
' rum) - zegt op zich weinig over
de ouderdom van de foto. ln de

Angetsal<sische literatuur, en soms
ool< bij ons, wordt van een tintype
gesprol<en, ze waren heel poputair
tijdens de Ameril<aanse burgeroor-
tog.

DergeLijl<e foto's werden gemaal<t
vanaf ca. 1854 tot zetfs in de ja-
ren 1950. Vanaf de jaren 1870-80
waren ze vooral het werl< van rond-
trel<l<ende straat-, circus- en I<er-

misfotografen en op toeristische
plaatsen, zoats aan de l<ust. Die
foto's waren goedl<oop en meestal
van lage kwatiteit.

De attereerste fotoautomaten wa-
ren overigens ferrotypie-automa-

ten. Enjalbert patenteerde er één
in 1889 in Franl<rijl<, Steffens in
1889 in de USA en de eerste com-
mercieel succesvolle was die van
Bernitt in 1890 in Duits[and.1

De ferrotypie votgde in de loop
der tijden de ontwil(l(e[ingen in
de fotografie. Het oorspronl<e-
lijl<e omstachtige en trage nat-

1 Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Photo-booth; https://
de.wil<i pedia.org/wiki/Bosco-Automat.
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I Mooíe lerrotypie-outomaat van Bernítt uít de

ï iaren 789o. (Foto: Deutsches Museum)

I Regel.matig krijg ik vragen over oude foto's
t op metaten pl.aatjes. Ze zijn een beetje

t'il:fll: ï i ;i,l' ff . :iï,1 JËï',1ï i;

te-ptaat-col[odium-procedé werd vervangen door het
veel handiger en snelter droge-plaat-cotlodium-pro-
cedé, dat op zijn beurt uiteindelijl< door de droge ge-
latineferrotypie vervangen werd. Het zijn procedés die
zonder negatief werl<en. De afdrul< op de ijzeren ptaat is
het rechtstreel<se resultaat van de be[ichting. De afdrul<
is dus een enig exemplaar, er l<unnen geen afdrul<l<en
van bijgemaal<t worden want er is geen negatief. Ats ge-
votg daarvan staat altes ool< in spiegetbeeLd op de foto.
De foto's zijn meestal donl<en grijs en zwart, soms ool<
in bruintinten. Om ze beter te l<unnen zien zijn enl<e[e
foto's bij dit artiket digitaal. [ichter gemaal<t.

De presentatie van ferrotypieën evo[ueerde samen met
de prijs en de doetgroep. Oorspronkel.ijk waren ze nog
retatief duur en werden ze net ats de duurdere ambro-
typieën en daguerreotypieën in versierde doosjes ge-
presenteerd (zie het eerste voorbeeld hieronder). Na

1870 werden ze goedl<oper en l<omen ze val<er voor in
eenvoudige papieren of l<artonnen passe-partouts. Die
passe-partouts zijn vaal< verloren gegaan, zodat veel
oude ferrotypieën in familieverzamelingen nu zonder
lijst bestaan. Ze l<omen voor in a[[e maten en vormen:
ze l<unnen zo groot zijn ats een carte-de-visite (ca. 100
x 65 mm) en soms zetfs grote; of zo l<tein dat ze in een
broche passen. Het is gemal<l<eLijl< te testen of uw foto
een ferrotypie is: l<ijl< of ze door een magneet aange-
trol<l<en wordt. Dat werl<t ook voor ingel<aderde ferro-
typieën.

Een nauwl<eurige datering van ferrotypieën is meestaI
niet gemal<l<etijl<, onder andere omdat maar zelden een
fotograaf vermeld wordt. Zonder opschriften of l<en-

nis van de afgebeelde personen zijn de belangrijl<ste
overbtijvende dateringselementen de mode (kLedij en
haarstijl), de stijt van l<ader of passe-partout en de stijL
van de foto.

