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"Le Taur d'e Betgique à Asknde 1gCI6" {col"l"ectie van de auteur}

Dit is een amateurfoto uit een farnitiea[bum met opschrift
Le Tour de Belgique à Ostende 79O6.We zien de renners
met reservebanden rond het lichaam. Het moet net voor
de start zijn. Het l.ijkt duidetijl< wat hier gefotografeerd is:
de start van een etappe in de Ronde van Betgië van 1906.
Maar de Ronde van Betgië is maar voor het eerst in 1908
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gereden!' Dit moet dus de allereerste Ronde van Betgië
voor amateu rs zijn, die werd gereden in 19062 .

r Wikipedia, Ronde van Betgië. https://nl.wil<ipedia.org/wiki/
Ronde_van_België

2 Wikipedia, Tour de Belgique amateurs. https://fr.wikipedia.orgl
wi ki/Tour_de_Belgique_amateurs
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Va
tot I

eBetgin de Ronde van
strand van Oostendeffi

ln hetfomilieorchief van de meeste geneologen zitten wel oude portretfoto's van voór de Eerste Wereld-
oorlog. Soms zíjn er amateurfoto's bij, maar meestal zijn ze genomen door een professionele fotograaf.
ln de 79de eeuw gaat het dan over het cofte-de-visiteformaat (ca. 786O-tXe) aÍ zijn grotere variant de
kabinetkaa* (co. 1866-1914). Vanaf het begin van de 2oste eeuw komen postkaart- en andere formaten
op. ln deze rubriek analyseer en dateer il« telkens één of meer oude foto's. Aaandeweg ontdekt u tips om

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

Peter Eyckerman
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Op de website Memoire du Cyclisme3 vind je alte ritten
en uitstagen van deze wedstrijd. De vierde rit, Antwer-
pen-Oostende vond p[aats op 11 augustus 1906. ln Le

Soir van 12 augustus [ezen we dat er in Zwijndrecht ie-
mand duizenden nagels op de weg had gestrooid...

Op 12 augustus vertrel<t de rit Oostende-Roubaix. Er zijn
dan nog 37 deelnemers van de oorspronl<etijke 75 in wed-
strijd. De datering van de foto is dus even eenvoudig a[s
precies: 12 augustus 79A6.Ze vertrol<l<en om 12u354. Het
moet iets daarvoor zijn dat de foto genomen is. Aan de
korte schaduwen zie je inderdaad dat het op de middag is.

remaal(t

Dit is een ideate vraag om een beroep te doen op de
l<racht van socia[e media. Een goede ptel< om zoiets te
vragen is een plaatselijl<e Facebool<groep zoats er voor
veet steden en gemeenten één is. ln dit geval zou "oos-
tende en omgeving, vroeger en nu" perfect zijn. Maar ik
stetde mijn vraag eerst in de Facebool(groep van Fami-
[iekunde Vtaanderen. Dat bteek aI voldoende voor een
antwoord, gestaafd met oude postl(aarten van die plel<.

De start vond plaats bij Petit Paris, het verl<eersptein
tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutse-
steenweg. le herl<ent duideLijk het hoel<huis, de l<iosl<

en de straatvertichting.

Bij de aanl<omst de vorige dag was de uitstag ats votgt3:

:.. Aubai nDochainen 5h28' 46"
2. Atbert Dupont à t2'39"
3. Joseph Rigaux
4. Hubert Dome
5. lean Meert
6. Camilte Van Marcl< à L4'40"
7. Omer Detry à 2O'3L"
8. Arthur Poot
$. Frangois Verstraeten à23'3L"
10. Custave Lourdon

Van heel wat van die renners l<an je biografische in-
formatie terugvinden en soms een foto, bijvoorbeeLd
op www.dewietersite.net. De renners identificeren op
deze foto is een andere zaal<.

Er is eigentijl< maar één gezicht dat min of meer voldoet
voor een vergetijl<ing, de man rechts vooraan, zichtbaar
tussen de 2 stappende mannen. Die heb il< vergetel<en
met beschikbare foto's3.

Ostende

Oostende - Avenue de la Reine (Beeldbank lQsterfgoeds)
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Memoire du Cyclisme, Tour de Belgique (amateur) 1906. http:ll
www.memoire-du-cyctisme.eu/amateurs/tdbel.1906.php
Votgens Le Soir van 15 augustus. (via www.belgicapress.be)
https://www.beeid bankl<usterfgoed. be/m/ 9 53 67037 83 4a 4cb0
becgdS4aaf 6b 16a9ao 4f 7 3d45 ad34ca daaSfadedc 1d4c9e9
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Detail: de renners

ls het Aubain Dochain?

