Beelden uit
het verteden

DagLichtafdrul«l«en
ln hetfomíliearchief van de meeste genealogen zitten wel oude portretfoto's van vóór de Eerste Wereldoarlog. Soms zijn er omateuríoto's bij, maar meestal zijn ze genomen daor een proÍessionele fotograaÍ.
ln de 79de eeuw gaat het dan aver het carte-de-visiteformaot (ca. 786A-7974) oÍ zijn grotere variant de
kabínetkaart (co. 7866-7974). Vonaf het begin von de 2Oste eeuw komen postkoart- en andereformaten
op. ln deze rubriek analyseer en dateer iktelkens één of meer oudeÍoto's. Gaandeweg antdel« u típs om
met uw eígen foto's oan de slag te goan.

Peter Eyckerman

Studiofoto's en amateurfoto's van de laatste jaren van de
19de en het begin van de 20ste eeuw zijn voor het grootste deeI dagLichtafdrul<ken.

De ontwikl<e[afdrul<1, dat is de gel<ende zwart-witfoto, l<wam commercieel pas echt op vanaf *1905-1910.
Toen werd de fotopostl<aart poputain dat was een echte
foto met op de achterzijde de opdrul< van een postl{aart,
meestaI op ontwi l(l(etpa pier afged
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De ontwikketafdruk werd voor studiofotografen na de
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Eerste Were[doortog en voor amateurs na de Tweede Wereldoortog de dominante afdrul<techniek, tot de l<teurenfoto het in de jaren '70 overnam. Nochtans werden dag[ichtpapieren ats nicheproduct nog gemaal<t tot 20071
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Om het principe van de daglichtafdrul< te begrijpen moet
je weten hoe je, in grote tijnen, een ouderwetse analoge
fotoafdrul< maal<t. ln principe2 maal< je eerst een negatief
met de camera. Dat negatief kan je ats positief beeLd afdrul<ken op lichtgevoetig fotopapieL met behuLp van een
lichtbron die je door het negatief laat schijnen. ln de tijd
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9N72 zelfiintend celloïdine daglíchtpapíer van Gevaert,
d, p en séekleu ri g e b a ri etlo a g (D CZ). H et f oto p a pier is tegen licht beschermd door een transparante rode
verpa kkí n g. Ca. j a ren' 2 O.
g la n zen

-

ll< schreef in deze rubriel< aI over de betangrijl<ste
19de-eeuwse fotografische afdrul<techniel<en gebruil<t
door studiofotografen: albuminedrul< en l<ooldrul<. Met
de dagtichtafdrul< mal<en we de overgang naar de 20ste
eeuw. Met de dagtichtafdrul< en met de l<omst van l<teine
en relatief goedkope camera's l<onrt de fotografie vanaf
1900 binnen bereil< van de gewone amateur. Voor 1890
was amateurfotografie enl<el weggetegd voor de zeldzame wetgestetde tiefhebber, en voor 1900 voor de welgestelde burgerij.
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waarover we hier sprel<en waren de negatieven nog overwegend van gtas.
Dagl.ichtafdrul<l<en heten zo omdat de lichtbron zonticht
is, waarmee ze worden afgedrukt in rechtstreel<s contact

met het negatief. Ze werden tettertijl( buiten in de zon
gel.egd. Het beetd l<omt direct tevoorschijn op het dagLichtpapier; er is geen ontwil(l(etstap nodig (zoats bij de
o ntwi l(l(etafd ru l().3

1
2

De

vottedige correcte naam is ontwikkelgetatinezitverdruk (OCZ).

Atte vroegste fotografische procedés (daguerreotypie,
ambrotypie en ferrotypie) zijn een uitzondering, die werken
zonder negatief. De foto is rechtstreel(s gemaal<t op de koperen,

3

glazen of ijzeren drager en is dus het enige uniel<e exemplaar.
Dat is dezelfde werl<wijze ats zoutdruk en atbuminedruk. Strikt
genomen zijn dat ook dagtichtafdrukl<en, maar we gebruil<en de
benaming a[[een voor de "moderne" dagtichtpapieren.

