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OKTOBER ACTIVITEIT – dinsdag 27 oktober om 14.30 uur en 19.00 uur -  

 
 
                             
  

     ‘OESTERS EN WALVISSEN’  
DE QUEESTE VAN PROFESSOR P. J. VAN BENEDEN, 
STAMVADER VAN HET ZEEONDERZOEK. 
 
                                                  
 

                                                         door Doris Klausing 
 
 

 
 
 
 
 
Professor P. J. Van Beneden 
(Mechelen ° 1809 - † Leuven 1894) 
 
 
Van Beneden was een zoöloog en paleontoloog die 
in Oostende, op de Oosteroever, het eerste 
zeeonderzoekscentrum in Europa op poten zette. 
Zijn ‘Laboratoire des dunes’ situeerde zich in het 
oesterbedrijf Valcke - Deknuyt, en was een unicum. 

 
Zijn onverzadigde drang naar kennis en onderzoek 
boetseerden de man tot een gerenommeerd 
wetenschapper. 
Studies over lintwormen, zeedieren, walvissen en 
dinosaurussen vulden zijn dagelijks leven naast 
zijn werk als erudiet hoogleraar. 

 
Hij bleef doceren aan de Leuvense Universiteit tot 
enkele dagen voor zijn dood. 

 
 
 

In Mechelen eerde men P.J. van Beneden met een standbeeld en een laan die naar hem genoemd 
werd. In Leuven is er een straat naar hem vernoemd. In Oostende ……... 
 
De voordracht komt naar aanleiding van het boek waarin Doris Klausing het geromantiseerd 
levensverhaal van P.J. Van Beneden neerschreef, op vraag van het Instituut van de Zee. 
Het boek kan na de voordracht aangeschaft worden! 
    
 

Let op er dient gereserveerd, zowel voor de namiddag- als voor de avondvoordracht. Je kunt dit 
doen op volgend emailadres: valprinzie@skynet.be . Na de voordracht is het visserscafé open.  
 

Wees er vroeg bij want er zijn maar telkens 20 personen toegelaten per lezing. Dit is zo om aan 
de Covid-19 restricties te voldoen. Masker en ontsmetten handen bij binnenkomen verplicht. 
 

Praktische informatie betreffende de activiteiten en het visserscafé lees je op bladzijde 203.  

mailto:valprinzie@skynet.be
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Tentoonstelling: 
 ‘Oostende en het koningshuis’ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stadsmuseum De Plate,  
van 17 oktober 2020 tot 02 mei 2021. 

 
Oostende heeft een lange geschiedenis met het koningshuis. De tentoonstelling toont het 
enthousiasme van de Oostendse bevolking tijdens blijde intredes, bij officiële en 
onverwachte bezoeken van leden van de koninklijke familie. Er gaat een bijzondere 
aandacht uit voor Louise-Marie d’Orléans (1812-1850), onze eerste koningin, die voor haar 
gezondheid in het Koninklijk Paleis, Langestraat 69 (nu Stadsmuseum De Plate) verbleef 
en er ook overleed. De invloed van het koningshuis op onze stad. Alle aspecten zoals 
straten, pleinen, monumenten, gebouwen en parken in relatie tot het koningshuis worden 
uitgerold aan de hand van materialen uit eigen verzameling. 
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Praktische informatie betreffende de nieuw opgestarte activiteiten: 

Vanaf oktober 2020: 
 
1. Zullen de voordrachten plaatsvinden op elke laatste dinsdag van 
de maand, let wel om 19 uur. Om 23 uur loopt de avond af en zullen 
de aanwezigen gevraagd worden om het museum te verlaten. 
 

2. Het visserscafé is open vanaf zondag 04 oktober aanstaande en 
zal vanaf dan elke eerste zondag van de maand geopend zijn. De 
openingsuren zijn aangepast, nl. vanaf 10.30 tot maximum 14.00 uur. 
 

3. Belangrijk om weten is dat men dient te reserveren (zie tijdschrift september 2020), 
zowel wat betreft voordrachten als voor het bezoek aan het visserscafé. Voor de 
voordrachten kun je dit doen op volgend emailadres: valprinzie@skynet.be . Bezoek 
aan het Vissercafé na de voordracht hoeft niet gereserveerd. Voor het visserscafé op 
het telefoonnummer 059 516721 of via: plate.oostende@telenet.be  
 

4. Er wordt gevraagd bij het binnenkomen de handen altijd en als het moet herhaaldelijk 
te ontsmetten. Bij het verplaatsen of dicht aan iemand het mondmasker op ordentelijke 
wijze te dragen (= mond en neus bedekkend). Tijdens de voordrachten blijft het 
mondmasker op, met uitzondering van de voordrachtgever tijdens de lezing. 
 

  
          
 
 
 
 
 
 
 

Koenraad Verwaerde, redactie. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

mailto:valprinzie@skynet.be
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Henri Smis, een allround aannemer 
 

door John Aspeslagh. 
 

SELFMADE MAN 
 
Henri Smis werd op 16 januari 1858 in Gistel geboren als zoon van een keuterboertje. Toen hij tien 
jaar was, verliet hij de school om op de enige koe van het gezin te passen. Later ging hij aan het 
werk op boerderijen en volgde landbouwcursussen. Op zijn achttiende trok hij naar Frankrijk om er 
de taal te leren. Hij kwam terug naar Gistel voor de loting maar werd uitgeloot1. Daarna verhuisde 
hij naar Oostende waar hij in 1885 in het huwelijk trad met Helena Vanderbeele (1859-1890). Het 
koppel kreeg drie kinderen: Elisa (°1885), Aline (°1886) en Auguste (°1890)2. Vermoedelijk in 1887 
werd Henri hoofd van de groendienst van de stad Oostende3. Drie jaar later, op 11 juni 18904, vier 
dagen na de geboorte van hun zoon Auguste, overleed Helena. In 1893 hertrouwde Henri met Silvie 
Valcke (°1861). Op de huwelijksakte staat nog "stads-hovenier" als beroep5. In 1895 wordt Henri 
niet meer vermeld bij de vijf stadshoveniers maar wel zijn broer Auguste die in 1896 ook ontslag 
nam6. We moeten er dus van uit gaan dat Henri ergens tussen 1893 en 1895 uit dienst ging als 
stadshovenier bij de stad Oostende.  
 
Henri en Auguste waren daarna bedrijvig als zelfstandige bloemisten-hoveniers. Hun 
bloemenwinkels waren aanpalend op de A. Pieterslaan 83 (Auguste) en 85 (Henri)7. Die laatste had 
ook de bloemenstal van het Kursaal in concessie (die in 1898 overging naar zijn broer Auguste) en 
twee bijhuizen aan de Zeedijk 40bis en 62, dicht bij de Vlaanderenhelling. Publiciteit in de lokale 
pers voor hun winkels aan de A. Pieterslaan bevat de hint: "remarquez le numéro", hetgeen enige 
concurrentie tussen de twee broers laat vermoeden8.  
 
In de kranten wordt Henri herhaaldelijk omschreven als "fleuriste du high life". Hij leverde o.a. de 
bloemen voor de ontvangst van de Londense Lord Mayor in het Kursaal (1897), van de sjah van 
Perzië (1900) en voor de inhuldiging van het ruiterstandbeeld van Leopold I (1901). Hij was ook 
voorzitter van de Oostendse bloemistenkring La Flore en actief betrokken bij de bloemenfeesten en 
-corso's waaraan hij en zijn dochters met een eigen wagen deelnamen9.  
 
In oktober 1897 namen Henri, Auguste – elke broer wel voor eigen rekening! – en nog twee andere 
aannemers deel aan een openbare aanbesteding voor de aanleg van een nieuw gedeelte van het 
Maria-Hendrikapark. Ondanks het bezwaarschrift van zijn broer Auguste en van nog een andere 
inschrijver, wees het stadsbestuur de opdracht toe aan Henri voor een totaalbedrag van 32 247 BEF. 
Henri plantte er 241 322 bomen en struiken en in het oude Bois de Boulogne nog eens 20 367. In 
april 1898 was de opdracht af10. 

 
1 Voorgaande biografische elementen komen uit de getuigenis van August Borgers (De Zeewacht 23 december 1920) en het pleidooi 
van meester Geûens (Le Carillon 22 december 1920; L'Echo d'Ostende 1 januari 1921) op het proces van Henri Smis. 
2 Registers Burgerlijke stand Oostende: huwelijksakte 1885/11; geboorteakten 1885/871, 1886/844 en 1890/477.  
3 La Tribune d'Ostende (9 februari 1908) betitelt hem als gewezen "directeur de nos plantations". In het Bulletin Communal vonden we 
niets terug over zijn aanstelling of over zijn ontslag.  
De "jardinier de la ville" was wel degelijk "un ouvrier permanent de la ville" met een jaarlijkse wedde van 1500 BEF in 1892. Er is ook 
sprake van "jardiniers" en "jardinier en chef"; zie Bulletin Communal 1868, p. 49; 1885 p. 64; 1892 p. 197-98 en 251.   
4 Registers Burgerlijke stand Oostende: overlijdensakte 1890/336.  
5 Registers Burgerlijke stand Oostende: huwelijksakte 1893/144; L'Echo d'Ostende en La Feuille d'Ostende 5 oktober 1893.  
6 Bulletin Communal 1895, p. 169; 1896, p. 232. 
7 Bij het overlijden van zijn eerste vrouw in 1890, was het adres nog: Zuidlaan 95. De Zuidlaan werd in mei 1912 herdoopt tot Alfons 
Pieterslaan, naar de pas overleden burgemeester. 
8 Le Carillon 17 februari 1897 ; 1 augustus 1899 ; 27 juli en 20 augustus 1900; 18 juni 1901; L'Echo d'Ostende 10 november en 12 
december 1898.  
9 Le Carillon 4 augustus 1896; 21 juli, 31 juli, 10 en 12 augustus 1897; 18 augustus 1900; 6 augustus 1901; L'Echo d'Ostende 17 mei 
1894; 14 en 21 augustus 1900; 20 augustus 1901. 
10 Bulletin Communal 1897, p. 667; Rapport sur l'administration et la situation de la ville d'Ostende, Exercice 1897, p. 110-11; Le 
Carillon 27 oktober 1897; L'Echo d'Ostende 4 november 1897; C. DURY, Oostende in de Belle Epoque (Artis-Historia, 1999), pp. 30-31; 
F. LOGGHE, Het Hazegras, in de reeks: Oostendse Historische publicaties (Oostende, 1999), p. 92; G. CALLAERT e.a. , Bouwen door 
de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, deel IB 
(Brussel, Ministerie Vlaamse Gemeenschap, 2005), p. 583; G. OLLIEUZ, Kroniek van het Hazegras (Soest, 2018), p. 44-45;  
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77743  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77743
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Pas na de eeuwwisseling ontpopte Henri Smis zich geleidelijk aan tot "allround" aannemer van 
openbare werken, haven- en waterwerken en als zaakvoerder van de firma Smis-Valcke11 met vanaf 
ca. 1909 zetel aan de H. Serruyslaan 7612, vlak naast het Grand Hotel des Thermes13. De burelen 
van de firma bevonden zich in de Aartshertoginnestraat, in het verlengde van zijn woning. Hij begon 
zo goed als van nul, op weg om de grootste aannemer van Oostende te worden: 
 

 "La modicité de ses ressources dont il disposait n'effraya point cet homme […]. Son activité 
[…] suppléa au capital souvent absent. Cet entrepreneur […] fait tout, et vous ne sauriez 
imaginer une chose qu'il n'entreprenne […] et il fait bien tout ce qu'il fait"14.  