Er zijn heel wat problemen met zo'n vergeLijl<ing. Er zijn
om te beginnen niet van a[[e renners foto's beschil<baar
en il< heb atleen gezocht naar foto's van de top 10 van
de vorige rit. Ten tweede veronderstel. il( dat de leiders
in het l<lassement vooraan op de foto rijden. ïen der-
de zijn atle gezichten op de foto onscherp. de ogen zijn
verborgen door de schaduwen van de petten, de hoof-
den zijn wat voorovergebogen door de positie op de
fiets. Ge[ul<kig zijn de meeste vergeLijl<ingsfoto's ool<
op de fiets genomen.

Het meest duideLijl<e referentiepunt is in dit gevaI de
afstand mond-l<in (de gete Lijnen). Die heb ik bij aLte fo-
to's even groot gemaal<t. Je ziet dan meteen dat de drie
rechtse renners afva[ten, hun gezichtsverhoudingen
zijn helemaaI anders, ze hebben een relatief l<orte l<in.

Alleen met Aubain Dochain is er een goede overeen-
komst in deze rudimentaire vergelijl<ing. De plaats van
neus en ogen l<omt overeen, de vorm van het gezicht
ool<, de vorm van de neus is een twijfetgeval.

Dochain won met ruime voorsprong de rit Antwer-
pen-Oostende, het Lijkt Logisch dat hij midden op de
voorste rij reed. Hij werd in het eindklassernent tweede.
Mogetijk is die man wel Aubain Dochain, maar absotute
zel<erheid is er niet.

Om de vaU<ui[en te iltustreren. zie je ool< een vergetij-
l<ing van Dochain met het gezicht van de linl<se renner.
De plaats van de mond is niet exact te bepalen, dus de
vergelijl<ing is nog minder betrouwbaar. Bij een eerste
inschatting (versie 1) zijn de gezichtsverhoudingen ver-
gelijkbaar. De vorm van de neus l<omt misschien zelfs
beter overeen, de vorm van het gezicht is moeitijl< te
vergelijl<en, maar lijkt eerder sma[[er. De vorm van de

snor lijl<t niet overeen te l<omen met die van Dochain,
maar die l<an anders geschoren worden natuurlijl<, of is
dat een schaduweffect? ll< zou. gedeel.tetijl< subjectiel
besluiten dat dit hoogstwaarschijnlijk niet Dochain is.

0f is dit Aubain Dachoin? {versie 7)

Een andere {betere?) inschatting van de p[aats van de
mond (versie 2) geeft gezichtsverhoudingen die niet
overeenl<omen. Dan is het zel<er niet Docha'in.

Dit is niet Aubain Dochain. (versie 2)
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De foto is ee n daglirhtafd ru l< (dagtichtcoLlod i u rnzi tver-

drul<) op het formaat 9x12 e m. Er zitten twee exernpta-

ren in het aLbum, eentje met en eentje zonder opschrift.

Daglichtafdril!<l<en (zoweI met coti"odiurn als rnet geLati-

ne als bindmiddet) verschenen op de rnarl<t in de jaren

1880, en bral<en door in de jaren 1890' Ze viel'en zowel
in de smaal< van professionel'e fotografen, waar ze de

albuminedrul< vervingen, ats van amateurfotografenr. Ze

bleven bij amateurs nog lang populair'

Net aLs alburninepapieren waren dagtichtpapieren ei-
genl.ijl< alleen geschiltt om cont8ctafdrul<l<en te mal<en:

het negatief werd op het fotopapier gelegd en in de zon
belicht orn een afdrul< te n'lalten. Vergroten l<on in princi-
pe niet op dat papier, daar was het niet gevoelig genoeg

voor. Er l<wam aan het afdrul<l<en geen ontwil<l<eLstap te
pas, zoats wel het gevaI is bij de geltende zwart-witfoto

{de ontwil<l<elgelatinezilverdrul<], wat dagtichtafdruk-
l<en voor arnateurs extra eenvoudig maai<te.

ln tegenstelling tot het tweel"agige a[buminepapier

{papier en lichtgevoeLig aibumine] heeft dagtichtpa-
pier 3 lagen {papier - bariet - licl'rtgevoelig col"lodium

of getatinei. Daardoor zie je bij dagtichtpapieren geen

papiervezeI onder vergroting, in tegenstetling tot albu-
minepapier.

Wwt m\Ws*m

Het a[bum zit vol opgel<leefde amateurfoto's, je l<an

dus niet zien of er op de achterltant van de foto's iets
geschreven staat. Het begint met een reelts foto's van

de 1randes Manaeuvres van het Betgische leger eind
augustus 1900. Het bevat verder hoofdzal<etijk foto's
van ontspannen rnornenten, {vermoedelijk) thuis en

voornamelijl< op val<antie in Oostende tussen 1900 en

1906.

