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De aLler udste cartes-de-visite
tn hetfamiliearchief van de meeste genealagen zitten wel aude portretfata's van vóÓr de Eerste Wereld'oarlag. Soms'zíjn er'amateufÍoto's bij, m'aor mèestal zijn ze génomen door een prafessionelefotagraaf,:
in de 19de eeuw gaat het dan over het carte-de-visitefarmaat {ca. 7860-1914) of zijn gratere variant de
kabinetkaart (ca. 7866-L974). Vanof het begin van de 2Oste eeuw komen postkoart- en andere formaten
op. tn deze rubrielt analyseer en dateer il< telkens één af meer oude íoto's. Gaandeweg ontdekt u tips om
met uw eigen Joto's oan de slag te gaon.
Peter Eyckerman

De carte-de-visite, een dun fotopapiertje gel<teefd op
een stul<je l<arton van ongeveer 6 op 10 cm, werd in
1854 gepatenteerd door de Fransman Disdéri. Deze
carte-de-vjsite (CDV) begint door te brel<en vanaf
1858, maar in de pral<tijl< dateren de meeste CDV's bij
ons ten vroegste van 1860. ln de jaren 1860 nam de
poputariteit enorm toe en was er spral<e van een ware
cartomanie. Er werden atbums gemaal<t voor CDV's, ze
werden verzameld en uitgedeeld aan famitie, vrienden
en l<ennissen. Die popuLariteit was evenwel beperl<t tot
de welgestetde burgerij en de adet, CDV's waren toen
immers nog behoortijl< duu11. Uitzonderl.ijl< heb il< wel
eens CDV's gezien van goed boerende [andbouwers in
de jaren 1860, maar als u een CDV uit die periode in
uw famitiecoltectie hebt dan wil dat toch zeggen dat
uw voorouders genoeg middelen hadden om zich die
frivotiteit te veroorloven.
CDV's bteven

in gebruil< tot de eerste wereldoor[og,

maar vanaf 1910 nam hun populariteit a[ sterl< af ten
voordele van postl<aart- en andere formaten. De mees-
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3Ox vergroting von een albuminedruk: rechts een oog,
de popiervezels zijn goed zichtbaar.
Op een typische foto uit de jaren 1860 is de persoon van

kop tot teen afgebeetd, de achtergrond is l<aa[ en er zijn
weinig of geen attributen zoats gordijnen, tafettjes, zui[en, hel<l<en, .... Dat wiI niet zeggen dat er geen busteportretten gemaal<t werden of dat sommige fotografen toch
niet meer attributen gebruil<ten - zel<er naar het einde
van de jaren 1860 toe - maar dat was minder gebruiketijl<.

te CDV's in familieverzamelingen dateren van de periode 189o-1910.

I

§e §ax"en §&&W
De oudste CDV's, uit de jaren 7860, zijn over het atgemeen gemal<l<eLijl< te herl<ennen. Het zijn vrijweI zonder
uitzondering atbuminedrul<l<en, met het typische bruine
sepia uitzicht dat meestal vergeeld is in de lichte delen.
Vaal< is de hel.e foto verbteel(t. Onder vergroting van
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zichtbaar doorheen
30x is de papierveze[
de a[buminetaag. De a[buminedruk bleef het meest gebruil<te commercië[e afdrul<procedé tot ca. 189o.
gemal<l<eLijl<
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Eycl<erman, P. Hoeveel kostte een bezoek aan de Jotograof in de
Tgde eeuw eigenlijk? OnLine: http://spoorzoel<er.petereycl<erman.
be / 20 1 4/ 72 I oBlhoevee[-kostte-een-bezoel<-aa n-de-fotograaf-

Vroege CDV door Cesar Mitkiewicz, 7863-7865.

