Beetden uit het verteden

l(ransen
ln hetfamiliearchíef van de,meeste genealogen zitten,wel oude portretfoto's van voór de Eerste Wereldoorlog.

.

amateurloto's bij, maar meestal zijn ze genamen door een professíonele fotograaf . ln de 79de eeuw
gaot het dan over het carte-de-visiteformaat (ca. 7860-7914) oÍ zijn grotere vonant de kabinetkaart (co. 1866-

Soms zijn er

1914).Vanaf 'hetbeginvan de 2}ste eeuw l@men,postkaart- en andereformoten op.ln deze rubríel« anolyseer en
doteer ik telkens één of meer oude foto's. Gaandeweg ontdekt u tips om met uw eigen Íato's aan de slag te gaan.
Peter Eyckerman

ln deze aflevering

be-

we een l<abinetl<aart of carte cabinet.
Ze meet 10,6 x 16,6 cm
en is 1,1mm dil(. Dat
ptaatst ze in de periol<ijl<en

) .i t.

de 1885-1914. De kaart
heeft afgeronde hoel<en
en afgeschuinde vergulde randen. Op de voorzijde staat de versierde
naam van de fotograaf
en het adres. cursief geschreven. De achterzijde is eenvoudig en [aat
veet vrije ruimte, met
de schuin geptaatste en
cursieve naam van de
fotograaf centraat. De
meeste van die l<enmerl<en zijn typerend voor
dejaren 189O, hoewe[ de
achterzijde dan vaal< iets
gevutder is.
De fotograaí lean Berger, l<wam uit Verviers waar hij
sinds 1887 actief was. In 1889 verhuisde hij zijn studio
naar Luil<. Eerst in de Rue du Catvaire 128 en van 1893
tot na 1906 in de Rue du Pot-d'Or 47-49, het adres op
deze foto. Zo l<an de vroegste datum van de foto verschoven worden naar 1893.
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Aan de achterzijde van de foto
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ontwerp zelf het jaartat afdrul<l<en. MeestaI komt dat
jaar overeen met het werl<etijl<e jaar waarin de foto
genomen werd, uiterlijl< een jaar later. We weten nu
dat deze afdrul< dus gemaal<t is in 1896, uiterLijk

Op de achterzijde
van de foto staat,
naast de drul<l<er
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en de

gegevens

van de fotograaf,
ool< het stadswa-

..:

van de drul<l<er van de l<aarl, Prager I Lojda uit BerLijn.
Het bijzondere aan Prager I Lojda is dat ze meestal

Stadswapen van Luik

het ordernummer afdrul<ten op de l<aart, in dit gevaI
5796. De laatste 2 cijfers van het ordernummer l<omen bovendien overeen met het jaartat. Dit is dus het
51't" order uit 1896. Sommige fotografen lieten in het

de ool< vermetdingen van prijzen of medail.Les vergezetd
van een jaarta[. Dat geeft dan een vroegste datum voor
de foto.

pen van vestigings-

ptaats Luil<. Vaal<
bevat de achterzij-
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Op de foto vatt meteen de btoemenl<rans op. l(ransen en bloemomtijstingen l<omen voor op fo-

voor aardse verganketijl<heid staan, de betel<enis hangt
af van de combinatie met andere bloemen.2

to's vanaf de jaren 1890 en meestaI
op l<abinetl<aarten. Deze l<rans be-

Het is dus niet al.tijd eenvoudig uit te mal<en of een foto
met l<rans een rouwfoto is of niet, maar ats de l<tedij en
stijI van de foto duideLijk niet overeenl<omen met de
datering en stijt van het l<arton, of er is anderszins dui-

vat onderaan een [int en is vergezetd van 2 vlinders. ln de christetijke symbotiel< betel<ent de vlinder dat bij het sterven van
de mens de zie[ haar stofíetijl< omhutsel ontstijgt, zoa[s
een vtinder haar pop. Het staat ook voor de drie stadia die
de ziel doorloopt: leven, dood en wederopstanding. Een
btoemenl<rans met lint duidt ool< op een rouwl<rans. Het
Lijl<t er sterl< op dat het l<ind op de foto is overleden.

