Muziel« op de foto
ln hetfamilieorchief van de meeste genealogen zitten wel oude portretÍota's von vóór de Eerste Wereldoorlog. Soms zijn er amateurfoto's bij, maer meestalzijn ze genomen door een proÍessionele fotograaf.
ln de 79de eeuw gaat het dan over het carte-de-visíteformaat (ca. 7860-7974) of zijn grotere varíont de
kabinetkoart (ca. 7866-7974). Vanaf het begin van de 2Oste eeuw komen postkaart- en andereformaten
op. ln deze rubriek analyseer en dateer ik telkens één of meer oudefato's. Goondeweg ontdekt u tips om
met uw eígen foto's aan de slag te gaan.
Peter Eyckerman

Tegenwoordig nemen we zelf foto's van onze hoofden die door een

grappig paneel stel<en. Vroeger
bestonden die panelen ool<. rnaar
stond er een straat- of l<ermisfotograaf bij. Ze gebruil<ten vaal< een
direct-positief fotopapier. De foto

werd meteen op fotopapier

k

negatief. Dat ging sne[, zodatje niet
lang moest wachten op de foto.

De Micl<ey Mouse muzil<anten zijn
daar een mooi voorbeetd van. Het
is geen postl<aart, rnaar door een
l<ind wet zo gepresenteerd. Er l<leeft
een halve postzegel van l(oning Albert I op, van het een type Ílouyoux
(].922-1927)'. Disney ontwierp Micl<ey in 1928. Pas vanaf begin jaren
1950 verscheen Micl<ey's strip 'Mil<l<ie en Bteskop'dagelijl<s in De Standaard. De foto zal dus ergens in de
jaren '30 te situeren zijn. Fiet l<ind
in l<westie heeft waarschijnl.ijk een
oude postzegel gerecycleerd.
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Je vindt voor de Eerste Wereldoortog
rege[matig foto's van rnuzil<anten,

van l<inderen uit de burgerij die vioollessen volgen, over operazangers en
professionele muzil<anten met hun
instrument, tot arbeiders rnet een
trel<zal<. Niet ze[den stralen foto's met
muzil<anten plezier uit, zijn ze grappig
of tonen lachende gezichten.

l{ermisfoto met Mickey Mouse muzihanten {Collectie Lísa van de Beek)

7

Officíële Eelgische postzegelcotologus.
57ste uitgave, 2012. BeLgische BeroepsI<amer van PostzegeIhandetaars, Brusse[.
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Deze foto van 3 mannen bij een boom voor een huis is

daar een mooi voorbeetd van.

WE

We zien een man met een hond, één met een viool en
één met een trel<zal<. Dat zijn twee traditionele instrumenten voor votl<smuziel<. Je kan je aI inbeetden dat ze
het café of dorpsfeest op stelten zetten. Het zijn voU<smensen in overa[[, op l<lompen en bottines, met een
pijp in de mond of weggestol<en in een l<noopsgat.
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Het is een postl<aart, niet a[s zodanig verstuurd maar
wel beschreven. De tel<st is leul<:
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Janie lk kom u nog een potrette sturen voor de drie maal
lk peize wel dat gij mij wel zul verkennen lk peize wel dot
gij mijne kaarte ontvangen heb die lk u gestur heb lk heb
moar twee potreten lk stur een aan u het anderen is voor
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Groetens van uwe broeder Albert

6íj zul wel zien dat ik ín de keuken ben
De l<aart is dus wel verstuurd, maar wetticht in een envetoppe. Wie de verstuurden Albert, is op de foto l<unnen we niet afleiden. lnteressant is dat hij zegt dat hij
maar twee portretten heeft, waarschijnLijk hebben de
drie mannen samen zes exemplaren gekocht, voor etl<
Drie mannen (collectie van de auteur)
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twee. Zes was een standaard aantal, nog daterend van
de cartes-de-visite foto's die aLtijd per dozijn of per ha[f
dozij n verl<ocht werden.

Het formaat is 9x13,5 cm. Dat l<omt overeen met het
standaardformaat 9x14, dat in gebruil< was van ca. 1878
tot ca. 1940. De rug is gespl.itst (correspondance/adresse), dus de l<aart is van na 19o5.