DagLichtafdrul<l<en zijn attijd contactafdrul<l<en, het negatief tigt bij het afdrul(l(en op het fotopapier (in een

contactraam). De afdrul< is dus even groot als het negatief. Voor een grote afdrul< heb je een even groot negatief nodig, en dus een even grote (amera.

Aan de grootte van de dagtichtafdrul< l<an je afleiden
hoe groot de camera was, en dus hoe retatief duur die
was. Voor amateurfoto's l<an dat een indicatie geven
over de financiële mogelijkheden van je voorouders en
van het beLang dat de 'fotograaf van de fami[ie' hechtte
aan fotografie aLs hobby.

La

De barietlaag is spierwit, maar ze werd bij dagl.ichtpapieren ool< aangeboden in de l<[euren rosa(de l<teur van
een [ichtroze roos), chamois (Lichtbruin zoals de zomervacht van de gems) en pensée (zachtblauwpaars, l<[eur
van het vergeet-mij-nietje). Afhanketijk van de periode
en de producent is de l<teur subtieI of duidetijk zichtbaar. De barietl<teuren hebben vooral een esthetische
bedoe[ing, ze zijn een l<euze van de l<[ant, hoewel ze
ool< gedeettetijl< vergeting door veroudering l<unnen
verbergen.

ge lichtgevoeti gh ei d

De contactafdrul<

in de zon was de enige

pral<tische

manier van afdrul<l<en omdat dagLichtpapieren een lage
[ichtgevoeligheid hebben. Afhanl<etijl< van de sterl<te
van het zonticht l<an het 10-20 minuten of langer duren
voor de afdrul< votdoende belicht is. Met l<unstlicht zou
je een eeuwigheid moeten wachten op het verschijnen
van het beetd.
Omdat dagLichtpapier zo laaggevoetig is, heb je er geen
donl<ere l<amer voor nodig.

Opbouw dagLichtpapier
Het grote verschiI met a[buminedrul< zit in het fotopapier. Albuminepapier bestaat uit twee lagen: het papier
en de [ichtgevoetige atbuminetaag. Doorheen de a[buminelaag l<an je onder vergroting nog goed de papiervezel
zien, daardoor zijn a[buminedrul<l<en ool< minder scherp.

DagLichtpapieren (en ontwikl<etpapieren) bestaan uit
drie lagen: het papier, daarop een bariettaag en daarop
de [ichtgevoeLige laag die het fotografische beetd bevat.
De bariettaag bedel<t de papiervezels, die kan je niet
meer zien onder vergroting. Ze zorgt voor een gLad oppervlal< van een ega[e l<teur.
DCZ met subtiele baríetkleuren "rosa", "pensée", "cha-

mois" en wit. Allemaal daterend von 79Oo-79O3.
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Bovenop de bariettaag l<omt de lichtgevoetige taag. Dat
is een zitveremutsie met al.s bindmiddel. hetzij col.l.odium (DCZ: dagtichtcottodiumzitverdrul<, aI uitgevonden
in 1865), hetzij gelatine (DGZ: dagLichtgetatinezitverdrul<, uitgevonden in 1882).

