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HET ARCHIEFFONDS BLATON
EEN NIEUW PERSPECTIEF OP BOUWEN
IN BRUSSEL (1865-1954)
RIKA DEVOS

Burgerlijk ingenieur – architect, docent aan de Ecole Polytechnique (ULB)
Het archieffonds Blaton, dat in 2013
door de erfgenamen van het bedrijf
werd geschonken aan de Archives
d’Architecture Moderne (CIVA), documenteert de bedrijfsgeschiedenis
en het werk van de bedrijven Blaton.
De hoofdzakelijk technische en
bouwadministratieve stukken onthullen samen het ‘hoe’ van het historische bouwen. Het bij benadering 70 m³ grote archieffonds omvat
verschillende takken van de aannemingsbedrijven Blaton uit de periode 1865-1975. Drie delen zijn duidelijk te onderscheiden: de Belgische
bedrijven (1865-1954), de Franse
tak Etudes et Travaux en de bedrijven actief in Congo-Zaïre onder
de naam Compagnie Congolaise
de Constructions en Congobéton
(1949-1975).
Het archieffonds bevat dossiers van
de algemene aannemingsbedrijven
die elkaar in België opvolgden: Blaton-

Aubert (1865), Ciments & Bétons (1890),
Armand Blaton (1905), Compagnie
industrielle de travaux Industra (1927)
en de Entreprises Blaton-Aubert (1932).
Hoewel onvolledig, geven ze samen
een goed overzicht van de complexe
bedrijfsgeschiedenis van Blaton,
waarbij het bouwen met beton, gewapend beton en voorgespannen beton
een prominent handelsmerk van het
bedrijf bleef.

van deze activiteiten alsook de technologische innovaties die het bedrijf
ontwikkelde inzake funderingstechnieken en voorspanning, werden
gedocumenteerd in het boek Blaton.
Een dynastie van bouwers.

Het is voornamelijk de periode 19271954 die goed gestoffeerd is in het
archief. In deze periode breidden de
opdrachten van Blaton uit van industriële werken tot grote publieke en
private opdrachten. Gezien de periode en de aard van de opdrachten
is het archief een belangrijke bron
voor de technische documentatie
van het moderne bouwen in België.
Daarnaast profileerde Blaton zich
ook als aannemer van infrastructuurwerken. Een eerste overzicht

De inhoud van het Blatonarchief
nodigt uit tot enkele correcties
en aanvullingen van de Belgische
architectuurgeschiedenis. Zo bevat
het archief verschillende niet uitgevoerde projecten: het megalomane project voor de Municipal
Developments van V ictor Hor ta
(1929), een ontwerp van Henry van
de Velde voor een sportcomplex op
de Antwerpse Linkeroever (1933)
of het project voor de Magneltoren1
(1954). Het betreft slechts enkele
voorbeelden van intrigerende, weliswaar gekende, maar ook weinig
gedocumenteerde architectuurprojecten waarvan nieuwe, verhelderende sporen terug te vinden zijn in
het archief.

Het archieffonds Blaton vóór inventarisering in de Archives d'Architecture Moderne (AAM)
(foto van de auteur, 2013).
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CORRECTIES EN AANVULLINGEN VAN DE ARCHITECTUURGESCHIEDENIS

De grootste verrassing was wellicht het dossier van het Paleis voor
Schone Kunsten (1922-1930), waarvan de plannen verloren gewaand
werden. Het bijzonder uitgebreide
dossier, met voornamelijk plannen
van de verschillende stadia van de
uitwerking van de ruwbouw, toont
de grillige bouwgeschiedenis van
het project, waarbij de aannemer,
Armand Blaton, nog tijdens de uit-

Vo o r h et o n d er zo ek n a ar d e
Belgische architectuur- en constructiegeschiedenis vormen aannemer s ar chie ven e en r el atief
nieuwe soort bron. Deze archieven
bevatten stukken die van belang zijn
voor de technische, juridische, sociale en economische kant van het
bouwen, alsook documenten die het
dagelijkse beheer verduidelijken.
Loonlijsten, personeelsregisters
en correspondentie geven inzicht

Recent onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat Blaton tijdens de
Tweede Wereldoorlog actief bleef,
niet alleen op het vlak van de ontwikkeling van de technologie van
het voorgespannen beton, maar ook
met bouwwerven die deze technologie reeds toepasten, oorlogsherstellingen en nieuwbouw 3 . Deze
dossiers geven een unieke kijk op de
dagdagelijkse moeilijkheden waaraan het bouwen tijdens oorlogstijd
was blootgesteld. Ze corrigeren het
beeld van de oorlogsjaren als een
periode van complete stilstand in de
bouwnijverheid. Bovendien illustreren ze de rechtstreekse impact van
verschillende Duitse verordeningen inzake verplichte tewerkstelling en rantsoenering van strategische materialen zoals ijzer, staal en
cement, maar ook van het totaalverbod op bouwen zonder toestemming van de bezetter. De dossiers
onthullen ook de grootste bekommernis van Blaton: de werknemers
aan de slag en binnenshuis houden.
Personeelsregisters tonen aan dat
het bedrijf in januari 1944 maar liefst
100 personen tewerkstelde, waaronder 66 bouwvakkers.
Kor tom, het archieffonds Blaton
omvat een intrigerende mix van
enkele schitterende bouwtechnische collectiestukken en een grote
massa ‘grijze’ bouwadministratieve
documenten. Het ware potentieel
van het archief schuilt in het samenbrengen van beide werelden. Samen
geven ze ons een vollediger beeld
van het historisch belang van een
bedrijf als Blaton, zowel op sociaal, economisch als technisch vlak,
maar ook van de historische bouwpraktijk en de vaak centrale rol die
dergelijke aannemers samen hun
netwerk innamen in het uitbouwen
van de moderne stad.
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EEN NIEUW TYPE BRON
VOOR HISTORISCH
ONDERZOEK

in de structuur van het bedrijf en
in de praktische organisatie van de
bouwwerven.

ERFGOED BRUSSEL

voering voorstelde om de gemengde
staal- en betonstructuur volledig
in gewapend beton uit te voeren.
Voor Blaton was de opdracht de
ultieme opstap om toegang te krijgen tot de meer prestigieuze markt
van publieke gebouwen. Hoewel
Horta zich in zijn Mémoires bijzonder
lovend uitliet over Blaton, kwam het
al snel tot een arbitrageprocedure
tussen beiden. Dankzij de dossiers
die Blaton voorbereidde in het kader
van die arbitrage wordt de bijdrage
van de aannemer duidelijk zichtbaar.
De ingrepen in de complexe en soms
delicate betonstructuren roepen ook
de vraag op naar de structuuringenieur. Noch de vakliteratuur, noch
contemporaine rapporten vermelden immers een raadgevend ingenieur. Detailonderzoek wees uit dat
de volledige betonstudie werd uitgevoerd door het eigen studiebureau
van Blaton, onder leiding van ingenieur Jules Van Dyck 2. Een fragmentair maar rijk dossier zoals dat van
het Paleis van Schone Kunsten illustreert hoe de plannen van de architect werden geconcretiseerd en hoe
het gebouw vorm kreeg door een
flexibele en intense samenwerking
met de aannemer enerzijds en rekening houdend met hun contractueel
vastgelegde verantwoordelijkheden
anderzijds.

Omslag van Blaton, une dynastie de
constructeurs / Een dynastie van bouwers,
AAM, Bruxelles/Brussel, 2017.
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