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Het loont attijd de moeite om eens in detait naar uw
oude foto's te kijl<en. Detai[s kunnen meer vertetten
over uw voorouder of over de reden van de foto, ze l<un-

nen hetpen bij identificatie of gewoon [eul< zijn om ge-
zien te hebben. Medaittes l<wamen aI enl<ete l<eren aan

bod, maar nu kijken we naar andere detai[s.'

Het meest voorl<omende detail op foto's van voor de
Eerste Wereldoortog is de horlogel<etting voor het zal<-

hortoge. Het potshorloge l<wam pas na de oortog op.

Bij mannen is de hortogel<etting wetbel<end, maar ool<

vrouwen hadden een horloge en droegen het aan een

l<etting. De [ange l(etting hing meestal rond de nel<, het
horl.oge werd achter de gordel gestol<en of in een zal<je

in die gordel. Soms zie je ool< een l<orte l<etting bij vrou-
wen, bijvoorbeetd vastgemaal<t aan een broche, waarbij
het horloge ter hoogte van de borst in de ktedij gesto-
l<en werd.

Er waren net ats nu goedl<ope hortoges, zoals de popu-
laire Roskopf, en dure. Vanaf 10 à t5 franl< kon je rond
190o een nil<l<elen zal<horloge l<open2,r. Dat l<omt onge-
veer overeen met 2 à 3 arbeidersdagtonen in die peri-
ode. Het hortoge zelf l<an je niet zien op een foto, of de
l<etting goud, zilver of nil<l<e[ is ool< niet. Je kan er dus
niet zovee[ uit afleiden over de wetstand van de drager,

want gezien de prijs l<onden retatief veel mensen zich
een hortoge veroortoven of ats geschenl< l<rijgen.

1 De dateringen in dit artikel zijn hoofdzakeLijk gebaseerd op de

mode en op de fotograaf. De laatste via de Directory of Betgian

Photographers (http://www.directorybelgianphotographers'be/)
en P. DE PAEPE & F. DE POTTER. l(ortrijk voor de camera. 2013.
Kortrijk.

2 Advertentie in Le Peupte van 13-10-1900 (via l(oninkLijke

Bibitiotheek van BeLgië http:i/uurt.kbr.be I 1392757)
3 Advertentie in Courier de ['Escaut van 28-1-1900 (via Koninktijke

Bibitiotheek van België http://uur[.kbr.be/1166089)
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lbrte h orlo g eketti n g. Antw erp en, ca. 7 9 O2 - 7 9 O 4.

Aan de hortogel<etting hing soms meer dan alleen een

horloge. Bij mannen l<onden er l<[eine ornamentjes aan

hangen in de vorm van een medaitton, schitd, dier, ge-

bruil<svoorwerp, ... ln het gevat van een dubbel.e horlo-
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tn het famíliearchief van de meeste genealogen zitten wel oude portretÍoto's van vóór de Eerste Wereld-

oorlog. Soms zíjn er amateurÍota's bij, maar meestal zíjn ze genomen door een ProÍessíonele fotograaf.
tn de tgde eeuw goat het dan over het carte-de-visiteformaat {co. 786O-7914) oÍ zijn groterevariant de

kabinetkaart {co. f866-7914). Vanaf het begin van de 2oste eeuw komen postlaart- en andereformaten

op. ln deze rubriek analyseer en dateer íktelkens één of meer oude Íoto's. Gaondeweg ontdel« u tips am

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

Peter Eyckerman
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geketting hing aan de tweede ketting iets groters zoats
een zal<mes, een kompas, een sigarenknipper, ...

Hortogel<ettingen zou je l<unnen beschouwen ats een
vernauwing van de chatetaine. ZoweI mannen ats vrou-
wen droegen van de zestiende tot de negentiende
eeuw een chatelaine. Het is een bevestigingshaal< om
aan de gordel te hal<en, voorzien van l<ettinl<jes waar-
aan nuttige voorwerpen hingen zoa[s een mes, schaar,
vingerhoed, doosje naaigerei, steutet, parfumflesje,
hortoge, vtugzout (voor ats ze flauwvieten ten gevotge
van het stral<l<e l<orset), ...

Waar ze vroeger voora[ pral<tisch van aard waren, wer-
den chate[aines in de 19de eeuw vaal< meer ats sie-
raad gedragen door vrouwen. De uitvoering van de
chatetaine was natuurtijk ook een manier om je rijl<-
dom te tonen. Op oudere 19de-eeuwse foto's zie je
nog weleens een vrouw die een chatetaine aan de gor-
deI draagt.

J o n g e v ro uw m et ch atelai n e-si era a d.

lbrtrijk, ca. 790 2 - 79o 4.

Dat de jonge vrouw op de foto een chatelaine draagt
is in deze periode weI bijzonder. Ze draagt de ketting
wetiswaar rond haar nel< en niet aan de gordel. Mogetijk
zit er in haar gordel nog een hortoge aan vast. Wat eraan
hangt is attemaaI in mini-uitvoering, duidel.ijk bedoeld
ats sieraad.