Onderscheid mal<en tussen een DCZ en een DGZ is mogeLijk, maar dat is vooral bel.angrijk voor conservatie en
restauratie. De coltodiumtaag van een DCZ is hard en

Aebruiksaanwijzing bij Roníx zelftíntend (auto-vireur)
daglichtpapier. Gevaert noemde de barietkleur pensée
"bleu" en had ool< een groene tint "vert" in aanbíeding.

dun, en is niet gevoetig voor water. Een l<ras of sl.ijtptek
op een DCZ maakt at snel de witte barietlaag zichtbaar.
De gelatinelaag van een DCZ is zachter, buigzamer en
dil<l<er en is wel gevoetig voor water. Een l<ras op een
DCZ gaat ze[den de bariettaag bl.ootteggen, en stijtptekl<en zie

je niet.
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Benamingen en productie
De dagtichtafdrul< had grote voorde[en. ln tegenste[[ing

tot de atbuminedrul< waren de afdrul<l<en veel scherper
en veel stabieter, ze verouderden weinig, Bovendien
wa ren dagl.ichtpapieren gema l<l<etij k voltedi g i nd u strieel te mal<en, en l<ant en l<taar te l<oop voor de fotograaf.
Het vroegere a[buminepapier werd ook industrieel vervaardigd, maar de fotograaf moest het papieí zetf nog
[ichtgevoe[ig maken.

Vanaf 1891 maal<te Britannia Worl<s, het toel<omstige
Itford een dagtichtpapier. Eastman l(odal< maal<te vanaf
1892 dagtichtpapier. ln BeLgië speelde de Antwerpenaar
Lieven Gevaert een bel.angrijl<e rol.. Hij begon in 1890 ats
fotograaf, maar ontwil<l<etde na zijn uren een gietmachine voor dagtichtpapier waarmee hij in 1894 L. Cevaert I
Cíe oprichtte. Vanaf dan wordt de albuminedrul< overal
in BeLgië snel vervangen door de dagtichtafdrul<.
DGZ en DCZ zijn de moderne Nederlandstalige benamingen voor dagtichtpapieren. ln het Engels heten ze
gelatin/cotlodion POP (Printing Out Paper) in tegenste[-

[ing tot DAP (Developing Out Paper, ontwil<l<etpapier). ln

de 19de en vroege 20ste eeuw waren er verschittende
merl<namen voor dagtichtpapieren. ln Europa werd het
onderscheid DCZ-DCZ meestat gemaal<t in de benaming Aristo (DCZ) of Cettoïdine (DCZ).

De DCZ van Edward Monu & Gincl<ets (Antwerpen /
Heist-op-den-Berg) dateert van 1905-1907. De vestiging in de Brederodestraat 92 bestond tussen 1903
en 1910. Het typische kapsel van de vrouw was in de
mode tussen ca. 1900-1910, maar de pofmouwen rond
haar bovenarmen waren in de mode tussen 1905 en
1907. De barietlaag is duidetijk zichtbaar in de l<rassen
en stijtageplel<l<en.
Op de achterzijde staat dat dit het koppet Moreau-Racine is. Ze zijn niet gehuwd in Antwerpen of Heist-opden-Berg. Wie dit koppeL l<ent mag attijd reageren bij
de redactie.
Je moet attijd goed naar de detaits kijl<en op een foto.
Hier heeft de vrouw een steutel in de hand. Ze toont
hem ostentatief. Hier is geen toeval in het spet, voor de
foto is zorgvutdig geposeerd in een studio. Ats ze dan
toch toeva[[ig de huissleutel vasthietd zou ze hem voor
de foto eerder verbergen in haar hand. Het heeft ongetwijfetd een betel<enis. Misschien waren ze net verhuisd en is het de steutel van hun nieuwe huis?

Anderzijds heeft een steutel ool< symbotische betel<enissen: de steutel tot de heme[ (van Sint-Pieter), de
steutel tot haar hart, ... Maar dat soort betel(enis associeer je eerder met een sleutet ats sierraad. ln dit gevaL
Lijkt het mij pral<tischer van aard.

DGZ-papier met geharde getatine wordt ool< weI tropenpapier genoemd omdat het in een vochtig heet l<[imaat
onbelicht vee[ [anger goed bLeef dan DCZ-papier. Oude
foto's uit de tropen zijn dus meestal DGZ.
Voor datering van famitiefoto's is het onderscheid DCZDGZ minder belangrijk, ze werden in dezetfde periode
(ca. 1890-1940)gebruikt,DCZ iets [anger dan DCZ.

