Beelden uít
het verteden

Groepsfoto's famitie de GhetLi nck
ln hetfomiliearchief van de meeste genealogen zitten wel oude portretfoto's van voór de Eerste Wereldoorlog. Soms zijn er amateurfoto's bij, moar meestal zijn ze genomen door een professionele fotograaf.
ln de 79de eeuw gaot het dan over het corte-de-visíteformaat (ca. t86o-t974) oÍ zijn grotere variant de
kabínetkaart (ca. 7866-7974). Vanaf het begin van de 21ste eeuw komen postkaart- en andereformaten
op. ln deze rubriek anolyseer en dateer iktelkens één of meer oudefota's. Gaandeweg ontdekt u tips om
met uw eigen foto's aon de slag te goan.
Peter Eyckerman

ln het archief van de Stichting de Bethunel in Marl<e
zitten heel wat famitiefoto's, waaronder verschiltende
groepsfoto's, van de fami[ie de Ghel.Lincl< d'Etseghem
(verwant aan de famitie de Bethune). De meeste foto's
zijn niet geïdentificeerd. Op een aantaI foto's zijn namen geschreven, maar zijn die correct?

De foto's op zich tonen aI aan dat het over een welgestetde fami[ie gaat. Het zijn a[[emaaI l<abinetl<aarten,
het grotere, duurdere, formaat van de carte-de-visite.
Er zijn verschittende kooldrul<l<en bij, dat was het duurdere alternatief voor de albuminedrul<. De rijl<el.ijke
l<[edij bevestigt dat beeld, net ats een vakantiefoto in
Blanl<enberge.

6roepsfoto's zijn vaal< de steuteI tot de identificatie
van een album of coltectie omdat er gemal<l<etijl< familiebanden en relatieve Leeftijden uit l(unnen worden
afgeteid.

Foto

1- Blanl«enberge 1884

De eerste foto is een albuminedrul< van Photo Víennoise

Om een begin te mal<en met de identificatie van de foto's de GhetLincl< analyseer ik enl<ete groepsfoto's in
l<abinetl<aartformaat (=roxr6cm). A[s l<an aangetoond

in B[ankenberge. Het is een groepsfoto van 1o l<inde-

worden dat de genoteerde namen correct zijn dan kan
de rest van de coltectie aangepal<t worden.

Het is een typische foto ats herinnering aan een val<antie aan zee, genomen in de fotostudio. Atteen de rijken

ren/tieners en een volwassen vrouw.
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Foto 7: Op vokantíe in Blonkenberge 7884.
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gingen toen op val(antie naar de l<ust. dat past alteszins
in het adettijl<e profiel van deze fami[ie.
Photo Viennoise Blanl<enberge was de studio van fotograaf Gustave Triebe[s uit Brugge. Hij was daar actief ca.

Op de achterzijde heeft iemand het jaartat 1885 geschreven, en nog eens dezetfde namen: M(adam)e la
D(ouairiè)re ].8. de Ghellinck d'Eldeghem et ses Enfants:
Maria, Jean Baptiste, Anna, Madeleine, losephine, )oseph, Gobrielle, Charles, Elísabeth, Adrien.

1881-1904.
De foto is gedateerd op augustus 1884. Dit is het opschrift op de voorzijde:

Het zou Jean Baptiste DË GHELLINCI( D'ELSEGHEM betreffen, burgemeester van Wannegem-Lede, geboren op
09-10-1815 te Cent en overleden op 05-O1-1881 te Cent.

Madome J.B. de Ghellinck-Surmont
Jean Maria@hifie Anna Madeleine Josephine
loseph Elisabeth Charles Gabríelle Adrien Maman

Hij was gehuwd met Ctaire Victoire Marie Ghislaine SURMONT DE VOLSBERGHE, geboren op 26-o5-1841 te Wonde§em en overleden op 30-05-1912 te Wannegem-Lede.

Het is met pen en inl<t geschreven en ziet er ook at oud
uit. Het moet er door één van de l<inderen opgeschreven zijn, anders zou er niet maman staan. Dat maal(t de
identifi catie zeker aI betrouwbaarder.