de-19de-eeuw-eigenLijk/. 2014.
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Als voorbeetd van de typische stijl van de jaren 186O
ziet u een vroege foto van de Brusselse fotograaf Mitkiewicz, te dateren op 1863-1865. Hij begint in 1863 in
de Rue Neuve 9. Op zijn latere foto's (1865 tot 1867)
staat boven het adres ook een wapenschild afgebeetd
en noemde hij zich "Mitl<iewicz & Cie". Deze foto dateert dus van 1865 of eerder.2
Het l<arton is attijd dun (0,3 - 0,5 mm) in de jaren 1860
en heeft attijd rechte, nooit afgeronde hoel<en. De opdrul< is heel sober, vooraan staat enl<et de naam van de
fotograaf of zetfs dat niet eens, er zijn geen extra versieringen. Achteraan is er veel wjtruimte en centraal.
l<tein gedrul(t. staat de naam en het adres van de fotograaf. Daar zijn natuurtijk uitzonderingen op, er waren
a ttij d p rogressi eve e n con servatieve fotografe n.
Op deze foto staat de man er duidetijk
wat ongemakkel.ijl< bij in een geforceerde houding. De fotograaf heeft hem zo
gepositioneerd om onbeweegtijl< stiI te
btijven staan tijdens de reiatief lange
betichtingstijd en om tegetijk de hul.p-

middeten daartoe zo veel rnogetijk te
verbergen. Die hutpmiddelen zijn desondanl<s duidetijk zichtbaar op de foto.
Enerzijds dient de stoel ats steun en an-

derzijds rust zijn hoofd tegen de l<tem
van een hoofdsteun. Bemerl< de gietijzeren voet van de hoofdsteun tussen
zijn voeten. zijn rechterbeen is precies
voor het statief gepositioneerd, wat
niet hetpt om in een natuurlijl<e houding te staan. Het was in die beginperiode niet attijd een pretje om te gaan

CDV door Alexondre Moriou, op dat adres gevestigd in
7872-789a. Deze foto komt uít een album met meerdere

foto's van dezelfde persoon, woordoor ze nauwkeuriger
l@n gedateerd worden op 1872-1874.
De portretstijt (ten voeten uit) van deze foto is minder
typisch voor de jaren 1870. Voor volwassenen was een
busteportret in een ovaten vignet het meest in de mode.

foto op de grens van de jaren
1360 en 1870

Een

poseren bij de fotograaf.

Het was nieuw en onbel<end. Je werd
in een houding gezet en mocht vervolgens niet meer bewegen. Bovendien
wil.de je

je niet

betachetijl< mal<en en

naar de normen van

je stand

overl<omen. Vaal< stonden er ook nog eens fa-

Statief met
hoofdsteun

mitie of vrienden op te l<ijl<en die het
evenement witden meemaken of op
hun beurt stonden te wachten.

§e jaren 1&7§
Ter vergetijl<ing een foto door Moriau in de typische
stijl. van de jaren 1870: afgeronde hoel<en, een gel<teurde Lijn rond de foto en een versierde opdrul< die meer
plaats inneemt op de achterzijde. Het l<arton is iets dil<l<er (o,z-0,9 mm). We zien hier ool< aI een geschi[der-

de achtergrond en meer attributen. Ool< hier dient het
tafettje ats steun en is met wat moeite de gietijzeren
voet van de hoofdsteun te zien. Het boel< als attribuut
werd vaal< gebruikt om getetterdheid of betezenheid te
suggereren.
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CDV ingestuurd door Herman Laukens.

Lezer Herman Laul<ens stuurde deze carte-de-visite in.
De heer Laul<ens dateerde de foto a[ op basis van fotograaf Charles P. Peeters, die was gevestigd in Berchem
op de Crande Chaussée 88 van ca, 1866 tot ca. 7872.
Hij was later nog actief op verschitlende adressen tot

t9o3.') Een datering tot op een periode van 6 jaar is zel<er a[ niet stecht, maar l<an het nog nauwl<euriger ?
De afmetingen van de l<aart bedragen 70

)(.

6,2 cm, de

dil(te ongeveer 0,5 mm. cartes-de visite werden iets
groter en voora[ vee[ dil<l<er in de loop van de tijd,
van 0,5 mm dil< in de jaren 1860 tot 1,2 mm of meer
na 1890. Afmetingen van 10 x 6 cm en een dil<te van
o,5 mm ptaatsen deze foto in de jaren 1860. Maar afmetingen zijn wel de minst nauwl<eurige indicatie voor
datering.
Ats we naar de foto l<ijl<en en de l<enmerl<en van de
voorgaande voorbeetden in acht nemen dan zien we
het votgende: de pose is typisch jaren 1860, de vrouw
is ten voeten uit afgebeeLd; de achtergrond is minder
sober dan de gewoonte in de jaren 1860, we zien een
[ambrisering, een bedrul<t doel< en een tafeLtje met een
ptant. Dat zijn al. aanwijzingen dat de foto mogelijl< van
de vroege jaren 1870 dateert. Bovendien is de opdrul<
op de achterzijde een stul< drul<l<er en groter dan de
gewoonte was in de jaren 186o en de hoel<en van het
l<arton zijn duideLijl< afgerond.