Voorbee[den

DGZ (goudgetoned) vol krassen en slijtplekken: de wítte
og ko mt ni et tevoo rschíj n.

bo ri etla

De DGZ van Edward dateert van dezelfde periode. Frans

Edward Van Boghout was in de Brederodestraat 102 te
Antwerpen gevestigd tussen 1901 en 1910 ats Photographíe Artistíque Edward. Hoewet het oppervtal< van de
foto geschuurd en gekrast is, zie je toch de witte barietlaag niet verschijnen.

,l
,

DCZ (goudgetoned) met slijtplekken en een kras: de
barietlaag is meteen zichtbaar.
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De btoemenrand was een standaard decoratie die mee
afgedrukt l<on worden, er zijn veel varianten op. De
btoemen hebben een symbolische betekenis maar het
is bij dit soort standaard l<aders zelden duidetijk of het
meer is dan decoratie atteen.

Een níet-goudgetonede en verbleekte DGZ en een goed goudgetonede DGZ. Uit een qmateurolbum van 79OO-79O7.

Bij goudtoning wordt de afgedrukte foto nog eens extra in een bad met een goudoplossing gelegd. De natuurlijke
kteur van dagLichtafdrul<ken is geetbruin. Ats ze niet goudgetoned worden dan verblel<en ze na vertoop van tijd,
zoals de foto van de man op de stoel.
Bij amateurfoto's zie je vaal< niet of stecht getonede afdrul<ken. Vaak gebruil<ten amateurs geen goudbad, of maar
tijd uitgeput zodat er onvoldoende goudtoning ptaatsvond. Maar
ook bij professionele fotografen komt het voor dat een dagl.ichtafdrul< niet votdoende getoned is.
af en toe, en a[s ze het gebruil<ten was het na een
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"Mijn goede papa bíj zijne terugreís uit het verre Lourdes - zie kruísken". Volgens de modekenmerken ca. 7898. Goudgetonede DCZ uit een famílieolbum. Het betreft Louis Vandenbussche (7833-1898), gemeentesecretaris van Ardooie. Hij overleed
ín augustus 1898, dit is misschien wel de loatste foto die von hem genomen is (identificatie door Nicky Vileyn Vanhove).
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Door goudtoning wordt de beeldl<teur bruin tot paarsbruin en verhoogt de houdbaarheid sterl<. De goudtoning op de foto van de Lourdestrein gaat naar de paarse
l<ant, die van de man met hoge boord is bruin.

L.
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Om gebrekl<ige goudtoning tegen te gaan l<wamen er
zelftintende papieren op de marl<t, waarin al, een goudverbinding was meegegoten.
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DCZ, goud- en
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Glans op een DAZ

fiet

eerder getoonde portret uít 1§O7).

§l

platinagetoned door Gustoaf

Líevens uít Kortrijk. Geen glons onder spiegelend licht.

Mat of gtanzend
DCZ en DGZ glanzen normaal gezien sterl(. ln de glans
van een DCZ l<an je onder een TL-[amp of spaarlamp
regenboogl<leuren zien. ln zeldzame gevatten is een
ander soort fotoafdrul< met een beschermende cotlodium[aag gecoat en zie je ool< die íridisotie. Net aLs bij
datering ga je bij identificatie van een afdrul<procedé
nooit af op één kenmerk!

Zi tveri

ng op een matte brui n-om gekleu rde o ntwikkelafdruk.