OtfrJ * 6-;1"-!"-grlc [I+!

,,Alfred et de Meulemeester {Thuín)", foto linksboven en dezelfde rnensen ap dezeLfde ptaats op de fato rechtsboven.

llitsnede uit een alburnpagina aver de manoeuvres van 1900.
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De valledige pagina in het alburn.

10 Vtèamse Stèm ' jg 5S ' nr. 1 'januari-februari-maart 2019

-

L

t.n

Tl"
L [!'ltM I

rl t -lI
.',i

"r=-'-r.Í{ l:L 'u 'o'

TXf

Ï[.?rse
TI



Het album is anoniem. Het bevat maar weinig aanwijzin-
gen voor identificatie . Er zijn enl<ele plaatsen, jaarta[[en
en namen van generaals en dergelijl<e ingeschreven bij
de foto's van de manoeuvres. Eris maar één persoon-
Lijk opschrift bij een foto: 'Alfred et de Meulemeesrer
(Thuin)". Dat en de aanwezigheid van de fotograaf op
de Grandes Manoeuvres, is wel heel summier om te
identificeren van weU<e familie dit album is.

Wel.Licht was de fotograaf een militair. Mogetijk is Atf-
red een broer oí een goede vriend. Het zou doorge-
dreven onderzoel< vergen om a[[e foto's met dezelfde
personen samen te brengen en uit groepsfoto's de on-
derlinge relaties te bepalen. Uit een aantal foto's met
dorpsgezichten en soms een opschrift op een huis, kan
je misschien een woonplaats vinden. Een zel<ere con-
text over de famitie l<an je dus wel gaan afleiden, maar
het is waarschijntijk onmogelijk om er een famitienaam
op te p[al<l<en.

De taferelen aan zee zijn heel herl<enbaaL spel en ont-
spanning speten de hoofdro[. Ze l<eken naar een bloe-
menstoet op de Van Iseghemlaan, wandelden over de
dijk, speeLden in het zand, baadden in zee, ...
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Garnalen vissen met een schepnetje.

Dit soort ontspanning is tegenwoordig voor veeI meer
mensen toeganketijl( dan toen. Zo'n val<antie aan zee
was atleen weggeLegd voor de welgestelde burgerij. Zij

&Í

§il I

File tot in de zee, met strandcobines.

w
Apgeklede jongedames op de schommel.

Zandkastelen bouvven ap het strand"

:t

Zedig pootjebaden.
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lieten zich ool< graag fotograferen. De doorbraal< van de
fotopostl<aart, ten nade[e van de carte-de-visite, begon
aan de l<ust a[ vanaf 1900, in het binnentand eerder
rond 191o. Zo'n postl<aart kon je namelijl< meteen naar
famitie en vrienden versturen.

Oostende en Blanl<enberge waren de grootste badste-
den. ln beide steden waren heel wat professionele fo-
tografen actief, die er zich in het toeristische seizoen
tijdetijk l<wamen vestigen. De meesten werl<ten uitstui-
tend binnen in de studio. Om het l<ustgevoel op te wel(-
l<en gebruil(ten ze geschitderde achtergronddoel<en
met de zee op, zand op de vtoer van de studio, l<teine
strandcabines, schepjes en visnetjes voor de I<inderen,
opgezette ezets (je l<on op het strand een ezel huren),
nepboten....

Om op het strand foto's te nemen en te verl<open moest
de fotograaf een dure vergunning betalen aan de ge-
meente. ln de jaren \9Lo-1974|<ostte dat in Oostende

Typische studiofoto bíj Le Bon in Oosten-
de ca. 7902-7904. Bemerk het strandzand
op de vloer en de geschilderde zee-achter-
grond. (collectie van de auteur, uit een ander
familiealbum).

rond de 1000 tot 2000 BEF afhanketijk van de grootte
van het gebied waar de fotograaf wou werl<en.6 Er wa-
ren voor de Eerste Weretdoortog maar een paar fotogra-
fen die dat deden.

Als je zelf een oude familiefoto bezit die in aonmerkíng
komt om besproken te worden in deze rubriek dan kan
je een scan van voor- en achterzijde sturen noar de re-
dactie (redactíe@familiekunde-vlaanderen.be), vermeld
de nauwkeurige afmetingen en de dikte van het karton.
Vertel er ook bij wat je al dan niet weet over de foto en
eventueel de context zoals een foto van de volledige al-
bumpagina.

http://spoorzoel<er.pete reycl<erma n.be

6 CONSTANDï Marc, Van de fotostudio naar het caféterras. ln
Vlaanderen, jaargang 58 (2009), pp. !39-759. Ontine op www.
dbn[.org.
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