 
Uit wat we met de zoekterm "Smis" vonden in de lokale kranten van de GOD-collectie15, concluderen 
we dat Henri Smis in de periode tussen 1900 en de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, naast 
privéopdrachten, ook deelnam aan zo'n 74 openbare aanbestedingen waarvan 17 met positief 
gevolg voor zijn bedrijf. Het waren voornamelijk opdrachten in het kustgebied en het hinterland, maar 
ook een paar verder het binnenland in. Zijn voornaamste opdrachtgevers waren de Staat en het 
liberaal Oostends stadsbestuur. In een periode waar geen sprake was van digitale hulpmiddelen, 
moet hij zeker over een grote ploeg medewerkers hebben beschikt die zorgden voor plannen en 
lastenboeken.  Ex-burgemeester Liebaert16 van Oostende overdreef niet toen hij later Smis betitelde 
als "le plus grand entrepreneur d'Ostende" van vóór de oorlog. Het bedrijf beschikte over 65 
voertuigen, 600 karren, 62 stoommachines, eigen schepen en tuiboten. Maandelijks werd voor 
80 000 BEF aan lonen uitbetaald en op datum van 1 juli 1914 werd het bedrijfskapitaal geschat op 
1 500 000 BEF, wat voor die tijd enorme bedragen waren. Smis was niet alleen mee, maar voor op 
zijn tijd: als één van de eerste aannemers uit de streek maakte hij gebruik van gewapend beton 
volgens het Franse systeem Hennebique waarvan hij één van de drieëntwintig Belgische 
concessionarissen was17.  
 
Deze "homme d'affaires" behoorde tot de club van de twintig meest gefortuneerden van Oostende 
die zich kandidaat mochten stellen voor een zetel in de Senaat18. Eind 1903 vermeldden de kranten 

zijn verkiezing als bestuurslid van de plaatselijke Ligue Libérale. "Nous souhaitons de voir Henri 
Smis échevin des travaux publics", schreef de pers19 vijf jaar later, maar dat bleef een vrome wens. 
In september 1911 nam Smis ontslag uit de Ligue op het moment dat de drie Oostendse liberale 
groeperingen overeenkwamen om een antiklerikaal kartel te vormen met de socialisten. Smis wilde 
met een afzonderlijke lijst opkomen maar dat is dode letter gebleven20.  
 

xxx 
 

Hierna bespreken we chronologisch zijn voornaamste realisaties in Oostende21. 
     

 
11 Niet te verwarren met de firma's Smis-Damman van zijn broer Auguste en Smis-Rau van Gustave, de zoon van Auguste. Deze bedrijven 
werden pas na de Eerste Wereldoorlog actief. De bekende architect Silvain Smis (1909-2003) was de zoon van Auguste Smis-Damman, 
de broer en schoonzus van Henri; zie Le Littoral 23 juli 1932; https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5814 
12 Na zijn faillissement was Henri Smis gedomicilieerd in Klemskerke waar hij voordien al een buitenverblijf had. Nog later was zijn domicilie 
gevestigd aan de Smet de Naeyerlaan 52 te Oostende.  
13 Zie verder Grand Grand Hotel des Thermes, p. 6.  
14 La Tribune d'Ostende 9 februari 1908.  
15 Stadsbibliotheek Oostende, Gescande Oostendse Documenten (krantendatabank). 
16 Over Auguste Liebaert (1856-1927), zie R. JANSOONE, ‘Oostende en de zeevisserij in de Eerste Wereldoorlog’, in De Plate, jg. 35 
(2006), p. 128 ; https://www.oostende.be/product.aspx?id=3514 . In Biekorf, jg.118 (2018), p. 121-22, verscheen een bijdrage over zijn 
engagement als logebroeder.  
17 Procédé genoemd naar François Hennebique (1842-1921), Frans architect en pionier van het gewapend beton. Zie 'Tir Communal 
d'Ostende', in: Le Béton armé, organe mensuel des agents et concessionnaires du système Hennebique,  jg. 13 (1910), p. 155-57;  
https://www.hetstillepand.be/hennebique_systeem.html ; https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hennebique  Ook aannemer J. 
Lauwers (Christinastraat 61) was concessionaris in Oostende.  
18 Om zich in het cijnskiesstelsel kandidaat te stellen voor de Senaat moest men toen ofwel een kadastraal inkomen hebben van minimum 
12 000 BEF of minimum 1200 BEF aan directe belasting betalen; zie Le Carillon 7 juli 1910; 13 augustus 1912. 
19 La Tribune d'Ostende 9 februari 1908.  
20 Le Carillon 10 december 1903; 28 januari en 2 februari 1909; 19 september en 14 december 1911. 
21 Kleinere opdrachten niet besproken in deze bijdrage: de duivenschieting op de Wellingtonrenbaan en aanpassingswerken aan de 
Koerslaan (nu Koningin Astridlaan) (1899); de bekleding in steen (perré) van de dijk in Mariakerke (1901) en aan de Oosteroever (1907); 
wegenwerken langs de baan Oostende-Torhout in de omgeving van de brug van Snaaskerke (1903); "établissement pour les services de 
propreté publique de la ville" aan de Frère-Orbanstraat (1904); de betonconstructie volgens methode Hennebique voor de schietstand 
van de Oostendse Burgerwacht (1909); kaaimuur en stapelhuis aan Houtdok (1909), enz.  

https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5814
https://www.oostende.be/product.aspx?id=3514
https://www.hetstillepand.be/hennebique_systeem.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hennebique
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OMBUIGING KONINGSSTRAAT TER HOOGTE VAN HET KONINKLIJK CHALET (1903) 

 
De Krommestraat (Rue Courbe) ter hoogte van het Koninklijk Chalet. Vandaag Koningin Astridlaan 
met Royal Astrid Hotel.  Op de achtergrond tram die de Koninginnenlaan zal kruisen. In de verte 
Royal Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen. Badenpaleis en Thermae Hotel zijn nog niet 
gebouwd. 
 
 
In juli 1888 besliste het Schepencollege om de straat tussen de Leopoldlaan en de 
Wellingtonrenbaan over de hele afstand Rue Royale (Koningsstraat) te noemen. Kort na de 
eeuwwisseling werd de tuin – vandaag de Japanse Tuin - aangelegd in het verlengde van het 
Koninklijk Chalet. Leopold II stelde hiervoor aannemer Fichefet (1854-1908)22 uit Brussel aan. Maar 
om de tuin te kunnen realiseren, moest eerst een stuk van de toenmalige Koningsstraat worden 
omgelegd. Dit project werd aan Henri Smis toevertrouwd en was bij het begin van het seizoen 1903 
afgewerkt. De Koningsstraat stopte voortaan aan de Parijsstraat, het omgebogen stuk werd Rue 
Courbe (Krommestraat) genoemd en het verlengde tot aan de hippodroom Avenue des Courses 
(Koersenlaan). Na de Eerste Wereldoorlog werden de Krommestraat en de Koersenlaan 
samengevoegd en herdoopt tot Generaal Jungbluthlaan en vlak vóór de Tweede Wereldoorlog tot 
Koningin Astridlaan23. 
 
 

 
22 Zie https://www.odis.be/hercules/toonPers.php?taalcode=nl&id=7128#PS_BEROEPEN_7128 
23 L'Echo d'Ostende 19 juli 1888; Le Carillon 5 februari 1903; D. FARASYN, 'Oostendse straatnamen gewijzigd in de 19e en 20e eeuw – 
Aanvullingen en verbeteringen', in: De Plate, jg. 7 (1978), p. 52; D. DESCHACHT, Straatnamen van Oostende van A tot Z (Oostende, 
1998), pp. 87 en 90.  

https://www.odis.be/hercules/toonPers.php?taalcode=nl&id=7128%23PS_BEROEPEN_7128
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KONINKLIJKE BAAN (1903-1904) 
 

In het begin van de twintigste eeuw kwam de ontsluiting en de uitbouw van Westende-Bad op gang. 
In 1903 legde Henri Smis tussen Oostende en Westende een tweede spoor voor de elektrische 
kusttram aan, traject dat in juni 1906 officieel werd ingereden door graaf Paul de Smet de Naeyer 
(1843-1913)24,minister van Openbare Werken. In hetzelfde jaar werd de heraanleg van de 
Koninklijke Baan tussen Westende-Bad en Nieuwpoort openbaar aanbesteed. Smis haalde de 
opdracht binnen voor een bedrag van 145 698 BEF en voerde de werken uit in 1904. In functie van 
het opkomend autoverkeer werd gekozen voor een route pavée (met straatstenen) i.p.v. macadam 
om zo in de zomer stof en in de winter modder te vermijden. Naast de rijweg kwam ook een fietspad 
en aan de zijkant werden struiken en bomen aangeplant. In Westende-Bad legde Smis nog zes 
tennisvelden aan die tegen Pasen 1905 operationeel waren25.  
 
KONINKLIJKE GAANDERIJEN (1905-1906) 
 

De stad hief taks op de gokinkomsten van het Kursaal. Toen de wet van 24 oktober 1902 kansspelen 
verbood, vielen die ontvangsten plots weg. Als compensatie ontving de stad van de regering een 
éénmalige subsidie van 5 000 000 BEF om werken van algemeen nut uit te voeren. Van die toelage 
moest wel 700 000 BEF worden besteed aan de bouw van een portique-promenoir 
(wandelgaanderij) tussen de Drie Gapers en de ingang van de Wellingtonrenbaan26. Die gaanderij 
zou in de plaats komen van de laatste "vuile, stinkende" duinen tussen Oostende en Mariakerke 
waar de badgasten tot dan toe kwamen "picknicken en hun gebroken flessen en vettige papieren 
met etensrestjes achterlieten", zoals Het Visserijblad later schreef. Na de bouw van de gaanderij 
zou er langs de promenade geen vierkante meter bouwgrond meer overblijven tussen de Visserskaai 
en Mariakerke. 
 

Het stadsbestuur, dat die 700 000 BEF liever had besteed aan de vernieuwing van de riolering en 
de aanvoer van drinkwater naar de stad, kon minister de Smet de Naeyer echter niet op andere 
ideeën brengen:  

"L'établissement de ce promenoir, schreef de minister, doit être considéré comme une 
nécessité pour Ostende; il permettra tant aux membres de la colonie balnéaire qu'aux 
habitants de la ville, de jouir de la vue de la mer et de tous les bienfaits du séjour à la côte, 
sans être exposés aux intempéries. L'utilité de pareil promenoir [a été reconnu] à l'étranger, 
notamment à Scheveningue […]". 

 
In feite ging die voorwaarde terug op een wens van koning Leopold II die de gaanderij zag als een 
troefkaart voor de badstad Oostende. Hij zou via de Civiele Lijst ook zorgen voor bijkomende 
middelen.  
 

De Franse architect Charles Girault (1851-1932)27 werd aangesproken om een 450 meter lange 
gang te ontwerpen. Voor het concept en de keuze van Dorische zuilen liet de architect zich inspireren 
door de portiekgalerij die de Romeinse keizer Diocletianus had laten bouwen in Split, aan de 
Dalmatische kust. Oorspronkelijk - vóór het Thermae Palace Hotel en het Badenpaleis werden 
aangebouwd begin jaren 1930 - waren er over de hele lengte twee parallele van elkaar gescheiden 
gaanderijen. De wandelaars hadden zo de keuze tussen de noord-westelijke gaanderij die open was 
aan de kant van de zee en de afgesloten zuid-oostelijke gaanderij die uitkeek op de Koersenlaan 
(nu Koningin Astridlaan) en de renbaan. Het dakterras was geconstrueerd in gewapend beton 
volgens het Franse systeem Hennebique. Het was één van de eerste toepassingen in België.  
 
De aanbesteding werd uitgeschreven door de Civiele Lijst van Leopold II en had plaats in Brussel 
op 1 december 1904. Achttien aannemers28 namen deel en het bod van Smis-Valcke voor een 
bedrag van 938 253 BEF was het laagste.  

