
ANTOON BLANCKAERT

Geboren in 1907, vanaf het middelbaar onderwijs vriend en studiegenoot van Gaston
Eysselinck (1970-1953), is Antoon Blanckaert één van de belangrijkste figuren geweest
voor het Vlaams architectuurgebeuren tijdens  de periode van het interbellum. Hoewel
hij praktisch nooit vermeld wordt, blijft hij toch sterk verbonden met de architectuur uit
het Aalsterse.

Samen met Eysselinck ging hij tijdens zijn studie in 1925 – op 18-jarige leeftijd – op reis
naar de ‘Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes’ te Parijs
om er, naast de paviljoenen van o.a. Robert Mallet-Stevens, Henri Sauvage, Konstantin
Melnikov, specifiek het “Pavillon de l’Esprit Nouveau” van Le Corbusier te gaan bekijken.
Tijdens hun studie, en tot 1930, werkten Eysselinck en Blanckaert op het bureau van
Géo Henderick, waar zij zich concentreren op diens woningconstructies, terwijl
Henderick zelf meer bezig was met zijn ‘fantastische architectuur’. In 1930 vestigde
Eysselinck zich als zelfstandig architect en Blanckaert bleef bij hem werken en logeren
tot in 1935, het jaar dat hij zich definitief opnieuw naar Aalst zou begeven.
Het feit dat twee jonge architecten gedurende een vijftal jaar samenwerken, doet
ontegensprekelijk een wederzijdse beïnvloeding ontstaan. Bij de bestudering van beider
werken komt dit ook in zekere mate tot uitdrukking. Aanleiding hiertoe was o.a. een
fotografische opname van de zijgevel van de dubbelwoonst van Antoon Blanckaert te
Aalst, die als enig document met vermelding van iemand anders werk in het persoonlijk
archief van Eysselinck werd gevonden. 1

Het ligt niet in de bedoeling om stellingen te propageren. Slechts enkele feiten kunnen in
dit verband een rechtstreekse vergelijking als interessant geponeerd worden en de
onderlinge architecturale relaties verduidelijken.

Dat Blanckaert gedurende vijf jaar bij Eysselinck woont en werkt moet zich duidelijk laten
merken.In 1930 tekent Eysselinck het eerste ontwerp voor zijn eigen woning – hoek
Fleurusstraat-Vaderlandstraat te Gent -, bestaande uit een hoekwoning voor zichzelf en
een naastliggende minimumwoning voor zijn broer. De dubbelwoonst die Antoon
Blanckaert in 1932 ontwerpt – gesitueerd langsheen de Capucienenlaan te Aalst –
vertoont enkele typerende gelijkenissen. Vooreerst gaat het eveneens om een
hoekgebouw waarvan de hoekwoning voor zichzelf en de aanpalende rijwoning voor zijn
zuster is ontworpen. Analoog met het gebouw in Gent is de functionele indeling:
gelijkvloers: werken – 1° verdieping: wonen – 2de verdieping: rusten. Plastisch gezien
vertoont de woning te Aalst ook enkele concrete referenties: het in het volume
ingesloten terras op de tweede verdieping, het gebruik van donkere gevelsteen voor het
gelijkvloers en witte cementbepleistering voor de verdiepingen, de muurdikte als
basisgegeven voor het uitwerken van een cactusserre aan de ramen (bij Blanckaert
wordt dit verbreed tot 60 cm) en het afgeronde volume (de hoektoren bij Eysselinck, de
tuinmuur bij Blanckaert) voor de aansluiting met de woning van de zijbuur. De relatie van
de autobergplaats t.o.v. de woning bezit gelijkaardige affiniteiten in beide ontwerpen.
Merkwaardig is bijgevolg het analoge tussen deze twee gebouwen, en dit zowel in
programma, in materiaalkeuze, zelfs in situatie en terrein. Enkel bezit het perceel te
Aalst niet de moeilijkheidsgraad in minimale afmetingen zoals dat bij Eysselinck in Gent
het geval was. In tegenstelling tot het ontwerp van Eysselinck neemt Blanckaert in de
woning voor zijn zuster het type van de duplexruimte over: op het gelijkvloers bevindt
zich de woonkamer die verdeeld wordt in twee delen, een laag gedeelte met loggia naar
de tuin toen en een hoog gedeelte met een smal en hoog raam, symmetrisch en axiaal



geplaatst t.o.v. de ruimte, zoals ook de tegenoverliggende deur naar de keuken. In deze
woning zijn bureel en zitkamer op de verdieping gesitueerd, het rusten is evenzeer
gereserveerd voor de tweede verdieping.

