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Voorwoord

Als kind heb ik veel tijd doorgebracht in de duinen en op het strand van 
Westende. Nooit had ik toen kunnen denken dat daar, minder dan een eeuw geleden, 
zo’n bewogen stedenbouwkundige ontwikkeling plaats gevonden had. Nu, zoveel jaar 
later, biedt mijn opleiding als architect en stadsplanner de mogelijkheid deze toch wel 
persoonlijke plek te kunnen analyseren en onderzoeken. Daarom wil ik ook in de eerste 
plaats mijn ouders bedanken die mij de mogelijkheid gegeven hebben om te kunnen 
studeren. Zonder hen had ik deze opleiding nooit kunnen aanvatten, laat staan 
afwerken. Mama en papa, bedankt om mij deze kans te geven! 

Ook mijn begeleider, Wouter Van Acker, en Marc Constandt wil ik uitgebreid bedanken 
voor hun hulp, zonder hen had ik nooit de vereiste kennis en inzicht gehad om deze 
scriptie tot een goed eind te brengen. Gelijk wanneer kon ik bij hen met vragen of 
problemen terecht. Een welgemeende dankbetuiging is hier dan ook op zijn plaats.

Opa en Bea, die zelf in Westende wonen, wil ik bedanken voor de vele steun en 
bijdrage die zij geleverd hebben in het verzamelen van het nodige studiemateriaal. Zij 
hebben mij ook in contact gebracht met Marcel Messiaen, die mij met plezier zeldzame 
en interessante literatuur uitleende. Amy Ogata, die mij zonder problemen een kopie van 
een werk dat ik niet terugvond in België, vanuit New York, opstuurde, verdient in dit 
verband ook een vermelding. Natuurlijk wil ik ook de mensen van het archief in 
Middelkerke en het Mundaneum in Bergen bedanken om mij meerdere malen met 
plezier te ontvangen en op weg te helpen tussen al deze waardevolle documenten. Ook 
Frank Rouseré, die mij de kans gegeven heeft om de uitgebreide familieverzameling 
postkaarten in te kijken en de gebruiken. Aan hem heb ik ook het lang panoramabeeld 
te danken die in deze scriptie is opgenomen en ook op de voorpagina prijkt. Voor de 
rest wil naast Oma, die de tijd wilde nemen om alles na te lezen en te verbeteren, ook 
alle familie en vrienden bedanken die mij gedurende deze lange periode steunden. 

En natuurlijk ook Céline, die alles van dicht heeft moeten meemaken,
de vele moeilijke momenten en perikelen kwamen vaak bij jou terecht.

Thanks dat je er altijd voor me was, 
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Inleiding

 De ontwikkeling van de Belgische kust is een relatief recent fenomeen. 
Bestaande steden nabij de kustlijn werden uitgebreid en omgevormd tot de eerste 
toeristische centra. Met de groeiende interesse in het kustgebied ontstond bij de 
overheid en een aantal kapitaalkrachtige figuren de drang om ook de ongerepte 
duingebieden om te vormen tot nieuwe badplaatsen. Westende-Bad is één van die 
badplaatsen die door middel van privé-kapitaal ontstaan is te midden van het desolate 
duinlandschap aan het einde van de negentiende eeuw. Dankzij een aantal belangrijke 
figuren ontpopte de badplaats zich in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog tot 
bloeiend toeristische kustbestemming. Zowel Edouard Otlet, de oprichter en peetvader 
van de badplaats, en diens architect Alban Chambon als Paul Otlet, zijn oudste zoon en 
opvolger, bijgestaan door Octave Van Rysselberghe hebben elk hun eigen inbreng 
gehad in de vorming van de nieuwe badplaats. Ook nadat de familie Otlet zich volledig 
uit de badplaats terugtrok werd Westende-Bad verder uitgebouwd. Als gevolg van het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog blijft er vandaag de dag van de bloeiende 
badplaats bijna niets meer over. Een grondige stedenbouwkundige schets van hoe de 
badplaats zich vanaf de bouw van de eerste gebouwen tot de verwoesting door het 
oorlogsgeweld ontwikkeld heeft vormt dan ook het onderwerp voor deze scriptie. 
 Er zijn reeds verscheidene publicaties uitgebracht die deze personen beschrijven 
of die de badplaats tot hun onderwerp nemen. In de eerste plaats moet de scriptie van 
Jean Delmée zeker vermeld worden. In zijn “La S.A. La Westendaise 1898-1906, 
naissance de la plage de Westende, le rêve urbanistique de la famille Otlet” uit 1985 
wordt in de eerste plaats een grondige beschrijving gegeven van de rol die de familie 
Otlet speelde in de ontwikkeling tot 1906. Delmée analyseert het financiële-
economische luik van de hiervoor opgerichte vennootschap en gebruikte de evolutie in 
het aantal bezoekers en bewoners als criteria om de ontwikkeling van Westende te 
evalueren. Ook de stedenbouwkundige dimensie en de planning van Westende wordt 
vanuit eenzelfde financiële logica bekeken. De eigenlijke architecturale realisaties en 
principes, het stedenbouwkundige resultaat en de overeenstemming van dit resultaat 
met de achterliggende ideeën en concepten van zowel architecten als initiatiefnemers 
komen hier weinig of niet aan bod.
 Het economische aspect van alle zakelijke ondernemingen van de familie Otlet 
werd ook bestudeerd in “Otlet en zonen, projectontwikkelaars en bouwheren van een 
internationaal imperium in het openbaar vervoer (1864-1914)”, de uit 1989 daterende 
doctoraatstudie van Luc De Ryck. In deze studie wordt vooral gefocust op de projecten 
van l’Entreprise Otlet en de afgeleide vennootschappen in de sector van het openbaar 
vervoer. Het project betreffende de badplaats Westende, waar het ons dan vooral om te 
doen is, werd hierin enkel kort vermeld als één van de vastgoedprojecten van de familie 
Otlet waardoor hierop niet dieper wordt ingegaan. Het werk geeft echter wel een 
duidelijke schets van de ambitie en kunde van Edouard Otlet als zakenman en biedt op 
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deze manier een essentieel inzicht in het zakelijk imperium van deze interessante 
ondernemer.
In het veld van de intellectuele geschiedenis vormde Paul Otlet het onderwerp 
voor menig literatuurwerk. Paul Otlet, die zijn vader na de eeuwwisseling opvolgde als 
organisator van de badplaats, ontpopte zich tot pionier in de bibliografie en 
documentatie waardoor vele studies hier dan ook aan gewijd zijn. Zijn utopische visie 
omtrent La Cité Mondiale zorgde ervoor dat het zeker geen geheim was dat hij er een 
grote stedenbouwkundige interesse op nahield. Zijn passage aan de Belgische kust 
wordt in deze literatuur vaak vermeld als zijn eerste kennismaking met de praktijk van de 
stedenbouw. 
Aan het oeuvre van Alban Chambon, de architect die de eerste stedenbouwkundige 
lijnen van de badplaats uitzette, werd onlangs een boek gewijd. Op stedenbouwkundig 
vlak heeft Chambon behalve in Westende nooit iets gerealiseerd. Omdat hij vooreerst 
architect was die vooral furore maakte als ontwerper van roemrijke theaters en publieke 
gebouwen spreekt Jean-Paul Midant in ‘La fantastique architecture d’Alban Chambon’ 
nauwelijks over zijn passage te Westende-Bad. 
 Over het volledige oeuvre van Octave Van Rysselberghe is relatief weinig 
geweten. Dit zou vooral te wijten zijn aan het feit dat hij na een dispuut met koning 
Leopold II zijn volledige archief verbrandde. Voor zijn aandeel in de badplaats kunnen wij 
ons beroepen op een uitgebreid artikel in Aplus van 1975. Dit is samen met de uit 1984 
daterende scriptie van Ignace Van Goethem voor de Sint-Lukas Hogeschool in Brussel 
één van de pogingen om een overzicht van zijn complete oeuvre te geven. In zowel het 
artikel als de scriptie wordt zijn bijdrage in Westende besproken. Echter moet het 
gezegd dat zijn algemeen plan voor de badplaats niet vanuit stedenbouwkundig 
standpunt geanalyseerd werd aangezien beide werken zich vooral op het architecturale 
verwezenlijkingen toeleggen.
 Om een inzicht te krijgen in de chronologische opbouw van de badplaats waren 
zeer veel documenten terug te vinden in het archief van het Mundaneum  te Bergen en 
het Gemeentelijk Archief van Middelkerke. Alle door Paul Otlet bijgehouden documenten 
betreffende de badplaats zijn over een tiental dozen van Les Papiers Personnels Paul 
Otlet in het archief van het Mundaneum (MND) verspreid, gaande van de officiële 
boekhoudkundige schriftuur tot vage notities en visitekaartjes. In deze documenten 
vinden we ook omschrijvingen van al dan niet uitgevoerde projecten terug die Paul Otlet 
voor de badplaats in gedachten had. Deze verzameling maakt het mogelijk een beeld te 
scheppen van de nog niet vaak beschreven bijdrage van Paul Otlet in de ontwikkeling 
van de badplaats Westende. Het Gemeentelijk Archief van Middelkerke (GAM) bevat 
vier dozen met documenten die over de vooroorlogse periode van de badplaats gaan. 
Hierin geeft de chronologische lijst met eigenaars en gebouwen een noodzakelijk inzicht 
in de ontwikkeling van de badplaats. Deze lijsten werden echter niet consequent 
bijgehouden waardoor de exacte chronologie vooral vanaf 1905 moeilijk te achterhalen 
bleek. 
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	 Het zou niet verantwoord zijn om een scriptie te schrijven over Westende zonder 
de lectuur van Marc Constandt te vermelden. In zijn verschillende boeken over 
Westende-Bad heeft hij geprobeerd op een luchtige en duidelijke manier het belang van 
de badplaats aan te tonen. Als oud-archivaris en medewerker van de erfgoedcel van de 
gemeente Middelkerke heeft hij door middel van veel beeldmateriaal de inrichting van de 
badplaats duidelijk gemaakt. Eveneens heeft hij als geschiedkundige de historisch 
relevante personen en projecten aangestipt. In zijn werk wordt echter niet uitgebreid 
ingegaan op stedenbouwkundige en architecturale aspecten.
In deze masterproef is het de bedoeling een overzicht te geven van de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Westende en het belang ervan binnen de 
geschiedenis van de stedenbouw en architectuur aan te tonen. Hierbij ga ik verder op 
wat Amy Ogata trachtte aan te tonen in haar ‘Art Nouveau and the social vision of 
modern living, Belgian artists in a European context’ en haar doctoraatstudie ‘Cottages 
and crafts in fin-de-siècle Belgium: artisans, antimodernism and Art Nouveau, 
1880-1910’. In deze publicaties schuift ze de badplaats Westende naar voor als een Art 
Nouveau Seaside Resort. Hierbij linkt zij het tuinstadmodel via de regionalistische 
cottage-architectuur aan de gedachten van de art-nouveau stijl. Uitgaande van deze 
hypothese stelt zich de vraag in welke mate de badplaats Westende gezien kan worden 
als een stedenbouwkundige vertolking van de Art Nouveau en op welke manier dit ook 
in de aangewende architectuur terug te vinden is. In de eerste plaats vormen de 
stedenbouwkundige plannen de basis om een antwoord op deze onderzoeksvragen te 
kunnen formuleren. Anderzijds roept dit vragen op omtrent de figuren die zich actief 
ingezet hebben voor de badplaats Westende. Hierbij onderzoeken we of er een link te 
vinden is tussen deze personen en de gedachten van de Art Nouveau, het 
tuinstadmodel en het regionalisme en op welke mate dit terug te vinden is in hun 
architecturale of stedenbouwkundige bijdrage aan Westende-Bad. 
De masterproef is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel bekijken we de bijdrage 
van Edouard Otlet en Alban Chambon. Het algemeen plan en de eerste gebouwen die 
door Alban Chambon ontworpen werden vormen de basis om een chronologisch 
inzicht te krijgen in de badplaats die Edouard Otlet wenste te vormen. In het tweede 
deel bespreken we de invloed die Paul Otlet en diens architect Octave Van 
Rysselberghe hadden op de verdere ontwikkeling van de badplaats. Of Paul Otlet en 
Van Rysselberghe dezelfde visies nastreefden als hun voorgangers kan een beter inzicht 
geven in de verdere ontwikkeling van de badplaats. In het laatste deel bespreken we de 
invloed die het terugtrekken van Paul Otlet had op de verdere uitbouw van de badplaats 
tot dat de Eerste Wereldoorlog hier een abrupt einde aan brengt.
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Deel I: Edouard Otlet en de droom van een elitaire 
vakantieoord aan de Belgische kust

1. Edouard Otlet en een moeizame start

Voordat de in 1842 geboren Brusselse zakenman en industrieel Edouard Otlet zich 
verdiepte in het avontuur te Westende had hij in de loop van zijn carrière een goede 
reputatie opgebouwd met zijn bijdrage tot de aanleg van verscheidene tram- en 
spoorlijnen. Edouard Otlet, die in de beurskringen ook wel eens le roi des tramways 
werd genoemd, voerde tal van infrastructuurwerken door in Nederland, Duitsland, Italië, 
Rusland en het Midden-Oosten.1 

 In 1864 had Edouard Otlet via zijn vader en schoonvader zijn intrede gemaakt in 
de zakenwereld als directeur van een Brusselse vastgoedonderneming. Al snel bleek de 
ambitie groter dan vastgoedprojecten alleen. Toen in 1868 de mogelijkheid zich 
aanbood om het aannemerscontract van de spoorweglijn Oostende-Armentières over 
te nemen, werd dan ook geen moment getwijfeld om de huidige activiteiten uit te 
breiden. Met de oprichting van de hieruit voortgekomen Société Anonyme Compagnie 
du Chemin de fer d’Ostende-Armentières maakte Otlet aldus zijn intrede in de sector 
van het openbaar vervoer.2 In 1874 bereikte deze nieuw aangelegde 
spoorwegverbinding, die Oostende in een eerste fase bereikbaar moest maken vanuit 
het noorden van Frankrijk en die het in een latere stadium vlot met Parijs moest 
verbinden, haar voltooiing.

1. Een foto uit mei 1907 van 
Edouard Otlet. Hij kan gezien 
worden als de stichter van de 
badplaats Westende.
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1 L. De Ryck, ‘De Monopolisering in het stedelijk openbaar vervoer te Brussel op het einde van de 
19de eeuw’, BTNG-RBHC, XXI, 1990, 1-2, p. 235-236.
2 M. Constandt, Westende in de Belle Epoque, Van exclusieve badplaats tot spookstad, De Klaproos, 
Brugge, 2007, p. 11.



 Hetzelfde jaar speelde hij ook een zekere rol in de verdere stedelijke ontwikkeling 
van de modelbadstad Oostende. Zo was er namelijk beslist dat de militaire vestingen 
hun verdedigende functie verloren hadden. De daar uit voortgekomen braakliggende 
terreinen nabij de zee werden verkocht aan de Luikse notaris Louis Delbouille die de 
detailverkoop van het gebied voor zijn rekening moest nemen.3 Dit gaf Edouard Otlet de 
gelegenheid om enkele percelen met zicht op zee aan te kopen waarop hij 
verscheidene villa’s liet bouwen die hij naargelang hij meer en meer overtuigd raakte van 
de toeristische mogelijkheden liet omvormen tot een zeedijkhotel (zie afb. 2).4

Na de eerste kennismaking met de sector van het openbaar vervoer in de vorm 
van de aanleg van de spoorlijn tussen Oostende en Armentières zocht Otlet door de 
hevige concurrentiestrijd in België en Frankrijk naar nieuwe markten en afzetgebieden. 
Zo ging hij zich toespitsen op de zogeheten secundaire lijnen met de inzetbaarheid van 
de stadstram in ondermeer grote steden in Rusland, Perzië, Italië, Tsjechië, Oekraïne, 
Nederland en Duitsland. Het feit dat hij hierbij meermaals zware verliezen leed en hij op 
de hoogte bleef van het bloeiende toerisme via zijn hotel in Oostende zou hem ertoe 
kunnen aangezet hebben om, naast zijn infrastructurele activiteiten in het buitenland, te 
gaan investeren in de Belgische toeristische sector die aan haar opmars bezig was.

2. Het Grand Hôtel des bains 
op de hoek van de zeedijk 
van Oostende. Het hotel zou 
kunnen gezien worden als 
Edouard Otlets eerste 
kennismaking met het 
Belgisch kusttoerisme.
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3 D. Farasyn en M. Constandt, ‘Oostende’, in: R. Gobyn ed., Te Kust en te Kuur, Badplaatsen en 
kuuroorden in België 16de-20ste eeuw, A.S.L.K., Brussel, 1987, p. 295.
4 M. Constandt, Westende in de Belle Epoque..., p. 11.



 In 1887 vertaalde Edouard Otlets liefde voor het kustlandschap zich dan ook in 
de aankoop van ongeveer 64 hectare duingrond dat voor een deel gelegen was op het 
grondgebied van de badgemeente Middelkerke en dat van de landbouwgemeente 
Westende. Het gebied behoorde vooreerst toe aan de Société Anonyme des Bains et 
des Dunes de Middelkerke et de Westende die er geen directe bestemming voor in 
gedachten had.

Ten gevolge van de in opspraak geraakte interne doorverkoop aan de administratief 
directeur van laatstgenoemde vennootschap werd deze ertoe verplicht de grond van de 
hand te doen. Uiteindelijk verkocht deze Waalse industrieel Jules Chotteau-Duchâteau 
op 25 juni 1887 het gebied voor 35.000 frank aan Edouard Otlet.5 Van de vorming van 
een nieuwe badplaats was bij de aankoop van het terrein nog geen sprake. Het deed 
vooreerst dienst als privé jachtgebied voor de Brusselse familie Otlet. We kunnen wel 
aannemen dat Edouard Otlet zich bewust was van de potenties en de waarde van het 
ongerepte duinlandschap en dat hij het als een belangrijke lange termijn investering 
zag.6 Ook in zijn industriële activiteiten kon hij zelden of nooit op speculatieve 
investeringen worden betrapt. Eénmaal hij overtuigd was van een project dan was het 
ook van bij het begin de bedoeling het project tot een goed einde te brengen. Met de 
woorden: ‘Moi je ne fait absolument pas d’affaires de spéculation’, verweerde hij zich 
dan ook sterk tegenover verwijten dat hij zich zou inlaten met speculaties.7 Volgens 

3. Duinen van de toekomstige badplaats deden werden door de plaatselijke boeren gebruikt als 
graasgebied.
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5 J. Delmée, La S.A. La Westendaise 1898-1906, Naissance de la plage Westende, le rêve 
urbanistique de la famille Otlet, onuitgegeven licentiaatsverhandeling UCL, 1985, p. 29-31.
6 J. Delmée, La S.A. La Westendaise ..., p. 33.
7 Otlet, nr. 12, E. Otlet aan E. Cambier, 16 juli 1891, Algemeen Rijksarchief Brussel. 
Zoals geciteerd in: L. De Ryck, Otlet en zonen, projectontwikkelaars en bouwheren van een 
internationaal imperium in het openbaar vervoer (1864-1914), Doctoraatsverhandeling Vrije 
Universiteit Brussel, 1989, p.232.