Dat tijkt te l<toppen met wat op de foto staat genoteerd.
Maman was de douairière (= adeLtijl<e weduwe) van J.B
de Ghel.tincl<. ln 1884-85 was zij inderdaad a[ weduwe
en nog in leven.
Op de foto zou de douairière 43 jaar oud moeten zijn.
Haar Leeftijd is niet zo eenvoudig te schatten maar tussen 40 en 6o jaar oud Lijl<t ze wet. Dus dat l<an.
Het l<oppet had inderdaad r0 kinderen met de opgegeven namen, a[emaal geboren in Gent en nog in leven
in 1885:
1.

Marie'1-8-1866,

2.

Jean Baptiste "18-9-1862 (tater burgemeester van
Wannegem-Lede),

3.

Anna'17-10-1868,

4.

Madeteine "L7-72-!869,

5.

Josephine"23-6-Í-877,

6.

Joseph "30-10-1872 (tater priester),
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7.

Cabriette "18-4-!874,
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Charles'1o-B-1875,
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Etisabeth "3-2-1877,
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10. Adrien'6-11-1880 (later priester).
Ktoppen de Leeftijden van deze l<inderen met de kinderen op de foto?
Marie zou in augustus 1BB4 net 18 jaar geworden zijn.
7e ziet er aI behoortijl< votwassen uit met haar hoed
en juwelen. Haar oudste broe4 Jean Baptiste, wordt in
september 17. l-lij ziet er nog echt uit als een tiener. Er

Achterzij de foto
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speelt zelfs een Lachje om zijn mond, eerder een uitzondering op foto's uit die tijd. De jongste, Adrien, zou pas
5 maanden later 4 jaar worden en de op een na jongste, Etisabeth, is dan 7 en hatf. Dat Lijkt a[emaaI mooi
te l<l.oppen met de geschatte teeftijden op de foto. Ook
de leeftijden van de andere l<inderen Lijl<en te kloppen.

Foto 2 - De l«inderen in 1882
De tweede foto is een kootdrul< door de gebroeders
Beernaert uit Gent. Het is een groepsfoto van 10 kinderen/tie ne rs, on gedateerd e n ongeïdentifi cee rd.
Beernaert was actief in de periode 1872-1889
Rue de [a Vigne t6, Gent.

in

de

Je herl<ent meteen de trel<l<en van enkele van de l<inde-

ren, maar dan een paar jaar jonger. We l<unnen ze vrij
gemal<kelijk identificeren aan de hand van de relatieve
Leeftijden en de vorige foto.
V.t.n.r. zien we Jean Baptiste, Anna, Joseph, E[isabeth,
Marie, Adrien, Josephine, Chartes, GabrieLLe en Made-

Foto

[eine.

De

Marie draagt hier al een rol< tot op de grond. Dat is de
rol<[engte voor een volwassen vrouw, meisjes droegen
die lengte vanaf 16 jaar. Anna en Madeteine nog niet,
zij zijn nog geen 16 jaar. Dat dateert de foto na augustus 1882. Adrien is in augustus bijna 2 jaar, dat is
ongeveer de teeftijd van de peuter op deze foto. Ze
dragen attemaaI donl<ere l<teren, eerder winteroutfits
in tegenstel.l.ing tot de [ichte zomerl<[euren op de va-

kantiefoto.

2:7o kinderen.

foto dateert hoogstwaarschijntijl< uit de periode van
het najaarvan 1882 tot begin 1883.

