Wat zegt een foto van een etaLage
over kLe u rwee rgave op o u d e foto' s
In hetfamiliearchief van de meeste genealogen zitten wel oude portretfoto's van vOOr de Eerste Wereldoorlog. Soms zijn er amateurfoto's bj, maar meestal zijn ze genomen door een professionelefotograaf.
In de l9de eeuwgaathetdan over het carte-de-visiteformaat (ca. 1860-1914) ofzngrotere variantde
kabinetkaart (ca. 1866-1914). Vanaf het begin van de 20ste eeuw komen post/wart- en andereformaten
op. In deze rubriek analyseer en dateer ik telkens één of meer oudefoto's. Gaandeweg ontdekt u tips om
met uw eigenfoto's aan de slag te gaan.
Peter Eyckerman

Postkaartfoto met etalage van een win keL (collectie van de auteur)
Je ziet wet eens foto's van winkets of cafés waar de trotse eigenaar en zijn famitie poseren in de deuropening.
Vaak bevatten dergetijke foto's heel wat aanwijzingen
waaruit je de familie en/of de exacte locatie kunt afleiden. Dat is een leuke zoektocht die net lets andere
bronnen vereist dan de doorsnee genealoog gewoonlijk gebruikt. Bronnen die nochtans interessant kunnen
zijn voor een familiegeschiedenis zoals bouwdossiers,
adresboeken, telefoonboeken, kaarten, Google Streetview, fotocollecties van stads- en gemeentearchieven
en heemkundige kringen, afbeeldingen van producten,

oude reclames, specifleke museumcollecties, gespecialiseerde verenigingen van verzamelaars en hun tijdsch riften,
Zoals steeds begint atles met een goede datering van
de foto. Dat is de basis om gerichte opzoekingen te kunnen doen.
We bekijken een foto van een winkelraam die me meteen opviet en fascineerde omwitle van de vier mensen
die je op deze foto kan zien. Kan je ze alle vier vinden?
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Deze foto is een bruingetinte ontwikkelgelatinezilverdruk1 (OGZ, gewone zwart-wit foto) in postkaartformaat (9x14 cm). Ze is gemaakt door Photographie
Francois, Vaartstraat 17, Merksem. Het gaat om Francois
Van TongeL hij was op dat adres actief in de periode
1914-ca.1920.2 Tussen 1920 en 1922 veranderde de
straatnaam naar Borrewaterstraat, het huisnummer
bleef 17. Dat geeft meteen een goede datering. De
online toegang op de bouwdossiers in het Felixarchief
(Stadsarchief Antwerpen) geeft aan dat Van Tongel in
1935 nog verbouwingswerken deed aan het huis, hij
bleef er dus nog een hele tijd.

Centraal zie je reclame voor "Whitbread's Stout & Ale".
Whitbread werd na de Eerste Wereldoorlog populair
met bier in ftesjes3, zoats op dit reclamebord is afgebeeld. Het is hoogstwaarschijnlijk een rood reclamebord, geen zwart (zie verder). 1k vond andere rode borden van Whitbread online, maar niet dit specifieke.
Meteen daaronder staat een reeks jeneverstopen. Het
is duidelijk dat je alcoholische dranken kon kopen in
deze winkel.

Van wie was de winket?
De foto is wellicht gemaakt ter gelegenheid of promotie van de opening, of heropening na de oorlog, van
de winkeL Ze moet op een redelijk aantal exemplaren
geproduceerd zijn, want ik vond ondertussen verschillende exemplaren online te koop. Het is wel een echte
fotoafdruk, geen drukwerk zoals de postkaarten met
dorpszichten. Op de achterzijde staat alleen de fotograaf vermeld.
Het winkelraam heeft geen opschrift, nergens wordt
de naam van de winket vermeld. Boven het winkelraam
staat, uitgehouwen in de gevel, de naam van het huis:
"De Toekomst". Was dat ook de naam van de winkel?
Twee huisnummers zijn zichtbaar: 91 boven de deur en
boven de poort, en 81 tussen de etalage en de poort. Er
moet dus een hernummering plaatsgevonden hebben.
Het huisnummer is at een belangrijke aanwijzing om
mogelijke adressen te vinden.

