
BIJDRAGE T O T H E T INVOEREN V A N DE 
KALOTYPIE IN BELGIE. 

L. Roosens. 

Einde januari 1839 maakte Wiliam Henry Fox Talbot in cen kort 
verslag aan de Royal Society melding van zijn opzoekingen op het ge-
bied van de fotografie. Tot deze stap werd hij enigzins gedwongen door 
de in de dagbladen verschenen berichten over de uitvinding van Daguerre 
tegen wie hij zijn prioriteit wilde vrijwaren (1). 

Hoewel de werkwijze van Talbot waarbij, uitgaande van een pa-
piernegatief, onbeperkt veel positieve beelden konden worden verkregen, 
gunstig afstak tegen de daguerreotypieen, die als unica nauwelijks een 
reproductie toelieten, wekte de fotografie op papier heel wat minder be-
langstelling dan men zou kunnen vermoeden. Verschillende oorzaken kun-
nen hiervoor worden aansprakelijk gesteld : het publiek was opgetogen 
met de uitzonderlijke mooie tonaliteiten en details van het metaalbeeld, 
waarmede de doffe tinten en de brede effekten van het papieroppervlak 
stcrk kontrasteerden. Bovendien liet Talbot zijn uitvinding octrooieren 
en vervolgde ongenadig hen die de kalotypie zonder licentie beoefenden. 
Daguerre daarentegen wist als gewiekst zakenman zijn uitvinding de no-
dige bekendheid te geven door het verspreiden van een verzorgde hand-
leiding (2). 

Evenwel werd in de loop van de daaropvolgende jaren getracht, de 
tekortkomingen van de fotografie op papier uit de ^veg te ruimen, en de 
talrijke voorstellen. opgesomd door Martin (3) en door Eder (4), getui-
gen van de behoefte die aan een positief-negatief proccde werd gevoeld. 

Enkele merkwaardige verbetcringen, voornamelijk de toepassing van 
albumine door Louis Desire Blancquart-Evrard. lieten echter de ver-
schillen tussen dc twee werkwijzen later nagenoeg verdw^ijnen en Blan-

(1) W.H, Fox Talbot, Some Account of the Art of Photographic Drawing, or the 
Process by which natural Objects may be made to delineate themselves without 
the Aid of the Artist's Pencils. (Taylor, London, 1839). 

(2) Gernsheim, H. en Alison, L.J.M. Daguerre. (Dover Publications, New-York, 1968) 
(3) A. Martin, Handbuch der gesammten Photographic. (Ceroids Sohn, Wien, 1868) 
(4) J.M. Eder — E. Kuchinka, Die Daguerreotypie und die Anfange der Negativphoto-

graphie auf Papier und Glas (Talbotypie und Niep^otypie). (Knapp, Halle. 1927) 
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quart-Evrard slaagde er zelfs in omstreeks 1851 een fotografische uit-
geverij in het leven te roepen (5). 

Het welslagen van deze onderneming zette trouwens ook een zekere 
Randon (Radoux?) te Brussel aan (6) met een snelkopieerinrichting te 
staiten wier aktiviteit echter van beperkte duur was. 

Over de uitoefening van de kalotypie in ons land zijn slechts schaar-
se gegevens bekend. Weliswaar stuitcn wij in 1845 op een belgisch oc-
trooi op naam van de Brusselse fotografen gebroeders Brand (7) en 
wordt door Magelhacs (8) nog Louis Pierre Theophile Dubois de Nehaut 
vermeld, doch moet worden verondcrsteld dat het aantal uitoefenaars on-
getwijfeld groter is geweest. 

Gezien deze leemte is het des te verheugender, dat in de archieven 
van de Antwerpse firraa J.E. Buschmann (9) een briefwisseling is be-
waard gebleven tussen de stichter van het bedrijf. Joseph Ernest Busch
mann en Guillaume Claine, een Brussels journalist. Deze correspondentie 
vertegenwoordigt een welkome bijdrage tot de kennis van de kalotypie 
in Belgie. Het convoluut omvat 54 brieven, nagenoeg uitsluitend door 
Claine aan Buschmann gericht. enkele verslagen en voorts nota's, kran-
tcnknipsels en beschrijvingen van procede's; deze laatsten meestal in het 
handschrift van Buschmann. 