 
24 Zie Biographie Coloniale Belge, I (1948), kol. 852-56;  http://www.commissionroyalehistoire.be/belelite/nl/pers/personsid/0/1573 
25 Le Carillon 30 juni 1903, 4 februari en 3 september 1904, 12 juni 1906; L'Echo d'Ostende 1 september 1903; 13 november 1904; R. 
VAN CRAEYNEST, De tram maakte de kust: geschiedenis van de kusttramlijnen 1885-1985 (Oostende, 1985), pp.59-62; M. 
CONSTANDT, De verdwenen badplaats – de geschiedenis van Westende-Bad van 1896 tot 1918 (Middelkerke, 1996), pp. 68-69.  
26 De Koninklijke Gaanderijen niet verwarren met de Venetiaanse Gaanderijen op de hoek van de Zeepromenade en de Parijsstraat.  
27 https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5059  
28 Naast Henri Smis-Valcke uit de regio, ook het consortium Dumon-Sanders (Blankenberge – Oostende) en aannemer Rayée (Oostende) 
die respectievelijk als 2de en 9de eindigden.   

http://www.commissionroyalehistoire.be/belelite/nl/pers/personsid/0/1573
https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5059
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We kunnen de vordering van de werken, de aanpassingen tijdens de bouw, de meer-werken en het 
kostenplaatje, enz. terugvinden in het dossier van de Civiele Lijst van Leopold II. Op 1 februari 1905 
startte Smis de werken die moesten af zijn tegen het seizoen 1906 en zo'n zeventien maanden in 
beslag namen. Het materiaal werd met de stoomtram vanuit de werkplaats van de aannemer naar 
de werf gebracht. Op de piekmomenten waren er 160 werklieden aan de slag. Tegen het einde liep 
dat aantal terug tot 95. De ingenieurs van de Dienst Bruggen en Wegen volgden de werkzaamheden 
op. In juni 1906 inspecteerde minister de Smet de Naeyer de werf in gezelschap van ingenieur Van 
Gansberghe, directeur Dienst der Kust van Bruggen en Wegen. De officiële inhuldiging volgde een 
maand later, op zaterdag 28 juli 1906. 
 

De kost voor de bouw van de tweedelige gaanderij zou uiteindelijk 1 451 558 BEF bedragen, 
waarvan zo'n 513 305 BEF meerwerken, o.a. 73 828 BEF voor de passerelle (brugconstructie boven 
de Drie Gapers) die het terras van de gaanderijen verbond met het Koninklijk Chalet.  
 
Tussen de gaanderijen en de Koersenlaan, die ondertussen ook werd verbreed, werd een Franse 
tuin29 aangelegd met in het midden een muziekkiosk. Het zand dat daar werd uitgegraven, diende 
voor de aanleg van de Albertlaan30. De concessie voor de exploitatie van de gaanderijen en van de 
aansluitende tuin kwam in handen van de Société des Bains de Mer d'Ostende die ook het Kursaal 
uitbaatte. Uit het dossier van de Civiele Lijst kunnen we niet opmaken of de tuin op dezelfde dag als 
de gaanderijen werd aanbesteed. Pas eind 1908 werd aan Henri Smis 235 000 BEF betaald, zijnde 
de totale kostprijs voor de aanleg van de tuin. 
 
Gaanderijen en tuin kostten dus samen 1 686 558 BEF, waarvan 700 000 BEF voor rekening van 
de stad Oostende en 986 558 BEF voor rekening van de Civiele Lijst van Leopold II. Aangezien het 
aandeel van de stad met overheidssubsidies gefinancierd werd, was het een nul-operatie voor de 
stadskas.   
 
In een brief van 10 augustus 1906 aan het stadsbestuur schetste minister de Smet de Naeyer de 
juridische contouren van het project. Ondanks het feit dat het grootste deel van de kosten ten laste 
van de Civiele Lijst van de koning kwam, was de koninklijke familie geen mede-eigenaar van de 
gaanderijen en van de tuin. Ze kreeg enkel het gebruiksrecht van de passerelle boven de Drie 
Gapers en van het terras boven de gaanderijen. De stad Oostende was alleen-eigenaar van de 
gaanderijen, de passerelle en van de inrichting van de tuin en moest dus ook de eigenaarskosten 
en -lasten dragen. De gronden waarop de gaanderijen werden gebouwd en de tuin aangelegd, 
bleven eigendom van de Staat. Jaarlijks betaalde de stad hiervoor 100 BEF-erfpacht aan de Staat 
en ca. 500 BEF aan lasten. De stad diende een overeenkomst af te sluiten met de concessionaris 
van het Kursaal voor het gebruik van het gelijkvloerse gedeelte van de gaanderijen en van de tuin. 
 
In de lokale pers was hier en daar een kritische noot te horen over de inrichting en de uitbating. Hoe 
komt het dat er niet aan gedacht was om in de tuin een museum voor beeldhouwwerk in te richten? 
Is het niet jammer dat het dakterras van de gaanderijen exclusief voorbehouden is voor de koning? 
Waarom tijdens diens afwezigheid ook niet het publiek toelaten? Zo zouden de uitbaters nog een 
centje entreegeld kunnen meepikken, schreven de kranten. Niets anders dan lof echter aan het 
adres van Henri Smis:  

"un projet remarquable, d'une envergure digne de la Rome antique ….  l'énergie et le savoir 
de l'entrepreneur qui a su mener à bonne fin, en un délai si court, un travail de cette 
importance. …  
M. H. Smis-Valcke, l'entrepreneur, qui a su si bien réaliser les désirs du Roi et a mené son 
travail de façon admirable. Jamais entrepreneur Ostendais ne perdit moins de temps"31.  

 
29 Park dat in 1933 grotendeels werd ingenomen door het Thermae Palace Hotel en het Badenpaleis. Het resterend gedeelte werd later 
gebruikt voor jumping en was afgezoomd met een pergola. Ook dit laatste verdween toen daar de nieuwe, ondertussen afgedankte 
zwemkom, kwam ca. 1978.  
30 Zie hierna voetnoot 56.   
31 Archief Koninklijk Paleis Brussel, Civiele Lijst Leopold II, dossier nr. 280; Rapport sur l'administration et la situation de la ville 
d’Ostende, Exercice 1905, pp. 190-92; Bulletin Communal 1903, pp. 675-77; 1905, p. 668; Le Carillon 22 oktober en 3 december 1904; 
14 februari 1905; 3 april, 12 en 26 juni, 30 juli 1906; L'Echo d'Ostende 23 oktober 1904; 19 februari 1905; 7 en 30 juli 1906; Het 
Visserijblad 23 december 1939; O. VILAIN, 'De Galerijen', in: Langs de galerijen (Oostende, 1976), pp. 7-9; P. LOMBAERDE, Leopold 
II: koning-bouwheer. Cataloog uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Leopold II urbanist (Oostende, 1995), p. 61; C. DURY, 
Oostende in de Belle Epoque […], pp. 32-33; G. CALLAERT  e.a. , Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen […] Oostende, deel IB, 
pp. 494-95;  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/56979 ; https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/108179 ;  
http://oostendenoars.blogspot.be/2015/03/de-gaanderijen-in-opbouw.html 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/56979
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/108179
http://oostendenoars.blogspot.be/2015/03/de-gaanderijen-in-opbouw.html
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 Leopold II wandelt langs de dijk. Waar nu duinen zijn, zullen in 1906 de Koninklijke 
                 Gaanderijen verrijzen. Op de achtergrond het Koninklijk Chalet. 
 
 

 Dezelfde duinen met in de achtergrond het Royal Palace Hotel. 
Boven de duinen de toren van de hippodroom. 

 
  



2020 - 212 
 

 

Zicht op de westelijke stadsuitbreiding en het koninklijk chalet, daarachter de duinenstrook waarop 
de koninklijke gaanderijen en het Royal Palace Hotel zich gaan verheffen.  
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Dezelfde duinen met in de achtergrond het Koninklijk Chalet en het Kursaal. 
 
 
 

Werf Koninklijke Gaanderijen. Op de voorgrond de stoomtram die materiaal aanbrengt. 
         In de achtergrond het Royal Palace Hotel. 
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      Idem . 
In de achtergrond opnieuw het Royal Palace Hotel. De "Drie Gapers" zijn nog niet gebouwd. 

 
 
 
 

 
Koninginnelaan met zicht op de "Drie Gapers", constructie die als wandelbrug dient 

tussen de Koninklijke Villa en de Koninklijke Gaanderijen. Centrale boog is nog open. 
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Zuidoostzijde van de Koninklijke Gaanderijen. Perspectief is nog oorspronkelijk, zonder het latere 
Badenpaleis en Thermae Hotel. Het zicht reikt tot aan het Koninklijk Chalet, Kursaal en staketsel. 
 
 
OPSLAGPLAATSEN EN STAPELHUIS AAN HET VLOTDOK (1906) 
 

Na openbare aanbesteding aanvaardden schepencollege en gemeenteraad in februari 1906 de 
offerte van Henri Smis-Valcke ten belope van 747 506 BEF voor de bouw aan de westkaai van het 
Vlotdok (Bassin à flot) van drie opslagplaatsen (100 op 25 meter, met één verdieping) en van een 
stapelhuis aan de oostkant: "Sur les terre-pleins du nouveau bassin à flot, M. l'entrepreneur H. Smis-
Valcke travaille activement à la superstructure de l'entrepôt et des hangars. On sait que l'entrepôt et 
un des trois hangars doivent être achevés pour la fin du mois d'août ; les deux autres hangars, trois 
mois après". De werken waren pas eind 1907 klaar32.  
 
OOSTELIJKE VLEUGEL KURSAAL (1907) 
 

In 1878 werd het nieuwe Kursaal, naar een ontwerp van de architecten Joseph Naert (1838-1910)33 
en Felix Laureys (1820-1897)34, in gebruik genomen. Twintig jaar later, in de periode 1899-1907, 
werd het gebouw gerenoveerd naar plannen van de Franse architect Alban Chambon (1847-1928)35, 
de ontwerper van de schouwburg aan de Van Iseghemlaan. Aan de Oosthelling werd een zaal 
aangebouwd en het hele gebouw kreeg terzelfdertijd een Art Nouveau-facelift. Op 10 januari 1907 
haalde Henri Smis de aanbesteding van de stad voor een bedrag van 42 711 BEF binnen. Het 
lastenboek schreef voor dat de werken tegen 23 maart moesten beëindigd zijn, bij de start van het 
zomerseizoen. Het project liep onverwacht vertraging op omdat de architect ziek was geworden en 
Smis moest wachten op instructies. Maar er was meer aan de hand. Uit een interview van de krant 
L'Echo d'Ostende met schepen Désiré Fermon (1842-1920)36 bleek dat de stad ondertussen zelf 
wijzigingen aan de plannen had aangebracht omdat de voorziene aanpassingen te duur gingen 
uitvallen. De lokale bladen vroegen zich af of de aanbestedingsprocedure dan nog wel juist gevolgd 

 
32 Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende, Exercice 1906, p. 201; Bulletin Communal 1906, pp. 48-
49; Le Carillon 15 en 22 februari, 19 mei 1906; F. LOGGHE, Het Hazegras […], p. 33; G. CALLAERT  e.a. , Bouwen door de eeuwen 
heen in Vlaanderen … Oostende […], deel IB, pp. 536 en 556;  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/56826 
33 https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5071  
34 https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5063 
35 Zie G. SERVAES, 'Uit het archief van de Plate: de Koninklijke Schouwburg', in: De Plate, jg. 38 (1990), pp. 89-90;  
   https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5070  
36 https://archief.oostende.be/product.aspx?id=3484  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/56826
https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5071
https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5063
https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5070
https://archief.oostende.be/product.aspx?id=3484
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werd. Ze bleven het ook moeilijk hebben met de keuze van een Franse architect, alsof er in eigen 
land onvoldoende talent was. Smis was dus zelf niet verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging 
toen hij pas half juni opleverde. Dit maakte dat de vroege badgasten zich door een werf een weg 
hadden moeten banen naar de hoofdingang van het Kursaal, wat volgens de pers bijzonder 
schadelijk was voor het imago van het Kursaal en van de stad 37.  
 
      

    Opslagplaats aan Vlotdok (1906). 