De foto beetdt een oudere vrouw af. Haar l<Ledij is niet
bijzonder modieus of frivoot. Het is eerder sobere en
eenvoudige zondagse kl.edij. Daarom behoort ze waarschijnLijk niet tot de burgerij en is ze niet heet wetgestetd, mogel.ijk is de foto door één van haar l<inderen
betaatd. De typische btoemenl<apjes waren Lange tijd
in trel< in die leeftijdsgroep, je ziet ze ool< nog vaal< bij
oudere vrouwen na 1900. Het boek op haar schoot suggereert dat ze l<an lezen en schrijven.
De afgebeelde vrouw is vermoedetijk Dorothé Laul<ens
("Ache[ 271817877 tAntwerpen 5l3l7BB9). Ze was in

's-Hertogenbosch gehuwd met Hendricus Johannes
Hurts, een schoenmal<ersl<necht, en later, wetticht voor
1874, verhuisde het gezin naar Antwerpen. Dorothé ondertel(ende haar huwetijl<sal<te, dus ze l<on inderdaad
schrijven.
Het opschrift "Grootmoeder Winl<eler" wijst op het feit
dat haar dochter lohanna Elenora Hurts in 1874 in Antwerpen huwde met Nicolaus Laurentius Winl<e[er. Dat
opschrift is er duidelijl< veel later opgebracht en het is
ook niet echt correct. Er bestaat narrreLijl< een foto van

de echte grootmoeder Winl<eter, de moeder van
Deze foto is dus hoogstwaarschijntijk genomen ca.
7870-:-872. Om zel<erder te zijn is een vergeiijking met
andere foto's van dezetfde fotograaf noodzakeLijl<. Veranderde de stijl" van zijn CDV's in die 6 jaar? lk beschik
maar over één andere foto van Feeters, de voorzijde
ziet er identiel< uit, maar de achterzijde heeft duidel.ijl<
oudere l<enmerl<en: rechte hoel<en (afgesteten door gebruil<) en een eenvoudige stempet op de achterzijde.
Het is duideLijk dat Peeters met zijn tijd is meegegaan.

Ni-

cotaus Laurentius Winl<eter. Maar het is toch een aanwijzing voor de [inl< met Winl<eter.
Zoats de heer Laul<ens zetf suggereerde is een mogelijl<e reden voor de foto het huwetijk van één van de
l<inderen. De foto is in Berchem genomen, de meeste
mensen in de stad l<ozen een vaste familiefotograaf in
de buurt, daarom zijn de woonplaatsen ool< interessant
voor verdere anatyse. Al.s de datering en identifica-

tie juist zijn, dan zou Dorothé op de foto 53 à 55 jaar
oud zijn. Dat Lijkt pLausibet, ze is zel<er in de 50, zo niet
ouder. Er is zodoende niets dat de identificatie van de
heer Laul<ens in twijfel trel<t.
Verder genealogisch onderzoel< is nodig om de anatyse van de foto te bevestigen, bijvoorbeetd wanneer ze
juist verhuisden, met wie de andere l<inderen huwden,
of ze wetgestelder waren, waar ze woonden, zijn er nog
foto's in de famil.ie van dezetfde fotograaf en well<e tal<
is dat dan, enz.
ALs u zelf een oude familiefoto bezit die in aanmerking
komt om besproken te worden in deze rubriek dan kunt
u een scon van voor en achterzijde sturen naar de red a cti e (red a cti e@f a mi li eku n d e-vla a n d eren.be), v erm eld
de nauwkeurige afmetingen en de díkte van het karton.
VerteL er ook bij wot u al dan niet weet over de foto en
eventueel de context zoaLs een foto van de volledige al-

bumpaqina.
CDV-achterzijde van Chorles Peeters ca. 7866-7869.
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http://spoo rzoel<er.pete

reycl<e rma n.be

S. IOSEPH e.a., Directory of Photographers in Belgium,
7839-79o5, Museum voor Fotografie, Antwerpen , L997.
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