Marc Constandt zou het tevens goed mogelijk geweest zijn dat koning Leopold II 
Edouard Otlet op het Westendse spoor gezet had.8 De koning, begeleid door zijn 
minister voor financiën, Paul de Smet de Naeyer, had namelijk een aaneenschakeling en 
verfraaiing van de Belgische kust in gedachten en de ongerepte duinen van Westende 
konden na Oostende, Mariakerke en Middelkerke, die reeds openlijk koninklijke 
bemoediging en staatssteun genoten, hierin een belangrijke rol spelen. Een deel van 
deze unificatie van de Belgische kust werd namelijk het jaar dat Edouard Otlet het 
gebied opkocht, in opdracht van de koning, uitgewerkt door de landschapsarchitect 
Léopold-Louis van der Swaelmen. Dit Projet de Boisement des Dunes Domaniales 
d’Ostende à Blankenberghe wordt verder nog besproken.
Een eerste vermelding van het idee om een nieuwe badplaats te ontwikkelen 
vinden we terug in een brief van Pierre Lafouge, commissaris van de overkoepelende 
vennootschap L’entreprise, die de economische activiteiten van Edouard Otlet en zijn 
entourage vanuit Brussel stuurde.9 Op 23 augustus 1892 schreef Otlets 
vertrouwenspersoon Lafouge aan de Brusselse architect Chameau: ‘Ce dont il s’agit 
surtout c’est de s’entendre avec vous concernant la mise à fruit des dunes de 
Middelkerke dont il est temps de s’occuper actuellement’. Van in het begin was het 
duidelijk dat Edouard Otlet het project voor de nieuwe badplaats opvatte als een 
familieproject waarin vooral zijn twee zonen uit zijn eerste huwelijk, Paul en Maurice 
Otlet, nauw betrokken werden. Dat vooral Paul grote interesse toonde in het uitbouwen 
van een badplaats bewees een brief, die hij op 13 november 1893 aan zijn vader 
schreef. In het naschrift van deze brief waren volgende woorden terug te vinden: ‘Nous 
voudrions mettre en valeur les dunes de Westende. Avez-vous une idée?’10 In een latere 
fase zullen we ook daadwerkelijk zien dat Paul Otlet er een eigen gegronde visie voor de 
badplaats op nahield die hij na zijn vader zou doorvoeren. Maar bij aanvang van het 
avontuur was het vooral Edouard Otlet die de touwtjes in handen hield terwijl Paul en 
Maurice vooral een bureaucratische en controlerende rol toebedeeld kregen.
Een eerste belangrijke eigenschap waaraan een badplaats moest voldoen was 
een goede ontsluiting en bereikbaarheid om de toeristische stroom van en naar het 
toeristische centrum te kunnen brengen. Hiervan was Edouard Otlet zich als 
gerenommeerde speler in de tram- en treininfrastructuur meer dan wie ook van bewust. 
Voor de ontsluiting van de nieuwe badplaats over de bestaande wegen zag Maurice 
Otlet twee opties: enerzijds kon de badplaats verbonden worden met een bestaande 
pad over het gebied Crocodile, dit was het gebied tussen de te exploiteren site en de 
badplaats Middelkerke. Anderzijds zag hij de mogelijkheid om over de pittoreske 
Chemin des Dunes een connectie te realiseren in de richting van het dorp Westende. 
Over deze twee mogelijkheden schreef Maurice Otlet aan zijn vader op 12 mei 1894 het 
volgende: ‘Si nous [nous associons, J.D.] à Crocodile, nous [créerons, J.D.] un 
prolongement à Middelkerke [tandis, J.D.] qu’en allant à Westende nous créons un 
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8 M. Constandt, Westende in de Belle Epoque..., p. 13.
9 Otlet, nr. 18, P. Lafouge aan Chameau, 23 augustus 1892, Algemeen Rijksarchief Brussel.
Zoals geciteerd in: J. Delmée, La S.A. La Westendaise..., p. 33.
10 F. Levie, L’Homme qui voulait classer le monde. Paul Otlet et le Mundaneum, Les Impressions 
Nouvelles, Brussel, 2006, p. 80.



nouveau centre d’où l’on peut [profiter, J.D.] d’une nouveauté surtout si l’affaire est bien 
menée (…)’.11 Dit kunnen we beschouwen als de eerste vermelding waarin de begeerte 
om autonome en geen afhankelijke badplaats te scheppen exclusief werd uitgesproken. 
Uit dit citaat kunnen we duidelijk opmaken dat de verbindingsweg met het landelijke 
Westende, om aldus een nieuw kustcentrum te vormen en geen verlengstuk van de 
reeds bestaande badplaats Middelkerke te worden, een duidelijke voorkeur genoot. 
Maar Edouard Otlet wist, als expert op het vlak van het openbaar vervoer, als geen 
ander dat deze picturale en omslachtige weg op zich niet de vereiste verbinding met het 
binnenland en de verhoopte toeristenstroom kon garanderen. Hierdoor moest volgens 
hem nog een rechtstreekse primaire verbinding met de regionale steenweg tussen 
Oostende en Nieuwpoort gerealiseerd worden. Deze bedrijvige hoofdweg was reeds 
sinds 1886 van een stoomtram voorzien. Indien hierop kon worden aangesloten werd 
de badplaats tegelijk opgenomen in het tramtraject en werd de nodige verbinding via 
Oostende en Nieuwpoort met het Belgische en Franse hinterland gegeven.12 
Doch bemoeilijkte het gemeentebestuur van Middelkerke de aanvang van het 
project. Zij beslisten namelijk om op hetzelfde moment een rioleringsnet uit te bouwen 
langsheen de Chemin des Dunes met een uitmonding in zee aan de grens van het 

4. Detail van de Ferrariskaart uit 1778, we zien langsheen de Noordzee het nog ongerepte 
duinlandschap. Langsheen deze duinen zien we de Chemin des Dunes die de toekomstige 
badplaats met het landbouwgehucht Westende zal verbinden. 

11

11 Otlet, nr. 61, Maurice Otlet aan Edouard Otlet, 12 mei 1894, nr. 195
Zoals geciteerd in: J. Delmée, La S.A. La Westendaise..., p. 35.
12 J. Delmée, La S.A. La Westendaise..., p. 38.



grondgebied van de familie Otlet.13 Omdat dit project de plannen van de familie Otlet, 
om een unieke en aantrekkelijke badplaats te creëren, volledig zou tenietdoen schreef 
Edouard Otlet aan de burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke om 
hun plannen te schrappen. Ook Jean Van Hinsbergh, de naburige eigenaar, en het 
gemeentebestuur van Westende werd aangemaand om hem hierin bij te treden. Na een 
aanslepende onderhandeling werd de gemeente Middelkerke uiteindelijk overtuigd om 
hun plannen te laten varen.14 Nu deze schandvlek vermeden werd, was het tijd om zich 
toe te spitsen op de effectieve uitbouw van de badplaats. Voor het eerste 
stedenbouwkundige plan werd beroep gedaan op de Franse architect Alban Chambon. 
Chambon had reeds succesvol met Otlet samengewerkt in het kader van de bouw van 
het zeedijkhotel, Grand Hôtel des Bains, te Oostende. Wanneer Otlet met de vraag op 
de proppen kwam om het plan voor zijn nieuwe badplaats uit te werken had hij hier dan 
ook allerminst bezwaar tegen.
 Naast de nieuwe invalswegen was er ook nood aan een intern wegennetwerk 
waarbinnen de nieuwe bouwblokken zich konden gaan ontwikkelen. Om de vereiste 
verbindingsweg te realiseren en het terrein klaar te maken voor de latere bouw van de 
eerste villa’s werd de totale kost door Maurice Otlet geschat op 2000 frank.15 In de 
briefwisseling tussen Edouard Otlet en Brugse aannemer van dienst, Decloedt, werd de 
omvang van deze eerste werken grondig omschreven. Het betrof een plateau met een 
lengte van honderd meter langsheen de kust en een breedte van zestig meter, de 
aanleg van de reeds aangehaalde verbindingsweg met de primaire steenweg, die 
bereids voorzien was van de tramlijn tussen Oostende en Nieuwpoort, en de 
uitvoeringswerken voor de eerste villa’s die naar het ontwerp van Alban Chambon 
zouden worden uitgeboerd. Deze plateau moest op een hoogte van zes meter boven 
het zeeniveau opgebouwd worden. Dit niveau was overeenkomstig met het dijkniveau 
van de dijk van de naburige badplaats Middelkerke.16 Het was de bedoeling om het 
vereiste infrastructureel kader en enkele voorbeeldvilla’s te laten bouwen om potentiële 
klanten aan te trekken, zodat men er in een later stadium zelf een vakantiewoning zou 
optrekken. Hierbij vermelde Edouard Otlet dat het de bedoeling was dat deze eerste 
werken hun voltooiing bereikten voor de maand augustus van datzelfde jaar 1894.17 Op 
deze manier kon de familie alsnog geldelijk voordeel putten uit een deel van dit 
badseizoen en kon de niet te onderschatten investering spoedig haar eerste vruchten 
afwerpen. Het zal echter pas in februari van het daaropvolgende jaar zijn dat een 
effectief contract met de onderneming Decloedt tot stand kwam. Het knelpunt 
waardoor grote vertragingen opgelopen werden was de primaire invalsroute naar de 
bestaande steenweg tussen Nieuwpoort en Oostende. Deze liep namelijk dwars door 
het eigendom van verschillende plaatselijke landbouwers. Ondanks het feit dat Edouard 
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13 M. Constandt, De verdwenen badplaats, de geschiedenis van Westende-Bad van 1896 tot 1918, 
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Otlet de lokale eigenaars ervan trachtte te overtuigen dat de toekomstige badplaats een 
grote meerwaarde voor hun grond zou opleveren ontstond een tweede zenuwslopende 
onderhandeling. In tussentijd werd het eerste bouwblok in gereedheid gebracht en de 
eerste vier villa’s gebouwd zonder dat deze verbinding er kwam en moest men zich 
voorlopig tevreden stellen met de bestaande toegangsweg via de primitieve Chemin des  
Dunes (zie afb. 5).

Algauw bleek dat de investeringen om de badplaats de nodige verbinding met 
het bestaande wegennet te geven en de aanleg van het vereiste infrastructureel kader, 
waarbinnen de eerste gebouwen zich konden ontwikkelen, de financiële middelen van 
de initiatiefnemer te boven gingen. Dientengevolge werd op zoek gegaan naar financiële 
partners die desgelijks overtuigd waren van de slaagkans van het project. In de eerste 
plaats werd aangeklopt bij de reeds vermelde naburige eigenaar, Jean Van Hinsbergh. 
Door een deel van de aandelen van zijn vennootschap Société Anonyme nouvelle de 
Middelkerke-Bains over te kopen, zou het 64 hectare grote grondgebied en de 
toekomstige bouwwerken opgenomen kunnen worden in deze vennootschap waardoor 
een groter financieel draagvlak werd gecreëerd.18 Het was vanzelfsprekend dat het hier 
de meerderheid van de aandelen betrof zodat Edouard Otlet en zijn aanhang steeds 
hun eigen visie en overtuigingen konden doordrukken. Hier kon E. Otlet rekenen op zijn 
ervaring als zakenman. Ook bij de oprichting van de verschillende vennootschappen 
voor de uitwerking van zijn tram- en spoorwegverbindingen hield hij steeds consequent 
de meerderheid van de aandelen in eigen bezit. In deze zakelijke ondernemingen ging 
hij hier zelf vaak op een doordachte wijze tewerk. Om aan financiële middelen te komen 
schreef hij namelijk via een vennootschap obligaties uit. Hierbij werd enkel de absolute 
minderheid van alle obligaties openbaar verkocht. Het geld dat hij hierdoor in zijn bezit 
kreeg gebruikte hij als onderpand om een lening bij de bank aan te gaan. Met dit geld 
kon hij dan de resterende meerderheid van de aandelen kopen. Deze methode was 
echter niet zonder risico maar op die manier bleef zijn eigen kapitaal zoveel mogelijk 

5. De pittoreske Chemin des 
Dunes vormde in het begin 
de verbinding met het dorp 
Westende.
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buiten schot en bezat hij toch de absolute meerderheid van de aandelen.19 Op deze 
wijze werd de algehele controle in eigen handen gehouden en konden grote 
investeerders zich niet moeien met het interne beheer van zijn ondernemingen. Maar E. 
Otlet zal deze methode allicht te gevaarlijk gevonden hebben om het ook in zijn 
privéproject te Westende toe te passen en wanneer de overeenkomst met Van 
Hinsbergh in 1896 dan toch op niets leek af te stevenen keerde hij zich met succes 
richting Nieuwpoort. Met de verkoop van een deel van het terrein aan de bankier en 
raadgever van de gemeente Nieuwpoort, Arthur Jonckheere, en de Nieuwpoortse 
industrieel Carlos Vanden Driesche werd het startschot voor de aanleg van een nieuwe 
badplaats met de nodige vertragingen dan toch gegeven. Dit gaf de nodige middelen 
om verdere gebouwen en villa’s te realiseren. In tussentijd werd ook het fiat gegeven 
voor de grotere verbindingsweg waardoor ondanks de moeizame aanvangsfase toch 
begonnen kon worden aan de eerste infrastructurele werken en de uitvoering van de 
eerste villa’s.

14

19 Ibidem, p. 21-22.



2. Edouard Otlet en Alban Chambon: creatie van een elitaire setting

Het moet gezegd dat in de sector van het openbaar vervoer geen absolute 
zekerheden bestonden. Zo heerste er een ware concurrentieslag tussen verschillende 
belangrijke figuren. Met Edouard Otlet, Simon Phillippart en Edouard Empain waren er 
drie belangrijke Belgische spelers die hetzelfde doel nastreefden: zoveel mogelijk 
concessies te pakken krijgen. Daarenboven werden deze drie rivalen meermaals 
verplicht om samen te werken zodat een volledige spoor- of tramlijn afgewerkt of 
beheerd kon worden. Het was namelijk zo dat de verschillende spelers zich ook 
inkochten met aandelen of obligaties van de wedijverende concessiehouders. Hierdoor 
lagen de rivaliserende groepen voortdurend op de loer om concessies over te nemen 
indien de vennootschap in kwestie op fouten betrapt kon worden. Naast de bedreiging 
van de concurrerende ondernemingen was er ook een algemeen dreigement van de 
overheden. Die streefden een centralisatie van het openbaar vervoer ten koste van de 
vrije markt na. Zo zochten ook de gemeentelijke en hogere overheden naar manieren 
om interessante concessies zo goedkoop mogelijk af te kopen of over te nemen. Om 
dit gevaar in de mate van het mogelijke in de kiem te smoren zocht Edouard Otlet niet 
alleen naar nieuwe toepassingen en afzetmarkten. Ook met de oprichting van de 
badplaats werd een plaats gecreëerd waar Otlet de relatie met zijn partners en 
medewerkers ook buiten het zakelijk kader kon onderhouden en versterken. Eveneens 
bood het de gelegenheid om nieuwe contacten aan te knopen. Dit was in de eerste 
plaats interessant omdat goede relaties onmisbaar waren met het oog op het verwerven 
van nieuwe concessies en aanbestedingen. Maar ook het feit dat de verschillende 
concurrenten niet bang waren om bekwame werknemers bij elkaar weg te halen 
maakte het essentieel dat men over een goede vertrouwensrelatie met zijn of haar 
werknemers beschikte. Deze situatie kan duidelijkheid scheppen waarom Edouard Otlet 
er alle baat bij had om een vakantieoord in te richten voor de binnen- en buitenlandse 
industriële en financiële elite. 

6. Een geveltekening voor de uitbreiding van het Oostendse Kursaal door Alban Chambon waaraan vanaf 
het einde van de negentiende eeuw acht winters  renovatiewerken werden doorgevoerd. Met de eigenlijke 
ingebruiksstelling in 1907.
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 In 1895 vertrouwde Edouard Otlet aan Alban Chambon de opdracht toe om een 
globaal plan op te maken voor de badplaats en de eerste zes villa’s te ontwerpen.20 Het 
algemeen plan voor Westende-Bad dat wij in handen hebben kunnen krijgen geeft een 
overzicht van de toestand waarin de badplaats zich bevond omstreeks 1899.21 
Ondanks het feit dat Chambon in de eerste plaats een decorateur en architect was en 
niet zo vertrouwd was met de grote schaal van de stedenbouw had Otlet met Alban 
Chambon alvast een architect voor zich uit gespannen die ervaring had met het 
ontwerpen en bouwen in functie van de grote steden zoals Brussel en een ontwerper 
die vertrouwd was met het gegeven van de badstad via zijn verschillende opdrachten te 
Oostende. Otlet had reeds samengewerkt met Chambon doordat hij op diens diensten 
een beroep deed voor de het bouwen van zijn Grand Hôtel des bains. Ook op het 
moment van de aanvang van het project te Westende was Chambon bezig met de 
inrichting van de aanpalende feestzaal La Terrasse in 1896 voltooid zou worden (zie afb. 
7). Het is zelf goed mogelijk dat Edouard Otlet eveneens op de hoogte was van de 
grotere projecten van Chambon aangezien de Franse architect op dat moment bezig 
was met de voorbereiding voor de uitbreiding van het imposante kursaal te Oostende 
(zie afb. 6). Alban Chambon had reeds een goede reputatie opgebouwd als architect 
van talrijke spectaculaire theaters en concertzalen voor grote steden in België en 
daarbuiten.22

 Omdat Edouard Otlet in de eerste plaats een elitaire badplaats wenste te creëren 
om zijn exclusieve doelgroep er zich thuis te laten voelen, kunnen we gerust stellen dat 
Oostende in zekere zin als model gestaan heeft voor de eerste stedenbouwkundige 
uitwerking voor Westende-Bains. Voor Oostende had koning Leopold II na het 
ontmantelingsdecreet van maart 1865, waarbij de militaire omwallingen werden 
afgebroken, een grootse uitbreiding met hoofdstedelijke allures in gedachten. Om de 

7. De door Alban Chambon 
ontworpen feestzaal La 
Terrasse aan het Grand Hôtel 
des Bains. Zowel het hotel 
als de feestzaal waren het 
eigendom van van Edouard 
Otlet en zijn familie.
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badstad een internationaal karakter te geven liet hij een stedenbouwkundig Plan 
d’Ensemble opmaken door zijn stedenbouwkundig raadgever Émile Lainé. Leopold II 
die bekend stond als koning-bouwheer wou het Plan d’Ensemble afwerken met een 
reeks indrukwekkende architecturale ensembles waarvoor hij zich op bekende binnen- 
en buitenlandse architecten beriep. De representatieve architectuur van onder andere 
Alban Chambon kon de badstad naar het model van Engelse badsteden Hastings, 
Brighton en Eastborne het betoogde karakter meegeven.23 Voor Westende had men 
een min of meer gelijkaardig statuut in gedachten maar dan voor een exclusieve 
doelgroep waardoor het logisch is dat er gelijkenissen te vinden zijn tussen Oostende 
en Westende-Bad.

 Hiervoor moest de badplaats natuurlijk in grote mate ingericht worden naar de 
behoeften van deze binnen- en buitenlandse elite. De elitaire doelgroep die vooral uit 
grote steden als Brussel en Parijs kwamen, waren in de eerste plaats sterk vertrouwd 
met de stedelijke structuren waarbij het stratenpatroon bestond uit primaire en 
secundaire assen. Als we het stedelijk weefsel van Oostende bekijken zien we een 
typische stedelijke structuur waarin af en toe afwisseling werd gecreëerd door 
aanwending van groene zones (zie afb. 8). 
	 In het eerste plan van Chambon voor Westende zien we eveneens duidelijk de 
opvatting van een puur stedelijk schema waarbij de verschillende straten een quasi 
perfect dambordpatroon vormen (zie afb. 9). Uiteraard moet het gezegd dat we bij 
Oostende niet over een perfect dambordpatroon kunnen spreken omdat dit stedelijk 
weefsel historisch gegroeid was en het weefsel voor Westende op een braakliggend 
terrein zonder enige randvoorwaarden met een oneindige contingentie bedacht kon 

8. Plan d’Ensemble voor het 
Nouvel Ostende van koning 
Leopold II (1865-1914). 
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worden. Doch kunnen we veel gelijkenissen vaststellen. In de eerste plaats is de basis in 
beide plannen een grid met straten loodrecht op en evenwijdig met de kustlijn.

