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Na de uitvinding van de carte-de-visite door Disdéri, in
1854, duurde het enl<ete jaren voor het concept echt
doorbral<. ln de jaren'60 van de negentiende eeuw was
het succes van de carte-de-visite zo overwetdigend on-
der adet, cterus en burgerij, dat er van een ware carto-
manie gesprol<en werd.

De foto's werden verzametd in fotoatbums en uitgewis-
setd met famitie en vrienden. Maar dat niet alleen, de
a[omtegenwoordigheid van de carte-de-visite in de ho-
gere sociate l<tassen maal<te het mogeLijl< om de foto ats
identifi catiemiddeL te gebruil<en.

Het, voor de hand Liggende, gebruik van foto's voor
identificatie van personen l<wam a[ eerder aan bod in

Ytsií./ ,:

deze rubriel<. Het idee verscheen a[ heel snel na de uit-
vinding van de fotografie, en werd in eerste instantie
aangewend om mensen aan de zetfl<ant van de samen-
leving, zoats misdadigers, gevangenen, prostituées,
zwervers en [andlopers te identificeren.

Pas bij de Exposition Universelle van Parijs in 1867 ver-
schenen, voor zover il< l<on nagaan, voor het eerst op gro-
te schaal abonnementsl<aarten met foto, op basis van de
carte-de-visite. Het zijn interessante documenten omdat
ze de persoon op de foto ondubbetzinnig identificeren.

Voor een weel<abonnement op de tentoonstelting moest
je een portret ats carte-de-visite aanleveren, waarop
het bil.jet gekteefd werd met de identiteits- en abonne-
mentsinformatie. Dat is te lezen een de persaanl<onding:

"toute personne qui désirera prendre un billet de semai-
ne devra fournír so photographie dons le format ordínaire
des portraits-cortes. Le libellé du billet de semoine sera
immédiatement collé sur la photographie en ménageant
lo tëte".1

Er waren a[ eerder weretdtentoonsteltingen geweest
sinds de uitvinding van de fotografie. De vorige was in
1862 in London, maar daar zijn geen toegangsl<aarten
met foto van bekend. De carte-de-visite was toen waar-
schijnl.ijk nog niet voldoende ingeburgerd. Voor 1860
waren de foto's vooraI daguerreotypieën, ambrotypie-
en en ferrotypieën. Dat waren foto's op één exemptaar,
gemaal<t op koper, gtas of ijzer, helemaaI ongeschil<t om
a[s toegangsl<aart te gebruil<en.

k Panthéon de l'industríe I des arts
découvertes. P anjs 6-7- 1867, p. 2 48

iournal des expositions I des
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W eeka b o n n em ent o p d e W er eldte nto o n stelli n g v a n

Parijs i n 7 867. {www.photo-cane.com)
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Carte-( gangsDewrJs
tn het famitiearchief van de meeste genealagen zitten w€|..§ude portretfato's van vóór ds.:.§erste Wereld,,,

aorlog. Soms zíjn er omateurfoto's bij, maar meestal zíjn zé genomen door een proÍessiofiele Íotograaí.
ln de 79de eeuw gaat het dan over het carte-de-visiteformaat (ca. $6A-79U) of zijn grotere variant de
kabinetkaart {ca. 7866-1974}. Vanaf het begín van de ZAsk eeuw komen postkaart- en andere Íormaten
op. tn deze rubriek analyseer en dateer ik telkens één of meer oude foto's. 1aandeweg ontdekt u tips om

met uw eigen foto's aan de slog te goon.
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Permanente toegangskoart van Louise De Boeck, voor de
Nationale Tentoonstelling von België in 7880. (collectie
van de outeur)

Na 1867 vind je dergeLijl<e abonnementskaarten voor
vrijweI eU(e grote nationale en internationa[e tentoon-
stelling in Europa. Voor de exposanten op die tentoon-
stettingen bteek een gelijl<aardige carte d'exposant een
handig toegangsbewijs. ln ons land verschenen vanaf
de jaren 1890 ook CDV-treinabonnementen, abonne-
menten op de velodroom, enz.

