
Foto uit de familíecollectíe van Matthias Storme.

FV-tid Matthias Storme stuurde een foto in waar il< heel
enthousiast van werd, omdat ze mensen in een infor-
me[e situatie taat zien in dagelijl<se kLedij, niet opge-
kteed voor de studiofotograaf. Dat was zeldzaam vóór
1888, vanaf wanneer amateurfotografie echt toeganl(e-
Lijl< werd.

Het is een groepsfoto waarop naar verluidt zijn betover-
grootvader Jules Storme (f glz-r824, o.a. gemeentese-
cretaris van Wal<l<en) te zien is (tweede man van rechts,
met de hoed) en zijn overgrootvader Marcel Storme

(1867-L93o, o.a. provincieraadslid van Oost-Vtaande-
ren), het l<teine jongetje rechts op de foto. Het meisje
zou volgens de overtevering Hétène Minne zijn ("1856),
dochter van de koster van Wal<l<en, Camiel Minne. Aan
de hand van die identificaties van tientat[en jaren ge-
leden, dateert de heer Storme zijn foto in de periode
1865-1870.

Er is heel veel te zien op deze foto. Eerst bestuderen we
de technische aspecten om na te gaan of de datering
vanuit dat standpunt l(an l<toppen.
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Een bij zondere groepsfoto
uit de 186O's

ln het familieorchief van de meeste genealogen zitten wel oude portretfoto's van vóór de Eerste Wereld-

oorlog. Soms zijn er amateurfoto's bij, maar meestal zijn ze genomen daor een professíonelefotograaf.

ln de 79de eeuw gaat het dan over het carte-de-visiteformaat (ca. 7860-7914) of zijn grotere varíont de

kobinetkoart (ca. 7866-7914). Vanaf het begín van de 2oste eeuw komen postkaart- en andereformaten

op.ln deze rubriek analyseer en doteer iktelkens één of meer oudefoto's. Gaandeweg ontdekt u tips om

Peter Eyckerman

met uw eigen fato's aon de slag te gaan.



De afdrul«

Ovalen passe-partout of kader

De afdrul< is gemaal<t op dun fotopapier dat op een stul<
l(arton gekteefd is. Aan het l<[eurverschiI tussen de rand
en het centrale deel van het beeLd zien we dat de foto
in een ovaten passe-partout of l<ader tentoongestetd
werd.

De afdrul< is gemaal<t op albuminepapiel vergeeld en
verbteel<t door de ouderdom. De albuminedrul< is ver-
uit het meest voorkomende type papierafdrul< tussen
ti-854 en t1890. Het papier werd op grote schaaI indu-
strieel vervaardigd. Een albuminedrul< l<ru[t enorm, het
ro[t op tot een l<okertje, dus het werd attijd opgel<leefd.

Het negatief

6 lasneg ati ef va n 7 2 xl 6cm.

De foto is een contactafdrul<. Het glasnegatief werd in
een contactraam op het fotopapier getegd en buiten in
de zon beticht. Dat was normaal in de 19de eeuw en
nog een stul< in de 20ste eeuw toen er nog amper ver-
groters bestonden. De afdrul< is dus even groot als het
negatief.

Omdat het fotopapier na het mal<en van de contactaf-
drul< niet is bijgeknipt, zijn de randen van het glasne-

gatief nog zichtbaar. Het glas meet 12 cm op 16 cm.
72x76 is een continentaaI Europees formaat.

Het gtasnegatief Lag scheef op het papier, waarschijn-
tijk om te zorgen dat de "horizon" van de foto (de schei-
ding tussen bal<stenen muur en grond) horizontaal tiep
op de afdrul<.

De imperfecties aan de randen van het negatief zijn
goed zichtbaar, Je ziet dat de randen van de fotogra-
fische emulsielaag onderaan rechts [osgel<omen, ver-
schoven en geplooid zijn.

Dat geeft altemaal aan dat de fotograaf niet zo netjes
en zorgvutdig werl<te, mogetijl< was het een amateur.
De afgeschuinde donl<ere hoel<jes zijn de steunpunten
waarop de gtasplaat rustte in de pLaathouder, ze zijn
dus niet beLicht en "zwart" op de afdrul<.