 We kunnen het dambord- of gridpatroon beschouwen als de oudste vorm van 
stedenbouw. De eerste, naar een vooraf opgesteld plan, ontworpen steden werden 
volgens dit principe opgebouwd en dit bleef een vaak gehanteerde stedelijke 
planopbouw. Dat het gridpatroon veelal de basis vormde voor stedelijke ontwikkeling 
kwam door haar twee belangrijkste kenmerken. Ten eerste maakte het mogelijk dat de 
stad kon blijven aangroeien. Het rechthoekig grid kon zowel in lengte als in breedte 
oneindig keer worden herhaald. Het tweede kenmerk was dat van de aanpasbaarheid 
aan het terrein. Zo kon het grid steeds worden aangepast aan de locatie waar een 
nieuwe ontwikkeling moest worden ingeplant.24 Deze twee kenmerken waren zeker ook 
van toepassing op Oostende en Westende-Bad. Het toerisme had zonder twijfel nog 
lang niet haar hoogtepunt bereikt en met het gridpatroon stond weinig een verder 
uitbreiding in de weg. De mogelijkheid tot uitbreiding is eveneens terug te vinden in het 
plan van Chambon. Boven de eerste twee stroken rechthoekige bouwblokken is een 
aanzet getekend die een verdere toepassing van het grid mogelijk maakt (zie afb. 9). De 
topografische eigenschappen van het duinlandschap van de Belgische kust maakte de 
toepassing van het overal inzetbare grid evident. Het feit dat Chambon geen ervaring 
had met stedenbouwkundige projecten zou ervoor kunnen gezorgd hebben dat hij 
teruggegrepen had op het eenvoudig en algemeen aanvaard, rechthoekig grid. Tegen 
beter weten in zou hij de toepassing van het gridpatroon kunnen aanzien hebben als de 
manier om de inplanting van bouwblokken te realiseren. Op het vlak van de 
stedenbouw kon hij aldus als een amateur gezien worden en hieraan werd in de 
speciale editie van het tijdschrift Le Cottage over de Belgische Kust uit 1904 een artikel 
gewijd door de architect Van Hoecke-Dessel. Zijn mening die hierin uiteen wordt gezet 
kunnen we als relevant beschouwen aangezien deze architect op het moment van het 
artikel, zij het in een latere fase, actief was in Westende-Bad. In eerste instantie had hij 
het over de figuren die zich wagen aan een domein waar ze niet in onderricht zijn en 

9. Het eerste volledige plan door Alban Chambon voor Westende-Bad uit 1898. Hierin is  duidelijk het 
typische stedelijk dambordpatroon te herkennen die de grote steden typeerde. Op dit plan werden ook 
de eerste gerealiseerde villa’s en vakantiewoningen ingekleurd. 
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hierbij zag hij in vele gevallen geen noemenswaardige gevolgen. Maar deze personen 
waren er zich veelal niet van bewust dat diegenen die een belangrijk oeuvre in een 
bepaalde discipline hadden uitgebouwd niet te onderschatten studies en onderzoeken 
gevoerd hadden om een ware kunst te kunnen beoefenen. Over de kunst van de 
stedenbouw ging hij zelf nog een stapje verder: ‘Il est un art, cependant, difficile entre 
tous, un art dont les principes sont d’une subtilité telle qu’ils échappent même à des 
esprits particulièrement cultivés, un art vieux comme l’antiquité: l’art de bâtir les villes.’25 
Volgens Van Hoecke-Dessel was de taak waarmee Chambon belast werd, het zich als 
leek wagen aan de ingewikkelde kunst van de stedenbouw, een niet te onderschatten 
opgave.
 Omdat het plan waarmee deze studie werd uitgevoerd de toestand omstreeks 
1899 beschreef kunnen we eveneens een duidelijke volgorde van de eerste gebouwde 
villa’s en gebouwen opstellen. De aanwezigheid van de zee vormde het element 
waarmee badsteden en -plaatsen zich onderscheidden van de gewone steden. De 
plaats waar Chambon en Otlet de eerste gebouwen optrokken was dan ook niet 
toevallig langs de dijk.

In respectievelijk blok 8, 9, 10 en 109 zagen we dat de eerste stedelijke villa’s werden 
ingeplant. Over deze eerste gebouwen kunnen we met zekerheid zeggen dat ze van de 

10. De eerste villa’s van 
Chambon in blok 8 met van 
links naar rechts: “Les Iris”, 
“Les Chardons” en ‘Bien faire 
et laisser rire”.
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hand van Alban Chambon waren. Reeds omstreeks 1894 werd hij gevraagd om vier 
villa’s te ontwerpen die zich in blok 8 en 9 bevonden. Als gevolg van de al in het vorige 
hoofdstuk aangehaalde vertragingen werden deze bouwwerken pas het 
daaropvolgende jaar effectief uitgevoerd. Het betrof de villa’s “Onze Rust”, “Les Bluets”, 
“Les Iris” en “Rien faire et laisser rire”.26 In blok 8 vinden we twee van deze vier eerste 
villa’s terug die in 1895 gebouwd werden (zie afb. 10). Links zien we “Les Iris” en rechts 
“Rien faire et laisser rire”. In blok 9 werden op hetzelfde moment de andere twee villa’s, 
“Onze Rust” en “Les Bluets”, opgetrokken (zie afb. 11). Wat direct opvalt is dat deze 
bouwwerken in schril contrast stonden met de sensationele architectuur waarvoor 
Chambon bekend stond. Chambon had voorheen steeds in het kader, of in functie van 
een bestaande stad, ontworpen en waarschijnlijk had hij het niet gemakkelijk om een 
stedelijke setting te creëren temidden een leeg duinlandschap. In elk geval was Edouard 
Otlet niet ontevreden aangezien hij zijn vertrouwde architect twee jaar later, in 1897, de 
omvangrijkere opdracht betreffende de bouw van een hotel, kursaal en twee nieuwe 
villa’s toeschreef. Het feit dat hij reeds furore gemaakt had als architect van grote 
representatieve publieke gebouwen sprak alvast in zijn voordeel dat het ontwerpen van 
een hotel hem meer zou kunnen liggen. In dat zelfde jaar 1897 werd met de bouw van 
de twee villa’s “Les Chardons” en “Les Marguerites” een eerste deel van deze opdracht 
dan ook succesvol afgewerkt (zie afb. 10 en 11).27
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 Onder de eerste bewoners van al deze eerste villa’s en cottages van Westende-
Bad vinden we vooral personen terug die deel uitmaakten van de familie Otlet of die 
behoorden tot de zakenrelaties van Edouard Otlet. Om deze elitaire bevolking aan te 
trekken trachtte Edouard Otlet met de architectuur van Alban Chambon naar het 
Oostendse voorbeeld de geschikte setting te creëren. Hygiëne, stedelijke voorzieningen, 
moderne architectuur en kunstzinnige decoratie werden aangewend om een gesloten 
elitair vakantieoord te scheppen.
Ook de hoofdstad Brussel was een belangrijk centrum voor de rijke industriële 
klasse waar het voor Otlet en zijn entourage vooral om te doen was. Het was dan ook 
een logische stap om inspiratie op te doen op de wereldtentoonstelling van 1897 dat dit 
jaar in de Belgische hoofdstad plaatsvond. Deze wereldtentoonstelling bood eveneens 
de mogelijkheid om de nieuwe exclusieve badplaats bij personen uit de Brusselse en 
internationale high society  te  promoten en ze ervan te overtuigen om er een 
buitenverblijf  te laten bouwen.28 Zo zou op deze wereldtentoonstelling de contacten 

11. Beeld van de eerste drie 
villa’s van Alban Chambon in 
blok 9 met van links naar 
rechts: “Onze Rust”, “Les 
Marguerites” en “Les Bluets”. 
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met ondermeer Gaston Beirlaen en Nicolas Lembrée aangeknoopt worden. Twee 
personen die belangrijke eigenaars werden in de badplaats.
Naast het leggen van contacten en verwerven van potentieel nieuw cliënteel, zag 
Otlet na de afbraak van de tentoonstelling ook de kans om verschillende gebouwen en 
tentoonstellingspaviljoenen aan te kopen en de badplaats het onmisbaar modern en 
kunstzinnig karakter te geven, passend bij de beoogde doelgroep.29 La Porche des 

Alpes, een uit Brussel overgekomen triomfboog opgetrokken uit een houten vakwerk, 
vond een tweede leven als toegangspoort voor het exclusieve vakantieoord.30 
Ook het eerste tramhuisje, dat zich op een kleine vijfhonderd meter van het 
toegangsportaal bevond, deed aanvankelijk dienst als infopaviljoen voor de francofone 
krant Le Soir op de Brusselse wereldtentoonstelling.31 Omdat deze gebouwen de eerste 
elementen waren die de badgasten te zien kregen, kunnen we er vanuit gaan dat ook 
deze bouwwerken bewust werden ingezet om de bezoekers op het eminente karakter 
van de badplaats te attenderen.

12. De toegangspoort van de 
badplaats Westende werd 
gekocht op de 
wereldtentoonstelling in 
Brussel van 1897.

13. Infopaviljoen van de krant 
Le Soir op de 
wereldtentoonstelling van 1897 
te Brussel werd het eerste 
tramhuisje voor de badplaats 
Westende.
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In tussentijd had Alban Chambon niet stilgezeten en tegen het einde van het jaar 
was het ontwerp voor het eerste hotel te Westende-Bad afgeraakt. Het Westend’Hôtel 
opende dan ook haar deuren in 1898 en vormde ontegensprekelijk het eerste centrum 
van het vooraanstaande toeristische leven in de nieuwe badplaats. Voor het moderne 
hotel met 49 kamers, elektrische lift en centrale verwarming werd zowel de architectuur 
als het interieur volledig ontworpen door Alban Chambon en zijn zoon Gaston 
Chambon.32 Het weelderige interieur en meubilair dat deed denken aan de decoratieve 
inrichting die Alban Chambon reeds enkele jaren eerder had toegepast in de Oostendse 
feestzaal voor de familie Otlet.

Het nieuwe hotel vormde een ideale decor voor de prominente gasten die hier op 
vakantie kwamen. Al snel werd duidelijk dat het de grote trekpleister van de badplaats 
moest worden. Het gebouw werd dan ook niet enkel en alleen als hotel ontworpen 
maar diende eveneens als plaats waar mensen konden ontspannen en elkaar 
ontmoeten. Door het hotel te voorzien van een tentoonstellingsruimte, leesruimte, 
tearoom, balzaal, biljartzaal en tuin met overdekte zandbak voor kinderen, werd een 
eerste soort kustcentrum voor de elitaire badgasten en hun familie gecreëerd.

14. Het eerste door Alban 
Chambon ontworpen 
toeristisch centrum van de 
badplaats Westende: het 
Westend’Hôtel.
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In het eerste seizoen van de opening bleek echter dat men het met de 49 
slaapkamers iets te bescheiden had aangepakt en dat deze voorziene capaciteit niet 
voldoende was. Dit betekende dat het hotel in vergelijking met de verkoop en verhuur 
van de badvilla’s veel populairder was en het leek logisch om zich in het 
daaropvolgende jaar toe te spitsen op een eventuele uitbreiding van het 
vooraanstaande hotel. Na het eerste succesvolle seizoen na de opening van het hotel 
kreeg Chambon dan ook de opdracht om een uitbreiding voor het aantal kamers uit te 
werken. Uiteindelijk werd het aantal kamers tegen het daaropvolgende seizoen 
opgetrokken van 49 tot 64.33 
Bij het onderzoek naar de eerste ontwikkeling van de badplaats is het 
noodzakelijk om de werkwijze van Edouard Otlet te bekijken na deze eerste 
verwezenlijkingen. Het was namelijk zo dat Alban Chambon in deze eerste fase in 
opdracht van E. Otlet vakantiewoningen ontwierp die dan werden verhuurd of in het 
beste geval verkocht werden. Op deze manier werd gehoopt dat de badplaats aan 
bekendheid zou winnen om er voor te zorgen dat in verdere fase geïnteresseerden zelf 
Chambon of een architect naar keuze zouden aanspreken om een woning te laten 
ontwerpen. Zo kon de badplaats vanzelf aangroeien. De gehoopte verdere aangroei van 
vakantiewoningen kwam er tot ongenoegen van de initiator echter niet. Hierdoor werd 
Otlet genoodzaakt om op zoek te gaan naar partners en investeerders om een verdere 
ontwikkeling te kunnen garanderen. De oprichting van een eigen vennootschap, waarin 
verschillende kapitaalkrachtige vertrouwenspersonen van Edouard Otlet zetelden, kon 
de nood aan vers kapitaal invullen waardoor een verdere aangroei van het aantal 
vakantieverblijven kon gefinancierd worden. In deze context werd dan ook in het 
zomerseizoen van 1898 de vennootschap S.A. La Westendaise opgericht. Om op één 
of andere manier nog de algemene controle van de badplaats in handen te houden 
klopte Edouard Otlet in de eerste plaats aan bij familieleden en vrienden met de vraag of 
zij het zagen zitten om aandelen aan te kopen van deze vennootschap.34 Dit betekende 

15. Interieur van de eetzaal 
van het Westend’Hôtel.
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wel dat Otlet afstand moest doen van de reeds uitgevoerde werken en woningen ten 
koste van de nieuwe vennootschap. Aan deze vennootschap liet Otlet dan ook de reeds 
ingerichte straten en lanen, het Westend’Hotel, het kleine Kursaalgebouwtje en zes 
villa’s over. Hijzelf trachtte het grootste deel van de aandelen in handen te houden en 
deed hierbij zelf afstand van het Grand Hôtel des Bains en bijhorende feestzaal te 
Oostende om het hiervoor vereiste kapitaal te verzamelen. Op de overige 600 aandelen 
werd vooral door familieleden ingetekend. Vanaf heden verkocht de N.V. La 
Westendaise bouwgrond aan particulieren waarbij de prijs sterk fluctueerde naargelang 
de ligging van de grond. 

Na de oprichting van de eerste vennootschap die het overkoepelende bestuur en 
dan vooral de monopoliepositie van de zakenman Edouard Otlet overnam, werd Alban 
Chambon wel nog steeds gevraagd om villa’s te ontwerpen. Op het moment dat de 
eerste versie van het Westend’Hôtel geopend werd, werd een derde bouwblok aan de 
dijk aangesproken waarvoor Chambon drie villa’s moest ontwerpen. Voor dit blok 10 
ontwierp hij de eerste villa’s die rechtstreeks door particulieren werden aangevraagd. Dit 
was echter wel relatief, aangezien het een villa voor zichzelf en Otlet zijn schoonbroer en 
belangrijke pion binnen zijn zakelijke ondernemingen, Fernand Guillon betrof. De derde 
villa was wel bestemd voor een externe particulier. Zo kunnen we de Brusselse 
kunsthandelaar Nicolas Lembrée die de familie een jaar eerder op de Brusselse 

16. De eerste bebouwing van 
het bouwblok 10. Betreffende 
vlnr ‘Les Courlis’ voor Nicolas 
Lembrée, ‘La Westendaise’ 
voor Alban Chambon zelf en 
‘La Cigogne’ voor Fernand 
Guillon.

25



Wereldtentoonstelling ontmoet had, aanzien als de eerste buitenstaander die een villa 
liet bouwen in de nieuwe badplaats. Deze drie gebouwen bevonden zich op de hoek 
van blok 10 met als hoekvilla de bescheiden woning voor Nicolas Lembrée: “Villa Les 
Courlis”, de eigen villa van Chambon die in het kader van de pas opgerichte 
vennootschap de toepasselijke naam “Villa La Westendaise” kreeg en de aanpalende 
villa voor Fernand Guillon, “La Cigogne” (zie afb. 16).

Bovenstaand beeld geeft een goede representatie van hoe de dijk er juist voor de 
eeuwwisseling uitzag. We zien heel duidelijk de aanzet die werd gegeven voor de drie 
stedelijke bouwblokken, het hotel, het kleine kursaalgebouwtje en verschillende 
dijkvilla’s. Ook de dijk zelf werd slechts voor een beperkt deel ingericht. We zien dan 
ook goed hoe er zich voor het laatste bouwblok nog geen versterkte dijk bevond (zie 
afb. 17).

 Omdat de loutere stedelijk geïnspireerde bebouwing nabij de Noordzee weinig of 
geen rekening hield met het ruwe duinlandschap werd de hoofdarchitect van de 
badplaats in oktober van hetzelfde jaar gevraagd om een vijftal alleenstaande villa’s te 
ontwerpen aan de ingang van de badplaats. In tegenstelling tot de dijkbebouwing 

17. Panorama die de situatie juist voor de eeuwwisseling weergeeft. Met uiterst links het bouwblok 8 
met het Westend’Hôtel en de eerste villa’s, centraal bouwblok 9 en helemaal rechts de eerste drie 
villa’s van bouwblok 10.

18. Ingekleurde postkaart met 
beeld vanuit het park kijkende 
richting de vijf alleenstaande 
villa’s rechts van de uitgang 
van de badplaats.
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moesten deze villa’s of cottages, zoals ze werden genoemd een puur stedelijk 
uitgangspunt doen afzwakken en de idee van gemeenschap midden de duinen trachten 
te promoten. We kunnen stellen dat dit ensemble van cottages in de eerste plaats een 
poging was om een idyllisch beeld te scheppen die de bezoeker het eerst zag als hij de 
badplaats binnenkwam en dat de vakantieganger het laatste onthield als hij de 
badplaats verliet. Het bijhorende park met gebogen paden en perken hielp sterk bij het 
totaalbeeld die deze site moest krijgen (zie afb. 18). Uit de notities die terug te vinden 
zijn op het plan kunnen we de namen van die alleenstaande woningen terugvinden. 
Namen als “Le Tournésol”, “l’Étoile”, “Le Soleil”, “Le Dauphin” en “Le Croissant” gaven 
de idyllische bedoeling extra klankkracht. Het feeëriek torentje van de cottage “Le 
Dauphin” aan de ingang van de badplaats bevestigde de poging om een idyllisch beeld 
te scheppen en kon eveneens dienen om een landmark te creëren voor de nieuwe 
badplaats (zie afb. 19).

