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Franki-pijlers1 zijn vandaag een
begrip voor iedereen die werkzaam is in de bouw, maar zijn ook
gekend bij het grote publiek. Die
bekendheid kwam er vooral door
Edgard Frankignoul en Edmond
Baar, de oprichters van de Société
Frankingoul 2 , die beseften dat het
niet volstond om hun ingenieus
systeem van funderingspalen in
gegoten beton te ontwikkelen en
voortdurend te verbeteren 3 , maar
ook dat ze architecten, ingenieurs, ondernemers en werfleiders
regelmatig moesten informeren
over hun opdrachten, uitgevoerde
wer ven en oplossingen om een
dynamiek op gang te brengen die
het bedrijf alleen maar ten goede
kon komen.
Deze ex ter ne communicatie
gebeurde via het tijdschrif t La
technique des travaux4 , waarvan de
onder titel ‘Revue mensuelle des
procédés de constructions modernes’ duidelijk maakt dat het zich
niet louter beperkte tot informatie

over Franki-pijlers, maar dat het
de lezers veeleer wilde informeren
over de nieuwste bouwtechnieken
en Frankignoul terloops ook een tribune gaf voor hun eigen verwezenlijkingen wereldwijd5.
De interne samenwerking binnen de
uitgebreide familie van de Frankimedewerkers werd ook in stand
gehouden door een intern blad met
als titel Franki-Revue, publication
trimestrielle destinée au personnel
de la compagnie internationale des
pieux armés Frankignoul à Liège,
waarvan het eerste nummer verscheen in april 1926. Dit blad, dat
de Franki-procedés vulgariseerde,
besteedde ook aandacht aan de
kleine en grote gebeurtenissen (uitreiking van onderscheidingen, promoties enz.) binnen het dynamische bedrijf. Edgard Frankignoul is
er bijzonder goed in geslaagd om in
zijn bedrijf een ‘familiale’ dynamiek
te introduceren, waarmee hij een
echte voorloper was op het vlak van
bedrijfscommunicatie.

De selectieve verdeling van fotoalbums van de belangrijkste verwezenlijkingen van Franki droeg
ongetwijfeld ook bij aan deze ‘familiale’ dynamiek, hoewel ze wat geforceerd overkwam ten overstaan van
de gangbare publiciteitstechnieken.
Deze albums hebben namelijk alle
kenmerken van een familiealbum
van de jaren 1930: het oblong-formaat (24 x 32,5 centimeter) met een
dikte van drie centimeter; het kartonnen omslag met opgeplakt etiket; de
binding met een touwtje, eindigend in
een houten eikel met kwast; het zijdepapier; het papier van het binnenwerk, met manueel opgeplakte originele zilvergelatine-afdrukken; de in
witte inkt handgeschreven plaatsen
en data bij de foto’s; het ontbreken
van tekst; de personages en thema’s
van de foto’s die soms verre oorden
oproepen, als ging het om vakantieherinneringen. Op het eerste gezicht
zijn deze albums qua publiciteitstechniek wat anekdotisch, wat niet
wegneemt dat de foto’s een onschatbare documentaire waarde bezitten.

Werf van het Résidence Palace, Wetstraat, Brussel, gefotografeerd in 1923. Hier werden 2.458 Franki-pijlers van 6 tot 12 meter diepte
gebruikt. Zilvergelatinedruk, 16 x 55 cm (© CIDEP).
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De machine moet in werking zijn,
indien mogelijk met de buis gedeeltelijk boven de grond en het heiblok
erboven geheven; de arbeiders zijn op
post en aan het werk en poseren niet
in een piramide op de machine;
Indien mogelijk moet de machine
zich aftekenen tegen een oplichtende
achtergrond;
De ‘couleur locale’ moet de nodige
aandacht krijgen; als een gebouw of
een belastingproef enz. wordt gefotografeerd, plaatst men vlakbij één of
twee personen om een idee te geven
van schaal en proporties; in geval van
tests moet men in de mate van het
mogelijke de klant uitnodigen (architect, ingenieur enz.) om te poseren tijdens de opnames.”
De productie en verdeling van deze
albums was dus een echte meesterzet omdat ze de bestemmelingen
perfect informeerden over het product dat werd aangeprezen en hen
tegelijk opnam in een grote familie
van bouwers die streven naar een
efficiënte moderniteit.
Vertaald uit het Frans