Uit at die l<enmerl<en l<an je afleiden dat het een nat
coltodium negatief was. Zo'n negatief moest ter ptaatse
met de hand gegoten worden en meteen ontwil(l(eld,
vóór de ptaat voLtedig opdroogde. Vandaar "nat co[-
lodium" of "natte ptaat" fotografie. Alte chemicatiën
en de donl<ere l<amer installatie moesten dus mee op
verplaatsing! Daarom zijn buitenopnamen uit de natte
ptaat periode zetdzaam.

Het nat co[odiumnegatief was in atgemeen gebruil<
tussen 1855 en 188O. Vanaf 1880 l<wam de veel pral<ti-
scher; i nd ustrieeI vervaa rdigde, d roge getati nep[aat op.
Pas dan l<on de fotograaf l(ant en l<tare lichtgevoetige
platen kopen, overat fotograferen en thuis ontwil(l(eten.

De foto is misschien informeel, maar een snapshot is
het zel<er niet. De foto is sowieso geposeerd, dat l<on
niet anders. Het gezetschap moest minstens een paar
seconden doodstiI zitten. En eerst moesten de houten
camera en de donl<ere l<amer opgezet worden, de pta-
ten gegoten en meteen ontwil(l(etd. Dat ging niet on-
opvatlend.

Retouches

De foto is op enke[e ptaatsen geretoucheerd, op de oor-
spronl<etijl<e, niet verbteel<te foto zal dat amper zicht-
baar geweest zijn. Nu vatt het erg op: naast het gezicht
van de linl<se vrouq het oog van de man net onder die
vrouq het oog van de [inl<se man aan het raam, de haar-
band van het meisje en de onderste rand van haar rok.

De ktedij
Voor datering aan de hand van de mode kijk je al.tijd
best eerst naar de vrouwen. Er Staan twee vrouwen op
de foto. Hun l<apsets zijn in de stijL van de jaren 1860,
[ang haar met middenstreep, dat achteraan in een l<not
of vlecht werd bijeengehouden. Hun kledij is, voor zo-
ver zichtbaar, consistent met de jaren 1860.
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De ktedij van de mannen is hier ook interessant. De
meesten dragen een driedelig pal<: broel<, gitet en vest
(cotbert). De drie stuld<en zijn niet in dezelfde l<[eur of
stof, zoals in de jaren 1860 de mode was.

Het vest was nieuw in de jaren 1860. Het was vrij lang
en los van snit en werd meestaI gedragen met atleen de
bovenste knopen dicht. Het was bedoeld voor dagetijl<s
en semi-formeel gebruil<. Mannenl<tedij uit de jaren
1850 was veel nauwer, ze droegen een gel<lede lange
jas in plaats van een vest. ln de jaren 187o was het vest
smatler van snit en l<orter. De drie deten van het pal<

waren dan meestal in dezelfde stof en l<teur.

De kLedij ptaatst deze foto in de jaren 1860.

Tijdsbepating

De foto is gemaal<t in votle zon rond de middag, de scha-
duwen zijn duidel.ijl< en heel l<ort. Het is mogelijl< om uit
de schaduwen de hoogte van de zon te berel<enen en zo
het uur van de dag en mogetijl<e datums.

De tege stoel op de voorgrond heeft een mooie scha-
duw. De schaduw loopt schuin, de schaduwlengte is dus
vertekend door het perspectief. ln werl<elijkheid is de
schaduw wat langer. Om daarvoor te corrigeren moe-
ten we de schaduw herleiden tot een horizontate lijn

(evenwijdig met de voorl<ant van de tafel, waarvan we
aannemen dat die horizontaal staat) met behulp van
het verdwijnpunt van het perspectief. Dat verdwijnpunt
l<unnen we vinden dankzij de tafel. Dat zou een vo[-
doende correcte benadering moeten geven. De verhou-
ding tussen de hoogte van de stoel en de schaduw is
298 op 162 (gemeten op het computerscherm). Her[eid
tot 1 meter: een object van 1m hoog heeft een schaduw
van t 0,54 m.

Schaduwmeting met perspectiefcorrectie. De gele lijn
van de schaduw wordt door de perspectieflíjn op de
h o ri zo nto le g ep roj ecteerd, m et een g eco r ri geerd e le n gte.
(geel = metingen op de foto; raod = gecorrigeerde
schaduwlengte; zwart = perspectieflijnen). Dat de
perspectieflijn ook de bovenkant von de verticale gele
lijn raakt is toevol.