 
HET GRAND HÔTEL DES THERMES (1907) 
 

Al vanaf 1850 dacht men in Oostende na over de oprichting van een "établissement 
hydrothérapique”. Stilaan rijpte het idee om van de stad een kuuroord te maken naar het model van 
Vichy, Biarritz, Carlsbad, enz. Eigenlijk wilde men het "seizoen" over de zomermaanden tillen en 
tijdens de wintermaanden ("la saison d'hiver") ook kuurgasten aantrekken. Na de eeuwwisseling 
was het vooral de krant L'Echo d'Ostende die hiervoor lobbyde en die het Oostendse stadsbestuur 
alsook de plaatselijke dokters en apothekers voor zijn kar spande. De (vermeende) geneeskrachtige 
eigenschappen van het bronwater dat in de Trinkhall38 (1877) van het Leopoldpark werd opgepompt, 
bleken hun troef. Voor de kuurgasten wilden ze in het park een thermaal complex bouwen met 
ernaast een groot openluchtzwembad gevuld met zeewater. Het derde dok zou worden gedempt en 
dienen als uitbreiding voor het park. Het duurde niet lang voordat het stadsbestuur besefte dat het 
Leopoldpark voor deze grootse plannen veel te klein was. Ze zouden het thermaal complex dan 
maar verplaatsen naar het nog op te vullen derde dok. De stad liet een lastenboek opmaken en 
bekwam de belofte dat de Staat het project zou cofinancieren. Maar als puntje bij paaltje kwam, 
konden stad en Staat het niet eens worden over de locatie. Vanaf 1910 begon men stilaan te 
overwegen om het openluchtzwembad dichter bij de zee, bv. achter de pas geopende Koninklijke 
Gaanderijen in te planten. Het uitbreken van de oorlog veegde het hele project van tafel. Het bleef 
voorlopig bij de bestaande Trinkhall in het Leopoldpark alwaar het bronwater werd opgepompt. Het 

 
37 Bulletin Communal 1907, p. 5; La Tribune d'Ostende 12 mei 1907; L'Echo d'Ostende 19 februari, 22 maart, 23 april, 14 mei en 10 juni 
1907; A. VANDENAUWEELE, 'Een overzicht van vijftig jaar Oostende Kursaal', in: De Plate, jg. 13 (1984), p. 119; O. VILAIN, 'Kursaal-
historiek', in: Langs de galerijen […], pp. 21-24; C. DURY, Oostende in de Belle Epoque  […], pp. 24-25; W. RABAU, Voor koningin 
geboren, Oostende (Middelkerke, 2000), pp.236 en 247; N. HOSTYN, 'Het Kursaal, de koninklijke schouwburg en de variététheaters', in: 
Oostende in de Belle-Epoque: 1905, het wonderjaar van Leopold II (Leuven, 2005), pp. 80-82.  
38 J. STEEMAN, 'Charles Van Rysselberghe aan de slag als adjunct-stadsarchitect in Oostende (1877-1879)', in Biekorf, jg. 120 (2020), 
pp. 91-108 en pp. 214-41. 
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Palais des Thermes / Thermen- of Badenpaleis zou pas in de jaren 1930 worden gebouwd … achter 
de Koninklijke Gaanderijen39 
 
 

Trinkhall (uit 1877) in Leopoldpark. 
 
 
Het project om van Oostende een kuuroord te maken met een thermaal complex pal in het 
stadscentrum, zette zakenman Henri Smis aan het dromen. Hij vatte het plan op om een hotel op te 
trekken in de onmiddellijke omgeving van het te dempen derde dok waar hij dacht dat het thermaal 
instituut zou verrijzen. De plannen (1904) van het stadsbestuur om de H. Serruyslaan door te trekken 
tot aan de Keizerskaai (nu Vindictivelaan), verschaften de ideale locatie. Om plaats te maken voor 
dit nieuw stuk H. Serruyslaan40 onteigende het stadsbestuur de arbeiderswijk tussen het 
Leopoldpark, de E. Beernaertstraat, de Keizerskaai en de Aartshertoginnestraat. De ruimte die 
overbleef na het doortrekken van de H. Serruyslaan, diende als uitbreiding van het Leopoldpark of 
werd openbaar verkocht. Smis kocht in totaal een zestal loten voor zichzelf41. Hij bouwde er een 
herenhuis aan de H. Serruyslaan 76, dat ook dienstdeed als maatschappelijke zetel van zijn bedrijf. 
Ernaast, op de hoek van de H. Serruyslaan en de Keizerskaai, kwam het prestigieuse Grand Hôtel 
des Thermes dat Smis bouwde voor eigen rekening. De burelen van de firma Smis-Valcke bevonden 
zich in de Aartshertoginnestraat, in het verlengde van zijn woning. 
 

 
39 Bulletin Communal 1906, pp. 103-04, 170-188, 247-262, 442-52 en 458; Bulletin Communal 1907, p. 6; Bulletin Communal 1910, p. 
776; Bulletin Communal 1912, p. 502;  L'Echo d'Ostende  14 november 1905; 16 januari 1906; 6 juni 1906; 19 en 23 juli 1906; 4, 23 en 
24 augustus 1906; 12 en 13 november 1906; 5 december 1906; 5 maart 1907; J.G. DE BROUWERE, ‘Waarom hebben wij nog een  park, 
midden in de stad?; in: De Plate, jg.20 (1991), pp. 69-74; N. DEKEYSER, Het Oostendse 'Palais des Thermes'. Historiek, Bouw en 
Werking tot 1940 (onuitgegeven eindverhandeling opleiding Geschiedenis (UGent, academiejaar 2002-03), pp. 66-75.  
40 Het gedeelte H. Serruyslaan tussen de Jozef-II-straat en de E. Beernaertstraat is gewoon de vroegere Werfstraat (Rue du Carénage) 
die werd verbreed door onteigening (KB 14 november 1903) van de aanpalende arbeiderswoningen. Ook het gebogen stuk (vermeld als 
avenue courbe) tussen E. Beernaertstraat en de Vindictivelaan werd aangelegd op de locatie van een onteigend huizenblok; zie Bulletin 
Communal 1903, pp. 280-82 (met de tussengevoegde schetsen); Bulletin Communal 1906, pp. 141-45; Bulletin Communal 1911, pp. 19-
20; Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende, Exercice 1903, p. 145; Exercice 1906, p. 94; D. 
DESCHACHT, Straatnamen van Oostende [...], p. 176.  
41 Le Carillon 26 juni 1906. 
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Nieuw stuk H. Serruyslaan tussen E. Beernaertstraat en Keizerskaai (Vindictivelaan). Op de 
achtergrond de koepel van Hôtel des Thermes met naast het hotel de woning van Henri Smis. In de 
verte het station Oostende-Stad. 

 
 
Schets van het doortrekken van de H. Serruyslaan tot aan de Keizerskaai 

(Bulletin Communal 1903). 
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De bouw van het Grand Hôtel des Thermes, naar de plannen van architect Charles Van 
Rysselberghe (1850-1920)42, startte in 1907 en duurde zo'n drie jaar, wat de pers toen als 
uitzonderlijk kort bestempelde. Op zaterdag 31 juli 1909 werd het nieuw hotel in stijl ingewijd "par un 
raout d'un luxe rare, chère43 parfaite et vins exquis, offert à quelques invités de choix et à la presse", 
rapporteerde l'Echo d'Ostende. De indrukwekkende koepel met vlaggestok, een replica van Hotel 
Negresco in Nice, was vanop zee zichtbaar en kon zelfs als baken dienen voor de scheepvaart. De 
gevel was geheel in Franse witsteen opgetrokken met decoraties in eclectische stijl. Er waren zes 
verdiepingen en honderdvijftig verschillende ruimtes, alle uitgerust met centrale verwarming en 
elektrische verlichting, een unicum voor die tijd. In La Tribune d'Ostende kon de lof niet op :  
 

"L'Hôtel des Thermes est, assurément, celui qui réunit à Ostende le plus de conditions de 
confort vraiment modernes. Au point de vue de l'hygiène, les dispositions des lieux sont 
vraiment idéales. La sécurité y est de plus parfaite. Ce qui frappe et charme, c'est la grande 
abondance de larges baies vitrées : l'air, la lumière pénètrent partout. Inutile d'ajouter que 
l'électricité est la seule force motrice employée". 
 

Zelfde teneur bij Le Carillon: 
 

"L'Hôtel des Thermes est une spacieuse construction, claire, ultra-moderne et aménagée 
avec le plus grand soin. Un ascenseur nous mène vers les étages où cinquante-deux 
chambres44 attendent les voyageurs. Ah! les jolies chambres gaies, aux parquets cirés, aux 
meubles reluisants […] Ici tout est neuf, pratique et simple. […]  Surtout que l'hôtel possède 
encore de superbes salons, un café élégant, un restaurant délicieux, où l'on sert les choses 
les plus fines dans les plus authentiques argenteries45". 

 

 
 
 

Hoofdingang Hotel des Thermes (1907) aan de Keizerskaai. Links op de voorgrond: de Sint-
Jansbrug tussen tweede en derde dok.  

 
 

42https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5122https://web.archive.org/web/20150714160534/http://www.liberaalarchief.be/biografie
en_charlesvanrysselberghe.html ; https://www.deplate.be/trefwoorden/van-rysselberghe-charles-1850-1920-architect  J. STEEMAN, 
'Charles Van Rysselberghe aan de slag als adjunct-stadsarchitect in Oostende […]', meent dat niet Charles, zoals algemeen aangenomen, 
maar zijn jongere broer Octave (1855-1929) de ontwerper van het hotel is.  
 
43 raout= mondaine ontvangst, receptie; (bonne) chère= uitgelezen spijzen.  
44 In de naoorlogse kranten uit 1921 is sprake van 80 kamers voor dakloze vluchtelingen.  
45 La Tribune d'Ostende 8 augustus 1909; Le Carillon 3 augustus 1909; 27 januari en 7 juni 1910; 8 en 18 februari 1911; L'Echo d'Ostende 
2 augustus 1909; Le Phare d'Ostende et de la côte 5 februari en 22 december 1936; J. STEEMAN, 'Charles Van Rysselberghe aan de 
slag als adjunct-stadsarchitect […]'. 

https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5122
https://web.archive.org/web/20150714160534/http:/www.liberaalarchief.be/biografieen_charlesvanrysselberghe.html
https://web.archive.org/web/20150714160534/http:/www.liberaalarchief.be/biografieen_charlesvanrysselberghe.html
https://www.deplate.be/trefwoorden/van-rysselberghe-charles-1850-1920-architect
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Hoofdingang Hôtel des Thermes met links de woning van Henri Smis en rechts de 
Aartshertoginnestraat. In de verte de kerk van de Dominicanen. ↓ 
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Publiciteit voor Hôtel des Thermes in de  
lokale kranten. 
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In die jaren woonde Smis regelmatig de vergaderingen bij van de Section du Littoral van de Société 
d'hydrologie et de climatologie médicales de Belgique. Hij bleef aandringen op grotere ruchtbaarheid 
voor dit Oostends initiatief door de besturen van de andere kustgemeenten erbij te betrekken. In juni 
1912 werd Smis zelf opgenomen in het bestuur van de vereniging46. We mogen ervan uitgaan dat 
hij erop rekende dat het thermaal toerisme zijn hotel een extra impuls zou geven. Minister de Smet 
de Naeyer had hem bovendien de toezegging gegeven dat niet alleen het derde dok zou worden 
gedempt maar dat ook de hoofdingang47 van het station Oostende-Stad naar die kant zou worden 
verlegd, dus vlak tegenover het Grand Hôtel des Thermes. Uiteindelijk heeft de minister zijn 
voornemen nooit kunnen waarmaken … en gezien ook de plannen voor het thermaal complex 
werden opgeborgen, was dit een dubbele streep door Smis' rekening48. Het Grand Hôtel des 
Thermes is nooit het succesverhaal geworden dat Smis voor ogen had, maar één megalomane 
misrekening. In 1911 had hij de uitbating al overgelaten aan R. Elleboudt, voorheen eigenaar van 
Cecil Hotel.  
 
De Eerste Wereldoorlog die vijf jaar na de opening van het hotel in alle geweld losbarstte, zou nog 
meer onheil brengen. Het toerisme viel weg en het gebouw werd als lazaret ingericht, eerst voor het 
Belgisch leger, daarna voor de bezetter49. Na de wapenstilstand werd het, in overleg met Smis, door 
het stadsbestuur gebruikt om er dakloze gezinnen onder te brengen. Helaas waren tijdens de oorlog 
de radiatoren en de verwarmingsinstallatie door de Duitsers ontmanteld. Omdat de hotelkamers 
geen individuele schoorstenen hadden, staken de nieuwe bewoners kachelbuizen door de ramen. 
Vandaar de benaming "kanonhotel".  
 
