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Photogtà phi e i nalt,éia b le
tn het famílíearchíef van de meeste genealogen zitten wel oude portretÍato's van'vóói de"Eerite Wereldoorlog. Soms zíjn er omateutfoto's bij, maor meestal zijn ze genomen daor een proÍessionele fotograaÍ.
|n de t gde eeuw,gaot het dan over het carte-de-visiteformaat {ca. 7860-7914) ofzijn gratere,variantde
kabínetkoart (ca, 7866-L914). Vanaf het begin uan de 2Oste eeuw kome7 postkaert- en qqdefe Ío.rmaren
op. ln deze rubríek analyseer en dateer il<telkens één of meer oude

fato's, Gaandeweg ontdekt u tips
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Peter Eyckerman

Met Photographie inaltérable au chorbon, Photographie

inaltérable, Photogrophie ou chorbon, lmpression inoltérable au charbon, Procédé inaltérable, Procédé au chorbon, Onvergankelijke photographie, ... wordt doorgaans
de kooldrul< bedoetd. Dat procedé geeft een afdrul< met
een mooie rijl<e zwartl<teur en een brede waaier aan
grijswaarden. De basis is getatine met a[s pigment kootstof, vandaar de zwarte l<[eur. Andere pigmenten waren
ook mogetijl<, zo was een warme bruinachtige tint ool(
in trel<. Er l<omt geen zitver aan te pas in tegenstetling
tot de meeste andere afdrul<procedés.
De kooldrul< is een zogenaamd "edel" afdrul<procedé,
wat vooraI verwijst naar de goede duurzaamheid en
houdbaarheid: het beetd van een l<ooldrul< veroudert
niet, het btijft er uit zien zoa[s toen het pas gemaal<t
was (enl<e[ de geLatinelaag l<an soms barstjes gaan ver-

tonen). Dit in tegenste[[ing tot de albuminedrul< die
van ca. 1860 tot ca. 1890 algemeen gebruikt werd voor
commerciëte portret- en fami[iefoto's. Van de a[buminedrul< was a[ vroeg geweten dat die eigenLijk niet goed
bewaarde en aI sneI ging verbtel(en en vergelen.
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lboldruk van Achille Sacré-Smits uit Gent, ca. 7884'
7

89O. (Eigen collecti e)

ln maart l<regen we van 2 lezers foto's toegestuurd met

Een pral<tisch uitvoerbare kooldrul< werd aL in 1864
uitgevonden maar - onder andere door ingewil<l<elde
licentieprocedures - l<wam het gebruil< ervan niet echt
van de grond bij de studiofotografen. Bovendien was
het een moeitijl<, omslachtig en tijdrovend procedé. Pas
vanaf t876 - nadat het eerste uitgebreide boel< over
l<ootdrul< was uitgebrachtl - en vooral in de jaren 1880,
was de l<ooldrul< een l<waliteitsvo[, maar duurder, alternatief voor de atbuminedrul<. Kooldrul<l<en zijn nooit in
grote aantatten gemaal(t, maar l<omen toch regetmatig
voor i n fami [iecollecties.

Over het algemeen dateren famitiefoto's in l<ooldrul<
dus van de periode 7876-t89o. Vanaf ca. 1890 werden
de l<ootdrul< én de atbuminedrul< in de portretstudio's
a[ snel vervangen door de nieuwe daglichtpapieren

de vermetding Photographie inaltérable au charbon.
Het zijn prachtige, goed bewaarde foto's. Maar wat betel<ent die term eigentijk? En l<an die verme[ding hetpen bij de datering van de foto?
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Liébert Atphonse. (1876). La photogrophie ou charbon mise à ta
portée de tous : nouveau procédé d'impression ínaltérabte. Parijs.
Digitaat beschil<baar in de Franse digita[e bibtiotheek 6a[[ica
(http://ga l.lica.bnf.fr).

(dagLichtcotlodi u mzi lverd ru l< e n d agl.ichtgel.ati nezi [verdrul<), die ook goed bewaarden, een hoge kwatiteit hadden en veet gemal<l<etijker waren om mee te werl<en.
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Enl<e[e advertenties itlustreren de prijszetting van cartes-de-visites in de jaren 1880.
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§.-L.