We behandeten hier chrono[ogisch vier voorbeelden;
de dateringen zijn benaderend, maar meesta[ toch tot
op een decennium nauwl<eurig.
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Ferrotypie, foto's op
een ijzeren ptaatje

ln hetfamiliearchief van de meeste genealogen zitten wel oude portretfoto's van vóór de Eerste Wereld-

oorlog. Soms zijn er amateurfoto's bij, maar meestal zijn ze genomen door een professionelefotograaf.
ln de 79de eeuw gaat het dan over het carte-de-visiteformoot (co. t86o-t974) oÍ zijn grotere variant de

kobinetkaart (ca. 7866-7974). Vanaf het begin van de 2oste eeuw komen postkaart- en andere formaten
op. ln deze rubríek analyseer en dateer iktelkens één of meer oudefoto's. Gaondeweg ontdekt u tips om

met uw eígen foto's aon de slag te goon.

Peter Eyckerman



Ferrotypie, ca. 7865. Zichtbare deel: 25 x 30 mm.

Het eerste voorbeeld is een l<lassiel<e ferrotypie in een
doosje, zoats ze gemaal<t werden tot ca. hatfweg de ja-
ren 186O. Het doosje is gemaal<t van een pl.astiekachtig
mengsel van zaagsel en vernis. Dit type doosje wordt
uníon-cose genoemd, naar de vereniging (union) van
materia[en. Dat composietmateriaaI werd in 1856 uit-
gevonden. Vroegere foto's zaten in gel.ijl<aardige met
leder bel<lede houten doosjes. Dat dit een doosje is van
de jaren 1860 is te zien aan de geornamenteerde l<ru[-
[en en versieringen op het l<adertje en de passe-partout
in het doosje. ln de jaren 1840 en 1850 waren de pas-
se-partouts veeI eenvoudiger.

Het doosje bevat een foto van een jonge vrouw, bij haar
kapsel zijn de oren vrij. Dat l<omt pas in de mode na
1864. De middenstreep was in de mode tot en met de
jaren 187O. De btote hals met [age l<raag plaatst de foto
in de jaren 1860. Het resuttaat is een a[ vrij nauwl<eurige
datering van 1860-1865, waarschijnl.ijk zeLfs ca. 1865.

Deze l<tassiel<e ferrotypieën l<omen voor in afmetingen
die in verhouding staan tot een voLtedige plaat, die ver-
l<nipt werd tot de gewenste afmetingen. Zo worden ze
ook benoemd: van votl.edige ptaat (ca. 216 x 165 mm)
over hatve plaat (ca. 114 x 14O mm), l<wart pLaat (ca. 79
x 105 mm), Ll6d", Llgd" tot llL6d" plaat (resp. ca.64 x
89, 5t , 64 en 41 x 57 mm).

De foto in het voorbee[d is dus van tlL6d'formaat. De-
zetfde benamingen, en ool< dezelfde doosjes, werden
gebruikt voor daguerreotypieën (oudste type foto: spie-
gel.end, op een l<operen pl.aat)en ambrotypieën (op gtas),
maar de exacte afmetingen l<unnen tichtjes verschitten.

Dit type foto's in uníon-case of in met leder bel<lede
doosjes dateert dus van tussen 1839 (de uitvinding van
de daguerreotypie) en ca. 1865. Het waren nog heel
dure foto's die enkel de ade[ en hogere burgerij zich
l<onden veroortoven.

Ferrotypie uít de joren
7870.20 x 25 mm. Pa-
pieren passe-partout.

Het tweede voorbeeld is een l<teine foto in een, in ver-
houding, heel grote passe-partout. Het ijzeren ptaatje
is maar een l<lein beetje groter dan de opening in de
passe-partout. Het is een veelvoorkomende stijl van
passe-partout die zowel voor l<teine ats voor grote fer-
rotypieën werd gebruil<t. Afgebeetd is een vrouw van
middetbare Leeftijd en er is niet veel zichtbaar van de
ktedij. Maar wat we zien is genoeg voor een datering:
de openstaande hoge l<raag en het l<apsel met de opge-
rotde vtecht ptaatsen de foto in de jaren 1870. De foto
is, votgens de opdrul< op de achterzijde, gemaal<t door
Photographie de l'Arsenal, Rue St. Antoine 77O à 772,
Paris. Over deze fotostudio heb il< niets l<unnen terug-
vinden.