 Vanaf dit moment waren de grote lijnen voor een elitaire badplaats uitgezet.Nu 
was het vooral belangrijk om zoveel mogelijk mensen naar de badplaats te lokken. 
Hierbij was het niet de bedoeling dat om het even wie zomaar naar de badplaats kwam. 
We hebben reeds gewezen op de baat die Edouard Otlet erbij had om de badplaats te 
gebruiken als instrument voor zijn andere vennootschappen ten gevolge van de zware 
concurrentie- en concessiestrijd. Met de oprichting van de promotiemaatschappij La 
Westendaise had Edouard Otlet ontegensprekelijk aan invloed ingeboekt. Zo besliste hij 
al reeds in 1898 om zich te installeren in Parijs omdat hij naar eigen zeggen genoeg had 
van de ontoereikende relaties en bekrompenheid van het kleine Brusselse zakenmilieu.35 
Dit wou echter niet zeggen dat hij geen controle meer had over wat er zich in de 
badplaats afspeelde. Via zijn twee zonen, die de vennootschap mee in het leven 
geroepen hadden en het grootste deel van het bestuur op zich namen, bleef hij 
Westende-Bad echter nog steeds gebruiken als instrument voor zijn grotere 
ondernemingen. In de daaropvolgende jaren zien we dan ook een rijke aangroei aan 
vakantievilla’s en bouwblokken. Als we nu eens de lijst met eerste bezoekers en 

19. Beeld van de door Alban 
Chambon ontworpen cottage 
“Le Dauphin” aan de ingang 
van de badplaats.

27

35 J. Delmée, La S.A. La Westendaise..., p. 109.



bewoners van de badplaats bekijken zien we in welke mate Westende dienst deed voor 
zijn andere ondernemingen.
 Bij de eerste bewoners viel reeds de naam Fernand Guillon. Deze schoonbroer 
van Otlet was een belangrijke pion binnen het overkoepelende bedrijf l’Entreprise dat 
alle handelszaken van Edouard Otlet beheerde. Het feit dat Edouard Empain 
verscheidene keren met succes informatie over de activiteiten van Otlet wist los te 
weken bij deze vaste medewerker, bevestigde hoe belangrijk het was goede relaties te 
onderhouden met medewerkers en partners. De spanningen tussen Otlet en Guillon 
waren het gevolg van diens verwijt aan het adres van Edouard Otlet dat hij zijn broer 
Adolphe Otlet, ondanks het feit dat hij meermaals op corrupte praktijken werd betrapt, 
bleef steunen en belangrijke functies toebedeelde.36

 In de lijst waarin eveneens het beroep van de bewoners en eigenaars werden 
genoteerd vinden we veelal bankiers, aannemers en industriëlen terug. We kunnen niet 
met zekerheid zeggen of Edouard Otlet effectief zaken heeft kunnen doen met deze 
personen maar er zijn toch enkele namen die in zowel zijn zakelijk imperium terug te 
vinden zijn als in de lijst met eigenaars. Één van deze namen is Johannes Plasse.37 Aan 
de hand van deze Parijse bankier kunnen we aantonen dat ook Otlet niet terugdeinsde 
om bekwaam personeel weg te ronselen bij zijn concurrenten. Johannes Plasse was 
directeur van de Banque Franco-Autrichienne-Hongroise die in 1873 onder het bewind 
van Simon Phillippart kwam te liggen. Wanneer de samenwerking tussen Otlet en 
Phillippart op zijn einde liep zag Otlet de kans om Plasse aan te werven. Uiteindelijk 
werkte Plasse een lange tijd voor beide opdrachtgevers wat achteraf gezien een slimme 
zet bleek te zijn aangezien hij zorgeloos volledig voor Otlet kon gaan werken wanneer 
Phillippart dreigde failliet te worden verklaard.38 In zijn verdere loopbaan had Edouard 
Otlet meermaals beroep gedaan op de diensten van deze Parijse ondernemer. Zo 
verhandelde Johannes Plasse de effecten voor zijn tramondernemingen, gieterij en 
constructiewerkplaats in Rusland. Maar ook bij zijn avontuur in de gasdistributiesector in 
Brazilië, meer bepaald zijn onderneming Gaz de Rio, kon hij rekenen op de diens 
uitstekende contacten op de Parijse beurs dankzij zijn Banque de Change de Paris die 
Otlet eveneens voorzag van vers kapitaal.39 Zijn project te Westende bood de ideale 
gelegenheid om deze cruciale zakenpartner de mogelijkheid te bieden een buitenverblijf 
te laten bouwen in de elitaire vakantiebestemming aan de Belgische kust.
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 Ook Karl en Philippe de Burlet hadden elk hun villa in Westende-Bad. Karl de 
Burlet was de centrale figuur en algemeen directeur van l’Entreprise Otlet. Edouard Otlet 
had deze overkoepelende onderneming of holding omstreeks 1895 in het leven 
geroepen op het moment dat hij Alban Chambon belaste met de taak om de eerste 
villa’s voor de badplaats te ontwerpen. Met deze holding wou hij het risico om grote 
verliezen te maken compenseren. Één overkoepelend orgaan maakte het namelijk 
mogelijk kapitaal te laten overvloeien tussen de verschillende deelvennootschappen (zie 
afb. 20). Dermate was het uiterst belangrijk dat hij een goede band had met zijn 
algemeen directeur, zeker aangezien er reeds spanningen waren tussen zijn zoon 
Maurice en Karl de Burlet.40 Philippe de Burlet trad dan weer op als Belgische 
vertegenwoordiger van de Berlijnse elektrogroep Union Elektrizitätsgesellschaft die 
banden had met de Duitse bankier Bleichroeder. Bleichroeder had reeds een grote rol 
gespeeld bij de financiering van tal van ondernemingen van l’Entreprise. Via de 
algemeen directeur Karl de Burlet kwam het zelf tot een alliantie met de Berlijnse Union 
Elektrizität. Ook Otlet voelde iets voor deze alliantie mede doordat l’Entreprise zich ging 
inzetten op de elektrificatie van haar tramlijnen en -toestellen.41 Edouard Otlet hield 
Gerson Bleichroeder ook op de hoogte van het her-en-der op de Belgische beurs. In ruil 
hiervoor mocht zijn zoon Paul er zelf zijn stage afwerken.42 
 Ook Gerard Harry liet een villa bouwen in Westende-Bad. Hij was de man achter 
de populaire liberale Brusselse krant ‘Le Petit Bleu’. L’Entreprise ging sinds 1898 
geheime overeenkomsten aan met diverse kranten om hun activiteiten in een goed 

20. Structuur en deelvennootschappen van de overkoepelende holding l’Entreprise. Hierbij viel de S.A. 
La Westendaise onder de noemer vastgoed. Het schema biedt eveneens een mooie illustratie van de 
vele gebieden waarmee Edouard Otlet zich bezighield.
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daglicht te zetten. Op deze wijze betaalde l’Entreprise Harry om hun plannen en 
projecten voor de Brusselse tram te publiceren. Dit was noodzakelijk om met de 
oprichting van de nieuwe speler in het Brusselse openbaar vervoer Nouveaux Tramways  
Bruxellois de concurrentie aan te kunnen gaan met het aloude Tramways Bruxellois.43 
 Dit zijn enkele voorbeelden van hoe Westende-Bad bijdroeg tot het uitbouwen en 
onderhouden van een sterk zakennetwerk. Net alleen op het vlak van relaties fungeerde 
de badplaats in functie van de ondernemingen van de familie Otlet. Zo gebruikte 
Edouard Otlet Westende verschillende keren als manier om zijn schulden af te betalen. 
Door schuldeisers een deel van het grondgebied in Westende af te staan vereffende hij 
schulden die de moedermaatschappij had opgedaan. Zo gaf hij bijvoorbeeld 6000 
vierkante meter grondgebied aan Henri Samuel om een openstaande schuld van 
100.000 frank af te lossen.44 Op deze manier vinden we deze bankier terug op de lijst 
met eigenaars te Westende-Bad. Deze schuldvereffening bewijst dat de waarde van het 
grondgebied op korte termijn sterk gestegen was. Zeker als we herinneren dat Otlet het 
volledige gebied tien jaar eerder gekocht had voor 35.000 frank. De oprichting van de 
badplaats leek aldus in het kader van zijn ondernemingen een geslaagd initiatief.

 We kunnen er dus vanuit gaan dat met de uitbouw van de badplaats Westende 
een mooie gelegenheid ontstond om deze te gaan inzetten in functie van de grotere 
financiële activiteiten van Edouard Otlet. Naast een grote zakelijke figuur met een 
noemenswaardige reputatie op de internationale toneel van het openbaar vervoer was 
hij eveneens een groot kunstliefhebber. Ook dit was op verschillende manieren terug te 
vinden in Westende-Bad. Ten eerste waren ook kunstenaars graag geziene badgasten. 
Kunstenaars als Jean Gouweloos, Victor GIlsoul, Gustave Max Stevens, Paul 
Verdussen, Georges Lemmen en Emile Berchmans zouden één of meerdere vakanties 
in Westende-Bad hebben doorgebracht. Eveneens de bekende dichter en kunstcriticus 
Emile Verhaeren was regelmatig te gast in het Westend’Hôtel. 

21. Kunstenaars waren niet alleen graag geziene gasten. Dit logo voor de badplaats werd gemaakt 
door de kunstenaar Jean Gouweloos.
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Misschien het mooiste voorbeeld van de kunstfocus die de familie Otlet wenste 
mee te geven aan de badplaats waren de plannen voor een kunstenaarskolonie te 
Westende. Paul Hankar had zijn Cité des Artistes aanvankelijk ontworpen voor Knokke. 
Toen naderhand bleek dat dit niet zou worden gerealiseerd ging Hankar en de Société 
Coopérative Artistique waarvan hij deel uitmaakte op zoek naar een nieuwe locatie. De 
familie Otlet liet deze uitgelezen kans niet zomaar aan zich voorbijgaan en bood reeds in 
1896 twintig hectare grondgebied aan om als locatie hiervoor te dienen. Dit 
grondgebied betrof ruimte waar het nieuwe gebouw opgetrokken kon worden alsook 
een gebied waar andere kunstenaars hun eigen villa konden laten bouwen. Het ontwerp 
van de Cité des Artistes zelf betrof een gebouw waarin kunstenaars elk hun eigen 
woonruimte kregen en konden gebruik maken van collectieve ruimten waar men aan 
kruisbestuiving kon doen. In een kloosterachtige microgemeenschap konden 
kunstenaars genieten van de inspiratie van de zee en deze trachtten om te zetten in 
kunst (zie afb. 22). Het project kwam net zoals in Knokke nooit tot uitvoering aangezien 
de badplaats zelf overkoepeld werd door gemeentelijke besturen die dit hebben 
tegengewerkt.45

 Zoals reeds eerder aangehaald begaf Edouard Otlet zich met de oprichting van 
de Société Anonyme La Westendaise al tot op een zeker niveau naar de achtergrond. 
Ondanks het feit dat hij meer verantwoordelijkheid overliet aan zijn twee zonen Paul en 
Maurice Otlet had hij ondermeer via zijn architect Alban Chambon nog een behoorlijke 

22. Gevels van de nooit uitgevoerde Cité des Artistes van Paul Hankar. Edouard Otlet stelde nadat 
het project in Knokke, waar het oorspronkelijk moest komen, afgewezen werd twintig hectare ter 
beschikking om het project in Westende-Bad te realiseren. Maar ook in de badplaats Westende zou 
het nooit worden uitgevoerd.
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inspraak in het wel en wee van de badplaats. Voor zijn kasteel in Parijs vroeg Edouard 
Otlet aan zijn architect om de renovatie en het interieur tot stand te brengen. Alban 
Chambon tekende de restauratiewerken uit en stelde zijn twee zonen Gaston en 
Fernand Chambon aan om de decoratie en het meubilair te ontwerpen. Van dan af aan 
liep de goede verstandhouding tussen Chambon en Otlet spaak. Zo scheef Alban 
Chambon aan zijn zoon Gaston die zich in Parijs bevond om de werken in goede banen 
te leiden: ‘Comment tout cela terminera-t-il? (…) l’on dépense de l’argent, on n’en 
reçoit pas’.46 Het werd dus meer en meer duidelijk dat Edouard Otlet in de financiële 
problemen zat en dit verplichtte Alban Chambon om te dreigen met gerechtelijke 
stappen. Uiteindelijk werd er een oplossing gezocht en vond Chambon toch de 
financiële middelen om zijn aannemers te betalen, maar de professionele samenwerking 
tussen de familie Otlet en Alban Chambon werd hierna niet meer terug opgenomen.47 
 Ondanks het feit dat de zakelijke relatie tussen de familie Otlet en hun architect 
op dergelijke wijze moest aflopen hielden ze nog regelmatig contact. Zo schreef 
Chambon in 1905 aan de familie Otlet: ‘Je n’ai pas oublié Westende, mais les loisirs me 
manque pour aller revoir mon ancienne petite fleur sauvage: la demoiselle a fait du 
chemin! Et dieu sait si elle se souviendra de son premier amoureux’.48 Dit moeilijk 
afscheid betekende ook voor de badplaats een begin van een nieuwe periode, want 
met de definitieve terugtrekking van Alban Chambon en bijgevolg ook Edouard Otlet viel 
de verantwoordelijkheid nu volledig bij Paul en Maurice Otlet. We weten dat het vooral 
Paul Otlet was die samen met de bevriende art-nouveau architect Octave Van 
Rysselberghe de verdere stedenbouwkundige krachtlijnen uitlegden terwijl Maurice Otlet 
zich eerder met het financiële aspect en promotie bezighield. Deze verjonging zorgde 
ervoor dat verschillende eigentijdse ideeën en gedachten geprojecteerd werden op de 
nog onvolgroeide badplaats. 
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Deel II: Paul Otlet, Octave Van Rysselberghe en de nieuwe 
visie op de stad en de rol van de kunst

1. Inleiding

Ondanks het feit dat Paul Otlet voor zichzelf geen zakelijke carrière had uitgedacht werd 
hij als gevolg van de onstabiele industriële risicofactoren genoodzaakt om zijn vader als 
jurist bij te staan en te adviseren in diens ondernemingen. Paul Otlet deed dit misschien 
wel met volle overtuiging maar kreeg weinig voldoening van de adviserende rol die zijn 
vader hem had opgelegd aangezien hij eigenlijk volledig andere zaken ambieerde. Zo 
werkte hij naast het werk voor zijn vader aan zijn eigen levenswerk: met de oprichting 
van het Institut International de Bibliographie en bijhorende uitgeverij en het Palais 
Mundial of Mundaneum ijverde hij samen met socialist en senator Henri La Fontaine 
quasi heel zijn leven voor de opslag van de universele kennis en informatie.49 Het project 
te Westende was echter niet zomaar een verplicht nummertje waarbij hij zijn vader 
moest bijstaan, maar bood hem de kans eigen ideeën omtrent architectuur en 
stedenbouw in de praktijk toe te passen. 

Als gevolg van de toenemende 
invloeden van de industrialisering 
groeide bij bepaalde kunstenaars en 
architecten het verlangen om een 
verfijnde omgeving voor iedereen 
toegankelijk te maken. In de eerste 
plaats kwam dit tot uiting in de kunst, 
men verzette zich tegen de opgelegde 
esthetiek en de plicht om aan de 
academische regels te voldoen. Kunst 
werd aanzien als iets dat enkel eigen 
kon zijn aan de rijkere bevolking en de 
gewone burger kon het zich financieel 
en intellectueel niet veroorloven om zijn 
of haar leven met kunst te verfraaien. 
Paul Otlet had net als zijn vader een 
fascinatie voor kunst en onderhield 
belangrijke connecties in de artistieke 

wereld. Zo werd hij, dankzij verstandhoudingen met ondermeer Théo Van Rysselberghe 
en Henry Van de Velde, vast en zeker op de hoogte gehouden van de ideeën van de 
kunstenaarsgroep Les Vingts (Les XX). Dit ensemble van vooraanstaande kunstenaars 
ijverde voor het vervagen van de grens tussen de Schone Kunsten, bestaande uit de 
conventionele schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst en de Toegepaste of 
decoratieve kunsten. Les Vingts organiseerde jaarlijkse tentoonstellingen waarop, in 

23. De decoratieve vormentaal van de Art Nouveau is 
reeds terug te vinden in de kaften van de catalogus 
van Les Vingts.
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tegenstrijd met gangbare Beaux-Arts salons, decoratieve objecten en werken 
evenwaardig geëtaleerd werden naast klassieke schilderijen en beeldhouwwerken. Op 
deze manier kon Kunst op een eenvoudige manier verweven worden met het dagelijkse 
leven om aldus het leven van de gewone mensen te verrijken en verfijnen. 
	 In de tweede plaats vertaalde dit streven naar een verfijnde leefomgeving zich in 
een nieuwe visie op de stad zelf. Dit kwam voort uit de reactie op de slechte 
woonomstandigheden waarin menig arbeider moest overleven. Deze barre 
woontoestanden waren het gevolg van de snelle stedelijke bevolkingsgroei die op zijn 
beurt het gevolg was van de plattelandsvlucht en een dalend sterftecijfer.50 Dit 
genereerde een nieuwe visie op stedenbouw omstreeks de eeuwwisseling.
 Paul Otlet hield er in tegenstelling tot zijn vader een uitgesproken passie voor de 
stedenbouw op na. De oorsprong van deze passie kunnen we reeds terugvinden in zijn 
kinderjaren. Paul Otlet had op zijn minst gezegd geen gemakkelijke kinderjaren. Een half 
jaar na zijn geboorte op 23 augustus 1868, stierf zijn oudere broer en drie jaar later liet 
ook zijn moeder het leven. Aldus groeide hij op zonder moederfiguur met een vader die 
veel tijd spendeerde in Parijs voor zaken. Maar in 1880 kocht vader Otlet in het kader 
van zijn vastgoedactiviteiten het eiland Île du Levant gelegen in de Middellandse Zee op. 
Paul en zijn jongere broer Maurice kwamen hier vaak voor lange perioden op vakantie. 
Naast de grote fascinatie voor de rijkdom van de natuur was er ook een ander deel van 
het eiland waartoe de jonge Paul Otlet zich sterk aangetrokken voelde. Op het eiland 
bevond zich de in onbruik geraakte site van La Colonie Agricole pénitentiaire de Sainte-
Anne.51 

Deze landbouwkolonie bood onderdak aan een vijfhonderdtal mensen waarvan 
driehonderd delinquente jongeren en een tweehonderdtal personeelsleden. Paul Otlet 
bezocht deze verloederde site met veel bewondering. Omdat deze kolonie op zich 
moest functioneren was het noodzakelijk dat alle levensnoodzakelijke voorzieningen 
aanwezig waren. Het ommuurde domein beschikte ondermeer over een eigen bakkerij, 

24. Zeldzaam beeld van de 
Colonie Agricole pénitentiaire 
de Sainte-Anne op het eiland 
Île du Levant. Edouard Otlet 
kocht dit eiland in 1880 en 
Paul en Maurice gingen hier 
dan ook vaak op vakantie.
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timmerwerkplaats, kuiperij, smederij, kantine, destilleerderij, talrijke slaapvertrekken en 
een hectare grote groentetuin. Elk gebouw en onderdeel had zijn eigen plaats en functie 
binnen het geheel van deze zelfbedruipende gemeenschap. Het is zeker niet 
onwaarschijnlijk dat hier reeds de basis voor het idee van een op zich functionerende 
gemeenschap zoals Westende-Bad gevormd werd.52

 Vanuit de kunst en zijn interesse in de stedenbouw groeide een grote passie voor 
architectuur. ‘L’Architecture me passionne, avoue-t-il dans ses Notes. Voir des 
monuments, faire des collections d’image mentales de villes, risquer toutes les fatigues 
pour en visiter plus et plus….’53 In zijn passie voor architectuur speelden architecten 
Van Rysselberghe en Van de Velde een bepalende rol.
 Paul Otlet had de in Gent opgegroeide architect Octave Van Rysselberghe leren 
kennen via zijn jongere broer en één van de twintig leden van Les XX, Théo Van 
Rysselberghe.54 Net als de meeste architecten uit zijn tijd had Van Rysselberghe een 
academische opleiding genoten. Na zijn klassieke vorming aan de Gentse Academie 
voor Schone Kunsten en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van 
Antwerpen, waar hij ondermeer les kreeg van Adolphe Pauli, die reeds Roelandt 
opgevolgd had als stadsarchitect van Gent, trok hij naar Firenze waar hij zich verder 
verdiepte in de Italiaanse renaissance. Eenmaal terug in België gehoorzaamde Van 
Rysselberghe aan zijn klassieke opleiding en diende zelf een ontwerp in voor de 
prestigieuze Prijs van Rome van 1875. Na het behalen van een tweede prijs liep hij 
stage bij Joseph Poelaert waar hij de studie van de portieken en de zaal van het Hof van 
Cassatie van het imposante Brusselse Justitiepaleis voor zijn rekening nam.55 Als hij vier 
jaar na de vorige editie opnieuw deelnam aan de Prijs van Rome en wederom tot 
tweede uitgeroepen werd kreeg hij zijn eerste belangrijke opdracht als zelfstandig 
architect. Zo werd hij, mede dankzij zijn oudste broer François Van Rysselberghe, die 
hoogleraar was aan de Rijksuniversiteit van Gent en werkzaam bij het Koninklijk 
Observatorium, aangesteld om het nieuw Koninklijk Observatorium te Ukkel te 
ontwerpen. Ook in deze en de daaropvolgende architecturale verwezenlijkingen bleef hij 
trouw aan de klassieke composities en zijn academische vorming. Wanneer hij zich op 
het einde van de negentiende eeuw terugtrok in Overijse en zijn prille carrière een halt 
toeriep, om zich naar eigen zeggen toe te spitsen op de bloementeelt, betekende dit 
een omwenteling in zijn loopbaan. Of het zijn grote passie voor de natuur was die hem 
ertoe aanzette om zich met zijn gezin af te zonderen kunnen we niet met zekerheid 
zeggen, maar over Van Rysselberghe schreef landschapsarchitect Louis Van der 
Swaelmen alvast het volgende: ‘mais la nature profonde d’Octave Van Rysselberghe 
l’attirait et le ramenait toujours à la nature qui était sa grande passion, sa conseillère et 
son refuge’.56 Eenmaal terug actief als architect zocht hij analoog met de art-nouveau 
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principes naar een eigentijdse uitdrukkingsvorm voor de nieuwe tijdsgeest.57 Zijn 
professionele rustpauze leidde ertoe dat de band met zijn jongere broer Théo versterkt 
werd en dat hij via hem in contact kwam met de ideeën van Les Vingts en de 
gedachten die de basis vormden voor de latere Art Nouveau. 