De dubbelwoonst te Aalst is geen kopie van Eysselincks ontwerp. Ze vertoont totaal
andere plastische waarden, daarom niet minder, dan de woning in de Vaderlandstraat.
De gevels zijn meer gedetailleerd in volumewerking, het hoofdvolume is meer
gedifferentieerd. In de gevels is het donkere metselwerk ook in een verticaal vlak
verwerkt, wat de plasticiteit van de hoek versterkt. Ook andere materialen zoals o.a.
tegels zijn in de gevelfragmenten geïncorporeerd.

In 1935 betrekt Blanckaert zijn huis te Aalst. Intussen had hij samen met en bij
Eysselinck thuis eigenhandig buismeubelen gemaakt, vervaardigd door het ambachtelijk
plooien van fietsbuizen. Zo ontstonden de eerste prototypes, heel rudimentair
geassembleerd. De stoelen die Blanckaert heeft ontworpen voor zijn eigen woning
vertonen veel gelijkenis, wat het buizenstel betreft, met de stoel van Anton Lüpertz. De
kasten vertonen qua opbouw enige analogie met de meubels Godderis van Eysselinck.
Enkel werden op bepaalde plaatsen de hoeken afgerond, een detail dat Henry Van de
Velde veelvuldig gebruikte in zijn toenmalige architectuur.

Vanaf 1935 bouwt Antoon Blanckaert in Aalst een eigen verhaal op. Baksteen als
gevelmateriaal gaat vanaf dat jaar meer overwegen tegenover de cementbepleistering.
De gevel van de woning Van den Bosch (1935) is volledig in metselwerk uitgevoerd en
bezit eerder een klassieke benadering: een axialiteit boven de inkomdeur, links
geplaatst, en het symmetrisch opbouwen van de nodige raampartijen in het rechterdeel.
Blanckaert speelt hier in op de plaatselijke situatie van deze woning: het Keizerlijk Plein
met een historische neoklassieke gevelrij uit de 19de eeuw. Tevens gebruikt hij hier voor
het eerst (in de regio) de toepassing van het kleine ronde raam, een thema dat later
frequent door anderen zoals bijv. Th. Vijverman zal worden herhaald. De klassiek
opgebouwde voorgevel staat echter in contrast met het middengedeelte en de
achterpartij van de woning. De centrale hal met de trap en de bordessen op de eerste
verdieping, het bovenlicht in deze ruimte, het dakterras en de achtergevel met het grote
raam (aansluitend op de woonkamer) zijn enkele factoren die deze woning tot een
ruimtelijke belevenis maken, wat op het eerste gezicht niet af te leiden valt uit de
voorgevel.
Veel plastischer qua gevelcompositie is de tweewoonst voor Jozef Van Overstraeten
(1935). Omdat deze helemaal in baksteen is uitgevoerd, op een kleine partij na, verwijst
dit geheel in kleur en volumewerking naar Eysselincks woningen in de Abdisstraat te
Gent. De hoekwoning bezit echter, in al zijn eenvoud, een enorme plasticiteit. Blanckaert
lijkt hier voor een groot stuk een eigen architectuurtaal te hebben gecreëerd: sobere
gevels en functionele plannen. Hij zoekt niet naar ingewikkelde ruimteverdelingen,
integendeel, de ruimtes van zijn woningen beantwoorden aan de dag-dagelijkse noden
van de bewoners. De onderlinge relaties, het contact met buiten, de plaatsing van de
ramen in het muuroppervlak, alles krijgt een specifieke eigenschap mee: ze
weerspiegelen de zin voor eenvoud. Ergens drukken ze een bepaalde levensvisie uit.
Eenzelfde afgewogenheid ligt aan de basis van de woning Mores (1935, maar twee jaar
later uitgevoerd in spiegelbeeld) en de woningen Van den Bossche (1937). Hier
verschijnt opnieuw de witte gevelbepleistering. Bij één van de laatste woningen komt,
n.a.v. het deels op kelderniveau plaatsen van de garage, de ingang ietwat hoger t.o.v.
de straat. Hierdoor verkrijgt de inkompartij een tegenaccent tegenover het linker licht
vooruitspringend gevelvlak. Het hoger plaatsen van de inkomdeur omwille van de



garage is een thema dat ook door Eysselinck in dezelfde periode werd toegepast in de
woning Haerens te Gent.