Een betangrijke aanwijzing
voor die hypothese ontdel(t u
ats u naar het hoofd l(ijkt. Het
is onscherp en duidelijl< uitgeI<nipt, een typisch l<enmerl<
van een reproductie van een
oudere foto, waarvan de fotograaf geen negatief had. De
combinatie van een duidetijl<e
-.*L
reproductie, een btoemenl<rans met tint en de 2 vtinders, laat er vrijweI geen twijfeI over bestaan dat dit
een rouwfoto is, gemaal(t in het jaar van overtijden.
Maar opgetet, niet atle foto's met l(ransen zijn rouwfoto's" Het soort b[oemen dat gebruil<t werd is daarvoor
een aanwijzing. De symboLiek van btoemen was in de
19d" eeuw veet belangrijl<er en beter gel<end dan nu. En
het is niet aLtijd gemal<ketijl< meer te achterhalen wat er
juist mee bedoeld werd.
':*.r,
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'Margriet-achtige' btoemen zoats
hiernaast zijn vaal< te zien in rouw-

dei.ijl< spral<e van een reproductie, dan is er

vrij grote

zel<erheid. De combinatie met een vlinder is ool< een
goede aanwijzing.
Samengevat is de centrale foto van deze aflevering een
rouwfoto van een in 1896 overleden l<ind van rond de 6
jaar oud, de geboorte moet dus rond 1890 gezocht worden. Ceboorte en overtijden waren beiden welticht in
Luik. Ats de fami[ie gel<end is zijn dat aI mooie aanwijzingen ter identificatie. Maar zelfs zonder gel<ende familie kan een [ijst gemaal<t worden van overtijdens van
l<inderen van die Leeftijd in de Burgertijl<e Stand, met
wat gelul( is identificatie dan mogel.ijk. Voor een l<[eine
gemeente is dat nog te doen, voor een stad ats Luik is
het een groot werl(. Maar met de voortschrijdende digitatisering wordt zo'n werl<wijze weI een stul< rea[istischer, er is nog hoop voor uw ongeïdentificeerde foto's.
Als u zelf een oude familiefoto bezit die in aanmerking
komt om besproken te worden in deze rubriek dan kunt
u een scan van voor en achterzijde sturen naar de red a cti e (r ed a cti e@fa m i li ek u n d e-vla a n d eren. be), v erm eld
de nauwkeurige afmetingen en de dikte van het karton.
Vertel er ook bij wat u al dan niet weet over de foto en
eventueel de context zoals een foto van de volledige al-

bumpagina.
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rzoel<er. pete reycl<erma n.be

l<ransen. Bel<ende begrafenisbtoemen

zijn bijvoorbee[d goudsbloem

(ver-

driet), hetiotroop (toegewijde genegenheid), atoë (verdriet), vergeet-me-niet (vergeet me niet), zonnel<ruid
(tranen), goudsbtoem (verdriet), gete jasmijn (scheiding) en kl.imop (trouw).'
Ter vergelijl<ing een foto
van een jongentje in een
btoemenl<rans van rozen
en meil<tol<jes. Dit is geen

ffirxm&wm §***rwfur§w§q
Peter Eycl<erman, auteur van de fotorubriel<, signaleert
het votgend e. ln de vorige fotorubriek werd gezegd: "Als
loatste datum voor de foto kunnen we dan 7909 aannemen." Daar moet natuurlijk aan toegevoegd worden "in
de veronderstelling dat het krijgen van de medaille de gelegenheid voor de foto wos, anders blijft de laotste datum

7973."

rouwfoto. Het LeLietje-der-daten

is een symbool van getuk. Jonge

(meiktokje)

mannen en meisjes droegen het ptantje vaal< bij
zich want het had de reputatie liefde en geluk te
brengen. Ze zijn vaal< te
zien op foto's van l<inderen. Rozen staan voor
tiefde, maar l<unnen ool<
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