Na de veroordeling voor economische collaboratie van Henri Smis met zijn faillissement als gevolg, 
eisten de curatoren dat het hotel zou worden ontruimd en verkocht. Ze kregen gelijk van de 
rechtbank. Ook de Staat die nog achterstallige belastingen van Smis tegoed had, wilde zo spoedig 
mogelijk overgaan tot verkoop. Maar nood maakte wet en het gebouw bleef bewoond tot het eind 
van de jaren twintig. De stad had er ondertussen ook een dispensarium en andere diensten 
ondergebracht. Tijdens het interbellum stelde Smis een procedure in tegen de stad voor de schade 
door de "vluchtelingen"50 aan zijn hotel aangebracht. In 1934 was dit bedrag met interesten 
opgelopen tot zo'n 700 000 BEF. De zaak escaleerde, procedures tussen de stad en Smis volgden 
elkaar op. Hierop ingaan zou ons in deze bijdrage te ver leiden. Na het overlijden van Smis in 
november 1941, dagvaardde de stad zelfs de erfgenamen …  van zijn erfgenamen. En in 1949 ging 
de stad nog maar eens tegen hen in beroep voor een niet terugbetaald voorschot dat ze Smis tijdens 
de oorlog 1914-18 had toegestaan51.  
 
In een krantenbericht uit 1936 wordt gemeld dat Smis, op dat moment blijkbaar nog altijd eigenaar, 
het Grand Hotel des Thermen zou renoveren en opdelen in achttien flats. Daar kwam niets van in 
huis zodat het gebouw verloederde en een gevaar werd voor de voorbijgangers. "Kon nu slechts het 
Kanonhotel verdwijnen, dan ware de Serruyslaan voorzeker de prachtigste laan van de stad", 
schreef De Duinengalm een goed jaar later. Het bleef leegstaan tot begin jaren vijftig toen het werd 
gesloopt en plaats maakte voor het flatgebouw Palmer House. Op de gelijkvloerse verdieping kwam 
een BP-benzinestation dat in 1997 werd gesloten. Nu is daar de Brasserie Faro52.  
 
 

 
46 Le Carillon 25 juli en 28 november 1911; 5 maart 1912; L'Echo d'Ostende 27 juni 1912. 
47 De hoofdingang van het station bleef aan de kant van het Hazegras, vlakbij de Kapellebrug. Aan de overkant van de brug stonden de 
concurrerende Hotel de la Couronne, Hotel du Bassin en Hotel Cosmopolite.  
48 Dat deze projecten nooit van de grond kwamen, is waarschijnlijk te verklaren door het overlijden van de twee grote beschermheren van 
de stad: koning Leopold II in 1909 en minister van Openbare Werken de Smet de Naeyer in 1913 
49 Zie J. ASPESLAGH, 'Lazaretten voor Oostendenaars tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: De Plate, jg. 47 (2018), pp. 274-86. 
50 Vele bewoners kwamen uit de "verwoeste gewesten" (verwoeste dorpen uit de IJzerstreek).  
51 Tijdens de oorlog 1914-18 had het stadsbestuur aan Smis een voorschot van 78 807 BEF uitbetaald voor werken die hij had uitgevoerd 
voor rekening van de Belgische regering die naar Le Havre was gevlucht. Na de wapenstilstand vroeg het stadsbestuur terugbetaling aan 
Smis. Smis bekwam dat hij mocht vereffenen met geld afkomstig van nog te ontvangen oorlogsschade. Maar door zijn veroordeling in 
december 1920 speelde Smis het recht daarop kwijt zodat de stad in de kou bleef staan. In 1949, dertig jaar later, herstartte het 
stadsbestuur voor de zoveelste keer de procedure. Waarschijnlijk voor het laatst want verdere vermeldingen hebben we niet gevonden in 
het Gemeenteblad.   
52 Bulletin Communal 1921, pp. 13-14, 22, 375 en 381; Bulletin Communal 1935, pp. 226 en 486; De Duinengalm 3 juni 1921; 10 december 
1937; De Zeewacht 29 januari en 4 juni 1921; 16 november en 14 december 1935; Le Carillon 12 december 1938; L'Echo d'Ostende 23 
april 1921; Le Phare d'Ostende et de la côte 22 december 1936; O. VILAIN, Langs de Oostendse kateien (Oostende, 1974), p. 87;  
https://www.brasseriefaro.be/historiek 

https://www.brasseriefaro.be/historiek
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NIEUWE RIOLERING IN OOSTENDE (1907-1911)  
 
Bezorgdheid voor leefmilieu en zee, zoals we vandaag gewoon zijn, speelde in het begin van de 
20ste eeuw helemaal niet mee. Burgemeester en schepenen hadden vooral het welbevinden van 
het groeiende aantal "vreemdelingen" - men sprak toen niet van toeristen! – voor ogen toen ze de 
hygiënische omstandigheden in de stad en op het strand wilden verbeteren. De modernisering van 
het rioleringsstelsel was hiertoe meer dan noodzakelijk want het ongezuiverde afvalwater belandde 
rechtstreeks in zee, hetgeen geen promotie was voor het baden.  
 

Al vanaf 1900 schreef het stadsbestuur aanbestedingen uit voor de vernieuwing van het 
rioleringsstelsel in het oudste stadsgedeelte. Die werden telkens om één of andere reden verworpen. 
De doorbraak kwam er eindelijk in 1907. De openbare aanbesteding van zaterdag 13 juli omvatte 
de aanleg van een dubbel rioleringsstelsel en het uitbreken van de oude kanalisaties53. Het nieuw 
stelsel zou het regenwater rechtstreeks naar zee voeren terwijl het huishoudelijk afvalwater eerst 
zou worden gezuiverd. In totaal zou het gaan om 14km riolering in aardewerk en 12,5km in 
metselwerk. In een volgend stadium zou de constructie van een waterzuiveringsstation en van vier 
pompstations aanbesteed worden.  
 

De firma Decloedt kwam als eerste uit de aanbesteding met een prijsopgave van 3 118 216 BEF; 
tweede was Henri Smis-Valcke voor een totaal van 3 166 680 BEF en Coppieters volgde met 
3 357 261 BEF. De aannemers Sanders en Detaeye hadden hun offerte te laat ingediend en 
Monnoyer & fils had geen waarborg gegeven. Coppieters liet onmiddellijk de offerten van Sanders 
en Detaeye onontvankelijk verklaren. Wat men echter niet kon weten bij het openmaken van de 
omslagen, was dat Smis-Valcke een rekenfout ten belope van 172 298 BEF had gemaakt. De 
stadsingenieurs ontdekten de fout tijdens de controle en Smis verklaarde zich direct bereid om de 
fout recht te zetten, wat zijn offerte reduceerde tot 2 994 382 BEF, zodat hij nu als eerste uitkwam. 
 

Het Schepencollege reageerde verdeeld. Gezien het voor de nieuwe riolering om forfaitaire 
bedragen ging, vond schepen Ernest Van Glabbeke (1868-1947) dat de oorspronkelijke volgorde 
van de aanbesteding moest worden gerespecteerd. Collega Achille De Cock (1864-1932) ging niet 
akkoord, vooral omdat de herziening van Smis' offerte een meevaller was voor de stadskas. Toen 
over de offerte van Smis werd gestemd tijdens de gemeenteraad van 13 augustus 1907, stemden 
dertien gemeenteraadsleden voor, één tegen, nl. De Cock, en waren er vijf onthoudingen. Dus kwam 
Smis-Valcke onverwacht als winnaar uit de aanbesteding. De beslissing werd voorgelegd aan de 
Bestendige Deputatie die op 14 oktober akkoord ging op voorwaarde dat Decloedt geen verzet zou 
aantekenen, wat blijkbaar ook niet is gebeurd.  
 

Dat Smis-Valcke zo de aanbesteding kaapte, botste op heel wat kritiek in de lokale pers. L'Echo 
schreef dat Smis-Valcke blijkbaar op heel wat sympathisanten kon rekenen binnen de 
gemeenteraad. En La Tribune d'Ostende sprak van een "simulacre d'adjudication" (een schijn-
aanbesteding) en sprak de vrees uit dat Smis-Valcke zo op weg was het monopolie van toekomstige 
openbare werken in Oostende te veroveren. De krant liet bovendien uitschijnen dat hij de steun zou 
genieten van minister de Smet de Naeyer, "van wie Smis-Valcke de handige en volgzame 
vertegenwoordiger in Oostende was". Dat belette niet dat La tribune tevreden was dat de riolen nu 
eindelijk eens zouden worden aangepakt en dat Smis-Valcke zich er bovendien toe had verbonden 
om de werken in zeshonderd werkdagen te klaren. In 1909 kwam toch weer kritiek van L'Echo omdat 
de werken bleven aanslepen. Waarom wordt het oud rioleringsstelsel niet hergebruikt om het 
regenwater naar zee te voeren, vroeg de krant zich af. En wat is de zin van een gescheiden 
rioleringsstelsel als Brugge (langs het kanaal naar Oostende) en Bredene hun ongezuiverd 
afvalwater via onze haven in zee lozen54?  
 

Begin 1908 startte Smis-Valcke de rioleringswerken in de buurt van Petit Paris. De maand ervoor 
had hij nog een aanpassing van het tracé van Petit Paris naar het nog te bouwen zuiveringsstation 
aan de Conterdam gevraagd. Het lastenboek voorzag een doorsteek via de Koninginnelaan maar 
Smis verkoos de verbinding te realiseren langs de Kleistraat (Rue d'Argile, de latere Prinsenlaan) 

 
53 Het deel van de aanbesteding voor de nieuwe riolering was forfaitair, het deel voor het uitbreken van de oude riolering was 
"provisoire". Dat betekent dat de stad zich het recht voorbehield om het lastenboek van dit tweede deel later te wijzigen of aan te 
passen; zie Bulletin Communal 1911, p. 283, art. 3.  
54 Bulletin Communal 1907, pp. 338-58 en 437; Le Carillon 22 juni 1909; L'Echo d'Ostende 13 juli en 14-15 augustus 1907; 3 april 1909; 
La Tribune d'Ostende 18 augustus en 3 november 1907.  
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zonder dat dit een meerprijs zou betekenen voor de stad. Omdat de stad hem twee maanden liet 
wachten op een antwoord – het zou trouwens niet de enige keer zijn! – begon Smis dan toch aan 
de werken in de Koninginnelaan. Hij was nog maar pas gestart of het Bestuur van de Spoorwegen 
liet weten dat het tracé via de Koninginnelaan een eerder geplande wijziging aan de 
spoorweginstallatie van het station Oostende-Stad in de weg stond. Van enig voorafgaand overleg 
tussen stad en Staat was er blijkbaar geen sprake geweest! Het stadsbestuur en Smis konden 
uiteindelijk niet anders dan de riolering naar de Conterdam afleiden via de Kleistraat en de Frère-
Orbanstraat. Als compensatie voor het ongemak nam de Staat de ondertussen al uitgevoerde 
werken in de Koninginnelaan ten belope van 18 814 BEF voor haar rekening.   
 

Uit de vaststelling dat het stadsbestuur de vraag van Smis om het tracé naar de Conterdam te 
wijzigen wekenlang negeerde, kunnen we opmaken dat de relatie tussen Smis en een aantal leden 
van het bestuur al sinds de aanbesteding verzuurd was. De stadsingenieurs Putzeys en Verraert 
hadden nochtans positief geadviseerd voor de wijziging van het tracé maar een aantal leden van het 
bestuurscollege wilden eerst het financieel voordeel voor Smis becijferen. Met andere woorden, het 
was hem niet van harte gegund55.  
 

De Albertbrug over de Frère-Orbanstraat zou het gentlemen agreement tussen Smis en het 
stadsbestuur blijken te zijn. In een later stadium zou die brug de Koninginnelaan - via de Prins 
Albertlaan (later gekend als de "soldatenberg"), de Generaal Jungbluthlaan en de Elisabethlaan – 
verbinden met de Northlaan (Ostende Extension, Mariakerke) en zo een circulaire boulevard of 
ringweg rond de stad leggen56. Al in 1904 zou Smis die brug bouwen na een aanbesteding waarbij 
hij de laagste prijs bood, nl. 108 380 BEF57. Het is niet duidelijk wat er in de daaropvolgende jaren 
met die brug is gebeurd: is ze ingestort of werd ze afgebroken58? Het voorstel van Smis om alle 
rioolkanalen in gebakken aarde bij dezelfde Duitse leverancier te bestellen in plaats van bij 
verschillende firma's, zoals voorzien in het lastenboek, werd in eerste instantie door de stad 
geweigerd. In augustus 1908 kwam het uiteindelijk tot een convenant: het stadsbestuur gaf hiervoor 
zijn toestemming op voorwaarde dat Smis op eigen kosten de Albertbrug zou herbouwen, waarmee 
Smis instemde59.  
Het tracé via de Frère-Orbanstraat was ook een meevaller voor de omwonenden. De Dode Kreek 
werd overkapt zodat, via het doortrekken van de Frère-Orbanstraat tot aan de Gistelsesteenweg, de 
Meiboomwijk een rechtstreekse verbinding met Petit Paris kreeg.  
 