In het werk van Blanckaert vindt het evenwicht tussen gevelmetselwerk en bepleistering
een compositorische totaliteit in de woning Grosemans (1937). Hier verweeft hij als het
ware bijna twee gevels door elkaar. Er is alweer de splitsing tussen onder- en
bovenbouw, doch een herhaling van een metselwerkfragment op de tweede verdieping
doet een “Mondriaan”-achtige compositie ontstaan. Binnen zit deze woning vol
vernuftigheden, zoals het paraplubakje met afvoer naar buiten. Het zijn details die ook
Eysselinck niet vreemd waren.

In hetzelfde jaar 1937 ontwerpt Blanckaert de woning Cool die een jaar later wordt
uitgebreid. Deze gevel bezit bijna de eenvoudige synthese van de architecturale
intenties die Blanckaert bezig hielden: metselwerk als ambachtelijk materiaal en
waarmee door handenarbeid het werk wordt uitgevoerd, de rustgevende horizontaliteit
van de gevel, het onderling verbinden van de ramen tot het bekomen van grote partijen
die zorgen voor een negatief evenwicht tegenover het positieve gevelvlak, de fragiele
horizontale schaduwlijnen ter beklemtoning en deelaxialiteiten tussen fragmenten die
zich boven elkaar bevinden. Raamverdelingen ontstaan bij Blanckaert als een uiting van
logica, geen gezochte detailleringen, enkel de toepassing van het ambacht en de
traditie. Het bijbouwen van een kamer in 1938 schept dan ook geen problematiek in de
gevelopbouw: het nieuwe raam wordt symmetrisch boven de garagepoort geplaatst en
geeft hierdoor een accent aan de gehele gevel.
De woning De Cock (1937) bezit dezelfde eigenschappen die Blanckaert zich tot nu toe
reeds in de voorgaande woningen had toegeëigend. Het verspringen van het
gevelvolume, het verhevene t.o.v. de straat, de eenvoud van het raam, alles staat
uitgebalanceerd, terwijl de balkondeur met de halfcirkelvormige overspanning herinnert
aan Eysselincks woning De Baive te Gent.

Na de woning J. Roosen (1938) en de woningen J. Verleysen en F. Callebaut (1939)
ontwerpt Blanckaert de woning L. De Rijck-Limpens (1939). De moeilijkheden van het
terrein weet hij functioneel uit te buiten door de belangrijkste ruimtes langs de
straatgevel te voorzien.
Deze woning is een samenvatting van zijn vocabularium geworden. Het evenwicht
positief-negatief bezit een maximum aan eenvoud. Het metselwerk staat in een gepaste
verhouding tegenover het vlak met de bepleistering, de maat van de baksteen tegenover
de door voegen geïnsinueerde modulatie in het bovenliggende gevelvlak. De inkom is
als een binnenbuitenruimte opgelost, het hoekraam begeleidt de toeschouwer van de
straat naar de inkom toe. Horizontaal staat afgewogen tegenover verticaal en binnenin
vertelt de groepering van de ruimtes over de functionele logica van het plan.

In 1940 krijgt Blanckaert de opdracht van R. Temmerman tot het bouwen van een
woning met magazijnen. De eenvoud van het hoofdvolume, het hoekraam met de
vrijgemaakte pilotis en de logische en klare stijl van de gevels verraden de
doorgedreven passie van iemand die velen al hadden gepoogd te imiteren. Kort hierop
volgen de woning R. Vincent (1940) en de hoekwoning De Pauw (1941). Van deze twee
zal de eerste, zo zal later blijken, een aanwijzing zijn voor het wijzigen van zijn
architectuurtaal.