Foto 3 - papa en 5 l«inderen in 1880
Een derde kabinetfoto, ook een koo[drul<, toont volgens
het opschrift papo en vijf l<inderen de Ghe[[inck d'ELseghem in aprit 1880. De foto is in Gent gemaakt door
Schaffers, dit is het soort l<aart dat hij begin jaren 1880
gebruil<te voor koo[drukken.
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Foto 3: Papa met 5 kinderen. Het was de bedoeling de namen op de achterzijde te schrijven alsof de foto transparant
was. Je moet ze dus in spiegelbeeld zien. De nomen vqn Cobrielle en Joseph zijn daarbíj omgewisseld.
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Foto

4- maman en 4 l«inderen in 1880

Op hetzetfde moment van de groepsfoto met papo Adrien zou pas in november 1880 geboren worden.
werd een bijbehorende foto genomen van momon Dat bevestigt nog maar eens de datering van de foto's
met de 4 andere kinderen. Ze hadden er toen 9, van Schaffers.
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Fato 4: Foto von maman met de 4 andere kinderen. De nomen ook hier in spiegelbeeld toegekend.

Foto 5 en 6 - het gezin in L876
Er zijn nog twee vroegere l<abinetfoto's van het hele
gezin in 1876. Het zijn albuminedrul<l<en van Schaffers.

Nestor Schaffers zat volgens de Directory of BelEian
Photographers2 van 1862 tot 1875 in de Rue du Pont
Madou 15. Dan is er een tacune, en pas vanaf 1878 zat
hij in de Rue Cuinard g (tot r8g6). ls de datering van de
foto fout of tonen deze foto's aan dat Schaffers a[ vroeger actief was op datzetfde adres?
Foto 5 l<an niet los gezien worden van foto 6, met de vier
oudste l<inderen, die al.ticht in dezetfde sessie genomen
zijn. We zien dezelfde opdrul<, en op de foto hetzelfde
tàpijt en hetzetfde gordijn. Het gordijn is net iets anders
gedrapeerd en de lambrisering is er bijgel<omen op de
tweede foto. De fotograaf heeft dus van achtergronddoel< gewisseld tussen de twee foto's. Op dezetfde dag
of op een andere? Dat l<an altebei, maar dezelfde dag

Lijkt Logischer.
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Het handschrift verschilt van de vorige foto's, het opschrift op de eerste is trouwens fout. ln 1876 hadden ze
8 l<inderen (ELisabeth wordt pas in februari LB77 geboren), de vier oudste staan niet op de foto met de ouders
(zoats foutief geschreven op de eerste foto: leurs 4 en-

fants ainés\ maar op foto 6.
Op foto 5 staan dan v.t.n.r. maman en baby Chartes, Cabrie[e aan haar voeten, Josephine, Joseph en papa.

Charles is geboren in augustus 1875, hij is waarschijntijl< rond de 6 maanden oud. Gabrielte is geboren in apriL
7874, ze moet ongeveer 2 jaar oud zijn. Joseph draagt
nog een jurkje, geen broel<. Hij was dus nog niet zindetijl<. GewoonLijl< l<regen jongetjes rond 4-5 jaar hun
eerste l<orte broel<. Dat l<lopt met de teeftija die hij in
1876 had. Ceboren in ol<tober 1872, moet hij hier 3 à 4
jaar zijn. Daarmee l<an de foto gedateerd worden in de
eerste hetft van 1876.
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5: "Ch(evat)ier et Madome l.B. de Ghellinck d'Elseghem, leurs 4 enfants ainés"'
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Foto 6: "Marie, Anna, Madeleine et Jean de 1hettinck d'Elseghem" {niet ín volgorde)-
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Op foto 6 staan v.l.n.r. ,Anna, )ean Baptiste, Marie, Madeleine. De drie rneisjes zijn tussen 7 en 10 jaar oud
en ai.tenraal ongeveer even groot. Het [ange gezicht van
Anna is duidetijk te onderscheiden. De typisehe weni<brauwen van Madeleine, de jongste op deze foto, zijn
ool< te herl<ennen"

Het portret op zo'n bidprentje is een lithografische reproduetie van een foto, dus perfect geschii<t voor een
gezichtsvergeLijking. Daarrnee l<unnen we bewijzen dat
l.B. de e hell.ine k op foto 5 de rnan van her bidprentje is.