Detail van dejenevers aan 6400dpi.
De drie linkse stopen kon ik vrij snel als "Oude Beste"
van Louis Meeus uit Wijnegem identificeren. 1k vond het
via "Meeus", dat vrij goed teesbaar is, en dan Googlen
op [Meeus jenever]2. Via advertenties vinden we dat de
achtergrondkleur van het etiket van die flessen geel is.
Op de foto is het etiket nog een beetje anders dan in de
gevonden advertentie, maar de essentie is hetzelfde.
Er btijkt een Nederlandse vereniging te bestaan voor
verzamelaars van oude flessen: De Oude Flesch4. In hun
tijdschrift verscheen zowaar een artikel over Meeus.

Voor je in adresboeken of telefoonboeken van 19141920 kunt gaan zoeken moetje eerst weten welk soort
winket het is om in dejuiste rubriek(en) te kunnen zoeken. De inhoud van de etalage geeft daarvoor aanwijzingen.
De inhoud van de etaLage
Louis

We scannen eerst het etalagegedeelte van de foto op een hoge
resolutie van l200dpi of zelfs
2400dpi. Dat is nodig om goed
alle details te kunnen onderscheiden. Sommige details scande ik
nog eens apart aan 6400dpi. Meer
detail dan wat je hieronder ziet zit
er niet in de foto.

Whitbread's, detail aan 6400dpi.
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Reclame Meeus Oude Beste. (uit "Stokerij MEEUS Antwerpen" in De Oude Flesch nr. 152, 2018.)
Nadat ik de andere stopen gezocht, maar niet gevonden,
had in de online collectie van het Jenevermuseum5 in
Hasselt contacteerde ik hen met mijn vraag. Ze bevestigden de Meeus flessen en konden de rechtse ftessen

PATTINSON, Ron. 2017. The Return of Whitbread Pate Ale. https:/I
www.beeradvocate.com/articles/15381/the-return-of-whitbread-pate-ale/
4 Vereniging De Oude Flesch: https://www.deoudefl.esch.nl/
5 Jenevermuseum Hasselt: https://www.jenevermuseum.be/

3
1 OGZ: https://spoorzoeker.petereyckerman.be/glossary/ogz/
2 Directory of Begian Photographers, FoMu Antwerpen. www. directorybelgianphotographers.be

MEEUS

identificeren ats "Oude <tare" van Bat & C° in Antwerpen. Het "zegel" en de stop op die flessen is rood, volgens een advertentie.
De flessen in het midden zutlen in oranjerood aardewerk zijn, ze zijn voorlopig niet geIdentiflceerd.

foto wit tot lichtgrijs, alle andere kleuren zwart tot donkergrijs. Dat had bijvoorbeetd gevolgen voor het kiedingadvies dat fotografen gaven aan hun kianten, om er zo
goed mogelijk uit te zien op de foto.
Het betekent ook dat mensen met een eerder rood of
gebruind aangezicht, donker op de foto stonden, dat
sproeten heel goed zichtbaar waren ats donkere punten, en dat blauwe ogen resulteerden in een griezelig
wit oog op de foto. Er moest vaak veel geretoucheerd
worden om een aanvaardbaar portret te krijgen.
Orthochromatische pLaten voegden daar vanaf Ca. 1880
groengevoeligheid aan toe. Groen wordt een neutraal
grijs op foto. Maar ze zijn nog niet gevoelig voor geeloranje-rood. Die kleuren worden heel donker tot zwart
weergegeven. Ook bruin wordt donker weergegeven afhankelijk van de hoeveelheid rood en geel die erin zit.
In de loop der jaren verbeterde de gevoeligheid tot atteen nog rood ontbrak. Toch was het at een grote verbetering voor de portretfotografle, waardoor at iets minder
retoucheringen nodig waren. Orthochromatische ptaten
en fltms bteven populair tot na de Tweede Wereldoorlog.7

Reclame BaL & Co Oude Kiare. (via Jenevermuseum Hasselt)
Op de zijkanten van de etalage zie je emaittebordjes
van AXA. Zoeken naar [axa reclamebord]6 op Google
Afbeeldingen maakt snel duidelijk dat het een margarinemerk was.

MARGARINE

A

Robinson schrijft in 18888 over het gebruikelijke advies
van fotografen aan hun klanten om geen wit, blauw, lila
of parelgrijs te dragen (dat wordt gemakkelijk een groot
ongedifferentieerd wit vlak op de foto), maar wet zwart,
geel, schartakenrood, wijnrood, karmijnrood, leisteengrijs, grijsgroen en zeker zwarte zijde en zwarte kant.
Altemaal kleuren die donker worden weergegeven.