Ferrotypie co. 7890-79OO (Íoto vio l. De Jaegher).
88 x 58 mm.

Vlaamse Stam . jg 51 . nr. 4 . ol(tober-november-december 2015 3]-7

1-
/



Deze ferrotypie van een mititair is he[emaaI in de stijt
van cartes-de-visites die miliciens lieten mal<en a[s ze
in dienst moesten. Zoats de meeste miticiens op der-
geLijl<e foto's heeft deze ool< een sigaar tussen de vin-
gers. De tuniel< van het uniform is het model dat door
het Betgisch leger werd gedragen van 1871 tot 79tl+.
Een opgel<rulde snor was in de mode vanaf begin 1900,
maar deze man heeft er geen. Deze foto l<an dus voor
1900 te ptaatsen zijn - maar dat is geen zel<erheid
- hij kan ook gewoon die mode niet gevotgd hebben.
De stijL van de foto en de achtergrond is te ptaatsen in
!89O-t9t4.Sowieso zijn portretfoto's van mi[iciens of
soldaten van eenvoudige afl<omst van vóór 1890 heel.
zetdzaam, een foto was toen nog erg duur voor gewone
mensen. Samengevat l<unnen we voorzichtig dateren
in 1890-1900, en met grote waarschijntijkheid 1890-
1914. Misschien l<an een mititair expert het uniform
een nauwl<euriger datering geven.

Ferrotypie ca. jaren 7920. 40 x 60 mm. lhrtonnen goud-
kleu ri ge passe-partout.

Het laatste voorbeetd is een foto van drie mannen op
straat. De deul<hoed die de drie mannen dragen werd
geïntroduceerd in 1890, maar was op de top van zijn
poputariteit in de jaren 1920 en 1930. De vooroortogs
aandoende stijve boorden bij twee van de mannen
l<wamen nog voor tot in de jaren 1920 en op bijvoor-
beetd trouwfoto's uit de jaren 1930. Maar dagdagel.ijks,

zoats deze foto eruit ziet, werden ze nog zetden gedra-
gen in de jaren 193o. De stijL van de foto, heeI casual, is
ongewoon voor foto's van vóór de Eerste Wereldoor[og.
Je verwacht er dan, ool< bij straatfotografen, een achter-
gronddoel< op en een meer'geposeerde'foto.

De ruimste datering voor deze foto is dan 189o-194o,
maar rel<ening houdend met de boorden, de hoeden en
de stijt l<an dit vernauwd worden tot waarschijnLijk de
jaren r92O.

Moderne aluminotypie op droogrek.
(Foto: Peter Eyckerman)

De laatste jaren is er een revivaI aan de gang van wet
p late Í otografi e ( n atte- p [a at-co [[od i u m ), hetze Lfd e p ro-
cedé zoals gebruil<t bij ferrotypieën en ambrotypieën
uit de jaren 1850-1860. De hedendaagse variant van
de ferrotypie wordt meestal niet op ijzer uitgevoerd
maar op zwart geanodiseerd aluminium en wordt dan
aluminotypie genoemd. Ool< ander materiaten zoals
zwart glas en zwart ptexigtas worden vaal< gebruil<t.
Verder zien die foto's er uit zoats een oude ferrotypie
of ambrotypie, maar dan nieuw, meestal groter en van
hedendaagse mensen.

Als u zelf een oude fomiliefoto bezít die ín aonmerking
komt om besproken te worden ín deze rubriek don kunt
u een scon von voor en achterzijde sturen noar de re-
dactie (redacti e@famílieku nde-vlaa nderen.be), vermeld
de nauwkeurige afmetingen en de díkte van het karton.
Vertel er ook bij wot u al don niet weet over de foto en
eventueel de context zools een foto von de volledige ol-
bumpagina.

http://spoorzoel<er.petereycl<erma n. be
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