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Helaas, zodra de schadelijke effecten van loodwit en andere loodderivaten bekend raakten, werd de
productie van deze kaarten stopgezet en omstreeks 1865 waren de
voorraden opgebruikt. In een periode van 25 jaar 1 zijn er, voornamelijk in België en omstreken, duizenden porseleinkaarten vervaardigd.
Deze kaarten, die doorgaans tussen
100 x 60 mm en 190 x 140 mm groot
waren maar tot 600 x 400 mm of
zelfs meer konden gaan, werden in
die tijd gretig verzameld en zorgvuldig geordend in specifieke albums.
Porseleinkaart van de Brusselse ambachtsman L. Serneels die de decoratieve productie
van carton pierre uit Straatsburg aanprijst, met een illustratie van een model van een
pilasterkapiteel uit het midden van de 19de eeuw (© CIDEP).

Kleine commerciële prenten (als
illustratie van facturen, briefhoofden, reclamekaarten, persberichten, diverse etiketten, enz.) vormen
een essentieel element voor een
beter begrip van het leefkader in
de periode van hun ontstaan. Deze
afbeeldingen zijn meestal de enige
gekende voorstelling van een commercieel of industrieel bedrijf en
kunnen ook informatie opleveren
over bouwtechnieken en materialen die met name voor de interieurdecoratie van de gebouwen gebruikt
werden. Ze vormen dus een fundamentele maar vaak miskende bron
voor onze kennis van het bouwkundig erfgoed.
Porseleinkaar ten behoren tot de
bekoor lijk ste voor beelden v an
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deze commerciële prenten. Het
fabricageprocedé werd eind jaren
18 30 in België ont wikkeld. Het
ging om lithografieën op geceruseerd karton, d.w.z. gevernist met
een wit pigment op basis van lood.
In Brussel waren er verschillende
fabrikanten van deze kartons, zoals
l’ épouse Ducaju aan de Hofberg.
Vóór het drogen van de kleverige
inkt bracht de drukker ‘à la poupée’ verschillende metaalpoeders
aan, die hij na het drogen voorzichtig wegborstelde. Dit leverde
een waaier aan kleurennuances
op waardoor elke kaart licht verschilde van de andere, een effect
dat geaccentueerd werd door de
kaar t schuin te houden, zoal s
ook het geval is met porseleinen
voorwerpen.

Wie verzamelobject zegt, zegt uiteraard commercialisering. Dat verklaart waarom men vaak dezelfde
kaarten aantreft. Sommige drukkers,
zoals Hannotiau, hadden een systeem van abonnementen opgezet dat
de regelmatige verspreiding garandeerde van de kaarten die uit hun ateliers kwamen2. Het was dus niet nodig
om heel België te doorkruisen om de
kaarten bij handelaars en bedrijven
te gaan vragen. Naast deze via abonnement verspreide kaarten, die men
vandaag nog gemakkelijk kan vinden, zijn er ook de kaarten van lokale
ambachtslieden, die bescheidener
en uiteraard ook zeldzamer zijn. Een
voorbeeld is de kaart van L. Serneels,
peintre en Batimens et Doreur, longue
rue Neuve 106 in Brussel. Deze kaart
leert ons dat het gebruik van ornamenten uit de Elzas in carton pierre in
Brussel zeker tot de helft van de 19de
eeuw gangbaar was.

Plaat 85 uit de
Recueil des dessins
d’ornements
d’architecture de la
manufacture de
J. Jph. Heiligenthal
à Strasbourg,
successeur de M.
Beunat…, Strasbourg,
vers 1830, met
centraal een
afbeelding van een
model (nr. 762) van
een pilasterkapiteel
uit carton pierre
(© CIDEP).

Het materiaal werd de hele 19de
eeuw lang in Brussel gebruikt
voor gebouwen waarvan de versiering de evolutie van de neostijlen
volgde. Een goed voorbeeld is de
Muntschouwburg waarvan de decoratie van de vestibule, de grote trap,
de foyer en de schouwburgzaal zelf
uit carton pierre bestaat 5 . Dat neemt
niet weg dat elementen in stucwerk
en meer algemeen in staff, materialen die vaak met carton pierre
worden verward 6 , vanaf 1850 meer
en meer het gebruik er van voor
woningdecoratie zouden vervangen.