RecLame AXA, 1929. (bijgewerkte
illustratie bj verkoop op
Catawiki.nl)

Robinson zelf geeft er de voorkeur aan dat zijn klanten
gekleed komen zoals ze gewoon zijn en waar ze zich
comfortabet in voelen. Zodat ze natuurlijk en ontspannen zouden poseren. Hij vindt die kleuradviezen achterhaald. De intelligente fotograaf moet votgens hem in
staat zijn om met de juiste belichting iedereen presentabel in beeld te brengen.

De kteur van het merk AXA is
rood, op de foto kleurt dat zwart.
Daarmee weten we met zekerheid dat de foto genomen is op
een orthochromatisch negatief.

Nu was Robinson een picturalist9, een kunstenaar die
zeker andere ideeën had over wat mooi was dan de
doorsnee commerciëte fotograaf. Maar zijn hele uitleg
wijst erop dat het inderdaad de gewoonte was om die
kleuradviezen te geven.

x

A

Panchromatische pLaten waren de volgende stap, ze
zijn naast de andere kleuren ook gevoelig voor rood
licht. Daarmee wordt etke kleur weergegeven met een
grijstint die overeenkomt met de hetderheid waarmee
het menselijk oog die kleuren ziet. Portretten retoucheren was dan nog zelden nodig. Ze openden ook de weg
naar kleuropnamen.

kLeurweergave op zwart-wit foto's
De alleroudste negatiefplaten (tot Ca. 1880) waren enkel gevoetig voor blauw en UV-licht. Alles wat blauw
bevatte (blauwgroen, blauw, paars, violet) werd op de
6

Tekst tussen []is de letterlijke zoekopdracht.

7 VAN DIJK, J. 2019. Handboek herkennenfotografische enfotomechanische procedés.
8 ROBINSON, H-P. 1888. L'Atelierdu Photographe. (vertaling van The
studio and what to do in it)
9 Picturalisme: een impresionistische kunststroming binnen de fotografie rond 1890-1910. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Picturalisme
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De bauwe vaas met gele viooltjes geeft het verschil
goed weer. Het is heel tegenintuItief om felgele bloemen als zwarte vlakken te zien. Rode bloemen zouden
er trouwens even zwart uitzien op de orthochromatische
versie, maar donkerder grijs op de panchromatische.

Fig. 259. K1goodig pIat (Chromo.
Fig. 260. Gwooe pTaot (lout).
Iolo) mot goolfiIto (gocd).'.j
(Gele viooltjes in eon blauw-porceleincn v005).

Gele viooltjes in blauwe vaas. Links panchromatisch,
rechts orthochromatisch. (Idzerda, W.H. 1923. Handboekje der Praktische Fotografie. p.161)
De sinaasappel op een blauw doek is oak een bekend
beeld, op de foto krijgje met een orthochromatisch negatief precies het omgekeerde effect van de werkelijkheid.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat het onmogeHjk
is om kteuren correct te identificeren op oude foto's
zonder referentiemateriaal dat de kleur toont of mmstens beschrijft. Je (bet)overgrootmoeder die in een
"zwarte" jurk op de foto staat kan er dus evengoed een
bruine, gele, oranje of rode gedragen hebben! Je zal het
nooit weten door atleen naar de foto te kijken.

Panchromatische platen waren al beschikbaar vanaf 1905. Maar het gebruik ervan drong slechts heel
langzaam door, want ze waren een stuk duurder en ze
konden niet onder rood licht ontwikkeld warden in de
donkere kamer, in tegenstelling tot de orthochromatische platen. Ze moesten in totale duisternis ontwikkeld
worden. Op het zicht ontwikkelen, zoals elke fotograaf
tot dan deed, was onmogelijk. Hij moest werken met
exacte concentraties van producten en recies gemeten ontwikkeltijden en temperaturen en daar voltedig
op vertrouwen. Dat vereiste een hele omschakel.ing
voor de fotografen, er gingen dan oak tientallen jaren
overheen.
In het Gevaert Foto Handboek van 1923 is er bijvoorbeeld nag geen sprake van panchromatische platen, dat
komt pas in de jaren '30. Ze warden wet besproken in
het Handboekje der Praktische Fotografle van Idzerda,
oak uit 1923. Pas vanaf de jaren '30 waren dergelijke
platen en films algemeen verkrijgbaar.'° Maar pas na de
tweede wereldoorlog braken ze echt door.3

de et
Andere producten zijn moeitijk te identificeren, we zien
btikken dozen (koffie of thee?), bl.ikjes, bokalen en andere flessen.