Sieraden aan de nek zijn op de veel voorl<omende bus-
teportretten het meest zichtbaar. Bij mannen is dat dan
de dasspetd, bij vrouwen de broche.

Dasspeld met hoefijzer, wellicht met diamantjes
i ngelegd. Antwerpen, co. 79 0 5 - 79 70

Broches werden meestal gedragen aan de hats, op de
hoge l<raag. Een bijzondere variant is de fotobroche.
ln het voorbeetd is de man op de broche hoogstwaar-
schijntijk haar echtgenoot. Een fotobroche is soms de
enige foto die je nog van iemand l<an vinden. Zo'n foto
l<an helpen bij de identificatie van hetzij de persoon die
ze draagt, hetzij de persoon op de broche. Zo l<an je a[s
hutp bij identificatie twee mensen verbinden, bijvoor-
beetd als koppet (man en vrouw) of ats familie (moeder
en dochter).
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Staonde vrouw metfotobroche. Merksem, ca. 7978-792O.

SymboLiel«

ln de 19de eeuw hadden juweten een betel<enis die kon
worden afgeteid uit de gebruil<te materialen, edetste-
nen, l<teuren en figuren. Soms werden zetfs woorden
gevormd door de eerste tetters van de namen van de
gebrui l<te edetstenen.

Voor de vot[edige betel<enis van een juweel moet je
echt à[te elementen in beschouwing nemen. ln de
meeste geva[[en gaat het over eeuwige liefde/vriend-
schap, over bescherming tegen het l<wade of zijn ze
christeLijk geïnspireerd.

Op zwart-wit foto's zijn edetstenen en l<teuren natuur-
Lijl< moeil.ijl< te herl<ennen. Onderscheid mal<en tussen
goud en zilver is vrijwel onmogelijl<. Parels l<an je weI
herl<ennen. Het is ool< niet aLtijd mogetijk om veel de-
tai[s van het juweeI te zien op de foto. Dan btijft bijna
alteen de vorm en de gebruil<te figuren om iets te l<un-
nen afleiden, eventueel een beredeneerde gok over
edetstenen en kteur. Vee[ voorl<omende vormen zijn
het hoefijzer, de wassende maan en het hart.

Het hoefijzer stond voorat voor bescherming tegen
l<wade geesten, het getul<saspect is er later bijgeko-
men. Klokjes en het materiaat koraal hebben dezelf-
de betel<enis. l(tokjes staan tegetijkertijd ook voor
vriendschap.

De maansikl«et wordt geassocieerd met het vrouwetij-
l<e en met de maagd Maria. De wassende maan symbo-
liseert de komst van [icht en getul<, groei en ontwil(-
l<e[ing.

Een hart staat uiteraard voor tiefde, maar ool< voor
passie en tiefdadigheid, eveneens gebruil<t voor Liefde
in retigieuze betel<enis. Ool< chrysant, krokus, roos en
mirte staan voor [iefde.

Een hand of twee handen staat voor vriendschap. Ook
l<limop staat voor vriendschap, naast eeuwigdurende
tiefde en trouw.

Een anker staat voor hoop. Net ats hazetnoot, iris,
roos, opaaI en smaragd.

Diamanten betel<enen standvastigheid, eeuwigheid
(di am o nds o re forever).

Parels staan voor tranen, vaal< gebruil<t in rouwjuweten.
Ze l<unnen erop duiden dat een getiefde gestorven was.

De l<teur zwart is wel enigszins herl<enbaar op foto's.
Zwart staat uiteraard voor rouw. VeeI rouwjuwe[en
werden gemaal<t van git, zwart gtas, zwarte emaiI of
gevutl<aniseerd rubber.
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Broche met wossende maan. Brussel, kooldruk 789o. Broche met kruis-anker-hart. Ca. 7970-7973.

Typische combinaties zijn bijvoorbeetd een l«ruis, een
anl<er en een hart, voor getoof, hoop en tiefde; of een
hart met diamanten voor eeuwige liefde.

Typische 19de-eeuwse Vtaamse juweten, zoals oorbet-
len en hangers, bestonden uit twee of drie onder et-
l<aar hangende deten. Ze bestaan uit een patroon van
bloemen en bladeren in een fijn l<antwerk, gezaagd uit
een gouden of zitveren ptaat en bezet met diamanten.
Vaal< is één van de onderdeten een l<ruis of een hart. De
meest opvatlende zijn de grote formaten van de hanger
à la Jeonnette (z of J onder etl<aar hangende deten) en
het Vtaams Hart, een tweedetige hanger die l<inderen
aan hun moeder schonl<en. Het is gewoontijl< van zitver
met diamanten, hartvormig, met daarboven ofwel een
"l<roon" ofwe[ "trofeeën". 4

En dan zijn er nog aparte gevatten, zoats een broche
met een Chinees l<aral<ter. Hoe begin je eraan om te
vinden wat dat betel<ent? Om de betel<enis te l<unnen
opzoel<en moet je dat l<aral<ter l<unnen intil<l<en en moet
je dus het juiste l<aral<ter l<ennen.

