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Familieportret 7894.

Een verzameting oude foto's is vaal< een interessante
maar comptexe geneatogische puzzel. Hoe pal<t u dat
best aan?

Het is betangrijl< dat de contextue[e informatie, zoats
de p[aats van de foto's in de cotlectie en de oorsprong
van de cottectie, niet vertoren gaat. Van elke foto moet
u weten of ze afl<omstig is uit de verzame[ing van groot-

moeder of uit die van een tante bijvoorbeetd. De con-
text van de fami[ie is beLangrijl( voor identificatie. Het
waren in het atgemeen voora[ vrouwen die zich om de
foto's bel<ommerden. Dat op zich l<an a[ een bel.angrijke
aanwijzing zijn bij de anatyse: zoel< in eerste instantie
[angs de vrouwetijl<e lijn.

Zeker bij een atbum is het essentieeL dat de foto's op hun
ptaats bLijven omdat die plaats betangrijke aanwijzingen
l<an opteveren. lndividuele foto's van een koppel zitten
meestaI naast ell<aar, foto's van hun l<inderen zitten vaal<

op dezelfde btadzijden. De eerste foto van een atbum is
waarschijnlijl< een betangrijk persoon voor de samen-
stelter: zichzelf , een ouder of de echtgenoot. Die l<euze

vertett iets over de samenste[[er en wat die betangrijl<
vond, maar ool< over het onderwerp en doel van het a[-
bum. Vaal< zijn de daaropvolgende foto's een voorstel-
li ng van het gezi n: ouders-l<inderen-echtgenoot.

Atbums, maar ook foto's in een sigarenl<istje, waren - en
zijn - andere hul.pmiddelen om verhaten te verte[[en.
ledereen heeft wel eens bij het btaderen door een foto-
atbum of het tonen van val<antiefoto's verhaten vertetd.
Vroeger was dat niet anders, foto's waren er om te laten
zien en erbij te vertetlen. Dat is één van de redenen dat
de votgorde van de foto's zo betangrijl< is. Bewaar die
volgorde snel en eenvoudig door foto's te nemen van
de bl.adzijden van een album of van een, in volgorde
opengelegd, pal< foto's. Bij latere digitalisering trel(t u

die volgorde dan door in naam en nummering van de
individuete fotobestanden. Eens de originele volgorde
vastgetegd is l<unt u aan de slag. Het veiligste is om a[[e
foto's vervotgens te scannenl aan voor- en achterzijde
en verder te werl<en met de scans (op de computer of
afgedrukt). Zo btijven de origineten veitig en onbescha-
digd, Voorzichtigheid is geboden bij het verwijderen
van foto's uit een album.

1 Scannen op minstens 30o dpi, maar om kleine detai[s zoalsjuwe-
ten en medaitles goed te l<unnen onderscheiden en uitvergroten
is 600 dpi noodzakelijk.
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De fotr:'s 1n dit artil<el" zijn afl<omstig uit een album dat
in het bezit was van een in 1981- of x982 over[eden be-
jaarde man uit l-love, bij Antwerpen, rnet de naarn ïhi-
or.rN. Wellicht is het album afl<omstig van de familie van
zijn vrouw, maar haar naam is nog onbel<end. De mees-
te foto's werden gemaakt in Cent en l-uil<, en in mindere
mate Verviers, Brusset en Antwerpen.

De eerste stap in de anatyse is een ruwe datering van
aLl"e foto's, bijvoorbeeld aan de hand van de fotograaf
en de Directory of Photographers in Belgiurn 1839-
1905'? of aan cle hand van de afmetingen3" Dateringen
l<unnen iater verder vernauwd worden, ool< door verge-
l"ilking met andere foto's.

Bij het analyseren van een collectie oude foto's l<omen
vaal< dezel"fde perscnen terlig op verschitleneJe leeftij-
den en belangrijke rnomenten in hun leven. Door in een
tweede stap foto's van dezelfde personen te groepe-
ren en cp chronol.t:gische volgorde te [eggen ontstaat
er ffieer inzie ht en het l"evert een nrooi fotografisch [e-
vensverhaal op terillustratie van uw stamboorn. De fo-
to's l<unnen ool< als gezinsreconstructie of in een stam-
boomse hema uitgelegd worden voor meer inzicht.