Tegen de aanvang van het seizoen 1908 kwamen de eerste klachten binnen. Bewoners van de 
François Musin- en andere straten rond Petit Paris petitioneerden omdat ze, naar eigen zeggen, 
"bergbewoners" waren geworden die door slijk en opgehoopte aarde moesten ploeteren om hun 
woning te bereiken. Smis had oor voor hun klachten, bracht de straten in orde en legde vanaf 20 
juni alle werven stil hoewel het lastenboek voorzag dat hij mocht doorwerken tot 1 juli. Naarmate 
Smis met de werkzaamheden meer en meer het stadscentrum naderde, begon het ook daar klachten 
te regenen. Zo was de Dwarsstraat maandenlang ontoegankelijk voor het verkeer, wat op heel wat 
verzet stuitte. De ontevredenheid piekte weer bij de start van het seizoen 1909. Vlak vóór Pasen 
lagen de straten tussen de Van Iseghemlaan en het Leopoldpark open. Vóór 1 juni pakte Smis de 
straten tussen de Van Iseghemlaan, de H. Serruyslaan en het Wapenplein aan en vóór 1 juli zaten 
de straten tussen de Jozef II-straat, de Keizerskaai (Vindictivelaan) en de Kaaistraat in zijn planning. 
Om de handelaars ter wille te zijn, besloot hij alle werken te stoppen op 15 juni. De dagen die hem 
restten vóór het begin van de nieuwe maand, gebruikte hij om het wegdek en de voetpaden te 
herstellen. In de Van Iseghemlaan was hij zelfs al met Pinksteren gestopt om de tram toe te laten 

 
55 Bulletin Communal 1908, pp. 72-73 en 144-58; Le Carillon 27 februari 1908; L'Echo d'Ostende 26 en 29 februari 1908. 
56 Project ontstaan uit plannen van koning Leopold II en kolonel North en nooit volledig uitgevoerd; zie LOMBAERDE (P.), Leopold II:  
Koning-bouwheer […], pp. 33-39.  
De Albertbrug was onstabiel en werd nooit opengesteld voor het verkeer. Ook de Albertlaan werd niet aangelegd en diende later als 
oefenterrein voor de kazerne, vandaar "soldatenberg"; zie D. DESCHACHT, Straatnamen […], pp. 17-18. Blijkbaar werd de helling niet 
enkel aangelegd met grond afkomstig van de havenwerken, zoals Deschacht schrijft, maar ook met zand uitgegraven voor de bouw van 
de gaanderijen en de aanleg van de achterliggende tuin; zie L'Echo d'Ostende 7 juli 1906; O. VILAIN, De Brug van de soldatenberg 
(s.l., 2005), digitaal raadpleegbaar op  https://www.deplate.be/sites/default/files/VILA-024.pdf  De Albertbrug werd afgebroken en de 
"soldatenberg" afgegraven in 1963. 
57 Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende, Exercice 1904, p. 181; Le Carillon 19 mei 1904; L'Echo 
d'Ostende 22 mei 1904.  
58 Volgens raadslid Edouard Moreaux was de brug "ingestort" (écroulé) terwijl burgemeester Alphonse Pieters sprak van "afgebroken" 
(démolition exécutée par Ponts & Chaussées sans que la ville soit avertie) ; zie Bulletin Communal 1908, pp. 72 en 148-49.  
59 Bulletin Communal 1908, pp. 266-67 en 533-34.  

https://www.deplate.be/sites/default/files/VILA-024.pdf
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zijn normaal circuit rond de stad af te leggen. Op 1 oktober 1909 werd de draad weer opgenomen 
en in het najaar kwam de Kapellestraat aan de beurt. Smis hield opnieuw rekening met de vraag 
van de handelaars en liet zijn personeel overuren kloppen. Begin december was er paniek onder de 
handelaars van het oostelijk deel van de Zeepromenade. Ze vreesden dat de wintertoeristen weg 
zouden blijven tijdens de Kerstvakantie. Hetzelfde scenario herhaalde zich in 1910. Smis moest met 
spoed het Wapenplein weer toegankelijk maken voor de Carnavalweek.  Raadslid Georges 
Verhaeghe (1876-1936) vroeg zich af of de werkzaamheden tegen de Paasvakantie wel zouden 
beëindigd zijn in de straten tussen de Kapellestraat en de Visserskaai.  Bij het begin van het 
zomerseizoen was het opnieuw klagen omdat het Zeestation moeilijk te bereiken was en de 
stadstram weer zijn toer rond de stad niet kon maken60.   
 

Niet alleen de handelaars lieten van zich horen. In de Koninginnelaan en aan het Prinses 
Clementinaplein had Smis nagelaten een expert aan te stellen voor de voorafgaandelijke 
beschrijving van de toestand van de huizen. Toen zich achteraf in die huizen verzakkingen 
voordeden, stelden de eigenaars niet Smis maar de stad in gebreke61. Het stadsbestuur stelde Smis 
ook verantwoordelijk voor beschadiging aan de nutsvoorzieningen. Tot eind 1908 nam Smis de 
herstellingen voor zijn rekening, daarna niet meer. Uiteindelijk gaf de gemeenteraad in besloten 
zitting toelating aan het schepencollege om juridische stappen tegen de aannemer te zetten62.  
 

In 1910 signaleerden de lokale kranten klachten van reukhinder. De bevolking begreep duidelijk niet 
hoe het systeem van de dubbele riolering in elkaar zat. Zo kwam in het visserskwartier visafval in de 
riolen van het regenwater terecht. Vermits dit circuit rechtstreeks uitmondde in de zee, veroorzaakte 
dit hinder voor de badgasten. Dat deed natuurlijk een belletje rinkelen in de Kamer van Koophandel. 
De stadsadministratie liet verstaan dat Smis tijdens de werken verantwoordelijk was voor het 
onderhoud van de riolering. Maar het Schepencollege liet Smis begaan: "On laisse Smis libre d'agir 
à sa guise", zei raadslid Médard Metsu in de gemeenteraad63.  
 

De voornaamste klacht betrof evenwel de lange duur van de werken. Maar hiervoor was het 
stadsbestuur in eerste instantie verantwoordelijk en niet de aannemer. In plaats van straat na straat 
aan te sluiten op de nieuwe riolering en zelf de kosten te dragen, liet de stad elke individuele 
huiseigenaar een aanvraag indienen … en de aansluiting zelf betalen. Met als gevolg dat de meeste 
eigenaars wachtten en verder op de oude riolering aangesloten bleven zodat Smis genoodzaakt was 
die oude buizen op veel plaatsen te laten zitten. Acht ploegen van Smis moesten zo'n drieduizend 
huizen aansluiten zodat er altijd wel ergens een straat op één of meerdere plaatsen opnieuw moest 
worden opgebroken. In 1909 werden in één jaar 1569 huizen aangesloten64.  
 

Vele huizen bleven dus nog maandenlang aangesloten op het oude rioleringsstelsel en het 
stadsbestuur vreesde dat vroeg of laat kelders onder water zouden komen. Smis moest op 19 maart 
1910 stoppen met het uitbreken van de oude riolen met als gevolg dat de aannemer verplicht werd 
een groot deel van zijn werknemers onverwacht op inactief te zetten. Omdat de bevolking steeds 
luider begon te morren en er op korte termijn geen mirakeloplossing was, begon het stadsbestuur 
zich af te vragen of het niet beter was om de oude riolering niet langer te verwijderen maar ze op te 
vullen met zand65. Of zelfs hier en daar te hergebruiken, zoals Schepen Van Glabbeke voorstelde, 
en zo 100 000 BEF te besparen op de kap van Smis66. Ingenieur Putzeys was radicaal tegen omdat 
hij vreesde voor verzakkingen die later met nog veel meer uitgaven gepaard zouden gaan67.  
 
 

 
60 Bulletin Communal 1908, pp. 401-02; 1909, pp. 319-25; 1910, pp. 315-22; Le Carillon 18 juni 1908, 8 april,17 september, 9 oktober, 6 
en 11 november 1909; 10 februari en 17 maart 1910; L'Echo d'Ostende 17 juni en 23 september 1908; 22 en 24 mei, 13 november en 4 
december 1909; La Tribune d'Ostende 31 oktober 1908. 
61 Bulletin Communal 1908, pp. 588-90.  
62 Bulletin Communal 1909, p. 423. 
63 Bulletin Communal 1910, p. 698; Le Carillon 17 maart, 16 juni, 1 en27 oktober, 5 november 1910; 14 november 1911; L'Echo d'Ostende 
19 juni en 18 september 1910; 5 november 1911.  
64 Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende, Exercice 1909, p. 63; Exercice 1910, pp. 187-88; Bulletin 
Communal 1910, pp. 315-22; Le Carillon 17 maart, 16 juni, 27 oktober en 5 november 1910; L'Echo d'Ostende 19 juni en 5 november 
1910.  
65 Het schepencollege schreef op 6 mei 1911 zonder enige schroom aan ingenieur Putzeys:  "Ces considérations sont inspirées par 
l'unique souci de chercher le moyen de faire réaliser à la ville une sérieuse économie"; zie Bulletin Communal 1911, p. 284. 
66 De aanbesteding voor het uitbreken van de oude riolering was immers "provisoire"; zie hiervoor voetnoot 53.  
67 Bulletin Communal 1911, pp. 94-96 en 285; Le Carillon 16 maart 1911; L'Echo d'Ostende 30 april 1911.  
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Op 14 maart 1911 was de maat vol voor Smis. Hij vroeg de voorlopige oplevering van de nieuwe 
riolering aan en een fikse vergoeding voor de schorsing van zijn aanneming gedurende een jaar. 
Zoals gewoonlijk draalde de stad met haar antwoord omdat ze eerst het advies van ingenieur 
Putzeys wilde kennen. Die wees erop dat de stad wel eens de dupe kon worden als Smis het tot een 
rechtzaak zou laten komen. Op 30 mei 1911 besliste het Schepencollege eindelijk om de oude 
riolering niet verder uit te breken en over te gaan tot de voorlopige oplevering van de nieuwe 
installatie op voorwaarde evenwel dat Smis alle aansluitingen op het nieuwe stelsel zou realiseren 
en de straten volledig in orde brengen. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring maar voegde er wel 
aan toe "que le Collège est responsable seul"68.  
 
Met de verrekening van de min- en meerwerken kwam de voorlopige oplevering uit op een totaal 
van 3 626 532 BEF, door Smis onder voorbehoud aanvaard. In juli 1914 dagvaardde hij het 
stadsbestuur voor de Burgerlijke Rechtbank van Brugge en eiste 358 417 BEF voor meerwerken en 
601 000 BEF als schadevergoeding voor de annulatie van de uitbreking van de oude riolering. Bij 
het begin van de oorlog viel de procedure stil, waarna Smis-Valcke in faillissement ging. Nadat de 
curatoren de procedure gereactiveerd hadden, moesten ze zich bij de uitspraak in juli 1922 
tevredenstellen met 101 297 BEF voor de meerwerken en 11 785 BEF-schadevergoeding69.  
 

BOUW VAN HET ZUIVERINGSSTATION AAN DE CONTERDAM (1908-1909) 
 

(De Plate) Waterzuiveringsstation ("Strontfabriek") op de Conterdam (1908-09). 
 