de Compagnie internationale des pieux
armés Frankignoul en heet sindsdien
officieel Franki Foundations Belgium.
3. Voor meer technische informatie
over de procedés van Franki, zie
DUMOULIN, M., (coörd.), Franki, bâtir
un monde, Lannoo, Tielt, 1992; VAN DE
VOORDE, S., Bouwen in beton in België
(1890-1975. Samenspel van kennis,
experiment en innovatie (doctoraal
proefschrift), Universiteit Gent, 2011.
4. 368 nummers van 1925 tot 1977 (met
een onderbreking van mei 1940 tot
december 1946).
5. Na de Tweede Wereldoorlog werd het
tijdschrift uitgegeven in 70 landen en
gezien het aantal bewaarde reeksen,
gebeurde dat in ogenschijnlijk grote
aantallen.
6. Dit uitvouwpanorama bestaat uit
twee samen gemonteerde pagina’s;
deze pagina’s zijn samengesteld uit
meerdere foto’s. Het thema is de werf
van het Résidence Palace in Brussel.
7. De sites die in het album voorkomen
zijn niet chronologisch of volgens
technisch procedé geordend.
Ze worden hier in de volgorde
van het album opgesomd; de
verwezenlijkingen in eenzelfde stad of
plaats worden samen vermeld na de
plaatsnaam.
8. Instructies die golden in 1930, in
DUMOULIN, M., op. cit., pp. 151-152.
Vertaling van de originele tekst in het
Frans.
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Opmerkelijk is de kwaliteit van de
foto’s, zowel technisch als documentair. In dat verband herinnert Michel
Dumoulin8 zich dat hiervoor erg precieze instructies werden gegeven:
“Als men werffoto’s laat maken, moet
men als volgt te werk gaan:
Een van de beste fotografen ter
plaatse kiezen. Hem vragen om foto’s
te maken op het moment van de dag
waarop de zon de machine en de achtergrond goed belicht, zodat deze niet
in tegenlicht worden genomen. Indien
nodig, de fotograaf op een ander
moment van de dag laten terugkomen, om foto’s in een andere richting
te nemen;
De foto’s afdrukken op een formaat
van 18 x 24;
(…)

De werf van de basiliek van
Koekelberg, Elisabethpark,
fotografie uit 1926.
Zilvergelatinedruk,
17 x 23 cm (C CIDEP).
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Het in het CIDEP bewaarde album,
dat dateert van 1929, bevat 82 foto’s,
de meeste 20 x 17 centimeter groot,
met uitzondering van een panorama van 16 x 55 centimeter 6 . Het
zijn vooral foto’s van wer ven en
realisaties in Europa en Azië7: in
Athus (société anonyme d’Athus-Grivegnée); Berlijn; Namen (kades);
Luik (Palais des sports, telefoongebouw, Sint-Vincentiuskerk, Palais
des fêtes); Br ussel (Brou wer ij
Maes, Meuneries bruxelloises, de
rijkswachtkazerne in Elsene, het
Résidence Palace, de basiliek van
Koekelberg); Martinrive (brug); Lier
(Abbers); Hong-Kong (Peninsula hostel); Giurgiu in Roemenië (suikerfabriek); Lissabon (elektriciteitscentrale); Bilbao; Brigue in Zwitserland
(Simplontunnel); Caïro (kades);
Orbetello in Italië (brug); Kiev (administratie van de spoorwegen); Tokyo
(First bank, Sint-Lucashospitaal);
Frankfurt; Shangaï (Cathays mansions); Mol (elektrische centrale);
Charleroi (elektrische constructieateliers); Zeebrugge (cokesoven);
Keulen (woningen); A nt wer pen
(nieuwe kerk); Seraing (Cockerill);
Merksem (Boerenbond); Ougrée;
Rome; Napels en Ruisbroek.

1. Het patent voor deze funderingspaal
met brede basis, uit in de grond
gegoten beton, werd ingediend in 1909.
2. De firma werd in 1910 opgericht
onder de naam Société des pieux
armés Frankignoul; in 1911 werd ze

Omslag van het Franki-album van 1929
(© CIDEP).
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