
Beetden uít hetverteden

De carte-de-visite, het populairste fotoformaat van de
19de eeuw, werd in burgerlijl<e en adel.Lijke l<ringen ver-
zametd in dikke in leer gebonden albums. Daarin l<wam
in eerste instantie de uitgebreide famitie terecht van de -
meestaI vrouwelijl<e - samenstetter en haar echtgenoot:
echtgenoot, ouders, grootouders, broers, zussen, ooms,
tantes, neven, nichten, l<inderen en l<teinl<inderen.

Daarnaast vind je er meesta[ ool< vrienden en l<ennis-
sen. De cartes-de-visite werden uitgedee[d en uitge-
wissetd al.s bl.ijk van vriendschap, vaal< met op de ach-
terl<ant een opdracht en handtel<ening.

Het onderwerp van het atbum bepaalt het soort l<ennis-
senl<ring dat je erin terug vindt. ln een album dat rond
de echtgenote draait vind je bijvoorbeeld haar vrien-
dinnen terug. ln een album dat rond de echtgenoot
draait vind je zijn vrienden en l<ennissen, soms in een
professionete context.

Via een grondige analyse van famitiefoto's en foto-
atbums l<an je zo niet atteen het famitiate netwerl<,
maar ool< een deel van het sociate netwerl< van een
19de-eeuwse familie of persoon btootleggen. Het foto-
atbum was eigenLijl< het Facebool« van de negentiende
eeuw voor de burgerij.

Het fotoatbum presenteerde een geïdeatiseerd beetd
van zichzelí de famitie en het sociate netwerk. Door er
met bezoel(ers door te btaderen en erbij te vertetlen,
werd dat beeld overgebracht. Dat verschitt eigenl.ijk
weinig van de huidige ontine sociate netwerl<en.

Ats getuige hiervan vond il< ontangs toevattig twee fo-
to's van dezetfde man, afdrul<l<en van hetzetfde nega-
tieí maar in verschittende uitvoering. De foto's l<omen

uit twee verschi[tende cottecties, al.Licht van de familie
van de ontvanger die op de achterzijde vermeld werd.

Jammer genoeg ha[en verl<opers van oude foto's vaal< fa-
mitiealbums leeg en verl<open de foto's apart, zodat atte
contextuele informatie jammertijk vertoren gaat en de
l<ans op identificatie voor veel van de foto's verdwijnt.

Foto Putzeys: "au Docteur lsídore Putzeys souvenir de
son devoué L. Lecointe"

De verl<oper van de Putzeys-foto heeft nog een hete
reel<s Putzeys-foto's in de aanbieding, dus die l<omt ze-
l<er uit een atbum van de familie Putzeys.

a. G)e í.à--a-rz"
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Foto Vandermersch: "à Eugene Vandermersch ... 27-7-77
L. Lecointe"
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De vrienden van Léon
tn het famíliearchief von de meeste geneologen zitten wel oude portreSoto's von vóór de Eerste Wereld-

oorlog. Soms zijn er omateurfoto's bíj, maar meestal zijn ze genomen door een proÍessionelefotograaf.

tn de 79de eeuw gaat het dan over het carte-de-vísiteformoat {ea. 7860-7914) oÍ zijn grotere vanont de

kobinetkaart (ca. 1866-7974). Vanaf het begin van de 2oste eeuw komen postkaart- en ondereÍormoten

op. ln deze rubriek analyseer en dateer ik telkens één of meer aude íata's. Gaandeweg ontdel« u tips om

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

Pèter Eyckerman

Lec int



Geboorteoktevan Ceorgíus Lecointe,29-4-7869. Burgerlijke Stand Antwerpen, geboorteakte nr. 7422 van 7869.
(vi a Fo mi lysearch.org)

Datering
De foto's zijn genomen bij de studio Photographíe Artis-
tique Huidevettersstraat 45, Antwerpen. Volgens de Di-
rectory of Photographers in Betgiuml was dit de studio
van Jacques Edouard Van den Bemden en zijn schoon-
zus, fotografe Mathil.da Cassiers2. Ze waren op dat adres
actief van 1872 tot 1885. De studio werd op hetzetfde
adres en onder dezelfde naam verdergezet door Henri
Schueren, tot 1900. Schueren gebruil<te andere opzet-
kartons, dus deze foto's zijn zeker van de eerste peri-
ode.