 Wanneer Otlet na het stichten van zijn eigen gezin in 1894 op zoek ging naar een 
gelijkgezinde architect om zijn eigen woning te ontwerpen op het van zijn moeder 
geërfde stuk bouwgrond op de hoek van de Livornostraat en de Florencestraat werd de 
keuze voor Octave Van Rysselberghe als architect dan ook als een evidentie 
beschouwd.58 Otlet had een uitgesproken mening als het over architectuur ging en wist 
dan ook maar al te goed wat hij wou voor zijn eigen woning. Het interieur, dat door de 
befaamde architect Henry Van de Velde werd uitgewerkt, werd volledig georganiseerd 

25. Beeld en grondplan van de 
structurerende trapconstructie 
op de eerste verdieping in de 
door Octave Van Rysselberghe 
ontworpen woning voor Paul 
Otlet in de Rue de Florence te 
Elsene (Brussel).
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rond de omvangrijke trapconstructie die verlicht werd door een centraal dakraam. Door 
deze ingenieuze compositie werd komaf gemaakt met de klassieke opdeling van het 
woonhuis. Waar een conventionele stadswoning bestond uit een loutere opéénstapeling 
van verdiepingen, die verbonden werden door een nauwe trap, verbond de ruime en 
open trapconstructie alle verschillende ruimten die elk op hun eigen manier werden 
opgevat. De wentelend opgevatte permutatie doorheen het bouwvolume verbond alle 
ruimten die varieerden in hoogte naar de graad van intimiteit. Dit creëerde een woning 
die niet simpelweg kon worden opgedeeld in verdiepingen, maar een complex 
verweven geheel. Vier trapbordessen leidden helemaal tot boven, maar in plaats van 
verdoken tussen twee muren een trap te moeten opgaan, leidde de trap op elke 
overloop naar ruimten die via beglaasde deuren in contact stonden met de grote 
lumineuze vide van de trap (zie afb. 25).

 De voorgevels van de woning boden zowel een ernstige als riante aanblik. Dit lag 
volkomen in het verlengde van de persoonlijkheid van Paul Otlet. De strenge statische 
stenen gevel werd opgefleurd door kleurrijke glasramen, balustrades van vernist hout en 
fleurige friezen. Dit maakte het mogelijk dat geen overbodige elementen of reliëf 
moesten worden aangewend. De in- en uitspringende gevelelementen kwamen volledig 
voort uit de logica van de achterliggende ruimten waardoor de woning een zekere 
eerlijkheid uitstraalde (zie afb. 26).59 

26. Voorgevels van de Woning 
Otlet in de Rue de Florence te 
Elsene ontworpen door 
Octave Van Rysselberghe.
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Het feit dat Paul Otlet het goed kon vinden met Octave Van Rysselberghe kwam zeker 
ook doordat hij Otlet niet louter zag als een opdrachtgever maar hem ook actief liet 
meedenken en meebeslissen. Over zijn samenwerking met Octave Van Rysselberghe 
zei Paul Otlet namelijk het volgende: ‘Van Rysselberghe devint mon ami car il me permit 
d’être son collaborateur. Ce fut le prélude d’une œuvre plus importante.’60 Dit laatste 
sloeg natuurlijk op de latere samenwerking in de badplaats Westende.
	Zowel de hervorming in de kunst als de nieuwe visie op de stad hadden 
belangrijke gevolgen voor de architectuur en de stedenbouw. De art-nouveau stijl 
enerzijds en de tuinsteden anderzijds zouden we hiervan als belangrijke producten 
kunnen beschouwen en vonden tot op zekere hoogte hun weerklank in de badplaats 
Westende. Vertrekkende vanuit het globaal plan van Van Rysselberghe zullen we de 
nieuwe visie op de stad hiermee in verband stellen en vanuit de architectuur in de 
badplaats gaan we op zoek naar connecties met de heersende gedachten omtrent 
architectuur die vanuit deze nieuwe rol voor de kunst gegroeid waren.
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2. Plan van Octave Van Rysselberghe voor Westende-Bad en de nieuwe visie op 
de stad

	 In 1902 werd Octave Van Rysselberghe aangesteld om het algemeen plan voor 
de badplaats Westende te herzien. We kunnen ons terecht afvragen waarom Paul Otlet 
het genoodzaakt vond om een nieuw plan te laten opstellen. Het plan van Chambon 
was namelijk van toepassing op de volledige badplaats en kon gerust blijven dienen als 
onderlegger voor de verdere uitbouw van de badplaats. Toch werd geopteerd om een 
volledig nieuw stedenbouwkundig plan te laten opstellen. Dit was echter niet zo 
verrassend aangezien er ook op het internationale terrein verschuivingen 
manifesteerden waardoor nieuwe visies op de stad naar boven kwamen.

 Het algemeen plan van Van Rysselberghe verschilde zeer sterk van het plan van 
zijn voorganger (zie afb. 27). In de eerste plaats zien we hoe afgestapt werd van het 
stedelijke dambordpatroon. De Gentse architect Van Hoecke-Dessel, die ook voor 
Westende-Bad verschillende villa’s zal ontwerpen, had het in het reeds geciteerde artikel 
in Le Cottage uit 1904 over de moeilijkheden die zich in het ontwerpen van steden 
schuilhielden. Over de beoefening van de stedenbouw in de laatste eeuw zei hij het 
volgende: ‘Ce grand art est mort depuis plus d’un siècle. Et ce sont des amateurs 
modernes qui lui ont tissé un linceul, ce linceul d’un blanc sale, qui s’étend de chaque 
côté de nos rues d’hier.’61 Dit schiep een sprekende weergave over hoe men sceptisch 
stond tegenover de manier waarop aan stedenbouw werd gedaan in de negentiende 
eeuw. Het was dan ook duidelijk dat we met Paul Otlet en Octave Van Rysselberghe 
twee nieuwe figuren kregen die het initiatief in de badplaats overnamen en dat ook zij 
een nieuwe visie over de bouw van steden ambieerden. In de gids van de badplaats 
Westende uit 1902 werden deze nieuwe intenties geformuleerd. Zij hadden als doel een 

27. Plan van de hand van Octave Van Rysselberghe voor de badplaats Westende uit 1902-1903 zoals 
gepubliceerd in Le Cottage. Centraal vinden we hier nog steeds de gesloten gridstructuur van Alban 
Chambon terug, alsook de door Van Rysselberghe gemaakte tweedeling van gesloten en open 
bebouwing en de driehoekig opgevatte nieuw stedelijk weefsel.
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modelbadplaats te creëren volgens een globaal en op voorhand vastgelegd plan.62 De 
natuur en het landschap met haar bestaande topografie kregen hierbij een sleutelrol 
toebedeeld: ‘Conserver autant que possible les beautés et les charmes du site et utiliser 
tous les avantages naturels de la localité’.63 Meer nog, men wou kost wat kost 
vermijden ‘de donner à la nouvelle station le caractère d’une grande ville, où tout aurait 
été ordonner principalement en vue de l’utilité.’64 Er werd afgezien van een stedelijk 
karakter dat het resultaat was van een doorgedrongen doelgerichtheid en stedelijke 
drang naar pure functionaliteit. Deze anti-stedelijke notie kwam in grote mate overeen 
met de esthetische reactie komend van de volledige geïndustrialiseerde wereld als 
gevolg van de groeiende ontevredenheid tegenover de negentiende-eeuwse stad.65 De 
stedelijke omgeving werd aanzien als een chaotisch en ondoordacht voortvloeisel van 
de industrie. Als antwoord hierop greep men graag terug op de natuur en de 
overzichtelijke dorpsstructuur van weleer.66 
 Paul Otlet en zijn architect Octave Van Rysselberghe waren goed op de hoogte 
van het heersende internationaal debat omtrent de relatie tussen de stad en het 
platteland. De politiek geëngageerde Emile Vandervelde en zijn L’Exode rural et la retour 
aux champs speelde een bepalende rol speelde in het aan de man brengen van dit 
gedachtengoed in België.67 Otlet kende Emile Vandervelde goed en wist zeer zeker 
waar hij het over had. Samen met onder andere Edmond Picard, stichter van het 
invloedrijke tijdschrift l’Art Moderne, en Henri La Fontaine, Otlets partner in hun 
zoektocht naar de opslag van universele kennis, behoorden Otlet en Vandervelde tot 
dezelfde groep intellectuelen die aan het einde van de negentiende eeuw werd 
opgericht met als doel een discussie- en informatieplatform te creëren betreffende 
sociale wetenschappen. De invloed die de stad had op de mens maakte een wezenlijk 
onderdeel uit van de onderwerpen die in deze Société d’études sociales et politiques 
behandeld werden.68 Ook de Belgische dichter en tevens achterneef van Paul Otlet, 
Emile Verhaeren, had het uitgebreid over de stad en de invloed ervan op het individu en 
de volledige maatschappij. In Verhaerens eerste drieluik, de trilogie noire, beschreef hij 
hoe hij overdonderd werd door de zwaarmoedige en mistroostige staat van de door de 
industrie besmette grootsteden. Waar deze dichtbundel de gemoedstoestand van één 
persoon weerspiegelde, werd in zijn tweede drieluik, de zogeheten trilogie sociale, het 
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individu vervangen door de volledige maatschappij.69 De eerste duistere trilogie die de 
moedeloze situatie van het individu en een afwijzing van de grootstad leek te 
propageren werd gecontrasteerd door zijn daaropvolgende en tevens meest gekende 
drieluik, waarin een zekere hoop en appreciatie voor de stad werd geïntroduceerd. De 
laatstgenoemde trilogie bestond uit Les Campagnes hallucinées (1893), Les Villes 
tentaculaires (1895) en het drama Les Aubes (1897). In de eerste bundel, Les 
Campagnes hallucinées, plaatste hij de snelheid van het leven en de commercie eigen 
aan de steden tegenover de donkere en primitieve visie van het stilstaande platteland. 
Hij wees hierbij op het feit dat de stad en bijgevolg de machine het plattelandsleven 
langzamerhand had doen doodbloeden. Hierdoor keek hij op een nostalgische wijze 
terug op de herinnering aan het pittoreske platteland voordat de ingrijpende 
veranderingen van de industrialisatie hier greep op kreeg.70 In Les Villes tentaculaires 
omschreef hij de stad als een dynamisch wezen die het platteland langzamerhand 
opgeconsumeerd had en waarschuwde hij dat de herinnering aan het platteland 
hierdoor geïdealiseerd werd. Hij beklemtoonde dan ook dat men zich bewust moest zijn 
dat zowel het platteland als de stad voor- en nadelen in zich hadden en dat de 
oplossing niet lag in het verlangen naar het platteland als een soort Hof van Eden 
zonder keerzijde. Zo zag Verhaeren de stad als de plaats waar de mens enerzijds 
overstelpt werd door hebzucht, criminaliteit en vervreemding maar eveneens als het 
episch centrum van kennis, ideeën en sociale spanningen.71 In het sluitstuk van zijn 
sociale trilogie, Les Aubes (de dageraad), voerde hij een betoog om op zoek te gaan 
naar een intermediaire ruimte die zowel de kwaliteiten van het platteland als die van de 
stad in zich droeg.72 Hiervoor voorzag hij de tuin als het instrument bij uitstek om de 
kloof tussen beide te verkleinen: ‘For Verhaeren, the garden, an idealized and tamed 
version of the countryside, is the reward for hard work and the singular image of a 
purified existence’.73

 In Engeland werd een model geconstrueerd waarbij deze gedachten in de 
praktijk omgezet werden. Het tuinstad- of tuinwijkmodel kon in deze context gezien 
worden als de bemiddelende ruimte die de stad en de ongerepte natuur samenbracht. 
De Britse stedenbouwkundige Ebenezer Howard kan worden beschouwd als de 
uitvinder van dit tuinstadmodel. Zijn eerste publicatie To-Morrow, or the Peaceful Path to 
Realm van 1898 en de latere heruitgave onder de passende titel Garden Cities of 
Tomorrow uit 1902 gaven in de eerste plaats een model voor de huisvesting van de 
algehele samenleving en in het bijzonder van de fabrieksarbeiders binnen het schema 
van de geïndustrialiseerde stad.74 De oplossing van Howard was in feite zeer simpel en 
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werd aan de hand van concentrische diagrammen aangetoond: breng de mensen die in 
slechte stedelijke omstandigheden moeten wonen, waar de bouwgrond quasi 
onbetaalbaar is, naar nieuwe steden in goedkope agrarische gebieden die volledig 
gefinancierd worden door de overheid. Voor Howard was vooral de notie van deze 
financieringsmethode van essentieel belang en lag hierin juist het verschil met de 
bestaande stad. De grond werd door de overheden aangekocht uit een 
aandelenkapitaal dat voor dit specifieke doel werd bijeengebracht. De door de overheid 
gecontroleerde rente werd dan uitbetaald uit de opbrengst van de verkoop van de 
gronden aan boeren, winkeliers, industrieën…. Zowel in stedenbouwkundig als in 
sociale zin bood de Garden City op deze manier een beter leefmilieu. 
Stedenbouwkundig maakte dit mogelijk dat iedereen over een eigen huis met tuin kon 
beschikken terwijl dit in sociaal opzicht een onontbeerlijke sociale gelijkheid voortbracht 
waardoor het gebied eveneens gespaard bleef van speculatie.75 Howard stelde 
verschillende concentrische diagrammen op waarbinnen alle maatschappelijke functies 
hun plaats kregen. In essentie ging het bij Howard over een nieuw sociaal-
maatschappelijk model en zijn schema’s moesten dan ook louter als theoretische 
diagrammen worden beschouwd (zie afb. 28). 

 Het idee van de tuinstad of tuinwijk kwam niet rechtstreeks uit Groot-Brittannië 
tot bij ons overgevlogen waardoor de nieuwe badplaatsen niet als een onvermengde 

28. Schema van het Garden-city model van Ebenezer Howard. Het diagram, dat louter theoretisch 
moest worden opgevat pleit voor een doorgedreven zonering waarin alle maatschappelijke functies 
hun plaats krijgen.
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toepassing van dit principe konden worden gezien. Het was dankzij het voornemen van 
het Franse Musée Social dat deze gedachten en modellen continentaal Europa 
bereikten. Met dank aan het initiatief van deze organisatie werd Georges Benoît-Lévy in 
1903 naar Engeland uitgestuurd om de gekende tuinsteden onder de loep te nemen. 
Eén jaar later publiceerde hij La Cité-jardin en stichtte l’Association des Cités-jardins in 
Frankrijk.76 De in zijn overzichtswerk opgenomen foto’s van de bekende tuinsteden 
zoals daar waren: Letchworth, Port Sunlight en Bournville gaven een beeld van 
vrijstaande villa’s in een pastorale omgeving. Dit was het eerste Franstalige naslagwerk 
die het concept van de tuinsteden en -wijken in Frankrijk en België aan de man bracht. 
Hierdoor deed het concept hier haar intrede als model voor het wonen in een landelijke 
en natuurlijke omgeving en verloor het principe haar sociale ondertoon die Howard als 
essentieel beschouwde. Op deze wijze gingen deze idyllische beelden als voorbeeld 
dienen voor suburbane stadsuitbreidingen en nieuwe badplaatsen in onze contreien. Dit 
was dan ook de reden waarom het globaal plan van Octave Van Rysselberghe samen 
met het masterplan van Duinbergen, De Haan en De Panne verkeerdelijk aanzien 
werden als één van de weinige succesvolle vooroorlogse verwezenlijkingen van het 
tuinstadmodel in België.77 Jean Bary, die gezien kon worden als één van de 
vooroorlogse Belgische promotoren van de Cité-Jardins in België, formuleerde dit in 
1910 als volgt: ‘L’idée a fait beaucoup de chemin en Belgique, malgré l’aventure de la 
première association. La Panne, Westende, Le Coq, Duinbergen (…) encore sont 
presque des cités-jardins’.78 Door deze badplaatsen te bestempelen als ‘bijna’ 
tuinsteden wees hij op het ontbreken van deze belangrijke sociale notie.
 Deze eerste Belgische tuinwijkinitiatieven werden net zoals Howards Garden City 
naar voor geschoven als remedie tegen de kwalen van het nieuwe stadsleven. Echter 
het sociale aspect dat nauw verbonden was met de schema’s en theorema’s van 
Ebenezer Howard om zodoende een maatschappelijk model voor de volledige 
samenleving aan te bieden, ontbrak in de Belgische variant. Als gevolg werd de initiële 
bedoeling van Howard om de arme bevolkingsgroepen een goedkoop en aangenaam 
woonalternatief aan te bieden, teniet gedaan en werd het model in België vooral 
gebruikt om vluchtoorden voor de rijkere burgerklassen te creëren. Zodoende waren het 
enkel de bevolkingsgroepen die het zich financieel konden veroorloven om de stad 
voorgoed of tijdelijk te ontvluchten, die mochten profiteren van deze nieuwe vorm van 
wonen in respectievelijk suburbane stedelijke buitenwijken of landelijk geïnspireerde 
badplaatsen.
De Belgische toepassing van het tuinstadprincipe had veeleer te maken met het 
eenparig oprichten van vrijstaande woningen in een groene omgeving en kon aldus 
gezien worden als een eerder louter formele interpretatie van de Britse tuinsteden zoals 
Port Sunlight, Letchworth en Bourneville enkele van de meest gekende voorbeelden 
waren. Deze woonsites werden wel degelijk opgericht als nieuwe leefomgeving voor de 
arbeiders van de nabijgelegen fabrieken. Zodoende, ontstaan vanuit dezelfde anti-

43

76 A. Ogata, Art Nouveau…, p. 129.
77 M. Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België…, p. 78.
78 J. Bary, Les Cités-Jardins, Villas et Cottages, Van Langenacker, Hasselt, 1910, p. 41.



urbane houding tegenover de negentiende eeuwse stad, diende het tuinstadmodel in 
België niet meer dan als vormmodel voor de nieuwe woongebieden van de gegoede 
burgerij. Meer specifiek voor de badplaatsen kunnen we stellen dat men hier onder 
impuls van het toerisme wenste in te spelen op het heersende verlangen naar een 
ideale leefomgeving voor de rijkere bevolkingsklassen die zich een vakantie konden 
veroorloven. Dit is dan ook de reden waarom het vormelijke aspect, die gepaard ging 
met het idee van de tuinstad en de daaraan gekoppelde percelering, rijkelijk terug te 
vinden is in deze nieuwe secundaire badplaatsen. Het landschap en de natuur van onze 
kustregio bood de ideale setting voor de inpassing van dit gedachtengoed en omdat 
het sociale aspect hier niet van toepassing was, vonden we dit op stedenbouwkundig 
vlak terug in de gedaante van het louter vormelijke aspect van de tuinsteden.

 In het geval van Westende zijn wij echter van mening dat er nog een specifiek 
aspect uit de tuinstad-diagrammen van Ebenezer Howard bewust werd toegepast. 
Howard pleitte namelijk voor een doorgedreven opdeling en zonering van functies. Het 
plan van Van Rysselberghe werd ook opgevat in verschillende zones. De bedoeling was 
om het hart van de badplaats te ontwikkelen als het commercieel centrum. De reeds 
volgens het eerste plan van Chambon uitgevoerde rechthoekige bouwblokken en het 

29. Detail van het centrum van de badplaats waar Van Rysselberghe het centrum openbrak voor de 
inpassing van een overdekte winkelgalerij. Rechts een niet uitgevoerd plan voor deze winkelgalerij 
door Oscar Dumon.
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daarmee gepaarde rechte stratenpatroon, bood het ideale weefsel voor deze functie. 
Deze bouwblokken werden aangepast aan de commerciële functie door het 
openbreken van de twee centrale bouwblokken om de inplanting van een stedelijk plein 
te voorzien waarrond een overdekte winkelgalerij ingeplant werd (zie afb. 29).
Hoewel de winkelgalerij nooit zou worden uitgevoerd, werden er toch plannen 
opgemaakt door de architecten Oscar Dumon en Richard Vaes. De reden waarom de 
winkelgalerij nooit werd uitgevoerd was toe te schrijven aan Maurice Otlet. Voor de 
onmisbare toegang tot het complex via de dijk moest er een overdekte toegang 
gemaakt worden in het bouwblok aan de dijk. Dit zou ten koste gegaan zijn van het 
eerste bescheiden in hout opgetrokken kursaalgebouw dat met de komst van het 
Westend’hôtel haar functie verloren had en nu dienst deed als souvenirwinkel. Maurice 
Otlet die reeds enkele jaren een winkel uitbaatte op de Meir in Antwerpen met de naam 
Coin de Westende gebruikte het gebouw voortaan als kustfiliaal hiervan. Het was 
duidelijk dat Maurice Otlet ondanks het feit dat hij vanaf het begin betrokken was bij de 
uitbouw van de badplaats geen zin had om zijn winkeltje, Les Halles de Westende, op 
te geven ten koste van het grootschalig winkelcentrum.79 Dit geeft ons een belangrijke 
aanwijzing dat Maurice Otlet er niet dezelfde ambities qua stadsplanning op nahield als 
zijn broer en Van Rysselberghe. Hoewel het winkelcentrum er nooit zou komen werd het 
stedelijk plein toch uitgevoerd en de meeste commerciële functies werden in de 
gebouwen rond het plein ingeplant (zie afb. 30).