Wij willen hier even blijven stilstaan bij de correspondenten. Guil
laume Claine werd 1811 te Marche (Belgisch-Luxemburg) geboren en 
was gedurende enkele jaren aan het Brussels dagblad L'Observateur als 
journalist verbonden. Een langdurige ziekte dwong hem blijkbaar tot een 
onvrijwillige rust met het gevolg dat hij zich met de studie van natuur-
verschijnselen begon bezig te houden, waarbij de fotografie hem bijzon-
der moet hebben aangesproken. Het uit het huwelijk met Augusta van 
Buggenhoudt (overleden 1871) geboren enige kind, Auguste, verlict Brus-

(5) Peterich, Gerda, Louis Desire Blancquart-Evrard. The Gutenberg of Photogra
phy. Image (Rochester), 6, 80 (1957) 

(6) R. Lecuyer, Histoire de la Photographie. (SNEP-IUustration, Paris, 1945) 67 
(7) Brevet beige 2174 (14.3.1845). Brand Freres. Pour des perfectionnements au pro-

cede photographique servant a reproduire des portraits ct des paysages sur papier 
au lieu de plaques metalliques. 

(8) C. Magelhaes. Evolutie van de krcatievc fotografie 1820-1880. (Manteau. Brussel, 
1968) 101 

(9) G.J. Buschmann, Brieves notices au sujet de I'imprimerie J.E. Buschmann. 
(Buschmann, Anvers, 1953) 
G.J. Buschmann, Une officine anversoise. Ce que raconte le catalogue de la bi-
bliotheque d'archives de Timprimerie J.E. Buschmann. (Buschmann, Anvers, 1924) 
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sel in 1874 en vestigde zich te Parijs. Guillaume Claine zelf overleed te 
Brussel in 1869. 

Uit zijn brieven leren wij Claine kennen als een man van de daad, 
tegemoetkomend en meelevend met zijn omgeving. Er treedt een persoon-
lijkheid naar voren die verstandig is, vechtlustig, slagvaardig en met een 
vindingrijke verbeelding. Het komt ons voor dat Claine de fotografie op 
papier, die hij omstreeks 1847 moet hebben aangevat, heeft benaderd 
zonder grondige kennis van het reeds bestaande, want zelden grijpt hij 
terug op andere bronnen dan zijn eigen ondervinding. 

Tegen de impulsieve onstuimigheid van Claine steekt de meer bcrc-
denerende bezadigdheid van Buschmann scherp af. 

Buschmann kwam in 1814 te Sept-Fontaines nabij Luxemburg ter 
wereld, en vergezelde in 1815 zijn ouders naar Antwerpen. Zijn opvoe-
ding voltooide hij te Parijs, waar hij reeds op 18 jarige leeftijd aan het 
Lycee National tot leeraar in de Franse literatuur werd benoemd. Kort 
nadien stichtte hij de Revue du Nord, een Hterair tijdschrift, en verwierf 
naam als kriticus. 

Evenwel keerde Buschmann in 1838 naar Antwerpen terug en werd 
vlug opgenomen in de kring van jonge intellectuelen. 

Zijn werk is vanaf dit tijdstip gekenmerkt door een verrassendc 
veelzijdigheid. Als talentvol schrijver publiceerde hij oden, balladen en 
satiren. Wij vinden hem tussen 1840 en 1845 terug als uitgevcr van met 
kopergravuren verluchte boeken over P.P. Rubens. Tevens ontstaan de 
vijf delen van de Annales Antwerpienses en wordt hij in 1846 gekozen 
als korrespondcrend lid van de Koninklijke Belgische Akademie. Reeds 
in 1842 had hij een drukkersbedrijf gesticht dat hij met het hem eigen 
streven naar volmaaktheid van meet af zeer groots opvatte en waarbij 
de schaduw van Plantin hem niet meer losliet (10). 

De verantwoordelijkheden en de zorgen die de leiding van dit belang-
rijk bedrijf met zich brachten, belettcn hem niet aan dc Koninklijke Aka
demie te Antwerpen een kursus in geschiedenis te geven. 

Buschmann was een geschoold graveerder en dit, samen met zijn be-
roep als uitgever, moet hem de opkomende fotografie als mogelijke illu-
stratietechniek hebben laten beschouwen. Hij zag evenwel verder, want in 
een verslag aan de Academic te Brussel vestigde hij de aandacht op het 
economisch aspekt en voorzag hij dat door de fotografie de produktic van 
chemikalien en van optische instrumenten in ons land gunstig zou worden 
beinvloed. 