Via www.sunca[c.org, of op een vergetijl<bare website
om zonnehoogtes te berel<enen, l<an je nu inschatten
wanneer de foto gemaal<t is. Stet eerst de plaats in, ze is
hoogstwaarschijnLijk in Wal<l<en of omstreken gemaal<t.
Dan gebruil< je de meting via "Shadow length at an ob-
ject level".

Op moment van schrijven {eind augustus) heeft een ob-
ject van 1 m minimum een schaduw van 0,87 m. Dat is
rond 14 u., wanneer de zon het hoogst staat. De foto
is dus vroeger op hetjaar genomen, toen de zon hoger
stond. Je l<an dan in stapjes de datum aanpassen totje
bij de gemeten waarden komt. Het bl.ijkt dat de scha-
duw[engte in Wal<l<en nooit l<orter wordt dan o,52 m.

Dat is op 21juni rond 15.50 u. (rr.So u. zonnetijd, want
het is zomertijd).

Twee vrouwen
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Een schaduwtengte van 0,54 m krijg je in Wakl<en om-
streel<s 13.5O u. (hoogste punt, 11.50 u. zonnetijd) op 4
tot 7 juni én op 5 tot B jul,i. Daartussenin is de schaduw
op het middaguur l<orter en l<rijg je een lengte van 0,54
m nog ergens tussen 13.08 u. (11.08 u. zonnetijd) en
74.25 u. (12.25 u. zonnetijd). De rest van het jaar zijn
de schaduwen langer. De foto moet dus ongeveer in de
periode van 4 juni tot 8 juti genomen zijn, net voor of
rond het middaguur.

Pas vanaf 1892 voerde België de Creenwich Mean
ïime in ats officië[e tijd, voordien was het uur dat van
de grote stad in de buurt, dus afgestemd op de zon. De
zonnetijd was dus het echte uur voor deze mensen.

Datum en uur zijn [eul< om te weten, maar zijn vooraI
beLangrijk om de afgebeelde gebeurtenis of gelegen-
heid te bepalen. Aan het tafereel te zien was het waar-
schijntijk geen werl<dag (zie verder). Dat opent perspec-
tieven om een precieze dag te bepalen, want dan moet
het at bijna een zondag zijn. Er zijn websites waarop je
kan berel<enen op well<e dag een bepaatde datum viet.
ln combinatie met een nauwl<eurige datering en een
lijst van mogelijke getegenheden l<an je zo in sommige
gevalten de juiste dag en geLegenheid bepa[en.

Ats we uitgaan van 1868 (zie conctusie) kan de foto ge-
nomen zijnop dezondagen 7,1.4,2t of 28 juniof 5 jul.i.1

Het tafereeI
We zien een groep van acht mannen rond een tafet,
er staan nog vier mannen recht achter de groep. ln de

deuropening staan een man en twee vrouwen. Vooraan
rechts staan twee l<inderen, een jongen en een meis-
je. Er Ligt een donl<er hondje te stapen voor de rechtse
deur. Er is één lege stoel, [inl<s vooraan, van de foto-
graaf? Nam hij ool< deel aan het samenzijn?

Over de l<nie van de uiterst rechtse man hangt een
hoed, hij draagt zelf een geruite pet, dus is de hoed van
iemand anders. De hoed van de fotograaf? Of van één
van de rechtstaande mannen?

De mannen zijn allemaaI ongeveer tussen 25 en 50
jaar oud, er is geen opvattend oudere persoon aanwe-
zio

Acht mannen dragen een boerenpet, twee dragen een
hoed en twee hebben geen hoofddel<sel. We l<unnen
aannemen dat de meeste mannen boeren zijn en vier
of vijf van hen een administratieve of andere functie
hebben en eerder tot de burgerij of de notabeten van
het dorp behoren.

De meeste mannen rond de tafe[ dragen een soort pan-
toffets in leer of in een stof met een tel<ening. Het zijn
midden 19de-eeuwse [ichte schoenen die niet geschil<t
waren om mee te werl<en. Ze bestonden in verschilten-
de materiaten: leer, fluweet, [innen, zijde, ... Sommige
hebben zetfs een bloemenmotiefje, zoats die van de
rechtse man met de hoed (lutes Storme). At[een de ui-
terst rechtse man draagt laarzen.