Ronde en rechthoekige blikjes

Als je kijkt naar foto's van bewaarde ktedij uit de lgde
eeuw, of naar Ideurplaten in modetijdschriften zie je
dater zeker felle Ideuren gedragen werden. Je ziet rode,
groene, gele, bruine, blauwe en paarse jurken, maar uit
een foto kan je dat niet opmaken.
Evengoed moetje opletten met het schijnbaar ontbreken
van details op een foto. Bijvoorbeeld blauw op wit (zie de
vaas), donkerblauw op lichtblauw, geel op rood. Een Belgische vlag kan er als een bijna egaal zwart vlak uitzien
op afdrukken van vroege orthochromatische platen!

Blikken dozen en ronde potten of bokalen
Het tijkt duidetijk dat dit een soort kruidenierszaak was
waarje atlertei drank en ingemaakte of ingeblikte voedingswaren kon kopen.

Sinaasap pet op een blauwe doek, orthochromatisch.
(Mees, C.K. 1921. The Fundamentals of Photography)
10 BElL, 1<. 2020. Good Pictures:A History of PopularPhotography.
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In de spiegeling van de etaage zie je de naam van de
zaak aan de overkant van de straat. Dat wordt goed
zichtbaar door de foto te spiegeen in een fotobewerkingsprogramma: "In het Spinnewiel" / "Au Rouet".

"In het Spinnewiel' "Au Rouet' gespiegeld in het raam.
Dat is meteen een extra aanwijzing om de juiste ocatie
te kunnen vinden.
Een tweede mooi detail is de smalie brede spiegel onder de jeneverftessen. Daarin zie je links zowaar de fotograaf zeif staan, met zijn camera! Dat is het detail dat
meteen mijn aandacht trok in deze foto. Wellicht is het
Francois Van Tongel zelf, ik weet niet of hij toen assistenten had.
Rechts zie je nog twee meisjes in de spiegeL

Binnen staat een man
aan de deur

vJ' n

4

Met aldie mooie details hebben we de .juiste locatie nog
niet gevonden. Het was wat moeilijk met de Coronamaatregelen, maar een bereidwillige medewerker van
de Consciencebibliotheek keek voor mij de Ratinckx
adresboeken van Antwerpen van 1914 en 1920 na. 1k
ben de Consciencebibliotheek daar heel dankbaar voor.
Hij vond helaas geen enkele zaak die overeenkomt met
wat we weten. Misschien staat de win kel pas in een Iatere editie, dat kan ik later nog nagaan.
"De Toekomst" is een naam die relatief veel voorkomt,
1k vond online een café, een brouwerij, een melkerij, een
home, een toneelvereniging, een uitgeverij, een koffiebranderij, ... met die naam. Dat maakt het er niet gemakkehjker op. De combinatie met "In het Spinnewiel" in dezelfde straat zou het nochtans doenbaar moeten maken.
1k legde de foto ook voor aan de Facebookgroep "Oud
Merksem in beeld", maar daar is niets uitgekomen. Er
kwamen enkel.e suggesties, maar op Google Streetview
zieje dater op die plaatsen flu moderne gebouwen staan,
dus dat kon niet geverifleerd worden. De fotograaf was er
wel bekend, en de suggestie werd gegeven dat het ook
buiten Merksem kan zijn want Francois was ruimer actief.

Defotograaf in de spiegel

9I

2 meisjes in de spiegel
Er is zeISs nog een vierde persoon zichtbaar. Alsje goed
naar de winkeldeur kijkt zie je dat er aan de linkerkant
van de deur iemand binnen staat met zijn hand op de
klink.

De tocatie van de winkel blijft dus voorlopig onbekend.
Het moet ergens in het Antwerpse zijn. Niet alleen de fotograaf, maar ook de jenevermerken wijzen daarop. Als
je een idee hebt waar het is mag je het altijd laten weten.
Als je zeif een oude fam iliefoto bezit die in aanmerking
komt om besproken te warden in deze rubriek dan kan je
een scan van voor- en achterzUde sturen naar de redactie (redactie@familiekunde-vlaanderen.be). vermelci de
nauwkeurige afmetingen en de dikte van het karton. Vertel
er oak bj watje al dan niet weet over defoto en eventueel
de context zoals een foto van de volledige albumpagina.
http://spoorzoeker.petereyckerman.be
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