[e musicien incompris. Eén van
hen spee[t dwarsfluit en de andere slapen, stoppen de
oren dicht, roepen en berispen met geheven wijsvinger.
misl<ende muzil<ant uit,

Het zijn seminaristen, priesters in opl.eiding: ze dragen

wel een soutane, maar geen witte priesterboord

en

geen zwarte sjerp rond het middel. Dat is waarschijnLijl<
aI een verklaring voor deze studentil<oze fotografische

"uitspatting".
De opdrul< Carte Postale zie je zo goed aLs aLtijd op fotol<aarten van voor de Eerste Were[doortog. Vanaf dan
verdwijnt die opdrul< geteidel.ijk. ln de jaren twintig is
het aI zetdzaam op fotopostl(aarten.
Het i s een ontwi kkelgelati nezi lverd

ru l<

(

Het doosje onderaan is de l<offer van de dwarsfluit. Let
op de pantoffets, gelijl<aardig aan wat de mannen
dragen op de groepsfoto-Storme uit de jaren 1860, besprol<en in Vlaamse Stam 4 van 2O18.
ool<

ktassiel( zwa rt-

wit afdrul<) die bruin getint is. een stijl. die rond de Eer-

Je ziet op verschittende ptaatsen bewegingsonscherp-

ste Weretdoorlog erg in trel< was. Vermoedetijk is ze dus

te, eigen aan zo'n "actiefoto" waarvoor nog een retatief
lange betichtingstijd nodig was. Ze doen hun best om
stiL te bLijven staan, maar in die houdingen en in de pret
van het moment is dat niet evident.

rond die periode te dateren.

We zien meestaI heel ernstige foto's van geestetijl<en,
maar ze l<onden ool< a[ eens tachen. ln deze foto bee[den 5 jonge geestelijken het bel<ende thema van de
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Datering is op het eerste gezicht wat moeilijl<er. Er is
geen fotograaf vermetd op de foto. De zwarte soutanes
zijn niet aan mode te verbinden, die werden algemeen
gedragen tot het tweede Vaticaans Concitie in de jaren
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Le musicien

incompris (collectie van de auteur)
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1960. We gaan voor de datering moeten
dere l<enmerl<en.

l<ijl<en naar an-

ln het theat,er
Dit is duidetijl< een foto van een podium, mogelijl< in

Wie er wat in thtLis is, herl<ent dat het atgemene beetd
typisch is voor de jaren 1860:
- Het is een carte-de-visiteformaat (t 6x1o cm), uitgevonden in 1854, en het populairste fotoformaat tussen 186O en 1914.
- Het is een atbuminedrul<, te herl<ennen aan de typische bruine l<leur en de vergeling van de tichte deLen,
en aan de papiervezets die onder vergroting of met
schuin inva[end ticht goed zichtbaar zijn. Atbuminedrul< was op cartes-de-visite de standaard tussen
1854 en !.1894.
- Het oppervtal< is half mat, dat had de voorl<eur in de
jaren 1860. ln de jaren 188o-9o ging de voorl<eur bij

-

albumi nedrul<l<en naar een gtanzender oppervtal<.
Het l<arton is O,47 mm dik. l(artons tot 0,5 mm dik waren de norm tot 187o. Nadien werden ze dil<l<er.
Het l<arton heeft rechte hoel<en. Afgeronde hoel<en
verschenen pas in 1870. Rechte hoel<en l<wamen pas
echt terug na 1900,

Atles samengenomen l<unnen we met vrij grote zel<erheid zeggen dat dit een foto is uit de jaren 1860. Je ziet
dat niet alte oude foto's even ernstig bedoetd waren.