F{et l<oppeI dat we hier doorheen de tijd volgen zijn de
ouders van de samensteller van het album. Het fami[ie-
portret bij fr:tograaf Zeyen iactief in Luil< van 1867 tot
na 1"9CI6) is hoogstwaarschijntijk van dezelfde daturn
a[s een andere foto van de dochter genomen bij dezelf-
de fotograaf, rnet dezetfde opdrul<, het meisje identiel<
gel<[eed en even oud" Die foto is op de achterzijde ge-
dateerd op 25-5-1"894" De typische pofmouwen bij de
rnoeder, op hun grootst midden jaren 1890, ondersteu-
nen die datering.

2de en 3de pagina van het aLbum: rechtsboven de docll-
ter op hetzelfde mornent als defamiliefatCI {25-5-1894).
Rechtsander de dochter als jonge tiener ca. 3"903.

5. IOSEPH e.a., Direetory of Photographers in Belgium, L839'
1905, 14useum voor Fotografre, Antwerpen, 1997.
Meethu[p en dateringstips op de website van de auteur: http://
spoorzoeker. pete reycl<erma n. be/or:de-fotos-daterenl
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Het farri[ieportret is de tweede foto in het a[bum, de
eerste foto is er één van de dochter rond 1906, bij foto-
graaf Cézard (zie verder).

Het meisje is hier een jaar of 4 oud (te herl<ennen aan
haar lengte, die ongeveer stoel"hoogte is), dus geboren
circa 1890" Dit wordt ondersteund door een ander foto
van haar, zittend al"s baby van ongeveer een jaar oud, ge-
dateerd "1ier juill"et 1891" (niet afgebeel.d in dit artil<e[).

Het atbum bevat naast meer foto's van de moeder en van
het meisje nog 6 andere foto's van de vader. De oudste
foto's, tijdens zijn legerdienst begin jaren 1880 tot en met
2 bij el.kaar horende foto's van her l<oppel in 1887, zijn ge-
nomen in Gent. Bij enkete van de foto's staat bijgeschre-
ven "papa" en "maman". Daaruit l<unnen we aI afleiden
dat het albr:rn sarnengesteld is door de dochter. Door één
van de oudste foto's in het album met bijschrift "Bon papè
et maman Meyers", van de grootvader en moeder van de
samenstetter, l<ennen we de mersjesnaarn van maman.

Anonieme albuminefoto in de stijl van de jaren 1860.
Bíjschrift: "Bon papa et maman Meyers".

Een earte-de-visite van papa ats mi[itair dateert van
1880-1884 (fotograaf F" Michel., Place du Commerce 12,

Cent. AIbuminedrul<). Waarschijnlijl< eerder van 1880-81
omdat op de achterzijde nog wordt vermeld dat de fo-
tograaf de opvolger was van Beennaert. Een uniel<e bui-
tenopname op l<abrnetl<aart toont papa ten voeten uit in
uniform. Deze foto heeft geen opschriften, ze is waar-

228

3



sehijnl"ijk door een legerfotograaf gemaakt, maar dr:or
wat we aL weien is ze ooN« te dateren begin jaren 1880"

Papa als rnílitair, begín jaren 7880.

Van papa kunnen we nu zeggen dat hij rond 1860 moet
geboren zijn cmdat de loting voor de legerdienst toen op
2O-jarige l"eeftijd plaatsvond, hier dus begin jaren 1880.

Het al.bum bevat 2 sets van bij elkaan horende foio's
van iïaman en papa, resp. uit 1881--1886 en 1887" N-iet

is aannernel.ijk dat ze gehuwd zijn na zijn legerdienst,
waarschijnlijl< tussen 1882 en ]"886 in Cent of omstre-
l<en. Een speurtocht naar Meyers in de decana[e tafel.s
van cje huwelijken 1881-1890 van de burgerlijl<e stand
van Cent en enl<ele omliggende gemeenten, leverde
geen aanwijzing op voor de naam van papa. Huwden ze
in Luil<? Hetaas ool< daar geen succes in de burgerlijl<e
stand van die perrode,