Twee en driedelige grote Vlaamse juwelen "à lo Jeannette".s

4 L. PINNEL. Achttiende-eeuwse juwelen in de ZuideLijke Nedertan-
den. Een onderzoek naar juweten, portretten en boedelinventa-
rissen. Masterscriptie RUGent. 2014.
http://[i b.u ge nt. be/n [/cata Log I r ugo l:oO2 7623 67

5 H.R, D'ALLEMACNE, LCS

Tome lll, Parijs. 1928.
[esaccessoi resdu0Salte

accessoires du costume et du mobilier,
Pt. CCLXXX. https://archive.orgldetaits/
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Vrouw met Vlaams Hort. Antwerpen, ca. 7877-7880. Broche met chinees teken. Ca. 7974

Er zijn verschillende websites die OCR l<unnen toepas-
sen op Chinese tel(st. Hetaas konden die er, ool< na be-
werl<ing van dat stukje foto, niets zinnigs van mal<en.
Het beste is natuurlijl< om iemand aan te sprel<en die
Chinees l<ent. Het ptaatselijl<e Chinese restaurant is een
optie, maar het l<an ook on[ine. ln het Reddit translator
forum6 had il< heeI sneI het antwoord. Het is het tel<en
# (shöu), dat in een aantal l<al.ligrafische varianten be-
staat, en het betel<ent "[ang leven".

Btoemen konden ool< een boodschap overbrengen. Een
tal<je ongeopende l<noppen van de Bruidsbloem (Deut-
zia) is een tel<en dat het om een huwetijksfoto gaat.
Je ziet ze op atle huwetijl<sfoto's in een ruime periode
rond 1900, meestal in boel<etjes en op de revers.

De andere meest voorl<omende btoem is de roos. Op
deze foto van een gel.ukkig gtimlachend gezin zien we

6 https://www.reddit.com/r/translatoricomments/6xzgck/
chinese-en gtish-brooch-on-fa mi [y-pictu rel

een man met een hortogel<etting met hoefijzermedai[-
Lon, bij de vrouw een hortogel<etting rond de gordel. ge-
wil<keLd.

l--L
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De bloemknoppen van Deutzia, de bruidsbloem.
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Huwelijksfoto met bruidsbloem boven de borst. Kortrijl«,
co.79o5-7907.

ln haar gordel stel<en een witte roos (voor zuiverheid,
waarheid)en een rode (voor tiefde). Hiermee vertett de
vrouw dat ze ware liefde voelt voor haar man en l<ind.
De combinatie van de witte en de rode roos staat voor
eenheid, verbondenheid en eeuwig samen zijn. Vee[
mooier kan het toch niet worden ats je dat op een foto
van je voorouders ziet.

con

Dergetijke detaits zijn met behul.p van een sterl< ver-
grootgtas goed rechtstreel<s op de foto te zien. Maar
ats je er wat onderzoel< naar wiI doen is het handig om
ze op de computer vergroot te l<unnen bekijken. Scan
daarom de foto, of enl<eI het detait, met een resotutie
van minstens 600 dpi, beter nog 1200 dpi (zoats de de-
taits in dit artikel.) of meer. Mogel.ijk moet je daarvoor
wat dieper in de scansoftware duil<en.

Sta de scans op ats ongecomprimeerde TIFF-bestanden,
dat geeft grote bestanden, maar ats je alleen een detail
scant is dat geen probteem. ALs je al.s JPC opstaat heb je
veeI l<teinere bestanden, maar verties je kwatiteit door

Fomiliefoto met 2 rozen. Luik, co. 7894.

de compressietechniel< die dat bestandsformaat ge-
bruil<t. Ats nabewerl<ing l<an je in een fotobewerl<ings-
programma eventueeI l<teur, helderheid en contrast bij-
regeten en een ktein beetje verscherpen.

Het atlerleul<ste is natuurtijl< ats je het sieraad dat je op
een oude foto ziet nog bezit, maar dat getuk heeft niet
iedereen.

Als u zelf een oude familiefoto bezit die in aonmerking
komt om besproken te worden ín deze rubriek dan kunt
u een scon von voor en achterzijde sturen naar de re-
d o cti e (red acti e@fa m i li eku n d e-vla o n d eren.b e), v erm eld
de nauwkeurige afmetingen en de dikte van het korton.
Vertel er ook bij wot u al dan niet weet over de foto en
eventueel de context zoals een foto von de volledige al-
bumpogino.

http://s poorzoel<er. pete reycl<erma n. be
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