 De residentiële functies werden opgedeeld in een stedelijk en landelijk opgevat 
deel. De stedelijke woonfunctie werd op zijn beurt opgedeeld in een twee gebieden. Het 
ene bevond zich langsheen de dijk ten oosten van het commerciële stadscentrum en 
het andere ten westen. In beide gevallen werd afgestapt van het rechthoekige 
dambordpatroon. Het zou goed kunnen dat het Paul Otlet zelf was die deze verwerping 
van het rechthoekig grid had aangebracht, naar de ideeën van de Schotse bioloog en 
pionier van de stadsplanning Patrick Geddes, die hij op de wereldtentoonstelling van 

30. Beeld van het stedelijk 
plein waarvoor Van 
Rysselberghe eigenlijk een 
overdekte winkelgalerij in 
gedachten had.  Rechts 
achterin zin we de achterkant 
van het dak van de winkel van 
Maurice Otlet dat moest 
worden afgebroken om de 
doorgang naar de dijk te 
garanderen. 
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1900 te Parijs ontmoet had.80 Geddes’ latere principe van de conservative surgery 
verzette zich tegen het gebruik van een universeel inpasbaar gridpatroon en streefde 
een, aan de locatie en menselijke noden, die hij via zijn methode van de survey trachtte 
te achterhalen, aangepaste stadsplanning na.81 In navolging van dit principe werd voor 
beide gebieden een weefsel aangebracht dat rekening hield met de eigenschappen van 
de kustlocatie en de noden van de badgasten. In een artikel gepubliceerd in een 
speciaal nummer van het tijdschrift Le Cottage dat volledig gewijd werd aan de 
Belgische kust werd beschreven wat Otlet en Van Rysselberghe met het plan wenste te 
bereiken.82 In de eerste plaats werd het plan opgevat als een middel om alle behoeften 
van de toekomstige badplaats en haar bewoners vast te leggen en conform deze 
noden uit te voeren. Het plan had eveneens als doel een variéteit in de schikking van de 
percelen te voorzien. Alsook werden de oriëntatie en inrichting van de nieuwe straten en 
lanen op dusdanige wijze vastgelegd dat die tot op een zeker niveau beschut waren 
tegen de dominante noordzeewind en luchtstroming. 

De oostelijke stedelijke woonzone werd afgescheiden van het commerciële centrum 
door een grootschalig groenpark dat, met een helling onder de dijk door, op het strand 
uitmondde. Als weefsel voor deze bouwblokken voorzag de architect gesloten 
driehoekige bouwblokken die op verschillende manieren rekening hielden met de 
specificiteit van de kustlocatie en haar bewoners. Doordat de drie bouwblokken 
waarvan hun langste zijde naar binnen gelegen was, teruggetrokken waren ten opzichte 
van deze die het aanzicht van de dijk moesten vormen, werd een maximaal zicht op zee 
gecreëerd van op de horizontale verkeersas en ontstonden bovendien interessante 
ontmoetingsplaatsen op de zeedijk. De driehoekige schikking was eveneens gunstig 
voor de gevels van de toekomstige architectuur. Zo moest deze ordening díé zichten 
verzekeren die de gevels het best aanschouwbaar maakten. 
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 De residentiële westelijke woonzone werd afgescheiden van het commerciële 
centrum door de inplanting van een kursaal met achterliggend park. Hier werd een 
radiale driehoekige opdeling gehanteerd in combinatie met hieraan aangepaste 
rechthoekige bouwblokken. De driehoeken hadden dezelfde positieve invloed op het 
kustklimaat en lagen in lijn met de gewenste afwisseling van de percelering.

 Vertrekkend vanuit de reeds gebouwde delen van het plan van Chambon hield 
Van Rysselberghe de typologie van stedelijke rijwoningen nabij de dijk aan. Doch werd 
grondig nagedacht over een nieuw weefsel dat naadloos aansloot bij de bestaande 
rechthoekige bouwblokken en tegelijk fungeerde als doordacht overgangsweefsel voor 
de meanderende villaperken die, zoals we zullen zien, het achterliggende gebied 
domineerden. Aldus werd het stedelijke deel van de badplaats opgedeeld in 3 zones. 
De buitenste hadden een stedelijk-residentiële functie en werden van de commerciële 
zone gescheiden door een natuurpark en kursaal. Net zoals de industriële functies in de 
schema’s van Howard uit de residentiële zones werden geweerd werden ook de 
elektriciteitscentrale en waterzuiveringsinstallatie aan de rand van de badplaats 
ingeplant.
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 In navolging van het stedenbouwkundige aspect van de tuinsteden werd het 
tweede residentiële deel als een park ontworpen met alleenstaande villa’s of cottages. 
Elke cottage beschikte over een eigen tuin en dit droeg bij tot het algemeen aanzicht 
van de badplaats. De dominante verkeersassen vormden de grens tussen het stedelijke 
en landelijke deel. Zoals we later zullen zien werd langsheen deze grens vaak een 
architectuur ingepast die zowel stedelijke als landelijke elementen in zich droeg. Door de 
toepassing van de zonering en het samenbrengen van de voordelen van het wonen op 
het platteland en in de stad, kon het plan van Westende tot op zekere hoogte gezien 
worden als stedenbouwkundige vertolking van het diagram van Ebenezer Howard.

 De combinatie van het verzwakte stedelijke grid en de het kronkelige patroon van 
het villapark, dat we in het nieuwe plan voor Westende terugvonden, zou eigenlijk het 
sluitstuk van het artikel van Van Hoecke-Dessel in Le Cottage kunnen geweest zijn. Van 
Hoecke-Dessel zette in zijn artikel duidelijk twee uitersten tegenover elkaar en had het 
dan ook over Les deux Architectures (zie afb. 31). In de eerste fase had hij het over de 
kortzichtigheid van het strakke dambordpatroon. In het geval van Westende kunnen we 
dit zien als kritiek op de door Chambon gehanteerde methode van stadsplanning. 
Hierbij waarschuwde hij voor ontwerpers die stadsontwerp simpelweg herleidden tot 
een louter geometrisch probleem: ‘Ce furent des géomètres, des ingénieurs, des 
architectes, en un mot: des chevaliers du tire-ligne, qui ont cru, de très bonne foi, faire 
œuvre admirable en traçant les rues en compas et à la règle, considérant l’esthétique 
d’une ville comme un simple problème géométrique.’83 Dit oogde dan wel mooi op 
papier en in planvorm maar hield in feite weinig tot geen rekening met de bewoners die 
zich in een strak en onleefbaar apparaat bevonden.
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Daartegenover uitte hij kritiek op een stadsplanning waarbij angstvallig gezocht 
werd naar het absolute tegenovergestelde van het rationele grid. Hierbij werden strakke 
lijnen en verbindende assen bewust vermeden om tot een zo landelijk mogelijk 
geïnspireerde opbouw te komen. Als voorbeeld hiervoor gaf hij het algemeen plan van 
de badplaats De Haan: ‘Ici, c’est la courbe délirante, la courbe à tort et à travers, pour 
le seul plaisir d’en faire, car rien n’en indique la raison d’être.’84 In dit uiterste ontbrak 
een duidelijke hiërarchie in de infrastructuur waardoor een verward en onduidelijk geheel 
tot stand kwam.
	 Hoewel Van Hoecke-Dessel geen expliciet model definieerde, die de ideale 
tussenoplossing bood voor dit stedenbouwkundig vraagstuk, vinden we in het plan van 
ondermeer Westende-Bad en Duinbergen verschillende elementen terug die erop 
wezen dat deze badplaatsen hieraan voldeden. In deze aanlegplannen werd niet 
getracht rechte wegen en structurerende assen standvastig te vermijden. Anderzijds 
werd toch een zekere percelering gehanteerd waardoor het rustieke karakter van het 
duinlandschap ten volle tot haar recht kwam. Als we de lofbetuigingen van Le Cottage 
mogen geloven kunnen we deze ontwerpen als het ideale compromis beschouwen 
tussen een doorgedreven rationeel gridpatroon en een buitensporige landelijke aanleg 
waarin vorm ten koste van een overzichtelijk systeem ging.85

31. De volgens Van Hoecke-Dessel twee uiterste methoden om een stad te ontwerpen. De ideale 
stadsplanning lag volgens hem ergens tussenin.
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 Duinbergen doorliep een gelijkaardig proces als Westende-Bad. Het domein 
kwam in 1855 in de handen van de Charles Serweytens die het uit een erfenis had 
kunnen overkopen. Toch zal het pas diens kleinzoon zijn die in 1901 overging tot de 
effectieve transformatie tot badplaats.86 Het gebied bevond zich tussen twee belangrijke 
badsteden Knokke en Heist. Deze twee badsteden hadden zich omstreeks 1901 al 

32. Het uit 1901 daterende 
masterplan voor de badplaats 
Duinbergen. Ontworpen door de 
Duitse urbanist Joseph Stübben.
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gekroond tot invloedrijke badsteden naast Oostende en Blankenberge. Donaat Van 
Caillie deed voor de uitbouw van de badplaats een beroep op de gerenommeerde 
Duitse urbanist Joseph Stübben. Joseph Stübben was niet alleen actief als 
stedenbouwkundige en architect maar schreef in 1890 ook een belangrijk naslagwerk 
betreffende het ontwerpen van steden. In Der Stadtebau, dat het vierde deel van zijn 
Handbuch der Architektur vormde, werden alle onderdelen van de stad behandeld en 
via cases werden actuele oplossingsmethoden aangereikt. Het moet wel gezegd dat 
Stübben geen conventioneel handboek geschreven had van waaruit ontwerpers zonder 
meer steden konden ontwerpen. Zo was zijn methodiek dusdanig locatiegebonden dat 
het nodige inzicht vereist was om het te gebruiken.87 De rol van deze lokale 
eigenschappen van het terrein vonden we reeds terug bij Geddes en Van Rysselberghe 
en maakte een groot onderdeel uit van de nieuwe stedenbouwkundige inzichten die 
rond de eeuwwisseling gedefinieerd werden.
Het eerste belangrijke element waarmee de ontwerper van nieuwe steden of 
stadsuitbreidingen volgens Stübben rekening moest houden was het verkeer. Dit was 
een bepalende factor in de stadsaanleg. Net als Edouard Otlet was Stübben werkzaam 
geweest in de spoorwegindustrie.88 Als ingenieur bij de Duitse spoorwegen was hij zich 
net als Edouard Otlet bewust van de nood aan infrastructuur om het geheel aan te 
sluiten op het bestaande tram-,wegen- en spoorwegnet. Analoog aan Van 
Rysselberghes plan voor Westende werd in dat van Duinbergen, via drie belangrijke 
horizontale hoofdwegen aansluiting gegeven met de bestaande of toekomstige 
badsteden. Ten eerste was er de verbinding parallel met de tramlijn tussen Knokke en 
Heist die gekruist werd door de toegangsweg tot de badplaats vanuit het binnenland. 
De tweede bepalende as was die langsheen de zeedijk, terwijl een derde 
verbindingsweg dwars door de badplaats het duinlandschap doorkruiste.89 Langsheen 
de zeedijk werden twee stedelijke bouwblokken aangelegd waartussen plaats gemaakt 
werd voor een groenpark met casino. Het overige deel van de badplaats werd in kleine 
percelen onderverdeeld waar alleenstaande villa’s het duinlandschap sierden (zie afb. 
32).
 De theorieën omtrent het stadsplan in Der Stadtebau kwamen in grote mate 
overeen met hetgeen Otlet en Van Rysselberghe met het globaal plan van Westende 
poogden. De taak van de stedenbouwkundige bestond er volgens Stübben namelijk in 
een geslaagde combinatie te vormen voor het esthetische en het functionele.90 In het 
geval van de badplaatsen zouden we dit kunnen begrijpen als de combinatie van het 
functionele dat eigen was aan de steden en het esthetische aspect van het platteland. 
Hoewel de omvang van de twee badplaatsen in feite niet te vergelijken viel kunnen we 
toch belangrijke verwantschappen terugvinden in beide plannen die omstreeks dezelfde 
tijd opgemaakt werden en dezelfde visie op de stad in zich droegen.
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 Duinbergen en Westende-Bad waren wellicht niet de eerste badplaatsen die een 
vertaling vormden van deze nieuwe visie op de stad. Reeds in 1892 werd Albert 
Dumont gevraagd een algemeen plan voor deze badplaats op te maken. De 
Diksmuidse grootgrondbezitter Pierre Bortier had voordien steeds de verstedelijking van 
het toerisme uit zijn domein trachtten te houden. Dit was geen evidentie aangezien het 
gebied dat zou uitgroeien tot de badplaats De Panne zich op een strategische positie 
bevond. De Britse toeristen, die nadat ze de oversteek van het kanaal hadden gemaakt, 
kwamen toe in Calais en trokken via de desolate Westkust naar de grote badsteden 
Oostende en Blankenberge. Hierbij vormde De Panne een eerste belangrijke rust- en 
tussenstop. Echter was het Bortier zelf die gedurende vele jaren, met uitzondering van 
een bescheiden houten paviljoen, om de passanten van drinken te voorzien, alle 
grootschalige ontwikkeling trachtte buiten te houden om het kustlandschap haar unieke 
karakter te laten behouden. Als in 1892 niet meer aan de druk van het toerisme kon 
ontkomen worden, werd het gedachtengoed van Bortier zoveel mogelijk behouden in 

33. Herziening van het 
stedenbouwkundig plan van De 
Panne door Alexis Dumont uit 1902.
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het landelijk opgevatte plan van Albert Dumont en de latere herziening van diens zoon 
Alexis Dumont uit 1902 (zie afb. 33).91

 De grootgrondbezitters waren echter wel niet de enige die er een landelijke 
interpretatie van het kustgebied op nahielden. Het plan van Stübben voor Duinbergen 
paste eveneens samen met het uit 1900 daterende plan van de Leuvens architect 
Eduard Colinet voor De Haan binnen een grotere opvatting voor de Belgische kust. In 
opdracht van koning Leopold II had de landschapsarchitect Léopold-Louis van der 
Swaelmen namelijk reeds in 1886 een ontwerp gemaakt voor de bebossing van het 
duingebied tussen Oostende en Blankenberge. Dit Projet de Boisement des Dunes 
Domaniales d’Ostende à Blankenberghe vormde de eerste fase van de globale visie van 
de koning voor de Belgische kust (zie afb. 34). Hierbij voorzag hij de kuststrook als een 
aanééngesloten gebied bestaande uit verschillende plaatsen die elkaar aanvulden en 
desgevallend samen één aantrekkelijk geheel vormden in plaats van een 
gefragmenteerd kustgebied dat uit, met elkaar concurrerende onderdelen, bestond. In 
essentie kwam het erop neer dat het kustlandschap werd gedomineerd door een 
groene bebossing die tevens het kader vormde voor het inplanten van villa’s waardoor 
één uitgestrekte residentiële wijk kon ontstaan. Hierin fungeerde Oostende als 
metropool en de verschillende badplaatsen werden door de koninklijke baan 
aaneengeschakeld.92 Het was Stübben zelf die de koning tijdens een toevallige 
ontmoeting in 1909 nog maar eens wees op de verkavelingswoede van de privé-
instanties. Meer en meer privé ondernemingen kochten het nog ongerepte 
duinlandschap op en verkavelden deze zonder rekening te houden met de schoonheid 
van het duinlandschap. Hierdoor verloor het gebied niet enkel haar natuurlijke rijkdom 
maar paradoxaal genoeg ook de aantrekkingskracht van een bepaalde groep 
toeristen.93 In de ontmoeting raadde hij de koning aan om de nog onaangeraakte 
gebieden op te kopen om er de natuurlijke meerwaarde te behouden. Uiteindelijk zal de 
koning kort daarna overlijden waardoor hier nooit concreet gevolg aan gegeven werd. 
Het waren wel de plannen voor de badplaatsen De Haan, Westende, Duinbergen en De 
Panne die wel degelijk rekening hielden met deze problematiek en effectief rekening 
hielden met de natuurlijke rijkdommen van de Belgische kust.
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Naast dit staatsinitiatief voor de eenmaking en belangrijke hervorming van de 
Belgische kust had ook Paul Otlet ideeën en projecten die een zekere unificatie van het 
kustgebied in zich droegen. Otlet keek namelijk verder dan de volledige groene 
verstedelijking van De Panne tot en met Knokke. Zo zag hij ook in dat dit enkel mogelijk 
geacht kon worden indien eveneens een overkoepelende organisatie tot stand zou 
komen. De kust, met zijn specificiteit verkregen door het toerisme, moest zich in wezen 
af kunnen scheiden van het landbouwgebied dat in zekere zin belemmerend werkte op 
de verdere ontwikkeling van de badplaatsen.94 Zo constateerde Paul Otlet: ‘Il existe sur 
tous les points du Littoral Belge une opposition d’intérêts de plus en plus marquée entre 
la partie balnéaire et la partie agricole des communes. Chez les cultivateurs on 
rencontre les anciennes traditions de la terre à faire fructifier, la crainte séculaire des 