V. §orcay.
§haussëe ds Terraon{e, {Alost}.
Janssens

J'ai l'honneur il'inf;rer le public {ue je
ïictls rl'inslaller c* atelier rJe photogrrphie
lr:quel je rous rcetilÍoa*de pour le soiF sp.
portt} ru {ravail, et la nrodÉrllir;n des prir
§rouper de Íami1l* p*r ,l* d*tsz. la picer
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Advertentie van fotograaf lacobs uít 6ent, op bezoek
in Aalst ter gelegenheid van de eerste communie. Den
Denderbode, 2 8-o3- I 889, p. 3-4, Aalst.

ln de advertentie van Janssens l<unnen we ool< lezen
dat l<inderen jonger dan 5 jaar meer moesten betalen.
ln het fotograferen van jonge l<inderen l<roop uiteraard
wat meer tijd, met wetticht enl<ete mistul<te foto's op
de l<oop toe, omdat ze niet lang genoeg stil l<onden zitten. We zien ook dat de fotograaf desgewenst aan huis
l<wam tegen dezetfde prijs. ln de advertentie van Jacobs
valt op dat hij een promotie voerde naar aanteiding van
de eerste communie: bij besteLting van een set van 12
cartes-de-visite l<reeg je er een schoon groot portretbij.

Vo§emay.

Advertentíe van fotograaf Janssens. Den Denderbade,
17 -A7 -1887, p. 3-4, AaLst.

ln 1887 l<ostten gewone cartes-de-visite bij Janssens
in Aalst bijvoorbeetd 7 frank per dozijn, l<ooldrul<l<en
l<ostten 9 franl<. En dat waren naar eigen zeggen 'gematigde prijzen'. De Gentse fotograaf Jacobs vroeg inderdaad 8 franl< per dozijn toen hij in 1888'zzitdagen had
in Aa[st, maar in 1889 was dat bij Jacobs aI verminderd
tot 5 franl<. In de jaren 188O was de grootteorde van het
dagloon van bijvoorbeeld een Gentse textietarbeider 3
à 4 franl<3. Coedl<oop waren foto's dus niet, maar dat
verbeterde wel naar de jaren 1890 toe.4

Lezer Xavier Verbeecl< stuurde een l<ooldrul< in voor
deze rubriel<. Het is een foto van zijn grootmoeder door
Charles D'Hoy, een bel<ende Gentse fotograaf die ook
vee[, a[ dan niet stereoscopische (":D"), foto's maal<te

van Gentse gebouwen en stadszichten. Hij was in de
Rue Courte du Jour nr. 25 actief in de periode 1,864189O. D'Hoy maal<te at in 1875 l<oo[drul<l<en, maar het
medailton op de achterzijde vermetd het jaartat 1877,
de foto dateert dus ten vroegste van datjaar.
Het meisje moet ongeveer 10 jaar oud zijn. Haar l<tedij en
l<apsel zijn at duidetijk in de stijt van de jaren 1880. Zo
l<an

2
3

de datering ook vernauwd worden tot 1880-1890.

Den Denderbode 17-05-1888 p. 3, Aatst. (via http://aatst.courant.nu/)

Cobbaert Tom. Louvrier Cantoise. 2002. lste licentie UCent.
( http://tomcobbae rt.eu/fi [es/pu b [i cati es/6a ntoi se.pdf)
Zie ook Eycl<erman, P. HoeveeI l(ostte een bezoel< aan de fotograaf

in de r9de eeuw eigentijl<? Online: http'.//spoorzoel<er.petereycl(erman.be/2o 741 12 I oB I hoevee[-l<ostte-een-bezoek-aan-de-fotograaf-de- 19de-eeuw-eigentijl</ . 2O14.

Vtàamse Stam . jg 52 . nr. 2 . aprit-mei-juni

2016

1O 5

1.

,.*.ë-*ffi
ffiffih
Wffië\"
u8 -

Witte, gete of roze l(aarten met een
rode tiln die bovenaan onderbrol(en
is door "Brayer. Photo." en "Brayer'
Bruges"' onder de foto' Soms in
reLiëfdrul< een "8" in de linl<er bovenhoel<. Op de achterzijde het wapen hiernaast (wie
dit wapen l(ent mag het graag laten weten). Dit zijn de
oudste foto's van Brayer. Er zijn ook al l<ootdrul<l<en
bij, dus al.ticht gebruil<t tat 7876 of later'

2.Witte, gete of roze l<aarten met een rode lijn die bovenaan onderbrol<en is door "Brayer Photo" en 'A.
Brayer. Bruges." onder de foto. Op de achterzijde het
wapen van Brugge. Dit type gebruikte hij zel<er tot
1879-1880. Het is het tyPe van de afgebeetde foto.

lboldruk von Maria

CLAËYS

door D'Hoy, co. 7885 (fami-

li ecollecti e va n Xavi er V erb eeck).

De foto is geïdentificeerd al's Maria CLAEYS, geboren
in Oostl<amp ap 22 augustus 1875. Met 1o jaar erbij
l<omen we dan rond 1885 uit. Bijzonder is dat ze 106
jaar oud geworden is. Ïoen ze in Antwerpen overleed in
1981was ze de oudste vrouw van Betgië.