Cartes-de-visite {albuminedruk met deklaag van cellu-
!oi'de) van maman en pap§ {ap pagína 11) bijt'otograaf
Cornand in de Rue de La {arne 7 in öent {1878-1886).
(.a. 1"881-1884, na de Legerdienst vsn papa en enkele
jaren voar rle valgende fota van het koppeL

lh bí n etka a rte n {a Lb u m í n e rl r u l< m et ty pi s ch v e r g eli n g
en verbleking) vcn paps en marnan {op pagina 4}, zijn
foto is op de achterzijde gedateerd luin 7887. Foto's
van Boute-Doareman ín de Rue de Brabant 23 in Gent
{188V-L895). l'laar nauw aansLuítende kledíj bevestigt
de datering ín de jaren x-88A.

l{a bi n etkd a rte n { d a g ti eht- c a Llo C i u m -zi lv e r d r u k, D CZ)
vsn de dachter {de apeníngsfoto van het album) en papa
{op pagina 8). Fatograaf Louis Cézard was actief in de
Rue Saint-Faul I ín Luil< vanaf t8g7 tat minstens 79A2,
er zijn geen gegevens bekend over vestíging ap nrs. 6 *
I samen.

De foto's van vader en dochter bij Cézard zotiden er
misschien op l<unnen wrjzen dat manqan dan al over[e,
den was, dat is een n:ogelijk spoor om te voigen in Luik.
De dochter moet hier cngeveer 16 jaar oud zi;n en papa
dus r:ngeveer 46. De foto's kunnen dan gedateerd wor-
den rond 1906" Dat l(omt overeen mei ele herintrodue-
tie van pofmr:uwen aan de bovenarm in i905-L907, die
bij haar zichibaar zijn.
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Het bl"ijft dus verder zoel(en naèr de achternaam van
n:nr [Jor rrazin liiirt mincton< t^t 1lQ7 in f"onr oahla-

' 
llJ,\l ll

vFn Of dp tlorhtpr in f89O in Cenr oíin Lrrii< sehoren

is, is niet duidelijl<. ln 1894 waren ze alieszins in l-uik.
De hoeveelheid foto's en eJe l<[edij, naast het feit dat
er eei'r atbum is, duidt op een burgerLijke fami[ie. Ce-
boorten en huwel"ijl<eR van arbeiders en [andbouwers
!<unnen dus veilig uitgesloten worden. De rest van het
a[bum moet nog verder geanatyseerd worden. Een
gel"ijkaardige oefening ais hier vöor de ouders moet
sol{ voor de dcchter nog gebeuren. Er staan ool( veel
voornsmen rn het a[bum gesehreven van oon']s, tën-
tes, neven en nichten, de meesten uit Luili. Die namen
l<unnen Later de identificatie bevestigen. Het doet ool<

'rermoeden dat maman uit Luil( afkomstig was. Ande-
-^ ^-L+..-^-*^^ l:^ i- L^r -1L..*.,^-^^^*f,...^,1..-

zijn eousin en oncle Delvaux, cousine Jeanne Jo[[y
en cousine Prosperine Jol.Ly op foto's r.rit Verviers. Na

een eerste onderzcel< in de burgeriijl<e stand van Ver-
viers werden deze Jotly's niet terr.:ggevonden. Verder
zoel<en in de burgerlijl<e stand van Luili en Verviers of
omliggende gemeenten zal" hopel.ijl< tot rrerdere iden-
tifi catie l<unnen Leiden.

Tenslotte is deze reei<s foto's een rnooie i[l.ustratie bij
de evolutie van de afdrul<procédé's: van albuminedruk
(ca" 185 8- 1890) ove r dagl'icht-coitod iu m-ziLve rd ru kt-- ^r J\ --- de ontwil<l<el-getatine-ziLverdi'uk

Als u zelf een eude farniliefcta bezit die in aanmerkinE
karnt am besprol<en te worden in deze rubriek dan kunt
u een scan vsn voar en aehterzijde sturen naar de re-
d a eti e { re d a etí e@f a mi li ek u n d e-v ls a n d c r e n. b e}, v er m eld
de nsuwkeurige afrnetingen en de dikte van het l<arton.
Vertel er oak bij wat u ai dan niet weet over de foto en
eventueel de cantext zaals een fata van de volledige al'
L,.*^^-:-^

h ttp:l/spoo rzoe l<e r. petereyci<e rma n. be

4 De daieringen van ce :fdruklechieken zijn gebaseei'd op alge-

meen (ommercieeL gebruik in potretfatograie.
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