De man die rechtstaat rechts voor het raam is goed ge-
l<teed, met een mil.itair aandoende jas. Hij tegt zijn hand
op de schouder van de andere man. De "mil.itair" tijkt
een dominante positie aan te nemen, de andere man
heeft de armen gel<ruist, in een defensieve houding.

Detail van de tafel (met aangepast contrast).

t https://www.timeanddate.com/ca[endar/?year=1868&country=31
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Op tafet staat een stenen jeneverfles en verschittende
l<teine jenevergtazen op een voet. Er staat ool( een gta-
zen fles (waarschijnLijl< bieri eerder dan wijn) op tafet,
een paar grotere glazen en iets wat tijl(t op een lage ge-
emaitteerde l<an of pot. Verschitlende mannen aan de
rechterl<ant van de tafeI rol<en een kteipijp met [ange
dunne steet. Er tiggen zal<jes/doosjes op tafe[, vermoe-
delijl< met tabal<. Onder de tafel staat een schaal of bal<

waar één van de mannen zijn voeten op heeft gezet.

De twee mannen die net onder die aan het raam zitten,
l<tinl<en met een gl"aasje jenever. De man met de hoed
heeft duidelijl< een dominante positie, zijn voet op de
stoel, benen open, de man met de boerenpet neigt met
zijn lichaam naar achter bij het l<[inl<en, atsof hij een ze-
l<ere afstand zoel<t.

Slechts twee mannen en een vrouw kijl<en naar de ca-
mera.

De l<inderen, met name het meisje, worden omarmd
door de man met geruite pet. Hun vader of een oom?

De jongen heeft 3 stol<l<en vast, daar zal hij mee aan het
spelen zijn. Hij is de enige op l<tompen.

Het hele tafereet, samen met de tijdsbepating, wijst
sterl( in de richting van een ontspannen zondagmiddag,
samenzijn na de zondagsmis, "tijd voor een aperitiefje".

De rechtse man met de hoed zou Jules Storme zijn, de
gemeentesecretaris van Wal<l<en. De heer Storme bezit
nog een vage afbeelding van een geïdentificeerd por-
tret van Jutes, waarmee we l<unnen vergeLijken. Het is
een rudimentaire vergetijking maar de gezichtsverhou-
dingen l<toppen, dus het tijkt er sterl( op dat die identi-
ficatie correct is.

T

w
G ezi chtsvergelij ki n g J u les Sto rm e.

Waarom zat lules Storme bij die groep? Tijn er nog fa-
milieleden bij? ls het zuiver een famitiegroep of zijn er
ool< anderen bij?

Er bestaat een foto uit de jaren 189O van Jules' broer
AdoLph (7836-7896). Hij was brigadier van de Mare-
chaussee op Saba in 1866-1871, dus mititair aandoen-
de kl.edij zou zel<er passen. Zijn eerste huwetijk was in
CuraEao (tussen 1857 en !862l,.1n 1869 huwde hij een
tweede l<eer in Saba.

Vergelijking met de rechtstaande man met de militair
uitziende vest taat de mogetijl<heid open dat dit Ado[-
ph zou l<unnen zijn. De gezichtsverhoudingen l<loppen
voor zover de onscherpe foto toetaat. De snor heeft de-
zetfde vorm, het linl<eroog ziet er ool< getijl<aardig uit.
De positie van het hoofd is helemaa[ verschiltend dus
bepaaLde l<enmerl<en zoals de positie van de oren en
de haartijn l<unnen we niet vergelijl<en. De oren zouden
uitstuitsel l<unnen geven, die zijn uniel< voor etl< mens,
maar ze zijn te onduidel.ijl<. De l<ans is groot dat het
Adol.ph is.

Hij tijkt heeI de jaren 1860 in het buitentand te zitten.
Was hij tijdetijk terug? Wanneer was hij precies weer
in BeLgië? ls dat in de bevotl<ingsregisters van Wal<l<enJongen met 3 stol&en
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te vinden? Zijn er passagierslijsten uit die periode? We
weten bijvoorbeeld al dat hij in CuraEao was in ol<tober
1863,januari en september 1864 en september en no-
vember 1865, omdat hij dan getuige of aangever was
bij akten van de burgertijke stand in CuraEao. Voorlopig
l<unnen we aannemen dat de grootste kans dat hij in
V[aanderen was ligt in de periode tussen het overtijden
van zijn eerste vrouw ergens na !864, en zijn tweede
huwetijl< in r869.