Op de foto is altijd een reliëfstempel aangebracht, waar-
schijnLijk om vervatsing tegen te gaan. Soms vind je foto's
waar het biljet van is verwijderd. Door de reliëfstempel
kan je dan nog steeds zien welke tentoonste[ling die per-
soon bezocht heeft.

De eerste dergelijke cartes-de-visite in BeLgië werden,
voor zover mij bel<end, gebruikt bij de Nationale Ten-
toonste[[ing van 1880, ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van Be[gië.

Op die l(aarten staat niet alteen de naam, maar ool( het
adres en de handtel<ening. Het valt op dat er aparte
l(aarten voorzien werden voor "vrouwen of jonge men-
sen", in een roze kteur. De l<aarten voor mannen waren
lichtbtauw die voor exposanten tichtgeel.. De kleuras-
sociaties blauw en roze voor mannen en vrouwen zijn
duidel.ijk a[ ouder dan de 2Oste eeuw.

ll< vond ontangs twee toegangsl<aarten van dezetfde
persoon, Henri Lannoy, met 3O jaar tussen. ln 1880 was
Henri Lannoy exposant op de Nationa[e Tentoonstelting
van België en in 191O was hij bezoel<er van de Weretd-
tentoonstetLing in Brusse[.

De foto is een albuminefoto in
1870, de dil<te van 0,7mm was

de stijt van de jaren
gangbaar in de jaren

Carte d'exposant von H. Lannoy
toonstelling von België in 7880.

1870-1885. Het is een semi-emai[[efoto, een afwerl<ing
met cetluloïd die rond 1880 ontstond. De l<ans is heel
groot dat de foto in 1BBO genomen is.

De tentoonste[ing van 1880 ging door in het ]ubet-
parl<, dat speciaal daarvoor aangelegd en gebouwd is.
Wat zou Henri Lannoy daar vertoond hebben?

Zijn exposantenl<aart vermetd gegevens om mee van
start te gaan: H. Lannoy-Sablon à Marcinelle en een [a-
ter toegevoegd opschrift Henry Lonnoy. Op de voorl<ant
staat een handtel<ening die we met wat goede wil kun-
nen ontcijferen ats H Lannoy-Soblon.

Volgens de registers van de burgertijl<e stand van Mar-
cinetle is tussen 1845 tot 189O geen enkele Lannoy
geboren. Bij de huwelijl<en hebben we meer getul<:

Maurice Wagon huwde in 1887 Jeanne Lannoy. Jeanne
is in 1866 in Charteroi geboren als dochter van Emile
Henri Victor LANNOY en Otympe Syl.vie Marie Thérèse
SABLON. De handtekening van de vader onder de hu-
welijl<sal<te is dezelfde als op de exposantenl<aart. Ce-
vonden!

Emite Henri Victor noemde zichzelf dus Henri en niet
Emil.e. Dat l<omt veel voor en is een extra moeilijkheid
als je foto's met opgeschreven namen verder wiI iden-
tificeren.

ryeo,--o-.?
Handtekeníng van Henrí Lonnoy-Soblon onder de huwe-
lijksakte van zijn dochter in 7887
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Abonnement voor de Wereldtentoonstelling in Brussel in
7970. (collectie von de outeur)

Henri's beroep in 1887 is morchand brosseur ("han-
detaar brouwer"). Een googelende duik in de bier-
geschiedenis van ons l.and leert dat er verschitlende
brouwerijen Lannoy actief waren. De oorsprong van
die brouwersfamilie Lijkt in Menen te liggen. ln Elsene
had Jean Lannoy uit Menen een brouwerij van 1859 tot
1911, die vervotgens overgenomen werd door zijn zo-
nen ats Lannoy Frères.2

jean Lannoy leefde in dezelfde tijd ats'onze' Henri. Wat
zoel<en op veitingsite detcampe.net levert een reeds
verl<ochte postl(aart op, verzonden vanuit lxettes (Etse-
ne) in 1883, ondertel<end door Jean Lannoy:

'Prière à Messieurs Veys de bien vouloír envoyer à mon

frère monsieur Lannoy-Sablon brosseur à Marcinel-
le-Chorleroi: O-uatre balle de mon houblon. ll leur en
restera sept opres cela. Salut cordial Jn Lannoy'

Samengevat, Jean liet 4 baten hop sturen naar zijn
broer, Henri Lannoy-Sabton!

ln de registers van de burgertijke stand van Menen vin-
den we de geboorteal(ten van )an {Jean) Baptiste Franqis
Xaverius lgnaes ("14-1o-1834) en van Emite Henrí Victor
('9-S-ra+o). Hun vader is brouwer Jan Baptiste Lannoy.

Met de hutp van Geneanet l<unnen we heel snel de
huwetijl<sakte van Henri met Otympe 5ablon [ol<alise-
ren in NijveL, op 29-t2-1863. De handtel<ening onder
de huwetijksal<te l<omt overeen met de andere hand-
tel<eningen die we van Henri l<ennen, op de toevoe-
ging Sablon na. Henri is dan aI brouwer en woont in
Charteroi. Zijn broer Jean, brouwer wonend in Etsene,
is getuige.

2 Guy Moerenhout. Brasserie lxetberg (partie r) in C'étaít au
tem ps oà Bruxelles brassait. http://biere-et-brasseries-bruxetles.
skynetb[ogs.be/archive/2006 I L0 I 2 | lbftsserie-ixetberg-partie-1.
htmL

Gatl.ica (de Franse nationale digitaLe bibtiotheel<) is at-
tijd een goede bron, ool< voor Betgen. We vinden er dat
Henri Lannoy-Sabl.on uit Charteroi in 1866 deetnam
aan het Concours internationol de houblons et de bières
in Dijon. Hij had 8 flessen mee van het bier "Uytzet",
waarmee hij de zi[veren medailte 2d" l<tasse won.3 Uit
een vluchtig onderzoel< Lijkt Uytzet een bier te zijn dat
door anderen gebrouwen werd, hij zat dus eerder ats
handelaar deetgenomen hebben.

ln 1885 deed Lannoy-Sabl.on mee aan de Weretdten-
toonstetling van Antwerpen, in de afdel.ing bieren en
al.s Lid van het Sous-Comité de la Distillerie.a

A[te gegevens l<toppen, we weten met zel(erheid wie op
de foto staat en wat hij deed. Hij zal ongetwijfetd op de
afdeting Distitlerie & Brasserie gestaan hebben op de
tentoonstetting in 1880. Een stul<je Betgische brouwe-
rijgeschiedenis heeft een gezicht gel<regen.

M*mrzLariffi*y - :"§à*

De tweede foto is een carte d'abonnementvoor de We-
retdtentoonstetting van BrusseI in 1910, op naam van
"Hri Lannoy". Op de voorzijde kleven bovenaan extra
strool<jes met "Iouring Club de Belgique", het huidige
Touring dat in 1895 begon ats vereniging voor fietstoe-
risme, en met " Bruxelles lkrmesse" . Bruxelles lkrmesse
was het amusementsonderdeel van de expositie met
een Luna Parl< naar Ameril<aans modet.

Dit wit zeggen dat Henri Lannoy een abonnement l(ocht
met l(orting, ats tid van Touring Ctub. Hij betaatde extra
voor toegangtot Bruxelles Kermesse. ln het tijdschrift
Bulletin ?ficieL du Touring Club de Belgique van 1910
vinden we meer uitteg: leden l<regen l<orting op een
abonnement voor de Weretdtentoonstetting (rS i,p.v.
20 f r.) en voor Bruxelles lkrmesse (Z,So i.p.v. 10 fr).