De stijt van het opzetl<arton (afgeronde hoeken, ge-
l<leurde l<aart met rode rand, sobere opdrul<) is typisch
voor de jaren 1870. De buste met het ovalen medail-
lon-effect, hier ze[fs in retiëf aangebracht, was veruit de
poputairste portretstijl van de jaren 1870.

Dat komt mooi overeen met de datering van 1877 op
één van de foto's. Samengevat is de foto genomen tus-
sen 1872 en !877. Cartes-de-visite werden per (hal.f)
dozijn verkocht. Ze kunnen zeker nog enkete jaren na
opname uitgedeeLd zijn. Er moeten ongetwijfeld nog
andere exemplaren in omtoop zijn.

Identificatie
Maar wie staat er nu eigenlijk op de foto? De handte-
kening kan eventueel gelezen worden als Recointe, een
heet zetdzame naam. Waarschijnlijl<er is het Lecointe,
een courante Franse famitienaam. Googlen op Lecoín-
te Antwerpen toont meteen Georges LECOINTE (1869-
7929), een bel<ende Belgische poolreiziger. Georges is
te jong om deze Lecointe te zijn, maar misschien is het
zijn vader?

De geboorteakte van Georges is snel gevonden en is
meteen raak. Vergetijl< de handtel<ening van vader Leo
Victor Lecointe met die op de foto's: de gelijl<enis is on-
misl<enbaar.

http://www.di rectorybetgianphotographers.be/
Fe[ixArchief Antwerpen, MA-BZA-B#191, Bevolkingsregister
1866-1880, Huidevettersstraat 45.

H a ndtekeni n gen: geb oortea kte G eo rgi u s, 7 86 9 ; "Cou rs
D' a lgèbre Élém entoi re", 7 8 5 g.

Léon LECOINTE was getuige de geboorteakte professor
bij het lbninklijk Atheneum dezer stad, Antwerpen. Via
de bibtiotheel<catatogus van Anets vinden we dat hij
enkete schoolboel<en schreef over wisl<unde. Bijvoor-
beetd Cours D'algèbre Élémentaire, uitgegeven in 1859.
Lecointe was, volgens het boek, toen wisl<undeleraar
aan het l(oninl<tijl< Atheneum van Namen.

ln boel<en vind je soms een portretgravure of een wa-
penschild, in dit geval is het de handtekening van de
auteur. Zijn handtekening is geëvolueerd over de jaren,
maar is toch duidetijl< herkenbaar.

De bevoU<ingsregisters van Antwerpena leren ons dat
Léon in 1818 in Parijs geboren is en dat hij 9 l<inde-
ren had met zijn Luxemburgse vrouw FranEoise Merjai.
Poolreiziger George was hun jongste kind. Het gezin
woonde vanaf 1865 in Antwerpen.

Léon zou op het tijdstip van de foto 54 tot 59 jaar oud
zijn, wat overeenl<omt met de geschatte Leeftijd in het
portret. We l<unnen nu de man op de foto met zel<erheid
identificeren als Léon Lecointe.

Googlen en met name Googte Bool<s levert nog meer in-
formatie op. AL in 1841 deed Lecointe een aanvraag tot
naturatisatie, hij woonde toen in Luil< en was militairs.
De naturalisatie werd goedgekeurd en is gepubliceerd
in !8426. Ats genaturaliseerde Betg is er uiteraard geen
vreemdelingendossier van hem te vinden in Antwerpen.

https://www.ua ntwerpen.be/n [/projecten/a net/
FetixArchief Antwerpen, MA-BZA-9#227, Bevotkingsregister
1866-1880, Haringrodestraat 13.
https://unionisme.be/ch 184 10i 1 5.htm
Bultetin Officiet des [ois et arrètés de [a Betgique, 1re semestre
\842. ln Premiers Actes du Nouveou Aouvernement de ta Belgique.
Votume 25. Brusse[, 7842. https:l lbooks.googte.be/books?id=TN]
gAAAAcAAJ &p g=P 437 3bdq=Léon-Victor+ Lecoi nte
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ln 1886 verhuizen ze naar Sint-Gitl.is (bij Brusset), waar
zijn vrouw in 1890 overlijdt'. Hun l<inderen zwermen
uit naar Oostende, Luik, Namen, Andenne, Sint-Cittis,
Elsene en leper. Ze worden o.a. officier, ingenieur en re-
gentes8. Léon's overlijden heb il< niet meteen l<unnen
terugvinden.