Bij de aanbesteding in 1908 voor een zuiveringsstation aan de Conterdam (dat later in de volksmond 
de naam van "strontfabriek" kreeg70) kwam de firma Naeyaert uit Oostkamp als eerste uit (292 000 
BEF), Sanders uit Oostende werd tweede (320 101 BEF) en Smis-Valcke pas derde (390 211 BEF).  

 
68 Bulletin Communal 1911, pp. 276-87; L'Echo d'Ostende 1 juni 1911.  
69 L'Echo d'Ostende 5 juli 1922.  
70 Opgericht op een terrein afgestaan door de Staat (de vroegere creosoteerwerf) gelegen op de linkeroever van het afleidingskanaal naar 
Brugge, ongeveer op de plaats waar in de jaren 1970 de nieuwe H. Hartkliniek (ondertussen Damiaan) werd opgetrokken; zie R. 
VANCRAEYNEST, in De Plate, jg. 28 (1999), p. 36 en jg. 35 (2006), p. 22; ‘L’usine d’épuration des eaux d’égout d’Ostende’, in: Tijdschrift 
der Openbare Werken van België, jp. 1910,. 125-133. 
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Voor de uitbating van de installatie had het stadsbestuur ondertussen op 6 mei 1908 een convenant 
gesloten met de Brusselse firma L'Epuration. Dat bedrijf eiste hiertoe een constructie in gewapend 
beton met gegarandeerde stabiliteit door toepassing van de methode Hennebique, procédé waarvan 
Smis-Valcke concessionaris was in Oostende. Hij had dit procedé ook effectief voorgesteld in zijn 
opgave. L'Epuration bood de stad een reductie van 20 000 BEF op licentie voor het 
zuiveringsprocédé op voorwaarde dat Smis-Valcke de opdracht zou krijgen. Op 4 augustus 1908, in 
volle seizoen dus, ging het schepencollege in op de eis van L'Epuration en vertrouwde de bouw toe 
aan Smis-Valcke voor een bedrag van 336 945 BEF. Een bijkomend argument was dat de uitvoering 
door één en dezelfde aannemer van de rioleringswerken en van het zuiveringsstation, mogelijke 
conflicten tussen aannemers zou voorkomen. De gemeenteraad keurde deze beslissing tijdens een 
geheime zitting nog dezelfde dag goed met zestien stemmen voor, twee tegen en twee 
onthoudingen. We zochten vruchteloos naar een reactie in de lokale bladen … die blijkbaar in 
seizoenmodus verkeerden. De bouw van het zuiveringsstation duurde tot eind juni 1909 en werd 
grotendeels gesubsidieerd door de Staat. Vier pompstations aanbesteed en geleverd door de Britse 
firma Hugues & Lancaster stuwden het afvalwater uit de stad naar de Conterdam. Per vierentwintig 
uur kon het station 5000m3 afvalwater zuiveren71.  
 

Henri Smis-Valcke was er zo in geslaagd om twee aanbestedingen waar hij niet als eerste was 
uitgekomen, binnen te halen. Hij profiteerde bij de rioleringswerken van de steun van ingenieur 
Putzeys en bij het zuiveringsstation gaf de eis van de firma L'Epuration de doorslag. In 1907 was 
het stadsbestuur verdeeld en in 1908 maakte het gebruik van de zomerperiode om in besloten zitting 
toe te geven aan de druk van L'Epuration. De lokale pers zag het niet verkeerd wanneer ze al in 
1907 had opgemerkt dat Smis op stevige steun kon rekenen binnen het Oostendse stadsbestuur en 
dat hij aardig op weg was om lokaal een monopoliepositie te verwerven. We zagen verder dat het 
stadsbestuur de hele tijd zwak was, aarzelde en treuzelde, zich verschool achter ingenieur Putzeys, 
onvoldoende coördineerde en toezicht hield op de voortgang van de werken en onmiddellijk gewin 
voor de stadskas liet primeren. Dat tot groot ongenoegen van de bevolking de werken zo lang 
aansleepten, was dus voor een groot deel aan het stadsbestuur te wijten. We kunnen het Smis-
Valcke, als echte homme d'affaires, bovendien niet kwalijk nemen dat hij de belangen van zijn bedrijf 
op de eerste plaats stelde. Dat hij meer dan één keer voortijdig de werven stillegde, was uit goodwill 
en begrip voor de lokale handel en horeca, eerder dan een geste ten voordele van de plaatselijke 
Bestuursploeg. Naast kritiek in de pers, toch ook lof voor zijn aanpak: "Il est permis d'affirmer que 
lorsque le gigantesque travail actuellement en cours d'exécution sera complètement terminé […] 
Ostende pourra se glorifier de posséder le réseau d'égouts le plus perfectionné, complété par un 
système d'épuration des eaux résiduaires le plus pratique qu'il soit possible d'imaginer72". 
 
STEDELIJKE BETALENDE JONGENSSCHOOL IN DE OOSTSTRAAT (ALBERTSCHOOL) (1910) 
 

Het gebouw – de latere Albertschool - werd opgetrokken op de gronden van het voormalige klooster 
van de Zwarte Nonnen. Nadien vestigde zich daar het Koninklijk Atheneum dat rond de 
eeuwwisseling was verhuisd naar zijn nieuwe locatie aan de Léon Spilliaertstraat. Het oude 
atheneum werd gedeeltelijk gesloopt. In 1910 deed Henri Smis-Valcke mee aan de openbare 
aanbesteding voor de bouw van een Ecole payante de garçons in de Ooststraat. Het College van 
Burgemeester en Schepenen kende hem de opdracht toe voor het bedrag van 208 723 BEF. Het 
plan van het nieuw schoolgebouw werd getekend door stadsarchitect Achille Raoux (1866-1949)73. 
De voorbouw aan de Ooststraat is opgetrokken in eclectische stijl met art-nouveau-
inslag74. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw gebruikt als Ortskommandantur. Tot 
2018 bleef de Albertschool een basisschool. Toen nam het Centrum voor Basiseducatie 'Open 
School' er zijn intrek. 

 
71 Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende, Exercice 1910, pp. 242-47; Bulletin Communal 1908, pp. 
94, 489-93 en 532-33; Le Carillon 22 juni 1909; L'Echo d'Ostende 17 februari 1909.  
72 La Tribune d'Ostende 30 mei 1909.  
73 N. HOSTYN, 'Bouwmeesters van Oostende - Belle Epoque. IX. Stadsarchitect Achille Raoux', in De Plate, jg. 6 (1977), pp. 143-44;  
 https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5115   
74 Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende, Exercice 1910, p. 197; Bulletin Communal 1910, p. 653; Le 
Carillon 29 juli 1910; G. VERNIEUWE, 'Stedelijke Basisschool Albert', in: Open Monumentendag Oostende 13.9.1992 (Stadsbestuur 
Oostende, 1992), p. 17-21; H. VANDEN WEGHE, 'De Albertschool (of betalende knechtenschool)', in: Open Monumentendag Oostende 
14 september 2003 (Cultuurdienst Oostende, 2003), pp. 38-40;  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/56451 ; 
https://www.deplate.be/trefwoorden/stedelijke-basisschool-albert  

https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5115
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/56451
https://www.deplate.be/trefwoorden/stedelijke-basisschool-albert
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                                       (De Plate) Albertschool in de Ooststraat.(1910). 
 

BAGGERWERKEN AAN DE KUST (1912-1917) 
 
De Dienst Kust van Bruggen en Wegen schreef in 1912 een openbare aanbesteding uit voor 
baggerwerken in de havens van Oostende, Nieuwpoort en Blankenberge en op de Stroombank. 
"L'entreprise des dragages est extrêmement importante et l'entrepreneur doit avoir, outre un 
personnel nombreux et payé très cher, un matériel évalué de deux millions de francs", schreef 
L'Écho d'Ostende. 
 

De Brugse firma Decloedt die op dat moment de concessie had, moest de duimen leggen voor Henri 
Smis-Valcke die op 20 juni als eerste uit de aanbesteding kwam en, met ingang van 1 juli 1912, een 
contract voor vijf jaar kreeg. In hetzelfde jaar kwam Smis ook als eerste uit in de aanbesteding die 
de Dienst Kust had uitgeschreven voor onderhoudswerken aan het kanaal Brugge-Oostende75. 
 
Op 19 oktober 1914, vier dagen na de bezetting van Oostende, hernam Smis de baggerwerken in 
de haven, nu onder leiding van de Duitse Marinehafenbau die als opdracht had de haven in te richten 
als basis voor U-Boten. Omdat de bezetter Smis verplichtte het slijk te lozen in het havengebied zelf, 
had Smis aangepast materieel nodig, nl. platte schuiten ("slijkboten") en "zuig- en terugpersboten". 
Smis wist dat zijn concurrent Decloedt in Zeebrugge over dit materieel beschikte en haalde, 
oogluikend toegestaan door de bezetter, vier "slijkbakken" en de zuigboot "Raymond" bij Decloedt 
weg. Smis gebruikte het materieel van zijn concurrent tot juni 1917 en betaalde hiervoor geen cent. 

 
75 Le Carillon 22 juni en 19 juli 1912, 19 en 30 januari 1913; L'Echo d'Ostende 23 juni 1912. 
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Na de oorlog stuurden de erfgenamen Decloedt een factuur van 47 160 BEF naar de curatoren 
Smis-Valcke voor het gebruik van vijf "bakken"; voor de "Raymond" werd 23 500 BEF gefactureerd. 
Het waren o.a. deze baggerwerken voor de bezetter die zouden leiden tot Smis' veroordeling voor 
economische collaboratie76.  
 
DROOGDOK EN SLIPWAY (1913 EN EERSTE OORLOGSJAREN) 
 

Om de toekomst van visserij en scheepvaart veilig te stellen, had Oostende nood aan een droogdok 
met slipway. Hiertoe schreef de Dienst Bruggen en Wegen in 1904 een openbare aanbesteding uit 
waarop zeven ondernemers inschreven. De firma Coppieters uit Oostende deed een bod van meer 
dan zes miljoen BEF, Smis-Valcke eindigde als tweede met een bod van boven de zeven miljoen. 
Er kwam niets terecht van de aanbesteding omdat op dat moment de staatspakketboten voor hun 
aandrijving aan het overschakelen waren van raders naar turbines. Voor het geval dat het droogdok 
ook voor die boten toegankelijk zou moeten zijn, zou dit gevolgen hebben voor de afmetingen ervan. 
Minister de Smet de Naeyer beloofde een nieuwe aanbesteding van zodra er zicht zou zijn op de 
vereisten van de toekomstige generatie pakketboten. Aan die nieuwe aanbesteding zouden 
uitsluitend de zeven deelnemers uit 1904 mogen deelnemen.  
  

Misschien wilde Smis daar niet op wachten en begon hij al in 1905 op eigen houtje met de 
voorbereidingen voor een droogdok op de Vuurtorenwijk? In Le Carillon lezen we dat daar op 23 
maart een staking uitbrak onder de arbeiders die het terrein aan het effenen waren voor de bouw 
van een droogdok77.  
 

We lezen er verder niets meer over tot Henri Smis in 1911 weer met een nieuw initiatief kwam. Van 
de stad Oostende bekwam hij een concessie van 29 jaar voor een perceel grond van ca. 15 000 m2 
gelegen aan de zuidkant van het Zwaaidok (Bassin d'évolution) en dat moest dienen voor de 
inrichting van een droogdok met slipway. Dit laatste was een uitdrukkelijke eis van het stadsbestuur: 
 

 "Le terrain concédé devra être affecté à l'usage de chantiers de construction, de réparation 
et d'armement de navires et de bateaux de pêche. Les installations à créer devront 
comprendre des magasins, ateliers, cales, slipways et appontements nécessaires à 
l'exploitation du chantier".  

 

In januari 1914 vernam L'Echo uit eerste bron: 
 

"Nous pouvons annoncer que dès les premiers mois de l'année 1914 notre port aura un slipway, 
que M. l'entrepreneur H. Smis-Valcke fait construire au sud des nouveaux bassins, et qui pourra 
contenir 4 bateaux; à ce slipway sont annexés des ateliers de construction et de réparations".  
 