34. De covertekening van het 
Projet de Boisement des 
Dunes Domaniales d’Ostende 
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1887. In opdracht van koning 
Léopold II werd nagedacht 
over de éénmaking van de 
Belgische kust.
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transformations brusques, l’appréhension des impôts, conséquence de l’outillage des 
cités modernes’.95 Het kwam er dus feitelijk op neer dat verschillende badplaatsen en -
steden bestuurd werden door de gemeenten van de inwaarts gelegen dorpen die op de 
landbouw aangewezen waren. Dit was ook voor het bestuur van Westende-bad een 
hekel punt aangezien een groot deel van het gebied zich op grondgebied van de 
gemeente Westende bevond. Beslissingen en gewenste ontwikkelingen werden 
hierdoor buiten het bereik van la Westendaise door het gemeentebestuur van Westende 
genomen. Hier overheerste een ander, op landbouw georiënteerd, denkbeeld. Door de 
aanwezigheid van een overkoepelend bestuursorgaan dat zich ontfermde over de 
volledige kustregio kon een besluitvorming, waarbij rekening gehouden werd met de 
specifieke noden van het toerisme, verzekerd worden. Dat deze drastische 
bestuurshervorming niet op korte termijn realiseerbaar was, zag ook Paul Otlet in. In 
deze context moeten we dan ook begrijpen waarom la Westendaise ijverde om 
Westende-Bad af te splitsen van de gemeenten Westende en Middelkerke. Zo kon een 
autonoom en toekomstgericht beleid, in functie van de specifieke noden van de 
exclusieve badplaats, gevoerd worden. In 1902 werd door het bestuur van de 
badplaats een eerste  aanvraag ingediend om Westende-Bad om te vormen tot een 
zelfstandige en zelfbedruipende gemeente. Deze vraag werd rechtstreeks gericht aan 
de minister van binnenlandse zaken aangezien de gemeente Middelkerke weigerde op 
deze aanvraag in te gaan. Deze weigering was niet onlogisch aangezien Middelkerke 
anders een belangrijke bron van belastingsinkomsten zou gaan verliezen.96 In een 
verslag van de ontmoeting tussen Paul Otlet en Mr. Croels, de toenmalige directeur van 
het Ministerie van Openbare Werken, vinden we nog een reden terug waarom de 
segregatie en oprichting van een autonome gemeente voordelig was. Zo werd door 
Croels aanbevolen om staatssubsidies aan te vragen aangezien de staat subsidies 
uitschreef voor alle gemeentelijke uitgaven van openbaar nut. In het bijzonder deze 
betreffende de distributie van water en de uitbouw van een rioleringsnetwerk.97 Evenwel 
werd aangehaald dat ‘l’Etat ne donnant de subsides qu’aux communes’, waardoor 
men hier enkel van kon profiteren indien een eigen gemeente zou worden opgericht. 
Vervolgens werden de verschillende criteria, waaraan moest voldaan, opgesomd. Zo 
moest een gemeente over een eigen kerk beschikken. Hierop moet Paul Otlet hebben 
geantwoord dat: ‘quant à l’église nous en ferions une’. Het is dan verstaanbaar dat we 
in het plan van Van Rysselberghe daadwerkelijk een kerk met bijpassend klooster 
terugvinden. Ook op het vlak van aantal inwoners voldeed de jonge badplaats niet aan 
de nodige vereisten. Door het toeristisch karakter van de plaats ontbrak het namelijk 
aan voldoende inwoners met een vast verblijf. Hierop werd dan ook de vraag gesteld of 
er geen mogelijkheid was een gemeente met een speciaal statuut op te richten, maar 
hierover hebben we verder geen gevolg aan gevonden.
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Niet enkel op het vlak van bestuurlijke macht van de Belgische kust voorzag Otlet 
het noodzakelijk om een cruciale hervorming door te voeren, desgelijks was het 
begeerlijk om op vlak van verscheidene voorzieningen de krachten te bundelen en 
derhalve tot een efficiënter geheel te komen.98 Het was immers zo dat elke badplaats, 
om aan de noden van de toeristen in het zomerseizoen te kunnen voldoen, over een 
eigen waterzuiveringsinstallatie, elektriciteitscentrale of eventuele gasfabriek beschikte. 
Technisch incompetente werknemers werden aangeduid om deze zaken in goede 
banen te leiden. Omdat dit slechts een relatief kleine jaarlijkse periode besloeg was het 
moeilijk om geschikt personeel voor elke kleine badplaats te vinden. Door deze en 
andere hoofdvoorzieningen te bundelen kon men het permitteren om de enkele 
uitgebreide installaties het hele jaar door van geschikt personeel te voorzien. Op deze 
manier kon men eveneens profiteren van een doelmatig energie- en waterbeheer. In de 
praktijk kwam dit er op neer dat één of enkele installaties, alle of een groot deel van de 
badsteden en -plaatsen, van stroom, gas of gezuiverd water zou voorzien.
 De verschuivingen op het internationale toneel gaven zoals we zagen een 
belangrijk gevolg aan hoe in het algemeen over steden gedacht werd. In België vond dit 
vooral haar weerklank in de nieuwe aanlegplannen van de secundaire badplaatsen die 
naar de formele aspecten van de tuinsteden opgericht werden op het einde van de 
negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste eeuw. De nieuwe visie bracht 
echter niet enkel op het vlak van stedenbouw veranderingen teweeg. Ook op het vlak 
van kunst en architectuur boden zich nieuwe wendingen aan die tot op zekere hoogte in 
het plan en de architectuur van Westende terug te vinden waren.
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3. Westende-Bad en de maatschappelijke rol van de kunst: Art Nouveau

De industrie had een grote invloed op de manier waarop men op het einde van de 
negentiende eeuw over steden ging nadenken. We zagen reeds hoe dit een nieuwe 
visie op de stad impliceerde dat tot uiting kwam in de nieuwe stedenbouwkundige 
plannen. Maar uit de kritiek op de huidige leefomgeving groeide eveneens bij een grote 
groep kunstenaars en architecten de drang om in dit verband ook de kunst aan te 
wenden als medium om een beter leefmilieu te scheppen. Voorheen was kunst een 
elitair luxeproduct dat enkel het leven van de gegoede burgerij kon verfraaien. De Britse 
Arts and Crafts beweging zag in dit verband een belangrijke bron van potentiële rijkdom 
in de notie van de nijverheid. Pioniers als William Morris en John Ruskin ijverden in dit 
verband voor een terugkeer naar de geïdealiseerde stelling van de middeleeuwen, waar 
de menselijke waardigheid nog bescherming genoot door het gegeven van handwerk 
en ambacht.99 Waar decoratieve alledaagse objecten in de middeleeuwen het leven van 
menig noeste burger kon opsieren, waren de dure schilderijen en beeldhouwwerken die 
door de Beaux-Arts salons werden bestempeld als ware kunst ontoereikend voor deze 
bevolkingsgroepen. Daarom streefde een grote groep gelijkgezinden naar een 
hervorming in de kunsten waardoor de decoratieve kunsten van gelijke waarde konden 
worden geacht. Deze objecten brachten het fijnzinnige op schaal van de woonkamer en 
aldus het schone voor iedereen bereikbaar.
Ook in België kwam deze gedachte ten volle aan bod dankzij het 
voorhoedegevecht van Henry Van de Velde en de toewijding van Gustave Serrurier-
Bovy waarvan ook Paul Otlet goed op de hoogte was. Volgens Morris en Van de Velde 
kon de kunst en het leven enkel met elkaar verzoend worden door middel van de 
nijverheid. Van de Velde keek in tegenstelling tot Morris en consorten echter niet neer 
op de machine en zag hierin ook een manier om het schone binnen het bereik van 
iedereen te brengen.100 In de Arts and Crafts beweging was het vooral te doen om een 
verwonderlijke terugblik op de eerlijkheid van het primitieve verleden. Terwijl het in de 
Belgische Art Nouveau, die vanuit dezelfde afkeer tegen de heersende leefomgeving 
ontstaan was, meer ging over het creëren van een nieuwe stijl die paste bij de nieuwe 
tijdsgeest. Dit werd ook door Paul Otlet aan den lijve ondervonden wanneer hij in 1900 
de Britse arts-and-crafts architect en ontwerper Charles Robert Ashbee uitnodigde om 
de badplaats Westende te bezoeken. Otlet had gehoopt dat Ashbee, door het zien van 
de villa’s op de dijk en cottages aan de ingang van de badplaats, overtuigd kon worden 
om er eveneens één of meerdere vakantiewoningen te ontwerpen. Hoewel de kleurige 
en rijkelijke materialen hem wel konden plezieren was hij toch het meest onder de 
indruk van de waarachtige lokale vissershuisjes die zich meer landinwaarts 
bevonden.101 Dat Paul Otlet en Van de Velde het meer met elkaar konden vinden was 
niet verwonderlijk, aangezien Otlet gezien kon worden als één van de fin de siècle 

57

99 J. Vandenbreeden en F. Dierkens-Aubry, Art Nouveau in Belgie: Architectuur en Interieurs, Lannoo, 
Tielt, 1994, p. 9.
100 A. Van Loo, Repertorium…, p.36.
101 A. Ogata, Art Nouveau…, p. 162-163.



figuren die getuige was van de positieve effecten die de wetenschap en het intellectuele 
leven op de maatschappelijke realiteit hadden.102

 De tentoonstellingsgroep Les Vingts en het latere La Libre Esthétique vormden 
belangrijke collectieven in het verspreiden van deze gedachten onder de gegoede 
klassen. Deze kunstenaarsvereniging die opgericht werd in 1883 rondom de persoon 
van Octave Maus verzette zich vreedzaam tegen de strikte reglementen en normen die 
op de officiële salons aangewend werden. Op hun jaarlijkse tentoonstellingen werden 
alledaagse gebruiksobjecten naast schilderijen en beelden geëxposeerd en van gelijke 
waarde geacht.103 Naast gewone gebruiksobjecten werden, in een later stadium, zelf 
volledig ontworpen woonkamers geëtaleerd die het toonbeeld vormden van het 
alledaagse leven. Ook Octave Van Rysselberghe was op de hoogte van deze 
tentoonstellingen aangezien zijn jongere broer Theo Van Rysselberghe en confrater 
Henry Van de Velde een belangrijk deel uitmaakten van deze kunstenaarsgroep.
De pioniers van de Art Nouveau zagen in de combinatie van deze decoratieve 
kunsten en de architectuur een rol weggelegd voor de architect om de woning te 
beschouwen als een geheel in al haar aspecten. Ook in het eerste nummer uit 1881 van 
het tijdschrift L’art Moderne, dat gezien kon worden als het klankbord voor deze nieuwe 
ideeën, werd de algehele taak van de kunstenaar in het dagelijkse leven benadrukt: ‘(…) 
en de kunstenaar is niet meer tevreden met het ideale bouwen. Hij houdt zich bezig met 
alles wat ons ter harte gaat en ons rechtstreeks aanbelangt. Onze monumenten, onze 
kleren, de kleinste dagelijkse gebruiksvoorwerpen, worden steeds hermaakt, maar de 
Kunst geeft hen telkens een nieuwe vorm. Op die manier is de Kunst bij alles betrokken 
en herschept zij voortdurend ons gehele leven om het eleganter, waardiger, fraaier en 
socialer te maken.’104 De architect moest zich dus niet enkel meer bekommeren om het 
bouwen van een mooie woning maar had alle troeven voor handen om het leven van de 
bewoners vast te leggen. De architecturale vertolking van wat door Richard Wagner als 
het gesamtkunstwerk werd benoemd werd op een consequente manier bestendigd in 
het hoogtepunt van de art-nouveau architectuur. De drie grootmeesters van de Art 
Nouveau in België; Victor Horta, Paul Hankar en Henry Van de Velde, waren van mening 
dat ieder bouwwerk, naar het voorbeeld van de elementen uit de natuur, volledig 
ontworpen moest worden. 
Op schaal van de stedenbouw zouden we kunnen stellen dat dit wezenlijk 
aspect van de Art Nouveau werd toegepast in Van Rysselberghes globaal plan voor 
Westende. In tegenstelling tot het plan van Alban Chambon dat eerder als een aanzet 
voor verdere ontwikkeling kon gezien worden bood het plan van Van Rysselberghe een 
volledig bedachte onderlegger voor het complete grondgebied. Specifiek werd gezegd 
dat: ‘(…) les fondateurs de la nouvelle cité balnéaire ont affirmé la volonté de ne pas 
abandonner son développement au hasard mais de le soumettre à un programme 
architectural d’ensemble, à la réalisation duquel ils ont convié propriétaires et 
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architectes.’105 Aldus streefde men naar een samenhangend geheel waarbinnen geen 
plaats was voor toevallige verwezenlijkingen die de coherentie van de badplaats teniet 
konden doen. Behalve het feit of er op een bepaald stuk bouwgrond een villa of cottage 
moest worden gebouwd vertelde het plan niets over de individuele vakantiewoningen 
van de badplaats. Bijgevolg schoot het stedenbouwkundig plan in deze begeerte tekort.

 Paul Otlet wist zeer goed dat de architectuur in staat was het volledige aanzicht 
van een site te bepalen. Zo bezocht hij de in 1901 opgetrokken kunstenaarskolonie op 
de Mathildenhohe nabij Darmstadt. Deze kolonie, waarvoor diverse architecten en 
kunstenaars uitgenodigd werden om een woning te ontwerpen in de door Joseph Maria 
Olbrich ontworpen omgeving, had als primair doel een verbinding te maken tussen de 
Kunst en het dagelijkse leven. Groothertog Ernst Ludwig van Hessen wou ter 
gelegenheid van de tentoonstelling ‘Ein Dokument deutscher Kunst’, een kolonie 
stichten waarin de ideeën van de Jugendstil, de Duitse variante van de Art Nouveau, op 
een grotere schaal konden worden toegepast. De Groothertog van Britse afkomst wou 
naar het voorbeeld van de reeds aangehaalde ideeën van Ruskin en Morris een model 
genereren voor een nieuwe levensstijl.106 Met het aanstellen van prominente architecten 

35. Siteplan van de Darmstadt Kunstlerkolonie uit 1901. Het algemeen plan werd ontworpen door 
Joseph Maria Olbrich. Voor het ontwerp en inrichting van de gebouwen werden een tiental 
gerenommeerde architecten uitgenodigd.
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en kunstenaars kon de kwaliteit van de individuele woningen bijdragen tot een setting 
dat ogenschijnlijk als één geheel ontworpen werd. Zo waren ondermeer de 
‘kolonistenhuizen’ van P. Behrens, H. Christiansen, L. Habich, P. Haber… te 
bezichtigen, waarin deze kunstenaars tevens verantwoordelijk waren voor het meubilair 
en de decoratie.107

 Waar Serrurier-Bovy, wiens interieurs tentoongesteld op La Libre Esthétique, de 
opvolger van Les Vingts, een belangrijke betekenis hadden in de verspreiding van de 
art-nouveau gedachte in België, de kwaliteit van deze kolonistenhuizen en de 
toepassing van luxueuze materialen bekritiseerde, uitte Paul Otlet in een artikel 
gepubliceerd in l’Art Moderne zijn bewondering voor de manier waarop deze 
verschillende gebouwen en verwezenlijkingen allen bijdroegen tot een organisch en 
coherent geheel.108 Zo schreef Otlet: ‘Ce serait une colonie d’artistes, créée d’une pièce 
et selon un plan d’ensemble: l’atelier pour travailler et enseigner, la maison pour 

36. “Villa Rosen”, de door 
Joseph M. Olbrich ontworpen 
en ingerichte 
kunstenaarswoning ter 
gelegenheid van de 
Darmstadt Kunstlerkolonie uit 
1901.
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habituer, et, pour émouvoir l’esprit, le cadre formé par l’ensemble des architectures et 
des végétations.’109 
	 Natuurlijk waren er wezenlijke verschillen tussen het project in Darmstadt en dat 
van de badplaats in Westende. Ten eerste was de schaal van de verschillende projecten 
niet te vergelijken. Voor de vijftiental gebouwen, die de Mathildenhohe moesten 
bezetten, kon beroep gedaan worden op een aantal prominente kunstenaars en 
architecten. Anderzijds was Darmstadt een relatief kort project waardoor het geheel 
tegen de opening van de tentoonstelling af moest zijn. De Groothertog had alvast de 
zekerheid dat de verschillende gebouwen uitgevoerd werden door befaamde 
architecten en binnen een bepaalde termijn. Hierdoor kon hij ervan uitgaan dat een 
coherent geheel als vanzelf zou ontstaan. Ondanks het feit dat de ambities in Westende 
misschien wel gelijklopend waren, kon men hier, door de veelheid aan architecten en 
bouwheren en de langere uitvoeringstermijn, het eigenlijke resultaat moeilijk inschatten. 
Aldus was men hier toch genoodzaakt om een bepaald instrument aan te wenden om 
bepaalde richtlijnen betreffende de architectuur vast te leggen.
 Deze richtlijnen moesten natuurlijk wel zekere vrijheden openlaten. Zodoende 
werd getracht een compromis te creëren tussen een monotoon geheel van uniforme 
gebouwen en een chaotische mengelmoes van woningen.110 Zonder af te doen aan het 
algehele karakter van de badplaats kon de architect zijn eigen creativiteit doordrukken in 
de vrijheden die in dit lastenboek opengehouden werden. Het lastenboek diende naar 
eigen zeggen voor het behoud van ‘(…) le caractère et les avantages que ses 
fondateurs ont voulu lui donner dès l’origine, et en vue desquels ils se sont imposés de 
lourds sacrifices’.111

 In de lijn van de grote drang om een samenhangende geheel te creëren vond 
men het uitermate belangrijk dat er wel degelijk gebouwd werd en geen braakliggende 
terreinen, ten gevolge van speculatie, het geheel van de badplaats teniet deden. Maar 
eveneens lang aanslepende of slecht onderhouden bouwwerven, die het algemene 
aanzicht van de badplaats verstoorden, werden ongunstig bevonden. Eén van de eerste 
artikels verplichtte de eigenaars bijgevolg om binnen het jaar na de aankoop van de 
bouwgrond aan de effectieve bouwwerken te beginnen.112 Indien de eigenaar het 
bouwwerk ‘(…) laissait dans un état de ruine ou d’abandon,’ zag de vennootschap dit 
tevens, conform artikel vier, als het zich onttrekken aan deze bouwverplichting.113 Het 
lastenboek was eveneens het medium om de badgasten ertoe te verplichten het 
algemeen plan van Van Rysselberghe, in het bijzonder diens uitgetekende rooilijnen, te 
respecteren. Hierin voorzagen de initiators wel een grote vrijheid met betrekking tot de 
uitbouw van ondermeer loggia's, erkers en balkons. Voor deze uitkragingen waren 
zekere regels betreffende de maximale grootte en afstanden tot de gemene muren, 
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maar voor de vorm was de architect volledig vrij.114 Op deze manier werd het algemeen 
beeld van de rechtlijnige bouwblokken ingelaten met de creativiteit van de verschillende 
architecten.

 Opmerkelijk was dat in het lastenboek ook voorschriften betreffende de 
esthétique des constructions opgenomen werden. Zo stelde artikel negen als regel: 
‘Les constructions à ériger sur les terrains vendus devront être exécutées avec la 
préoccupation de leur donner un caractère marqué de villas, pavillons ou cottages.’115 
Om de controle op het esthetische aspect van de bouwwerken te realiseren kon geen 
enkele constructie gerealiseerd worden voordat het plan van de gevel door de 
vennootschap goedgekeurd werd.116 Deze beoordeling van de gevels was zonder meer 
de belangrijkste troef die de mensen van La Westendaise voorhanden hadden om het 
uiteindelijke uitzicht van de badplaats te leiden. Ook het rationele aspect van de Art 
Nouveau, waarbij het uitzicht het gevolg was het functionele aspect, was tot op zeker 

37. Twee aanpalende 
rijwoningen gelegen aan het 
stedelijke plein in het centrum 
van de badplaats. De 
creativiteit van de architect 
was veelal in de dak en 
gevelelementen terug te 
vinden.
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niveau terug te vinden in het lastenboek. Zo gaf men een uitgesproken voorkeur aan het 
laten zien van het constructiemateriaal. Men verkoos gevels die de schoonheid van de 
nodige constructiematerialen toonden en het was niet toegestaan om deze te 
bepleisteren of te verhullen.117 
 Hoewel het gegeven van de voorgevel niet centraal stond in de architectuur van 
de art-nouveau pioniers zien we toch dat veel aanhangers de gevel als element zagen 
om de nieuwe stijl te verspreiden. Het grote aanbod aan architectuur- en 
kunsttijdschriften zorgde voor een snelle verspreiding van de ideeën en vormentaal van 
de Art Nouveau. Hierdoor werd de Art Nouveau vaak gezien als ‘kunst in de straat’ en 
naarmate de verspreiding ervan snel groeide werden niet meer de volledige woningen 
volgens de ideeën van deze stroming bedacht maar veelal werd de gevel een publiek 
symbool om rijkdom en kunstzinnigheid te etaleren.118 Het feit dat de art-nouveau 
architectuur voor het grote deel beschouwd werd als een ‘gevel-kunst’, dat aangewend 
werd om aan stadsverfraaiing te doen, maakte het ook in trek bij de badsteden. Op 
deze manier vormde de straat het decor van het rijke burgerleven aan de kust.119 Ook in 
Westende-Bad werd door La Westendaise toegekeken of de gevels van toekomstige 
villa’s binnen het plaatje van de badplaats pasten. Hierbij was in het vooral stedelijke 
gedeelte van de badplaats belangrijk dat de verschillende gevels een beredeneerde 
rijkdom aan kleuren en versieringen in zich droegen om aldus bij te dragen tot een 
creatief en genuanceerd geheel.
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 Zodoende kunnen we stellen dat de ideeën van de Art Nouveau tot op zekere 
hoogte aanwezig waren in de badplaats. Ten eerste was er de idee van het 
gesamtkunstwerk dat, door middel van het algemeen plan en het lastenboek, in stand 
trachtte gehouden te worden. Anderzijds was er de notie van de creatieve gevels die 
samen het decor vormden van de nieuwe tijdgeest waarbij het leven vermengd werd 
met de kunst. Hoewel de gevels in de ware ideeën van de Art Nouveau louter het 
gevolg waren van de functionele binnenruimten werd dit in het kader van de grote 
stadsverfraaiingen veelal als het middel gebruikt om het algemeen aanzicht van de 
nieuwe stedelijkheid te vormen. Het feit dat de badsteden en -plaatsen wezenlijk gezien 
konden worden als vakantieoorden voor de rijkere stedelijke burgerij maakte dat dit ook 
hier het stadsbeeld bepaalde.

