voor de foto l<unnen we dan 1909 aannemen.

Een andere veelvoorl<omende medail[e, rnaar niet op
deze fotr:, is de HerinneringsmedaiLle aan de Regeerpe-
riode van Leopold /1, ingeste[d op 21 ju[i 1905 en toe-
gel<end aan wie tussen 1865 en 19CI5 minstens 20 jaar
trouwe dienst had. A[s deze medai[[e op uw foto staat
dan is de vroegste datum dus 1905.

De website Aver Leeuwen en Líntje* is een goede syste-
mati5che bron om eretelcens te identificeren op foto's.
Het is interessant om de echte l<l.euren van de [intjes te
vergelijken met de foto orn na te gaan hoe dit fotografisch
procédé lsLeuren weergeeft: geel is vrijwel niet van rood
te onderscheiden en bLauw wordt heeI iicht weergegeven.
Fotografen gaven daarom ook advies aan hun l<[anten over
l<Leuren die ze beter wel of niet droegen voor een foto,

We l<unnen besluiten dat dit een foto is van ca. 1900-
:-909, van een man in zijn vijfiiger jaren met minimum
30 jaar dienst, die wel"Licht iemand gered heeft of zich op
een andere manier heeft onderscheiden. MogeLijl< is het
krijgen van één van de onderscheidingen ool< de ge[e-
genheid voor deze foto. A[s de famiLie waartoe deze man
behoort gekend is dan kan in de genealogische informa-
tie gezocht worden naar mènnen geboren in of rond de
penode 1850-1860. [J l<unt vervolgens eontroleren of de
nnogetijke kandidaten het eretel(en van de arbeid l<regen.
Daarvoor l<unt u terecht in het Belgisch Staatsblad en in
het A[gemeen Rijksarchief. Via de trimestrlë[e indexen
op het Staatsb[ad vindt u naam en datum van uitreiking.
Dat is waarschijntijk al voldoende, rnaar het originele l(o-
ninklijk Besluit l<unt u vervol.gens vinden in het ALgemeen
Rijksarchief via het archief van het Secretariaat-generaaI
van het ministerie van Tewerl<stetting en A.rbeid. Serie
i(oninkiijke Besluiten betreffende de eretel<ens {1861-
197O), toegangsnumrner BE-A051O I I 3563.

Als u zeLf een oude farnitiefoto bezit die in aanrnerl<ing
kcmt am besproken te warden in deze rubriek dan kunt
u eefi sdan van voor- en achterzijde sturen noar de re-
d a cti e {r ed a cti e@fa m i li e l<u n d e-v la a n d ere n. b e), v er m eld
de nauwl<eurige afmetingen en de díkte van het karton.
Vertel. er ook bij wat u al dan niet weet a\ler de foto en
eventueel de cantext zoaLs een fato van de volLediEe
albumpagina.

http://s poo rzoe l<e r. pete reycl<e rma n. be

2 L VANFl0OREN, Over Leeuwen en Líntjes.
Website van de auteur: (http://www.over-l.eeuwen-en-Lintjes.be)

3 http://search.arch,beleadiBE-40510*004132,004189_DUT
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