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Carte-de-visite {collectie van de auteur}.

Het is misschien niet meteen duidetijk, maar deze
mooie foto vertoont a[e l<enmerl<en van een commu-
niefoto. Op oude communiefoto's is het missaal altijd
zichtbaar; meestaI in de hand. Dat is hét l<enmerl< van
de communiefoto, samen met de Leeftijd van het l<ind.

Die is rond 10-11jaar, dat was de teeftijd waarop l<inde-
ren vóór 1910 de eerste communie en het vormset ont-
vingen. Het pauselijl< decreet A-uam Singularí van 1910
verlegde de teeftijd voor de eerste communie naar on-
geveer zeven jaar. Vanaf dan l<wam geLeidetijl< de apar-
te viering van eerste communie en pLechtige communie
annex vormseI in gebruil<.

Dit meisje houdt ool< een rozenl<rans (paternoster) vast,
maar die is niet op atte communiefoto's te zien. Tot
ca. 19oo dragen meisjes over het algemeen een witte
jurl< die op een bruidsjurl< lijl<t. vaal< inctusief stuier. Na

190o dragen ze soms ool< gewone
modieuze l<[eren, zoats dit rneisje.
Jongens dragen op communiefoto's
hun deftigste pal<je, soms rnet een
wit [int rond de bovenarm.

Missaal en rozenkrans

k i !(tassíeke communie-

'1. |oto. Fotagraaf op dat
r:r,é t adres in 7888-1-900.

.;.-l r-i;,-,- , i kottectie van de
I auteur)

Op het eerste gezicht. op basis van de stijt en het a[ge-
mene voorl<omen, dateert de foto uit de late jaren 188O
tot vroege jaren 1890. Ze vertoont typische stijl.ken-
rnerl<en van die periode: afgeronde hoel<en, donl<erge-
l<[eurd l<arton, vergu[de rand en de naam van fotograaf
en stad in drul<tetters.
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communiefoto
ln hetfamiliearchíef van de meeste geneolagen zitten wel oude portretloto's van vóór de Eerste Wereld-

oorlog. Soms zijn er amateurfoto's bij, moar meestal zíjn ze genomen door een praÍessionelefotograaf.

ln de 19de eeuw goat het dan over het carte-de-visiteformaat {ca. 7860-1914) of zijn grotere variant de

kabínetkaart (ca. 7866-f974). Vanaf het beg,in van de 2oste eeuw komen postkaaft- en ondere formaten
op. ln deze rubriek analyseer en dateer ik telkens één of meer oudefoto's. Caandeweg ontdekt u tips om

met uw eigen foto's aan de slag te gQan.

Peter Eyckerman
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Léonie lacobs-Byl, één van de
weinige vrouwetijke
fotografen uit die tijd.
Koaldruk. Dendermonde, Rue
de l'EElise 77, van 7882 tot
7888. {collectie van de
auteur)

Defoto is "geëmaílleerd" en gebombeerd.

Bovendien is de foto "geëmai[[eerd". Deze techniel<
wordt semi-emoi\e genoernd, aI heeft het niets met
emailteren te mal<en. l-'let is eigenlijl< een dil<l<e gtanzen-
de Laag ce[uloid. De foto is eveneens "gebombeerd" of
opgebotd, hier in een rechthoel<ige vorm. Semi-emaitle
ontstond rond 1880 en was voornamelijh poputair in de
jaren 1880 en minder in de jaren 1890.

De kleur van de afdrul< doet denl<en aan een albumine-
foto, het populairste afdrul<procedó tot het midden van
dejaren 189O.

W *r g**x§§<* mr w *ey§.e,r- &* -v§ s* §«

Onderstaande voorbeelden tonen dat die identieke stijI
toen inderdaad in trel< was. Het zwart met goud geeft een
"duurdeC'effect, het straalt een zel<ere rijkdom en l<tasse uit.
Deze stijl gaat dan ool< vaal< samen met duurdere opties zo-
a[s kooldrul<, in plaats van al.buminedrul<, en serni-emait[e.

Edmond Sacré uit 6entwas ac-
tíef op dit odres van einde ja-
ren L880totbegin jaren 1-890"
lbaldruk. De kledíj {heet aan-
sluitend en zander pofmou-
wen) is nag in de jaren x88A rc
pLaatsen. {callectíe van de au-
teur)

Standaert Frères uit Hamme
was actief van de jaren 786A
tat 79o4. Dit is een geëmail"-
leerde albuminefato uit de
jaren 788A. {collectie van de
auteur)

W*xr wl*mwmtxm

Een snel besluit zou dan zijn dat dit een communiefoto
is van ca. 1880-1895. Dan zou het een rneisje zijn gebo-
ren tussen ongeveer 1870 en 1885, in of rond Charle-
roi. ln de starnboom l<an dan opgezocht worden wie dat
zou l<unnen zijn.

ls de zaal< daarmee opgeLost? Nee, natuurLijl< niet, het is
heel beiangrijh om bij de anatyse van een foto naar zo
veel rnogelijl< elementen te l<ijl<en!