Vertaald uit het Frans

NOTEN
1. RENOY, G., Brussel onder Leopold I.
25 jaar porseleinkaarten 1840-1865,
Gemeentekrediet van België, Brussel,
1979.
2. Abonnement pour cartes d’adresse
et autres jolis dessins allégoriques
lithographiés sur carton porcelaine
en plusieurs couleurs; or, argent, etc.
pour album ou macédoine. (…) 1fr.25cs
la livraison pour les premiers 500
souscripteurs. (…) Porseleinkaart, 600
x 400 mm, privéverzameling. Merk op
dat de industriëlen en handelaars die
een bestelling plaatsten bij Hannotiau
een jaar gratis levering kregen voor
zover de bestelling een waarde had van
meer dan 50 frank.
3. Recueil des dessins d’ornements
d’architecture de la manufacture
de J.Jph. Heiligenthal à Strasbourg,
successeur de M. Beunat. Contenant
tout ce qui a rapport à la décoration
des appartements, tels que panneaux,
dessus de portes, dessus de glaces,
frises, pilastres, montants, rosaces,
entablements, moulures, écoinsons,
modillons, &.&, Straatsburg, omstreeks
1830.

4. ‘Ces beaux décors, composés d’un
mastic aussi dur que le stuc’, in Brevet
d’invention et mention honorable du
Gouvernement français. Manufacture de
décors d’architecture, de meubles, etc.
du sieur Joseph Beunat, à Sarrebourg
(Meurthe), blad 28,5 x 21,5 (bewaard bij
het CIDEP).
5. Gerealiseerd naar de plannen van J.
Poelaert na de brand van 1855 door
de Brusselse plafondwerkers H.J.
Delbove en J.P. Dussaert. Zie DE
CLERCQ, L. en SMET, J., ‘Imitations
de pierre: stuc, staff, cartonpierre… ‘, in Steen & Co, 2010, p. 91.
Behalve Dussaert in de Stormstraat
telde Brussel in 1850 nog diverse
fabrikanten van en/of handelaars in
versieringen in steenkarton, zoals
Géruzet, longue rue de l’Écuyer, en Hiver
en Migeot aan de Bergstraat.
6. De benaming décor en stuc, die
systematisch wordt gebruikt voor
de gevel van plafondwerker J.F.
Bonnevie, Marcqstraat nrs. 12 en
14, moet in deze context worden
geverifieerd. De tegenover elkaar
geplaatste griffioenen zijn die uit de
genoemde catalogus van Heiligenthal,
p. 64, of zijn er in elk geval zeer sterk
op geïnspireerd. Van de Elzas naar
Brussel, dat lijkt duidelijk het traject te
zijn van dit decor.
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Carton pierre werd tijdens het Franse
bewind in Brussel geïntroduceerd in
het spoor van de verspreiding van
modellen en catalogi waarin ontelbare ornamenten waren afgebeeld
die voorheen bijna uitsluitend waren
voorbehouden voor welstellende
klanten omdat het om maatwerk
ging. Het werd overvloedig gebruikt
in en op woningen die gebouwd
werden voor een gegoede middenklasse. We treffen het vandaag nog
aan in verschillende neoclassicistische gebouwen die uit de eerste
helft van de 19de eeuw dateren.

ERFGOED BRUSSEL

Deze ambachtsman heeft op zijn
kaart een catalogus laten afbeelden die geopend is op de illustratie
van een kapiteel, met als bijschrift
Magasin d’Ornem[ents] en Masti[c]
de Strasbourg. Het afgebeelde kapiteel is het model 762 voor pilasters,
overgenomen van plaat 85 van een
catalogus van Heiligenthal 3 . Deze
laatste had in 1824 de manufactuur van decors in carton pierre van
Joseph Beunat in Sarrebourg overgenomen, samen met de voorraden
en commerciële methodes. De aanduiding ‘mastic’ op de reclamekaart
van Serneels mag ons niet misleiden. Beunat zelf gebruikte deze term
om carton pierre aan te duiden 4 .
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