Vengroti ngen
Op dagl.ichtpapier l<on je geen vergrotingen mal<en. Van-

af 1880 en voora[ 1890 l<wam het ontwil<l<etpapier op
De "matte DCZ, goud- en platinagetoned" is een speciate matzwarte variant, bedoeld ats imitatie van de heel
mooie maar dure ptatinadrul<. Hij was tussen 1895 en
L92O in de handel, en was duurder dan een gewone
DCZ. Het procedé werd door de betere professionele
fotografen gebruil<t. Het Lijkt op een matte ontwil<l<etafdrul<, maar heeft veel meer fijne nuances in het grijs en
zwart en verzilverta vrijwel nooit.

de marl<t. ln het begin werd ontwil<l<etpapier ool< vergrotingspapier genoemd en ook vooraI daarvoor gebruil<t.
Een goed voorbeeld daarvan zijn de bel<ende crayonportretten, vergrotingen die zo zwaar met pottood, l(rijt,
houtsl<oot, e.d. geretoucheerd zijn dat ze eerder op tel<eningen tijl<en. Het was een goedl<ope manier om een
mooi groot portret aan de muur te l<unnen hangen. Vee[
families hebben er in bezit. Ze werden typisch gemaal(t
van l<oppe[s voor een huwetijl< of een huweLijksjubileum.
Ze waren heel populair tussen 1890 en 1930.
Ter iltustratie van het verschit met een ontwil<kelafdrul<,

een foto van biljartspeters uit een familieatbum. Enerzijds een goudgetonede DGZ-contactafdrul< van een

6x9 negatief en anderzijds een vergroting van een deel
van de foto in ontwil<kelafdrul< op t12x16 cm.

6lans op een DCZ

4

is de btauwachtige glans in de donkere deten
van de foto. Het is een vorm van vervat, vooraI bij oudere

Verzitvering

ontwikkelafdrul<ken.
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Je ziet mooi het verschiI in beetdkteur en in levendigheid van de l<[eur. Een ontwil(l<etafdrul< is normaaI gezien attijd zwart (oml(leuring naar bruin en soms andere
kleuren l<omt voor). Een ontwil<l<etafdrul< heeft altijd een
mindere toonweergave dan een daglichtafdruk, die meer
'grijs'nuances bevat en een levendiger'zwart'. Je ziet de
verzi lveri ng onderaan de ontwil<l<etafd ru l<, een ken merl<
van verval dat zetden voorl<omt bij dagtichtafdrul<l<en.
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a rtsp eler s. D AZ- co nta

ctaf d r u k e n v e r g r oti n g

in ontwikkelafdruk.

Amateurfotografen gebruil<ten nog tot aan de Tweede
Were[doorlog dagLichtpapier. Dat was eenvoudiger dan

je had geen vergroter of donl<ere l<amer nodig. OfweL gebruil<ten ze gaslichtpapier, dat is
een laaggevoelige variant van ontwil(l<elpapier die je
ool< zonder donl<ere l<amer kon verwerl<en (bij een gedimde gas[amp bijvoorbeel.d).
ontwil<l<elpapier,

Dijl<, waarvan een tweede herziene drul< verscheen in

20L9.
AIs je zelf een oude familiefoto bezít die ín aanmerking
komt om besproken te worden in deze rubriek dan kan
je een scon van voor- en achterzijde sturen naar de redactie (redacti e@familiekunde-vlaanderen.be), vermeld
de nauwkeurige ofmetingen en de dikte von het karton.
Vertel er ook bij wat je al don niet weet over de foto en
eventueel de context zoals een foto van de volledige ol-

bumpagino.

Met deze l<ennis over de dagl.ichtafdrul< l<an je je familiefoto's misschien weer iets beter duiden en dateren.
Over ontwil<l<elafdrul<l<en en over vergrotingen schrijf
il< zel<er nog uitgebreider in één van de volgende foto-

http: I I spoorzoel<er. petereycl<e rma n. be

rubriel<en.

-

Atte afbeetdingen en foto's komen uit de coltectie van

de auteur, tenzij anders aangegeven.

-

Veel informatie over fotografische procedés is te vinden in het standaardwerl< Handboek Herkennen Fotografische en Fotomechonische Procedés van Jan van
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