Het enige wat rneteen uit de toon va[t, is de ktedij van
het meisje. Het is geen typische witte eomnruniel<ledij
en de mode past ool< niet in de voorgestetde periode
(zie verder).

De afmetingen l<unnen at een grove indicatie geven
voor datering, maar ze zijn wel het rninst betrouwbaarl.
Fiet l<arton is 1,06 rnrn dik, dat is op de grens tussen de
periodes 1885-1890 en 1890-1914. De afmetingen
zijn 65 x 106 mm, wat duidt op de periode 1900-1914.

Het gebruil<te afdrul<procedé is. bij inspectie onder 3Ox
vergroting, geen albuminedrui< {er zijn geen papierve-
zei.s te bespeuren), maar een daglichtafdrul< die bruin
getint is. Dergel"ijl<e afdruÍ<i<en zijn uitgevonden rond

t http:l/s poo rzoe l<er. pete reycl<e rm a n. belo u d e-fotos-d atere n/#-
meethulp
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1885, maar pas commercieel populair vanaf het mid-
den van de jaren 1890. Het is wel ongewoon om ze in
een geëmailteerde versie te zien.

Dat zijn a[ indicaties dat de foto misschien minder oud
is dan eerst gedacht. De achterzijde van de foto brengt
meer duideLijkheid. Daarop is het adres van de foto-
graaf gedrul<t: Rue de l'a Montagne 44, Charleroi. De-
ton-Cornand was actief vanaf 1884, maar op dat huis-
nummer vanaf 1901.'

Deton-Cornand

De famitie Deton I Cornandwas een van de weinige fo-
tostudio's met meerdere fi[iaten in 19d"-eeuws Bel.gië.
Ze waren niet atleen actief in Charleroi, maar ool< in Na-
men, Bergen, Antwerpen, Brugge en Rijse[. De Trez I Sí-
monwas een andere bekende "l<eten", actief in Brusset,
Antwerpen, Brugge en Gent.

Dit zijn de Deton-Cornand-vestigingen votgens de Di-
rectory of Photographers ín Belgium:

. 1884-7914: Charleroi, Rue de [a Montagne 42 (7891-
1900) en 44(79ot-...).ln opvolging van Césarine Cornand.

. 1891-1902:Antwerpen, Place de Meir 6. ln opvolging
van L. Deton.

. 1895-1898: Namen, Rue de Bruxetles 20 en 22.

. L896-L9a4: Bergen, Grand Rue 22. ln opvolgingvan L.

Deton en opgevolgd door Jeanne Deton.

Maria Cesarina (Cés.arine) Cornand ("Aatst 7r-06-7854
tCha rleroi !6-3-Í-9 13), was de dochter va n paa rdensmi d
Benedictus Dominicus en naaister Rosalia Van De Mae-
[e2,3. Ze had een bijzondere levenstoop voor een vrouw
in de L9d" eeuw. Ze werl(te rond 1878 ats portretschit-
der in Gent en daarna in Luil<. Een voorgeschiedenis a[s
portretschitder was he[emaaI niet ongewoon voor foto-
grafen in die tijd. Portretschilders werl<ten grotendeels
op dezelfde manier aLs fotografen, ze maal<ten portret-
ten in opdracht, om den brode. Van t88z tot 1885 was
ze onder haar eigen naam fotograaf in Charleroi2, een
van de weinige vrouwen die onder eigen naam een stu-
dio uitbaatten. Na haar huwelijl< met banl<bediende Eu-
gène Deton in 1885a baatte ze de studio uit onder de
naam Deton-Cornand. De broer van Césarine, Napo[éon
("Aalst 29-2-1848), werd vanaf 1890 zetfstandig foto-
graaf in Gent en in Brugge.'z'3 Napoleon was bij zijn hu-
wetijl< in 1883 nog paardensmids, maar in 1884 was hij

5. JOSEPH e.a., Directory of Photographers in Belgium, 1839-1905,
Museum voor Fotografie, Antwerpen, 1997.
Burgertijke stand van Aa[st, geboorteal<ten van 1848 nr. 6o en
1854 nr. 264.Via Made in Aalst(http:l/madeinaatst.be)
11-06-1885, burgerlijke stand van Charleroi, huwelijksakte 58
(dus niet in 1884 zoats verl<eerdetijl< in de Dírectory of Photograp-
hers in Belgium staat). Via famitysearch.

5 08-08-1883, burgerlijke stand van Aalst, huwetijl(sal(te 81. Via
Mode i n Aalst (htrp://madeinaalst.be)

aI fotograaf in Cent6, waarschijnlijl< als assistent bij zijn
zus. Porphyre, de zoon van Eugène en Césarine werd fo-
tograaf in Charleroi (vanaf 1905).

En dan was er nog Jeanne Deton in Bergen sinds 1905
en L. Deton, ool< in Bergen, sinds 1888 en later ool< in
Charteroi, Rijsel en Antwerpen.'De studio's in Bergen
en Antwerpen werden later overgenomen door De-
ton-Cornand. ln Gent was er een fotografe Madame
Gonthier-Cornand vanaf 1881, met een filiaaI in Luik. ln
de V[aanderenstraat 14 in Gent vinden we zo achtereen-
volgens Cornand & Ci", Conthier-Cornand en Napoléon
Cornand. Een familieband tussen aI deze fotografen ligt
voor de hand, maar dat moet nog onderzocht worden.