De beginperiode van de fotograaf op dat adres, 1878, is
uitgesloten votgens de leeftijden van de l<inderen. Dat
toont aan dat Nestor Schaffers ai, 2 jaar eerder in de Cuinardstraat zat dan tot nu toe bel<end. Door deze foto's
stuiten de vestigingsdata terug mooi aan"

§

* * **§ffi xm*x * 3 * mm W mp*§

&* &**lï§mx§q *'

tr

x**

ffiLxr. gfu*m

{§e§%-§&e§3
ls papa op foto 3 i"B. de Cheil.inck? Ja, daar lqunnen we
zel<er van zijn. Er bestaat namelijl< een bidprentje met

een fotol.ithografisch portret door de bel<ende FLorirnond Van Loo. ll< scl'lreef al over dat type portretten in
VLaamste Starn nr. 3 van 2018. Veel riji<e famities in de
tweede helft van de 19de eeuw lieten zo'n bidprentjes

Aezichtsvergetijking bevestigt dat het dezelfde man is.
De origine[e foto, op bas'is waarvan de fotolithografie
is gemaal<t, is ool< teruggevonden. Hoewel er bij de tithografie enkele retouches zijn aangebracht aan de kLedij en aan de randen kunnen de gezichten exact o\rer

elkaar gel.egd worden met een serni-transparante Laag
in Fhotoshop. Sorns tijken de portretten door die retoL,ches op het ee!'ste gezicht op een tel<ening.
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Btdprentje met fatatíthaErafisek portret van J.8. de 6hel"íínek d'Ëlseghem
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Het origineet is een atbuminefoto door Numa-Btanc,
een Parijse fotograaf actief in de jaren 1860. De stijl.
van opdrul<, foto en l<tedij past helemaal in die periode.
Voor het bidprentje is dus een foto van rond de 15 jaar
oud gebruil<t. De Ghel.tincl< is er ca. 50 jaar.

Jean Bapliste
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Madeleine

Josephlne

Originele carte-devisite van de

I

bidprentjesfoto.

Van wie is deze cotlectie?
De foto's l<omen uit het archief de Bethune. Joséphine
de Ghel.tincl<, één van de hier vernoemde dochters, was
gehuwd met Emmanuel de Bethune. Het is vrijweI zel<er
dat het haar foto's zijn. En dat het haar handschrift is
waarin popa en maman en de namen van de l<inderen
geschreven werden. Dat l<an nog verder onderzocht
worden aan de hand van archiefstul<l<en.

Gabrielle

Ze zal dat allicht jaren tater gedaan hebben, net als de
jaartallen. We l<unnen er wel vanuit gaan dat ze haar
broers en zussen correct heeft geïdentificeerd. Dat
bLijkt ool< uit de anatyse van deze foto's.

Na

beschouwi ng

Verdere studie en vergetijl<ing van de andere foto's uit de
cottectie l<an ongetwijfetd leiden tot nog veel meer goed
gedateerde en geïdentificeerde foto's. Op die manier
l<an de waarde van de cottectie flinl< verhoogd worden.
De anatyse van deze foto's heeft ats "bijvangst" een gecorrigeerde begindatum voor fotograaf Schaffers in de
Rue Cuinard 9 aangetoond. Daarmee sluiten de datums
van de vestigingen van Schaffers mooi aan en l<an de
Directory of BeLgian Photographers aangevutd worden.

Met danl< aan Werner Peene, vrijwiLLiger in het archief
van de Stichting de Bethune. ALte besproken foto's l<omen uit het archief van de Stichting de Bethune.

Alle kindergezichten ap een rij, een referentie voor
i d entifi cati es.

to eko m sti g e

Als je zelf een oude fomiliefoto bezit die in oanmerking
komt om besproken te worden in deze rubriek don kan

je

een scan van voor- en achterzijde sturen naar de re-

dactie (redoctie@famili ekunde-vlaanderen.be), vermeld
de nauwl«eurige ofmetingen en de dikte van het karton.
Veftel er ook bij wat je al dan níet weet over de foto en
eventueel de context zoals een foto van de volledige albumpagina.
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