3.Witte/grijze l<aarten met een gouden rand;'A' Brayer
Bruges" onder de foto. Op de achterzijde het wapen
van Brugge. Die gouden rand is typisch voor de jaren
1880 en later. Dit type moet hij gebruikt hebben ca.
1881-1882.
De dateringen van deze periodes worden ondersteund
door een anatyse van de mode op de verschiltende foto's. De gebruikte foto's voor deze anatyse l<omen uit
de eigen cotlectie, maar ool< uit wat er te vinden is op
www.Detcampe.net, een goede bron voor referentiefoto's voor wie zel.f een dergelijl<e studie overweegt'
Het opgekl.eefde bruinachtige randje dat op de achterzijde van de foto bovenaan te zien is, is de rest van het
doorschijnende pergamijn papiertje dat ter bescher-

ming over de voorzijde werd gevouwen. Het is zeldzaam dat het papiertje er nog votLedig aanhangt.

Op basis van voorgaande l<an de foto gedateerd worden in de periode 1876-1880. Vervolgens l<unnen we
de foto zeLf bestuderen. De zeer deftig gel<tede man
rnoet naar schatting in de 40 jaar oud zijn. Vol'gens de
identificatie op de achterzijde is het Leopo[dus LANTSOCHI geboren in 18346, de overgrootvader van Dhr.
Lantsoght die de foto instuurde. Hij zou dan op deze
foto 42 tot 46 jaar oud zijn. Dat l<lopt at[eszins met de
geschatte Leeftijd.
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Kootdruk van Leopoldus LANTSOGHT door Brayen
78 76-78

80 (f a m i li
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n La nts o g ht).s

Lezer Jan Lantsoght stuurde bovenstaande foto van
Brayer in. Fotograaf Brayer was actief in Brugge in de
periode 1873-7882 op de Ptace Matleberg. Door de
opdruk bij verschil.tende foto's van eenzelfde fotograaf
te anatyseren is het mogel.ijk er een chronotogie in te
ontdel(l(en die l<an hetpen bij het dateren' Brayer heeft
minstens 3 variaties van opdrul< gebruil<t:

Het is een l<ooldrul<, maar de foto is bovendien nog
eens gebombeerd (het ovaaI is gewetfd en opgevuld
met watten) en bedel<t met een I'aagje cetl'uloid. Dit was
dus een foto met atte opties, duideLijk de duurste uitvoering. LeopoLdus was l<oopman, hij l<on zich bl'ijkbaar
deze [uxe veroorloven.

l(ootdn ltfotografen
licentie hadden voor de kooldrul<
waren al.temaal actief in de periode 1876-189o. Hieronder een, ongetwijfeld onvotl.edige, lijst van Belgische
De fotografen die een

6

5
106

De voorzijde, behatve de foto zetf, is digitaaI bewerkt om de opdrul< beter zichtbaar te maken.

.
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Geneal.ogische gegevens van Jan Lantsoght: Leopotdus LANTSocHr (rà:a-r9o7 Brugge), l<oopman x Maria Josephina DEBAENE (1842-1912).

fotografen die l<ooldrul<l<en maakten of minstens au
chorbon vermeldden op hun cartes-de- visite of in advertenties:

. Barras Victor, Rue de la Cathédrate

4o/79177 (7873-

Raynaud Georges, Rue Rempart Sainte-Catherine 23
1880- i-9oo), Antwerpen

{

Sacré-Smits Achitl.e, Place du Commerce
r898), Cent

t2 (7884-

tS97) en Passage Lemonnier 70-12 (1875-1900),
Sacré Edmond, Rue des Douzes Chambres {1877-

Lui k

. Beernaert
.

1891), Gent
Frères, Rue de La Vigne 76 (1872-7889),

Cent

Schaffers Nestor, Rue Guinard 9 (7878-1896), Cent

Bevierre Prosper, Rue de ta Montagne 3 (1869-1891),
Charleroi

Sturm A., (1865-1895), Lokeren

Btampain Louis,

(r8Z:

-1877l;, Chimay

Thiel Charl.es, Place Sainte-6udute 14 (1881-1883),
Rue van Artevelde 88 (1885-1896), Brusset

Bracl<elaire Théophil.e, Rue Roc Saint-Nicaise 77
(1868-1887), Tournai

Verrycl<-Fleetwood Antoni, Place de Meir 89 (18757876), Ptace de Meir 81(1877-1880), Antwerpen