De vrienden

Wie waren nu de vrienden of l<ennissen die een foto van
Léon Lecointe mochten ontvangen, en er waarschijntijk
zetf één in ruiI gaven.

Dr. lsidore Putzeys is hoogstwaarschijntijk genera-
tiegenoot Henri FeLix EmmanueI lsidore PUTZEYS
(1816e-1884'0) uit Luil<. Putzeys haalde in 1839 zijn di-
ptoma van docteur en médecine aan de universiteit van
Luil<l'. We weten dat Lecointe in 1841 in Luik woonde.
Ontmoetten ze e[l<aar toen at?

Putzeys bteef actief ats dol<ter in Luil<1'?. We vinden hem
a[s lsidore Henri Fetix Emmanuel terug in de l<iezerstijs-
ten van Luil< in de jaren 186013.

Eugène Vandermersch is mogelijk een Antwerpse ad-
vocaat. Een Eugène Vandermeersch wordt in 1830
commís greffier aan de rechtbanl< van Oudenaarde'a. ln
de Almanach royol officíel de Belgique, uitgave 7B7O1s,

staat een zel<ere Vandermeersch E., advocaat in Antwer-
pen. Er is meer onderzoel< nodig om deze identificatie
te bevestigen.

Deze leraar aan het Atheneum bevond zich duidetijk in
de eerder wetsteltende laag van de bevotl<ing. Dat l<un-
nen we sowieso afleiden uit het bestaan van deze fo-
to's in die periode, maar ool< aan de status van de twee
vrienden en aan de beroepen van zijn l<inderen.

Als u zelf een oude familíefoto bezit die in oanmerking
komt om besproken te worden in deze rubriek dan kunt
u een scon van voor en achterzijde sturen noor de re-

7 Burgertijke Stand Sint-Gittis, overtijdensakte nr. 589 van 189o.
(via Famitysearch.org)
FetixArchief Antwerpen, MA-BZA-B*425, Bevotl<ingsregister
188o-189o, Sint-Vincentiusstraat 63.
Burgertijke stand Luik, geboorteakte nr. 249 van 18t6. (via
Familysearch.org)
Burgertijke stand Luik, overtijdensakte nr 531 van 1884. (via
Famitysearch.org)
LE ROYAtphon s e. L' u niv e rsité d e Li ég e d ep u i s s a f o n d oti o n. L869 Luil<.

https://books.googte.bei books?id= DCTPAAAAcAAJ&pg= Q41-
PA1 1&dq=isidore+ putzeys
Archivesde lo médecine Belge,Yolume 8. Société encyctographique
des sciences médicates, 7842. https://books.googte.be/
books?h[= n[&id=qoAUAAAAQAAJ&q =putzeys
Bulletín municipal ou recueíl des arrétés et règlements de
l'administrotion communale de Liège, Volume 19. Luik, 1861.
https://books.googte. be/ books?i d = q3xBAAAAcAAJ &pg= Q4 1-
P4188&dq=isidore+putzeys

74 Journal des Flandres van 28-10-183O, p 1.(Via l<rantenarchief
betgica press.be)

75 Almonoch royat officíel de Belgique. Brussel, 1870. https://books.google.
be/books?id = EaFCAAAAcAAJ&Og= p4r9 r&dq=vandermeersch

da cti e (redo cti e@fo mi li eku n d e-vlo o n d eren.be), verm eld
de nouwkeurige afmetingen en de dikte van het karton.
Vertel er ook bij wat u al dan niet weet over de foto en

eventueel de context zoals een foto von de volledige al-
bumpagina.

http://spoo rzoel(e r. pete reycl<e rma n. be
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