(10) A.D. Siret, Buschmann. Joseph-Ernest. Biogr. Nationale. 3, 193 (1872) 
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In de loop van 1852 openbaardc zich de psychische gestoordheid 
waaraan hij leed steeds meer, en Buschmann overleed te Gent in 1853, 
nauwelijks achteiidertig jaar oud. D i drukkerij werd na zijn dood door 
zijn weduwe beheerd. Onlangs kon dere firma, die het trotse devies voert 
«A1 wat dc Bosch:nan plant, gedije voor het land» (Jan van Beers), tc-
rugblikken op haar 125 jarig bestaan en bij dier gelegenheid werd ook 
dc stichter van het bedrijf herdacht als een van de pionicrs van de kalo
typie in ons land (11). 

Een derde partner, wiens schaduw als het ware over de gehele brief
wisseling ligt, hoewel zijn naam slechts enkele keren wordt vernoemd 
en slechts drie brieven van zijn hand in het bundel vertoeven, is Louis 
Constantin Jacops.sen, geboren te Brugge in 1 797. Hij woonde achtereen-
volgens te Bloemendacl en Beernem (tot 1852), te Gent en verhuisde na 
het overlijdcn van zijn echtgenote Therese van den Bogaerde naar Brus
sel. Bij de burgerlijke stand te Gent staat hij ingeschreven als grond-
eigenaar. In een krantenknipsel (wellicht uit 1849) wordt hij voorge-
steld als kunstschildcr en boomkweker, en zou hij de aanplanting van 
coniferen in dit gedeelte \'an Vlaanderen hebben bevorderd. Claine schrijft 
aan Jacopssen het initiatief toe, de uitvinding van Talbot in Belgie te heb
ben doen ingang vinden met het inzicht, aan de fotografie op papier een 
groterc bekendheid te geven. Voor zover wij ons kunnen steunen op en
kele opmerkingen uit de brief, door Jacopssen op 20 januari 1850 aan 
Buschmann gericht, moet hij met zijn eerste proefnemingen omstreeks 
1845 zijn begonnen. Blijkbaar hield hij zich op de hoogte van de ontwik-
kelingen op het gebied van de kalotypie, want hij vermeldt een in 1847 
door Chevalier over dit onderwerp geschreven brochure (12). 

De ijverige briefwisseling tussen Clnine en Buschmann werd in nog 
geen jaar tijd gevoerd: inderdaad is de eerste brief 23 december 1849 
gedagtekend, terwijl de laatste wellicht begin december 1850 werd ge
schreven. Hoewel op de aanleiding tot de correspondentie nergens uit-
drukkelijk wordt gezinspeeld. is deze zonder moeite te achterhalen. De 
reden is ongetwijfeld te zocken in het feit dat Claine aan de toenmaligc 

(11) Dc drukkerij en uitgeveri) J.E. Buschmann te Antwerpen 1842-1967. Historischc 
schets van de firma en catalogus van de tentoonstelling in het Museum Plantin-
Moretus te Antwerpen van 10 tot 22 nov. 1967. (Buschmann, Antwerpen, 1967) 