een variétézaa[. Er is een op doel< geschitderd decor. We
zien een hoop mensen op het podium: linl<s een ctown

met roodgeverfde neus, centraal drie mannen en een
vrouw met papieren in de hand, wetlicht zangers en/of
acteurs en aan de rechterzijde twee muzil<anten. Voor
het podium staat nog een extra piano.
Er is geen fotograaf vermeld. De foto is op een l<arton
gekteefd, in de stijl. van de carte-de-visite (t6x1Ocm) en
de cabinetl<aart (É10x16cm), maar met andere afmetingen. Het l<arton meet 9x12 cm. Dat was een populair fotoformaat voor amateurfotografen. Dergelijl<e kaarten
werden verl<ocht om je foto's op te presenteren.
De foto is heel gtanzend. Het is een dagtichtafdrul<, dat
zie je aan de typische kleur en aan het feit dat er geen
papiervezels zichtbaar zijn onder vergroting. Meer bepaatd een dagtichtgetatinezitverdrul<, dat zie je aan de
l<rassen die geen witte ondertaag blootleggen. Aan de
rechtse rand zie je dat de getatinelaag losgel<omen en
opgekrul.d is. Bij een dagtichtcol.l.odiumzitverdruk heb
je dat niet, cotlodium is hard en breel<t, en l<rassen gaan
gemal<ketijl< tot op de witte onderlaag. Zie ool< Vtaamse
Stam 4 van 2019.

I

ln het theater (collectie van de auteur)
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De kl.edij bevat weI wat aanwijzingen voor datering. We
zien heel hoge stijve boorden en fijne opgel<rulde snorpunten bij de mannen. Dat was de mode rond 19001910. De uniformen zijn vooroorlogs. Het kapsel van
de vrouwen en de hoge gestoten l<raag van de [inl<se
vrouw passen ook in die periode. De kLedij van de vrouwen zal te mal<en hebben met de opvoering, want ze is
niet bepaatd gepast in vergetijking met wat de mannen

dragen. Ze dragen nachtl<ledij.

De man

De vrouw uiterst rechts bespeett een vreemd instrument. Volgens de conservator oosterse instrumenten
van het MIM (muziel<instrumentenmuseum) in Brussel is het een pipa, een Chinese luit met 4 snaren. Het
instrument l<an solo bespeeld worden of in groep en
wordt ool< gebruil<t om zangers te begeleiden.
Een Chinese l<rant en een Chinees instrument, dat l<an
geen toevaI zijn. De voorstetting op de foto zal zel<er
een oosters thema gehad hebben.

in uniform in het midden heeft een l<rant in

handen. Omgel<eerd en digitaal verbeterd is de titet te
lezen: Le Courrier de Tientsin. Over die dagelijl<se l<rant
is niet zoveel te vinden.

Dat paste zel(er in die tijdsperiode. ln de Bette Epoque
was er veel interesse voor het Verre Oosten, China en
Japan. Er was oriëntaatse invloed in de kunst, in de
mode, huisdecoratie, er waren zelfs sierraden met Chinese l<aral<ters (zie ool< de fotorubriel< in Vlaamse Stam

4van2O!7).

Sepia foto's
Uit bijeengesprol<l<etde informatie bl.ijl<t dat ze is verschenen van 19o3 tot minstens 79L7. Waarschijnlijk
niet veet later, in 1919 verschijnt ze alleszins niet meer.
Ze wordt dan omschreven ats publication trop délicate
et trop littéraire pour son entourage et, par conséquent,
destinée à disparaïtre. De l<rant was te de[icaat en te [iterair en dus gedoemd te verdwijnen.'z Het was een
l<rant met correspondenten in China die voor België en
Franl<rijl< berichtte over het Verre Oosten.

We hebben hier vier foto's in sepiatinten besprol<en,
die eU< met een ander fotografisch afdrul<procedé gemaal<t zijn.Ze hebben ell<e hun eigen typische l<[eurtint,
toonweergave en contrast waaraan je ze onder meer
l<an herl<ennen. EU< procedé was in een andere periode in gebruil<, wat natuurtijl< een mooie indicatie voor
datering is.

We kunnen de foto dus dateren tussen 7903 en È1910.

Vrouw met pipa.

2

BOREL, H. Croyance des mongots en un nouveau messie. ln Bulletín

de l'Ordre de l'Étoile d'Oríent. N" 3, luittet 7919, ?. 8. Online in
rl<: / 121 48 / bpr6k5 5 76984s/f f .item
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