Touring Ctub had in 1905 aI eens een identiel<e actie
opgezet voor de Exposítion de Liège. Concreet moestje
een foto opsturen in portrait-carfe formaat, op hard l<ar-

ton, met op de achterl(ant naam, voornaam, beroep en
domicilie. Na 14 dagen l<reeg je de foto terug met het
abonnement erop gel<teefd.5

Dat zo'n acties succesvoI waren, daarvan getuigt de
enorme aangroei van Touring Ctub leden in 1910. Velen
maal(ten hee[ hun gezin Lid om te l<unnen profiteren van
de l<orting, Een [idmaatschap l<ostte overigens 3,2O fr.
voor een jaar.

Comité centraI d'agricutture de ta C6te-d'Or. Concours internatio-
nal de houblons et de bières (Dijon, octobre 1-866): catalogue et lis-
te des réco m p enses. Dij o n, L866. htrp: I I gatlica.bnf.f r/a rk: I t2 t 48 I
bpt6l<6 4886 43plf4o.ite m. r= tan noy
Exposítion Universelle d'Anvers : Catalogue de la section Belge.

BrusseL, 1884. https://archive.org/detaits/expositionunive00expo
Bulletin Olficíel du Touring Ctub de Belgique.11d" Jaargang N" 4,

april 1910.

4

5
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lnteressant voor de familiegeschiedenis: de Ledentijs-
ten werden, verspreid over het jaar, gepubLiceerd in het
tijdschrift. ln het nummer van 50 jan 1910 vinden we
inderdaad tid nr. 8o3O4, Lannoy. H. uit Charl.eroi.6 Bij
veel leden staat een beroep vermetd, maar bij Lannoy
niet. Hij was dan al. 70 jaar, dus waarschijntijl< niet meer
beroepsmatig actief.

§ezelfde persosn {n 3&&& en

1910?

Maar zijn de twee foto's wet echt van dezetfde persoon?
We weten dat de naam dezelfde is en dat een H. Lan-
noy uit Charleroi lid was van ïouring CLub in 1910. Het
handschrift op beide foto's is heeL gel.ijl<end. Dat zijn a[
betangrijl<e aanwijzingen.

De geschatte teeftijd op de foto uit 191o l<an ool< l<top-
pen. De foto kan natuurlijl< a[ enl<ete jaren oud zijn,
maar de combinatie van de dil<te van 1,2 mm, de afme-
tingen van 6,4 op 10,6 cm, de dagtichtafdrul< en de stijl
van foto duiden op een datering van ca. 19OO-1910.

De gezichten zijn niet zo heel goed te vergelijl<en, het
ene is bijna een profiel en de baard en snor mal<en het
niet eenvoudiger. We hebben een man van 4o jaar oud
en iemand die 6o-7o jaar oud zou moeten zijn. Een
vergel.ijl<ing [evert geen grote verschillen op in de ge-
zichtsverhoudingen: wenl<brauwen, haartijn en neus
bevinden zich op dezelfde plaats in het gezicht. De

exacte positie van mond en l<in zijn door baard en snor
verborgen. Dat neus en oren iets groter geworden zijn
en de wenl<brauwen borstetiger, dat zijn normale ou-
derdomsverschijnselen. De ogen hebben dezel.fde Lich-

te kleur die duidt op blauwe ogen.

Altes in acht genomen is de l<ans heel groot dat het echt
om dezetfde persoon gaat.

6 Bulletin Officiel du Touring Club de Belgique.16d" laargang N" 2,

30-1-1910, p. lll.

Door het papier te verwijderen zouden we de naam van
de fotograaf l<unnen zien, en waarschijnlijl< ool< meer
opschriften op de achterzijde, zoals het adres van Hri.
Lannoy. Ats er echt meer zel<erheid nodig is dan l<an je
dat misschien overwegen, maar il< [aat het geheel liever
in de huidige staat.

Als u zelf een oude famíliefoto bezit die in aanmerking
komt om besproken te worden in deze rubriek dan kunt
u een scan van voor en achterzijde sturen naar de re-
d a cti e (red a cti e@fa mi li ek u n d e-v la o n d eren. b e), v er m eld
de nauwkeuríge 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-
bumpagina.

http://spoorzoel<er.petereyckerma n.be

Vergelijking von de gezíchten op de tweefoto's
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