De deta§§.s

We hebben het gelul( dat de fotograaf zijn drukwerk be-
stetde bij Prager I Lojda in Bertijn. De bestelnummers
op de achterzijde vermetden immers het jaartal in de
twee laatste cijfers, in dit gevat O2 voor 1902. De l<ar-

tonnen drager is dus gedrul(t in 1902!

Uit andere foto's blijl<t dat Deton-Cornand ool< in 1906
nog een beste[[ing van identiel< dezelfde l<aarten
plaatsten (nr. 19806). Er zijn ool< l<aarten in deze stijl
waar gewoon een jaartaI opgedrul<t werd, bijvoorbeeld
7897, 19OO en 1901. Tussendoor waren er bestettin-
gen van l<aarten in een modernere, maar toch nog heel
l<lassiel<e, stijt {bestetnummers 72296, 9798, L67OO,
1301, 6805,29]-].07). Ze boden hun klanten dus een
l<euze, " retro-chiq ue" of " modern-l<tassiek". De l<aa rten
werden zel<er om de 1 à 2 jaar bijbestetd. waarschijn-
[ijl< minimum jaarLijl<s want ze gebruil<ten ool( l(aarten
in dezetfde stijten maar van andere drul<l<ers. Dat maal<t
het nummer een goede dateringsaanwijzing.

Links de achterzijde van deze foto. Bestelnummer 28502
bij Prager 8 Lojda. Een kaart van dezelfde bestelling bij
Prager Ë Lojda laat zien hoe de achterzijde er in volle
gloríe uitzíet.

6 17-77-788d burgerl.ijke stand van Aatst, overtijdensakte 5o5. Via
M a de i n Aalst lhttp://madei naa tst.be)
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De achterzijde van de l<aart verrneld de prijs van zo'n
set van 12 partraits émaillés bambés: 6.50 franl<. Dat
kwann ongeveer overeen rnet een arbeidersdagloon.

f nmmt tniofain rtnn F af an-f arnnnÀ ín modernere stijl,
maar tocl1 rnet serni-ernailLe.

Het besluit l<[inl<t nu aI heel anders, het is een foto van
ten vroegste 19CI2. We rnoeten de geboorte van het
nneisje dus eerder gaan zoel<en in het begin van de ja-
rÍ:n l xu(t

l(an de inhoud van de foto nog iets bijdragen? Wat
draagt het rneisje? De lengte van haar rol< is een indica-
tie voor hàar l"eeftijd, hal"fweg het scheenbeen betel<ent
ongeveer 10jaar oud:

Aa n bev olen r o klen gte v olg en s
h et Arn erí ka a n s e tij d s ch rift
Harper's Bazaar in 1"868.

1'xx propr l&lglh lór lit
rl* girlat shlrL §t ?Érl {}i.
*3§A

ln haar nechterhand houdt ze een missaal en een rozen-
lcrans vast, in haar linl<erhand handschoenen. Rond haar
nel< zien we een hanger met een l<ruis. De aan de pots
uitwaaierende rnouwen zijn typisch voor de mode van
1902-1901*. Waarschijntijk is dit eerder 1904, wegens
de connbinatie met brede mouwen rond de bovenarm
(zie mode illustratie).

"{?obe pour petite fille de 7 à I
ans". Uit "La Mode lllustrée'",
april7904"

Linl<s zien we een tafeltje waarop iets ligt, waarsehijn-
lijh een hoed of een handtas. lï.echts staat een soort ge-
trapt rel<je, waarop een fotoalbum voor cartes-de-visite
geëtaleerd werd. Dat is vrijwet zel<er haar communiege-
schenk. hlet is vrij uitzonderl.ijl< om geschenl<en op een
cornmuniefoto te zien.

6elíjkaardig fotoalbum als op defota, vermoedelijk ís het
album op de fota oak rood {rood wordt danker op zwart-
wit foto's). tcoltectie van de auteur) .

De foto l<an nu gedateerd worden in de periode 1902-
1904, wetlicht eerder 1904. Het meisje moet dan gebo-
ren zijn rond 1893-1894, hoogstwaarschijn[ijl< in of rond
Charteroi. Hiermee is de l<ans om haar te identificeren ai.

aanzienlijl< gestegen, tenminste als bel<end is uit weU<e

farnilie ze l<omt, wat hier jarnrner genoeg niet het geval is.

Als u zelf een oude familiefoto bezit die in aanrnerkínE
l<omt am besprol<en te worden ín deze rubriek dan kunt
u een scan van vaar en achterzijde sturen naar de redac'
tie (redactí e@fa rniLi eku nde-vlaa nderen.be), vermeld d e

nauwl<eurige afmetingen en de dikte van het karton. Vertel
er aak bij wat u al dan niet weet aver de foto en eventueel
de context zoals een foto van de volledige al.bumpagina.

http:/lspoo rzoel<er. petereycl<erma n. be
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