Cezi chtsv erg elij kí n g Adolp h Sto rm e

Mogetijk nog aanwezige broers: Victor Storme (1828-
1908) en EmieI Srorme, winl<elier (183o-1865), die mo-
geLijk at overleden is op het moment van de foto. Van
deze broers hebben we voorlopig geen foto's.

De vermoedel.ijk geïdentificeerde l<inderen, MarceI
Storme en Hé[ène Minne, zijn geboren in resp. 1862 en
1856. De geschatte teeftijd van de l<inderen op de foto
is t 6 en t 8 jaar (de lengte van haar rol< wijst op 8 jaar,
de rol<l<en werden langer naarmate de Leeftijd vorder-
de). Enl<ete l<inderartsen schatten de beide l<inderen
enerzijds 5 à 7 (jongen) en anderzijds 7 à 9 jaar (meis-
je) oud (via de heer Storme). Ze verschillen zel<er geen
6 jaar, dus één van beide identificaties is zel<er fout.

A[s Marcel juist geïdentificeerd is, daar gaan we in eer-
ste instantie vanuit, dan dateert de foto van t 1868, in
het andere geval van r 7864. Jules Storme zou dan 32
of 36 jaar oud zijn. Dat onderscheid is moeitijl< te ma-
l<en, maar een dertiger is hij we[.

Jules had twee l<inderen uit een eerste huweLijk: El.odie
('1856) en Edgar ('1857). Marce[ was uit zijn tweede
huweLijk. Er is een l<[eine mogeLijl<heid dat Elodie en
Edgar de twee l<inderen op de foto zijn. Dan zou de foto
in t 1862 genomen moeten zijn.

A[s de l<inderen aanwezig zijn, zouden de moeders ool<

wel eens aanwezig l<unnen geweest zijn. Zijn de twee
vrouwen de moeders van de twee kinderen?

Het zou nuttig zijn om foto's van de notabeten van
Wal<l<en uit de jaren 1860 op te zoel<en. De l<ans is heel
groot dat ze zich hebben laten fotograferen of dat er
een doodsprentje met portret bestaat. Waarschijnlijk

l<unnen er dan nog enl<ete mensen geïdentificeerd wor-
den.

Conctusie

Jutes Storme is geïdentificeerd, de foto stamt dus ze-
I<er van voor zijn overlijden in 1.874. At[e andere aan-
wijzingen ptaatsen de foto in de jaren 1860. Het meest
waarschijnlijk is rond 1868, omwitle van Marcel (meest
waarschijnlijl<e juiste identificatie) en Adotf (vermoe-
del.ijke aanwezigheid).

le l<an er een verhaal bij verzinnen: op een mooie dag in
de vroege zomer, na de zondagsmis. De mannen praten
en drinl<en gezeLl.ig rond de tafel, de vrouwen l<omen
even buiten voor de foto en zutten daarna verder het
eten l<taarmal<en, de l<inderen l<omen er bij staan en
gaan zo meteen weer verder speten.

Dat twee mannen expticiet een toast brengen op de
foto l<an gewoon zijn om de sfeer van de bijeenl<omst
weer te geven of misschien omdat ze iets te vieren had-
den.

Er is meer onderzoel< nodig om nauwl<euriger te l<un-
nen dateren en eventueel andere mensen op de foto te
identificeren. Het zou nuttig zijn om meer foto's probe-
ren te vinden of te identificeren, de whereabouts van de
verschitlende broers na te gaan, proberen uit te zoel(en
of er een amateurfotograaf in de famitie was, ...

Als je zelf een oude fomílíefoto bezit die in aonmerking
komt om besproken te worden in deze rubriek don kan
je een scan von voor- en achterzijde sturen naar de re-
dactí e (redocti e@fa mi li el<u n d e-vla a n deren.b e), vermeld
de nauwkeurige ofmetingen en de dikte van het karton.
Vertel er ook bij wat je ol dan niet weet over de foto en
eventueel de context zoals een fota van de volledige al-
bumpagina.

http:l/spoorzoel<e r. petereycl<erman.be
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