Brayer Louis Arthur; P[ace Matteberg (1873-1882),

Waldacl< Chartes, Quai des Moines
Gent

Brugge
ByL P.J., Grand Ptace

(1865-1876), Dendermonde

8

(1873-1878),

Wanre Constant, Rue Haute 64(1873-1880), Gent

D'Hoy Chartes, Rue Courte du Jour 25 (1864-789A),
Cent
De Laetre Louis, Rue de [a Cathédral.e 7 (1878-1881),
Rue Longue des Violettes 22 {1882-1888), Cent

Deron Franqois, Rue de [a Madeteine $ASl-§lO),
BrusseI

Descamps Palmer, Rue de ta Lys (1865-1895), l(ortrijk

Despret Auguste, (1881-1896) Brussel, (1887) leper,
(187o-t896) Nijvet.
Dultuard Athanase, Rue des Tanneurs 35 (1881-1891),

Antwerpen
Géruzet Frères, Rue de l'Ecuyer 27bis (7866-1890),
Brussel
6hémar Frères, Rue de ['Ecuyer 27 (7859-789o), Brussel
lanssens E.-1., weduwe 5emay, (1887-...), Aa[st7
Levaque léröme, Rue Neuve 72 (1.878-t888), Brusset

Metchers Robert, Place Verte 20 (1880-1887), Rue
Montigny ó (1888-1906), CharLeroi

Michet Fr., Ptace du Commerce 12 (ca. 1880-1884),
Cent
;+ipË i-qSl

Nys Edward, Rue PaLfijn 3 (ca188o-1882). Boutevard

du Midi (1882-na1905), l(ortrijk

7

Uit de advertentie hogerop, Janssens (of Semay) staat niet in de
Directory
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lboldruk van Paul Lippens (to jaar oud) door Nestor
Schaffers uit Cent, t881. (Eigen collectie)

Photographers in Belgium.
l
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Adressen en data l<omen uit de Dírectory of Photographers in Belgium8 en uit lhrtrijk voor de camerae. Wie foto's

heeft die l<oo[drul<l<en aantonen bij andere fotografen
mag het graag laten weten via het adres onderaan dit artiket, de aangevutde tijst zal. op mijn website verschijnen.

Het

feit dat het een

dan ool< van nouveau procédéinolterable). Zie bv. Charles ]anssen in l(ortrijl<, actief vanaf 1894. Het verschiI is
meestal meteen duidel.ijk aan de l<leur van de foto en
het atgemene uitzicht, maar soms kan het onderscheid
moeitijker te mal<en zijn.

kooldrul< was, werd meestal met

één van de vermetde termen aangegeven op de voorzijde van de carte-de-visite (vermeLding op de achterzijde

is enl<e[ om publicitaire redenen).
Maar de vermetding van zo'n term wil n'iet noodzal<etijl< zeggen dat de foto werl<etijk een l<ootdrul< is. Er zijn
zetdzame voorbeetden bel<end van atbuminedrul<l<en
waar op de voorzijde een procedé au charbon vermetd
werd. Misschien zat de fotograaf tijdeLijk zonder andere
l<artonnetjes, was het een vergissing of gaf de l<lant er
de voorl<eur aan. Wie za[ het zeggen?
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Vroege kooldruk van Aéruzet (ca. 7873-788O), die er al ín
7873 maakte. (Eigen collectie)

Fotografische procedés identificeren is niet al.tijd gemakketijl<, het zou te ver gaan en te technisch worden om er in
het bestel< van dit artil(el verder op in te gaan. Dat is in de
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Pltotographie inaltérable, CEEN

l<ool.drul< maar

een af-

meeste gevalten ook niet absoluut nodig om carte-de-visite foto's te l<unnen dateren, maar het l<an de datering soms
wel versterl<en of verfijnen. Wie zijn l<ans wil wagen l<an in
de website graphicsatlas.org een hulp vinden. Het prachtige Handboek Herkennen Fotografische en Fotamechanische
Procedésvan Jan van Dijk is daarbij ool< onmisbaar.

drul< op dagtichtpapier. {Eigen colLectie}

Bovendien werd de term photogrophie inaltérablein de
jaren 189o ool< door sommige fotografen gebruil<t voor
de, toen nieuwe, dagLichtpapieren (soms spral<en ze
8
9

108

Directory of Photogrophers in Belgium, 1839-7905,
Museum voor Fotografie, Antwerpen, 1997.
P. De Paepe & F. De Potter, Kortrijkvoor de comero,l(oninkLi.il<e Geschied- en Oudheidkundige l(ring van l(ortrijl<, l(ortrijk, 2015.

S. IOSEPH e.a.,
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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 achterzíjde sturen naar de redac{redactie@familíekunde-vlaanderen.be), vermeld de
nauwkeurige afmetingen en de dikte van het korton. Vertel
er ook bij wot u al don niet weet over de foto en eventueel
de context zoals een íato van de volledige albumpogina.
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