In februari 1915 paste Smis de afmetingen van zijn droogdok aan. Was dit onder dwang van de 
bezetter die het dok toegankelijk wilde maken voor de U-boten? Op zijn proces verklaarde Smis dat 
een aanpassing nodig was om er aan binnenschepen te kunnen werken en dat er trouwens begin 
1915 nog geen sprake was van een basis voor U-boten in Oostende. Hij liet de werken een half jaar 
lang "slabakken" en weigerde finaal een overdekking op het droogdok te plaatsen. Hij was ook 
afwezig op de inhuldiging. De bezetter had hem 800 000 BEF geboden voor de aanpassing maar hij 
had nooit een cent gezien, zo beweerde hij althans na de oorlog. Smis' verhaal klopt echter niet. 
Voortgaande op een Duitse bron, vermeldt Tomas Termote in zijn boek Oorlog onder water dat de 
bezetter eind 1914 een aanbesteding uitschreef voor de uitbreiding van het droogdok dat voortaan 
moest dienen om duikboten en torpedojagers te onderhouden. Henri Smis liep de schoenen van 
onder zijn voeten om die opdracht binnen te halen en betaalde zelfs een borgsom van 10 000 DM. 
Hij beloofde de klus in vijf weken te klaren voor de prijs van 45 000 BEF: 10 000 m3 grond uitgraven, 
390 houten palen heien en 1500 m2 beton gieten. Uiteindelijk duurden de werkzaamheden van 
februari tot juni 1915, waarschijnlijk omdat Smis te veel andere opdrachten in de Noordzeehavens 
had aanvaard. Hij speelde zijn borgsom kwijt en kreeg nog een extra verzuimboete van 5000 BEF. 
De dakconstructie werd door een Duitse firma geplaatst. En wat de slipway betreft, die was, althans 
volgens het oorlogsdagboek van Aimé Smissaert, zeker in april 1915 nog niet af.  

 
76 Voor het volledig verhaal van Smis' activiteiten tijdens de oorlog en zijn proces, zie J. ASPESLAGH, 'Handel met de vijand in Oostende? 
Het proces Smis-Valcke van december 1920, in: Biekorf, jg. 118 (2018) pp. 435-66.   
77 Zie verder p 224.  
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Na de veroordeling van Henri Smis-Valcke en zijn faillissement in 1921, droeg de stad in 1923 de 
concessie van de grond tot 1 augustus 1951 over aan de firma Beliard & Crighton. Het opnieuw 
operationeel maken van Smis' installatie werd geschat op zo'n 600 à 700 000 BEF. In de verslagen 
van de gemeenteraad lezen we dat Smis' aanpassing van het droogdok aan de noden van Duitse 
marine toch niet zo spectaculair was geweest en dat zijn slipway – in de mate dat die intact of 
gehavend uit de oorlog was gekomen (?) - zeker niet beantwoordde aan de naoorlogse behoeften 
van de Oostendse haven: 
 

"Dit dok is niet toegankelijk tot schepen van grooten diepgang, zei Hendrik Baels, alleen kleine 
schepen kunnen erin gelaten worden die 15 voet diepgang hebben. […] Moest de stad eraan denken 
het droogdok in kwestie uit te baten, dan zou ik voorstellen dat er een slipway op gebouwd worde, 
die de koopvaardijschepen […] kan ontvangen"78. 
 
     H. HARTKERK EN INRICHTING VAN DE AANGRENZENDE STRATEN (1913-14) 

     De Albertbrug in de Frère-Orbanstraat met zicht op de vroegere H. Hartkliniek. In de verte 
     de torens van de H. Hartkerk. 
 
 
Op de gemeenteraden van 17 december 1912 en 17 juni 1913 aanvaardde de stad een schenking 
van een zekere Désiré Kimpe bestaande uit een perceel grond waarop de H. Hartkerk zou worden 
gebouwd en de H. Hartlaan, de Bouwmeestersstraat, de Beeldhouwersstraat en de Schildersstraat 
zouden worden aangelegd. De H. Hartlaan zou Nieuwpoortse- en Torhoutsesteenweg met elkaar 
verbinden. 
 

 
78 Bulletin Communal 1911, pp. 8 en 198; Gemeenteblad 1922, p. 463; 1923, pp. 167-68, 257-61 en 394; De Zeewacht 24 maart en 26 
mei 1923; Le Carillon 29 juli 1904; 20 juni 1908; 23 november 1911; 8 februari 1913; L'Echo d'Ostende 31 juli 1904; 25 januari 1914; 21 
maart 1923; A. SMISSAERT, 'Vier jaar onder de klauwen der duitsche barbaren', in: De Plate, jg. 32 (2003), p. 20; T. TERMOTE, Oorlog 
onder water. Unterseeboots Flottille Flandern 1915-1918 (Leuven, 2014), p. 195; J. ASPESLAGH, 'Handel met de vijand in Oostende? 
[…]', pp. 448-49.  
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Pas afgewerkte H. Hartkerk (ca. 1928). H. Hartlaan, Bouwmeesters- en Beeldhouwersstraat zijn nog niet 
aangelegd. Links zicht op Torhoutsesteenweg. Rechts in de achtergrond de school van de Zusters van de H. 
Jozef (Sint-Lutgardis). 
 
H. Smis – eerder in een consortium met J. Bonte – kreeg 15 maanden de tijd om de H. Hartkerk te 
bouwen voor het forfaitair bedrag van 350 000 BEF. Daarnaast zou hij op eigen kosten de 
nutsvoorzieningen in de aanpalende straten aanbrengen. Ter compensatie zou de stad de 
aangrenzende percelen bouwgrond van Smis vrijstellen van bouwtaksen en andere heffingen. De 
bouw- en andere taksen op percelen bouwgrond die geen eigendom van Smis waren, zouden door 
de stad worden geïnd en doorgestort aan Smis. In de Schildersstraat tenslotte zou de aannemer de 
Sint-Catharinakreek overwelven.  
 

De bouw van de kerk – naar een ontwerp van de architecten Auguste Verraert (1861-1942)79 en 
Gustaaf Vandamme (1870-1938)80 – startte eind 1913. Op zaterdag 14 februari 1914 metselde 
deken Achiel Camerlynck (1869-1951)81 de gedenksteen in. In augustus 1914, bij het uitbreken van 
de Eerste Werdloorlog, stond de kerk nog in de steigers. De werken lagen vier jaar stil alhoewel 
Smis, naar hij later verklaarde op zijn proces, had aangeboden de werf opnieuw op te starten om 
zijn personeel werk te geven en het zo te vrijwaren van verplichte arbeid in Duitsland. 
 

De werf die uiteraard veel schade had opgelopen tijdens de oorlogsjaren, werd pas na 1920 hervat. 
Om kosten te sparen, kreeg de kerk een eenvoudiger afwerking door de Oostendse aannemers Van 
Lerberghe en Deweert die de werf overnamen na Smis' veroordeling en faillissement. Ook de 
inrichting van de aanpalende straten had Smis niet meer kunnen afwerken. De afgewerkte H. 
Hartkerk werd in 1928 ingewijd82.  

 

xxx 
 

79 https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5113 
80 https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5152 
81 https://archief.oostende.be/product.aspx?id=8122 
82 Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende, Exercice 1912, pp. 77-78; Bulletin Communal 1912, pp. 
108-10; 600; 687-91 en 1302-04; 1913, pp. 550 en 627-32; 1923, p. 286; De Duinengalm 8 januari 1920; De Zeewacht 8 januari 1923; Le 
Carillon 14 december 1912; 24 mei, 17, 19 en 21 juni, 17 juli en 9 oktober 1913; 1 augustus 1920; 21 december 1929; L'Echo d'Ostende 
21 december 1912; 4 januari 1923; 25 december 1929; Le Littoral 14 februari 1914;  G. BILLIET, 'Omtrent de oprichting van de H. 
Hartparochie en de H. Hartkerk', in: Ostendiana V (Oostende, 1986), p. 204 e.v. 

https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5113
https://archief.oostende.be/product.aspx?id=5152
https://archief.oostende.be/product.aspx?id=8122
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We hebben weinig informatie gevonden over de verhouding tussen Henri Smis en zijn talrijke 
werknemers. Op 19 maart 1905 brak brand uit in zijn opslagplaats / baksteenoven aan de 
Leffingestraat. Le Carillon sprak van een wraakactie. Twee dagen later brak een spontane staking 
voor loonsverhoging uit op zijn werf op de Vuurtorenwijk. Smis brak de staking door de ploeg 
arbeiders daar te vervangen door werknemers uit zijn baksteenoven. Op 23 maart kwam het tot een 
handgemeen tussen beide ploegen waarbij de gendarmerie moest ingrijpen en er ook aan de kant 
van de gendarmes gewonden vielen. Voor die geweldpleging werden op 26 mei in Brugge dertien 
van zijn ex-arbeiders veroordeeld tot een fikse geldboete; tien onder hen kregen bovendien een paar 
maanden gevangenisstraf83. Tijdens de bouw van de Albertschool (1910) beweerde raadslid Jean 
Mollet op de gemeenteraad dat Smis' werklui aan lagere barema's werkten dan deze voorzien in het 
lastenboek van de stad Oostende. Smis bewees echter het tegendeel aan de hand van zijn 
boekhouding84.  
 

Henri Smis beoefende ook liefdadigheid, maar dan in puur liberale zin van het woord: collectes, 
kaartenverkoop, theatervoorstelling ten voordele van bv. de Crèche Louise-Marie85. Tijdens zijn 
proces zullen heel wat Oostendenaars komen getuigen over de financiële en materiële steun die ze 
van hem ontvingen tijdens de oorlog. Maar was dat geen rookgordijn om zijn andere, onvaderlandse 
activiteiten te vergoelijken?  
 

Zo komen we aan de Eerste Wereldoorlog waarin Smis zich schuldig had gemaakt aan economische 
collaboratie86 waarvoor hij op 19 oktober 1918, twee dagen na de bevrijding van de stad, werd 
opgepakt door de Sûreté Militaire. Kort daarop werd hij vrijgelaten maar in februari 1919 opnieuw 
opgesloten. Bij de aanvang van zijn proces voor het Assisenhof in Brugge op 9 december 1920, had 
Smis dus meer dan twintig maanden voorhechtenis achter de rug. Dit megaproces waar zo'n 
tweehonderd getuigen à charge en à décharge de revue passeerden in een grotendeels met 
Oostendenaars bevolkte bomvolle rechtszaal, duurde tot 21 december 1920 en werd uiteindelijk het 
enige proces voor economische collaboratie in Oostende. De tijdens de oorlog moe getergde en 
uitgehongerde bevolking verwachtte dat het gerecht een voorbeeld zou stellen. En Henri, laat dit 
duidelijk zijn, had niet alleen maar vrienden in Oostende. Zijn succes in het zakenleven en de riante 
levensstijl die hij ook tijdens de oorlog had kunnen aanhouden, hadden bij velen afgunst gewekt. De 
hyper patriottische en revanchistische sfeer waarin tijdens de eerste naoorlogse jaren processen 
werden gevoerd, speelde hem uiteraard ook parten. Smis werd veroordeeld tot vijf jaar opsluiting en 
moest een fortuin aan achterstallige bedrijfsbelastingen betalen. Hij verloor zijn politieke rechten 
alsook het recht op vergoeding voor opgelopen oorlogsschade aan zijn eigendommen. Hij werd al 
in mei 1921 onverwacht vrijgelaten wegens gezondheidsredenen. De Rechtbank van Koophandel 
van Oostende had ondertussen zijn bedrijf failliet verklaard op 4 januari 1921. Eerherstel werd hem 
geweigerd in mei 1934 en pas toegestaan in oktober 193787. Hij overleed in zijn buitenverblijf in 
Klemskerke op 24 november 1941.  
 
 

 
 
 

 

 

 
83 Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville d'Ostende, Exercice 1905, p. 267; Le Carillon 21 en 25 maart 1905; 
L'Echo d'Ostende  30 mei 1905.  
84 Bulletin Communal 1911, pp. 194-95; Le Carillon 27 april 1911.  
85 Le Carillon 9 augustus 1901; 13 december 1906; 12 juli 1910; 2 april 1912.  
86 Voor zijn houding tijdens de oorlog en zijn proces, zie J. ASPESLAGH, 'Handel met de vijand in Oostende? […]', pp. 435-66. 
87 Rijksarchief Brugge, R 82 HAWEST, 71. 