Vanaf de late jaren ’40 komt Blanckaert – zoals velen – in contact met een andere
architectuur, met het gebruik en de mogelijkheden van andere materialen.Maar de



verworvenheden zoals verhoudingen, functionaliteit, materiaalverwerking en
gevelplasticiteit blijven zijn werk beheersen.
Vanaf 1950 komt hij tot een andere architectuurtaal, mede door de ontdekking van hout
als constructiemateriaal. De grote hoeveelheid aan private opdrachten laten hem toe zijn
ideeën over de woning als thema van eenvoud en functie verder uit te diepen.
Tweemaal krijgt hij de opdracht voor het uitwerken van een sociale woonwijk: de
begijnhofwijk in 1956 en de wijk Ten Berg in 1962 (i.s.m. architect Luc van den Broek).

Hoewel woningen het hoofddeel vormen van zijn activiteit, ontwerpt Blanckaert enkele
bureel- en industriële gebouwen: voor de firma Animalia te Denderleeuw (1937), een
bureelgebouw voor DeWolf-Cosijns (1937) en voor de s.v. Flora (1962), beide te Aalst.
Zijn grootste opdracht – een staatsopdracht – zou ook zorgen voor zijn grootste
teleurstelling: een administratief centrum te Aalst, te bouwen voor het Ministerie van
Financiën, waarvoor opdracht gegeven wordt in 1961, maar na het maken van drie
uitgewerkte voorontwerpen – telkenmale op andere terreinen, met andere programma’s,
deels te wijten aan politieke achtergronden – wordt het plan stopgezet, in 1984 terug
opgenomen, en na het maken van drie nieuwe schetsontwerpen wordt het in 1986
stilzwijgend  beëindigd zonder dankwoord of financiële vergoeding.

In een periode waarin te Aalst de woning van der Vorst (1931) door Jules Lippens, het
zwembad (1937) door Willy Valcke, de woning Moens (1941) door Huib Hoste werden
gebouwd, tot de architectuur van o.a. Luc Van den Broek, Achiel Hutsebaut en Pieter De
Bruyne, wist Antoon Blanckaert zich doorheen talrijke woningen en enkele andere
ontwerpen een specifieke identiteit toe te eigenen. Gebouwen die nu, sommige meer
dan 50 jaar oud, nog steeds actueel zijn en verhalen over de passie van een ware
architect.

Antoon Blanckaert overleed op 14 april jongstleden na een langdurige ziekte. Door
omstandigheden wordt deze bijdrage een postume hulde.
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Inventaris van de woningen (1932-1941)
Het nummer achter D verwijst naar het dossiernummer in het archief van Antoon
Blanckaert; de data zijn deze welke vermeld staan op de plannen

1932
Dubbelwoning Blanckaert-Singeleyn (D 10 / 20.06.1932), Capucijnenlaan 10, 9300
Aalst
1935
Woning Van den Bosch (D 20 / 30.03.1935), Keizerlijk Plein, 9300 Aalst
Woning Renaat Mores (D 27 / 22.10.1935), Acaciastraat 21, 9300 Aalst (gebouwd in
1937)



Tweewoonst Jozef Van Overstraeten-Alfons Willems (D 22-23 / 12.06.1935), Parklaan
26-28, 9300 Aalst

1937 
Woning Van den Bossche (D 42 / 10.07.1937), Léo de Bethunelaan 4, 9300 Aalst
Woning Van den Bossche, Léo de Bethunelaan 6, 9300 Aalst
Woning Grosemans (D 40 / 15.06.1937), Valerius de Saedeleerstraat 15, 9300 Aalst
Woning Théo Cool (D 39 / 02.03.1937), Arbeidsstraat 65, 9300 Aalst
Woning De Cock, Asserendries 21, 9300 Aalst
1938
Woning Jozef Roosen (D 46 / 18.07.1938), Léo de Bethunelaan 3, 9300 Aalst
1939
Woning L. De Rijck-Limpens (D 47 / 13.04.1939), Vlaanderenstraat 8, 9300 Aalst
Woning J. Verleysen (D 52, Regelsbruggestraat 36, 9300 Aalst
Woning F. Callebaut (D 53 / 10.03.1939), Regelsbruggestraat 36, 9300 Aalst
1940
Woning en magazijn R. Temmerman (D 57), Léo de Bethunelaan 40, 9300 Aalst
Woning R. Vincent, Watertorenstraat 30, 9300 Aalst
1941
Woning Achiel De Pauw (D 60 / 06.07.1941), hoek Ploegstraat/Posthoornstraat,
9300 Aalst