(12) Ch. Chjvalicr, Rccucil de memoires ct de precedes nouveaux concernant la photo
graphie. (Paris, 1847) 
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Minister van Binnenlandse Zakcn, Rogier, een verzoekschrift had inge-
diend in verband met de fotografie op papier (13). Hij richt zich hierin 
tot dc minister om een toclage ter bckostiging van een kalotypie-iconogra-
fie van profane en godsdienstige gebouwen in Belgie. Dit verzoekschrift 
werd aan de Koninklijke Academic voor advies gczonden en hiervoor 
werd op 6 december 1849 een kommissie benoemd, waarin naast Wappers, 
Van Eycken en Quetelet ook Buschmann zetelde. Deze laatste heeft 
vervolgcns Claine opgezocht, zoals voortvloeit uit dc eerste brief van 23 
december 1849. De Koninklijke Academic gaf vrij vlug een gunstig advies 
op het ver.,ek van Claine en stelde reeds op 10 januari 1850 aan dc 
regering voor op het in'tiatief in tc gaan. Nadruk werd hierbij gelegd op 
de toepassingsmogelijkheden van de fotografie op papier in kunst en 
wetcnschappen (14). Bij deze gelegenheid stelde Buschmann een verslag 
op dat als het ware een samenvatting geeft van de toenmaligc toestand 
op het gebied van de fotografie op papier, en waarbij van de talrijke moei-
lijkheden gewag wordt gemaakt. Dit rapport werd in extenso in dc Bulle
tins opgenomen alsmede door enkele kranten (15); voor dit laatste zorgde 
Claine. Spijts het warme pleidooi van de Academic moest Claine geruime 
tijd gcduld beocfenen en vaak breekt zijn ergcrnis door in de brieven 
aan Buschmann. Slechts op 22 maart laat hij — vertrouwelijk — weten, 
dat hij kon vernemen dat de regering hem een subsidie van BF. 1250 
zou tockennen en later (brief van 8 april 50) vermeldt hij, dat het Ko-
ninkijk besluit door Leopold I werd gctekend op 6 april 1850. Volgens 
dit koninklijk besluit zou Claine ermede belast worden opnamen te ma
ken van bepaalde historischc gebouwen in ons land. 

Of deze opdracht door Claine werd uitgevoerd, is ons onbekend. 
De brieven, geschreven na 8 april 1850, maken geen gewag meer van 
enige activitcit in dit opzicht. De reden is wellicht te zocken in het feit 
dat Claine in de voorzomer van 1850 Parijs bezocht en daar voeling nam 
met Niepce de St. Victor die hem ogen.schijnlijk van de voordelen kon 
overtuigcn verbonden aan het gebruik van de albumineplaat. 

In zijn brief van 8 augustus 1850 geeft Claine zich ook gehccl gc-
wonncn voor deze nieuwe techniek en dc verdcre briefwisseling gaat 
nagenoeg uitsluitend over de wijze van albumineren van glasplaten. 

(13) Bull. Acad. Roy. Sci. Lettres Beaux-Arts Belg.. 16 (2"). 586 (1849). Seance du 6 
decembre 1849. Correspondence. 

(14) Bull. Acad. Roy. Sci. Lettres Beaux-Arts Belg.. 17 (1»). 75 (1850). Seance du 
10 Janvier 1850. Rapports : Precedes de photographie par M. Claine. 

(15) Le Moniteur beige, 20e atmie, 12 janvier (1850). Photographie sur papier. 
L'Observateur beige, I5e annee, 11 fevrier (1850). Photographie sur papier. 
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Het is dan ook niet uitgeslotcn dat Claine zijn opdracht uitvoerdc 
met behulp van glasnegatieven. Een aanduiding in deze richting is cen 
opname van Claine (16) die zich in de verzameling van het George 
Eastman House te Rochester bevindt en die enkele gildenhuizen op de 
Grote Markt te Brussel voorstelt. Het is het enige ons tot nog toe gekende 
fotobeed. door Claine opgenomen. In drie brieven (23 en 29 december 
1849, 4 januari 1850) vestigt Claine de aandacht van Buschmann op een 
album dat aan het Belgisch Hof werd geschonken. Helaas bevindt zich 
dit album niet in het Koninklijk Archief. 

Terwijl ons kalotypieen van Jacopssen evenmin bekend zijn, bewaart 
het archief van dc drukkerij J.E. Buschmann tc Antwerpen een veertigtal 
kalotypieen van hun stichter, meestal portretten, rcproducties van schil-
derijen en architektuuropnamcn. 

Besluit. 

In deze klcine studie werd de belangstelling op drie Belgische pio
nicrs van de fotografie op papier gevestigd. Het lijdt geen twijfel dat 
het aantal kalotypisten echter heel wat groter moet zijn geweest en graag 
zou de auteur worden gewezen op mogelijke andere bronnen. Het uit-
werken van een geschiedenis van de fotografie in Belgie is een taak die 
zich de Foto- en Filmafdeling van het Provinciaal Museum Het Stercks-
hof te Deurne heeft gesteld, en die zij door verdcre opzoekingen hoopt tot 
een goed einde te brengen. 

L. Roosens 
c/o Provinciaal Museum voor Kunstambachten. 
Het Stcrckshof, Hooftvunderlci 160, 2100 Deurne. 

(16) Image (Rochester) Nr. 65, 212 (1958). Index to Resources. 
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