38. Beeld van op de zeedijk. We herkennen de eerste villa’s en het kursaalgebouwtje links in beeld. 
De bijgekomen bebouwing toont een grote verscheidenheid in de gevels. Het laten zien van de 
constructiematerialen werd in het lastenboek opgenomen en vormde ook een belangrijk aspect in de 
Art Nouveau.
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4. Het passende vormidioom: de cottage en de regionalistische architectuur

De industrialisatie beïnvloedde op het einde van de negentiende eeuw sterk hoe men 
over de stad ging nadenken. De hieruit voorgekomen tuinsteden en de art-nouveau stijl 
kunnen gezien worden als producten waarmee getracht werd een nieuwe stedelijke 
identiteit vast te leggen. Vanuit het zelfde scepticisme tegenover de gevolgen van de 
industrialisatie groeide evenwel ook een bepaalde zin om op zoek te gaan naar een 
passend landelijk karakter. Vanuit de Arts and Crafts konden we op het vlak van de 
architectuur twee duidelijke bewegingen zien ontstaan. Enerzijds ging men met de Art 
Nouveau openlijk op zoek naar een nieuwe stijl om de moderne maatschappij te 
representeren. Aangezien de nieuwe technologieën en producten van de industrie 
wezenlijk onderdeel uitmaakten van het moderne tijdperk werden deze bewust ingezet 
om de hedendaagse eigenheid van de stad te achterhalen. Anderzijds zocht een 
bepaalde groep geestesverwanten naar een, op ambacht en regionale impressies 
gebaseerde, uitdrukkingsvorm voor de landelijke gebieden, die ten gevolge van de 
stadsvlucht, werden aangesproken. 
 In België kunnen we deze zoektocht naar een regionalistische architectuur, 
waarbij lokale materialen en vormkenmerken welwillend werden toegepast, zien als een 
reactie op het stelselmatig verdwijnen van traditionele Vlaamse landschappen. Aan de 
kust zagen we hoe het authentieke natuurschoon vervloog als gevolg van de 
toenemende druk van het toerisme. Door het inpassen van een regionalistische 
architectuur, die ogenschijnlijk rekening hield met het landschap, werd een morele 
verantwoording afgelegd om deze gebieden alsnog te verkavelen ten gunste van het 
toerisme. In deze context kunnen we begrijpen waarom deze architectuur veelvuldig 
werd ingepast in de secundaire badplaatsen, die nabij de grote badsteden, ontstonden 
alsook in de nieuwe badplaatsen van de Westkust.
 De Westkust bevond zich een lange tijd in isolement waardoor het kan gezien 
worden als het laatst ontwikkelde kustgebied van België. De badplaatsen van de 
Westkust waren een lange tijd gespaard gebleven van de verstedelijkende kracht van 
het toerisme. De vredigheid van deze vissers- en landbouwgehuchten werd dan ook 
pas in het laatste decennia van de negentiende eeuw, door een eerste beperkte groep 
rustzoekende vakantiegangers, verstoord. Voordat men kon spreken van een effectieve 
ontwikkeling tot toeristische badplaatsen, werden de schilderachtige, meer landinwaarts 
gesitueerde, bestaande vissershuisjes met hun streekgebonden karakteristieken als 
gegeerde kustverblijven en ideale artiestenateliers aanzien.120

 De naburige terreinen van de drie grote kuststeden Oostende, Blankenberge en 
Heist werden enkele decennia eerder reeds aangesproken voor de uitbouw van nieuwe, 
meer rustige badplaatsen. Hierbij kunnen Mariakerke, De Haan en Duinbergen als 
mooie voorbeelden gezien worden.  Het onaangeraakte landschap van de Westkust viel 
meer in de smaak bij kunstzinnige bezoekers, die op zoek waren naar het inspirerende 
kustlandschap en de primitieve Vlaamse wooncultuur die hiermee gepaard ging. We 
kunnen stellen dat het gebied, wat het latere Westende-Bad zou vormen, zich wezenlijk 
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op de grens tussen deze twee ontwikkelingen bevond. Aan de ene kant was de kustlijn 
zich reeds aan het ontwikkelen tot en met de naburige badplaats Middelkerke en aan 
de andere zijde bevond zich een quasi onbebouwd duinlandschap dat zich tot de 
Franse grens uitstrekte. Indien het stedelijk beleid van Edouard Otlet zou zijn verder 
gezet, dan had de trend van een dichtbebouwde kuststrook zich gemakkelijk kunnen 
voortzetten. Echter door de nieuwe aanpak van Paul Otlet en Octave Van Rysselberghe, 
waarbij het centrum de oorspronkelijke dichtbebouwde en stedelijke karakteristieken 
had en de omringende gebieden opgevat werden als een verspreid, met alleenstaande 
bebouwing te bezetten, landschap, werd een vloeiende overgang naar het authentieke 
duinlandschap gesuggereerd. We hebben reeds grondig de stedenbouwkundige 
kenmerken en de verwantschap met de tuinsteden besproken, maar ook op het vlak 
van architectuur werd een zekere bemiddelende conditie gecreëerd ten opzichte van 
het omringende landschap. Onder de vorm van de regionalistische stijlkenmerken, die 
een belangrijk deel uitmaakten van de cottage-cultuur, werden nagenoeg typisch 
Vlaamse taferelen nagestreefd. 
De cottage kwam in wezen over van Engeland waar het zich vanuit een lange 
traditie opnieuw opwerkt had tot populaire bouwstijl in de negentiende eeuw. In de 
eerste plaats verschilde de cottage, die al naar het einde van de middeleeuwen in 
Groot-Brittannië opdook als kleine woning voor landbouwers, in grote mate van zijn 
latere variant op het vaste land. In Engeland kwam de cottage weer aan het licht met de 
cottage revival die een gevolg was van de meer algemene domestic revival. De Britse 
cottage had meestal een vierkante plattegrond en de woonst werd veeleer opgetrokken 
in grijze ruwe stenen en dakpannen. Het enige ornament in de gevel kon worden 
teruggevonden onder de vorm van de bow window waardoor het modeste uitzicht van 
de cottage haar naam als bescheiden landhuisje kon bevestigen.121 In navolging van 
Engeland ontsproot op het Europese vasteland, zowel in België en Frankrijk maar 
eveneens in Italië, Ierland, Oostenrijk, Hongarije en Finland, overal moderne vernaculaire 
architectuur. Deze trend had een complex verband met de ideeën en de vormen van de 
Art Nouveau. De herwaardering van de volkse ‘kunsten’ die gelijkaardig was aan de 
Britse domestic revival moet geplaatst worden in de sfeer van de hervorming van de 
kunsten, waarbij men deze voor iedereen toegankelijk wou maken. De Europese 
collecties van volkse elementen en de groeiende belangstelling voor de archeologie 
deed de interesse in de oude woonculturen alleen maar toenemen. Hier speelden 
architecten en artiesten gretig op in door typische elementen van deze bouwculturen 
heruit te vinden en aan te passen aan de hedendaagse en moderne eisen en 
waarden.122 Waar de term cottage in Frankrijk quasi alle villa’s en elegante huizen 
besloeg, kreeg het in België daarentegen wel belangrijke stijlkenmerken toegekend. De 
cottages in België waren in zekere mate rijker uitgewerkt dan de Engelse en kregen hun 
eigen klankbord in de vorm van het tijdschrift Le Cottage.
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Het tijdschrift Le Cottage speelde in haar korte bestaan, van 1903 tot 1905, een 
belangrijke rol in het verspreiden van deze bouwprincipes. Het speciaal uitgebrachte 
nummer over de Belgische kust bewees dat deze architectuur een noemenswaardig 
deel uitmaakte van de nieuwe Belgische badplaatsen. Het tijdschrift werd, volledig in de 
lijn van de oorspronkelijke tuinsteden, opgericht met de bedoeling om de mogelijkheden 
van kwaliteitsvolle en goedkope woningen te promoten. Ook naast het blad zelf 
organiseerde het tijdschrift een tentoonstelling, die doorging van 25 juni tot 25 juli van 
het jaar1905, in de Cercle Artistique te Brussel met de bedoeling een nieuw uitzicht te 
promoten voor de woningen van arbeiders en de kleine bourgeoisie.123 Hiervoor werd 
beroep gedaan op belangrijke binnen- en buitenlandse architecten waarvan een 
opmerkelijk aantal eveneens villa’s voor Westende-Bad ontwierpen. De architecten 
Albert en Alexis Dumont, Georges Hobé, Joseph Viérin en Achilles Van Hoecke-Dessel 
toonden hun kunnen op deze tentoonstelling en werkten ook mee aan de nieuwe 

39. Covertekening van het 
tijdschrift Le Cottage. In de 
centrale tekening wordt de 
anti-stedelijke houding 
uitgebeeld. Op de voorgrond 
staat een landelijke woning 
tussen het groen en weiden. 
Dit wordt gecontrasteerd 
door de stad met rokende 
fabrieksschoorstenen op de 
achtergrond.
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badplaats.124 Dit lag volledig binnen de oorspronkelijke gedachten van de Art Nouveau 
en de nieuwe ideeën aangaande het toegankelijk maken van kunst en fijnzinnigheid voor 
iedereen. Maar naarmate de tijd vorderde werd het duidelijk dat ook hier het prijsaspect 
meer en meer naar de achtergrond verdween. Het tijdschrift vormde zich om tot het 
blad die regionalistische en landelijke woningtypes voor de gegoede bevolkingsklassen 
aan de man bracht. In tegenstelling tot het stedenbouwkundige aspect van de 
badplaats Westende, werd de bouwstijl niet door de architect vastgelegd. Het moet wel 
gezegd dat we kunnen stellen dat Octave Van Rysselberghe een landelijk kader 
gecreëerd had waardoor de cottage-architectuur als een logisch gevolg kon worden 
aanzien. We hebben reeds in het vorige hoofdstuk behandeld hoe La Westendaise een 
zekere controle op de architectuur in stand hield via de regels opgenomen in het 
lastenboek. De focus lag daar op het aspect van de Art Nouveau waarbij de badplaats 
bedacht werd als een gesamtkunstwerk. Door het opstellen van een algemeen 
stedenbouwkundig plan waarbinnen de gevels als elementen fungeerden om het 
aanzicht van het stedelijke deel van de badplaats te bepalen, is het hier meer de 
bedoeling dieper in te gaan op een aantal specifieke kenmerken en gebouwen van de 
regionalistische architectuur, die het uitzicht van het omringende villapark vormgaven. In 
dit deel is het verder nog de bedoeling enkele architecten te bespreken die zich tot 
meesters van deze landelijke bouwstijl ontwikkelden en aldus de badplaats haar 
typische landelijke karakter konden geven.
In de eerste plaats was het Paul Otlet zelf die op zoek ging naar de ideale 
cottage aan de zee. De in 1902 uitgeschreven architectuurwedstrijd was hier een mooi 
voorbeeld van. In aanloop naar het zomerseizoen van 1903 werd een wedstrijd 
uitgeschreven waarin op zoek gegaan werd naar de ideale kustcottage. In de 
opgenomen wedstrijdvoorwaarden is terug te vinden hoe enkel projecten nopens 
nieuwe soorten, nooit eerder geziene, typen kustverblijven, waarbij de esthetische, 
praktische en economische aspecten evenwaardig werden geacht, aanspraak konden 
maken op de overwinning.125 In het tijdschrift Le Cottage werden de voorwaarden 
waaraan La Westendaise waarde zou hechten bij het kiezen van de winnaar, in het 
artikel ‘Comment construire une villa au bord de la mer’, gepubliceerd126.
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 Ijzer en hout werd afgeraden als bouwmateriaal omdat deze materialen niet 
resistent waren tegen het vochtige kustklimaat. Te kleurrijke constructies werden ook 
niet aangeraden, aangezien deze sterk verbleekten onder invloed van de zon en het 
strenge kustklimaat. Op deze manier werden de bakstenen eigen aan de landelijke 
Belgische kustregio, met een grotere dimensie en degelijkheid, voorgedragen als het 
meest geschikte bouwmateriaal. Op het vlak van de bouwstijl stelde men dat alle stijlen 
toegelaten werden, maar ook hier werden voor de stijl en het gevelontwerp enkele 
suggesties naar voor geschoven. Zo moesten buitensporige en te plechtige voorstellen 
vermeden worden en diende men op zoek te gaan naar een stijl die in 
overeenstemming was met de condities van het simpele leven en de fantasie die eigen 
was aan de het vakantiegebeuren aan de kust. Analoog aan de principes van het 
algemeen plan, waarin de badplaats opgevat werd als een totaalgebeuren, werden de 
kandidaten erop gewezen het gebouw niet op te vatten als een afzonderlijk element, 
maar het eerder te beschouwen als een wezenlijk onderdeel van de complete 
badplaats. Op deze wijze moest men rekening houden met de naburige gevels en 
gebouwen die het ontwerp zowel positief als negatief konden beïnvloeden. De vrijheid 
en de creativiteit van de architect kon vooral onvoorwaardelijk tot uiting komen in de 
externe gevelelementen en de dakconstructie. Het bijhorend tuintje en de nodige 
omheining werden tevens als belangrijke elementen naar voor gebracht om het geheel 
een zekere meerwaarde te geven. Dat de eenvoud en functionaliteit ook bij deze 
wedstrijd een grote rol gespeeld had bewees het winnende ontwerp van de Gentse 
architect Van Hoecke-Dessel (zie afb. 40, 41, 44). 
 In Le Cottage werd aangehaald waarom de “Shamrock Cottage” van Van 
Hoecke-Dessel tot winnende ontwerp verkozen werd.127 ‘Le caractéristique du cottage 
de M. Van Hoecke-Dessel est une extrême simplicité jointe à une pratique distribution 
intérieure.’ Ook het feit dat de architect geen inspiratie haalde bij typische Engelse of 

40. Beeld van de winnende 
cottage van de architect Van 
Hoecke-Dessel voor de in 
1902 uitgeschreven 
architectuurwedstrijd. 
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Franse voorbeelden maar zelf trachtte op zoek te gaan naar een eigen interpretatie van 
een cottage aan de Belgische kust kon de jury blijkbaar bekoren. De onvermengde 
toepassing van de materialiteit en kleuren van de typische bakstenen van de Belgische 
kust gaven het geheel de verwachte lokaliteit zonder dat de cottage een imitatie van 
reeds bestaande kustvilla’s vormde.

 Het winnende ontwerp werd in het seizoen van 1903 gebouwd in het bouwblok 
209 (zie afb. 41). Dit bouwblok werd in het oorspronkelijke plan van Chambon opgevuld 
met rijwoningen. Doordat deze configuratie in het nieuwe plan vervangen werd door 
alleenstaande woningen werd de landelijke architectuur binnengetrokken in het stedelijk 
weefsel. Naast de “Shamrock Cottage” vonden we er ook nog de villa’s “Les 
Coquelicots”, “Les Mouettes” en het familiepension “Le Noble Rose” (zie afb. 41 en 42).

41. Van links naar rechts, Villa “Les Mouettes” en het winnende ontwerp “Shamrock Cottage” van de 
Gentse architect Achilles Van Hoecke-Dessel. 

42. Villa “Les Coquelicots” 
in het bouwblok 209. 
Duidelijk te zien hoe de 
landelijke architectuur hier 
samen met de stedelijke 
rijwoningen voorkwam.
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 Nog een aantal architecten wezen de stedelijke denkwijze bewust af en gingen 
moedwillig op zoek naar een passend vormidioom die een incarnatie van de 
veelbesproken anti-stedelijke houding moest vormen. Omdat de notie van het wonen in 
een landelijke context veelal gelinkt werd aan nostalgische boerderijen en hoeves 
vormden zij een belangrijke studie- en informatiebron.128 Het kustlandschap van 
Westende-Bad bleek de gepaste plaats om deze gedachten in de praktijk om te zetten.
 Ondermeer Jozef Viérin stond bekend als één van de architecten die uitblonk in 
het ontwerpen van gebouwen in een regionalistisch Vlaamse stijl. Viérin werd in Kortrijk 
geboren in 1872.129 Net als Octave Van Rysselberghe had Viérin eveneens een broer 
die actief was als kunstschilder. De stijl van zijn oudere broer Emmanuel Viérin leunde 
tevens nauw aan bij de neo-impressionistische werkwijze van Théo Van Rysselberghe. 
Het was dan ook Emmanuel Viérin die, analoog aan de broers Van Rysselberghe, zijn 
jongere broer Jozef introduceerde in het opstandige gedachtengoed van de Art 
Nouveau.130 Ook wanneer hij in 1870 zijn architectuurstudies aanvatte aan het Sint-
Lucasinstituut in Gent, waar vanaf het begin van haar bestaan vooral neogotische 
architectuurprincipes werden gedoceerd, sloot Viérin zich aan bij een interne groep 
binnen de studierichting die zich tegen de strakke neogotische principes keerde. Op 
deze wijze ijverde hij mee voor een hervorming binnen de school waardoor deze starre 
stelregels opener konden worden geïnterpreteerd. Om en bij de eeuwwisseling paste de 
conservatieve houding van de Sint-Lucasscholen niet binnen de internationale drang 
naar vernieuwing van de Art Nouveau.131 Het instituut had zich tot dan toe vooral 
toegelegd op de specifieke vormkenmerken van de gekende gotische werken. Voor de 
toepassing van de logica van de middeleeuwse producten, om tot de vorming van 
nieuwe, moderne, aan de hedendaagse normen aangepaste resultaten te komen, was 
er in de opleiding tot dan toe geen plaats.132 Na zijn studies werd Viérin lid van het gild 
van Sint-Lucas en Sint-Jozef. Deze gilde, die opgericht werd naar het voorbeeld van de 
middeleeuwse gilden, groepeerde de talrijke leerlingen en oud-leerlingen van Sint-
Lucas. De gilde organiseerde tentoonstellingen, uitstappen en debatten waarin alle 
kunstvormen aan bod kwamen. Net als bij de tentoonstellingsgroep Les Vingts en La 
Libre Esthetique, werd hier ook aandacht besteed aan de secundaire kunsten en zette 
men zich in voor kunstenaars die geen imitaties en slaafse kopieën reproduceerden.133 
Tijdens deze periode vestigde de pas afgestudeerde architect zich terug in zijn 
geboortestad Kortrijk, waar hij samen met zijn broer nauw betrokken was bij de 
Kortrijkse Kunstgilde. Over de kwaliteit van deze gilde getuigde Stijn Streuvels het 
volgende: ‘Het kan een zonderling toeval genoemd worden dat er op eenzelfde tijdstip, 
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in eenzelfde stad zulk een schaar begaafde kunstliefhebbers malkaar ontmoeten, als 
vrienden verbonden blijven, eensgezind, met kennis van zaken, met uitgesproken talent, 
er naar streven, het als hun plicht beschouwen te waken over de schoonheid van hun 
stad, hun best doen om het ‘oude’ in eere te bewaren en het ‘nieuwe’ zelf te 
scheppen’.134

 Vanuit Kortrijk werden regelmatig wandelingen georganiseerd naar landelijke 
regio’s in West-Vlaanderen, daarbij werd de Vlaamse kuststreek meermaals als 
bestemming gekozen. De architecten van de Kortrijkse Gilde, waarvan Jozef Viérin en 
Richard Acke een belangrijk deel uitmaakte, konden er experimenteren en de reeds in 
Kortrijk toegepaste mengvorm van volksarchitectuur en de moderne ideeën ook hier 
trachten in te passen aangezien, er met de opkomst van het toerisme, een grote vraag 
was naar vakantiewoningen. Huib Hoste beschreef hun werk als ‘(…) fris, een tikje 
Vlaams, met soms een Engels tintje. De architectuur van Viérin was ’smaakvol’, terwijl 
die van Acke een ‘flinke boeiende’ schaal vertoonde.’135 Anderzijds vonden Emmanuel 
Viérin en zijn medekunstenaars, net als vele andere schilders van hun tijd, er de 
onderwerpen voor hun schilderijen. Vooral Jozef Viérin heeft in die periode opmerkelijk 
veel cottage’s en villa’s gebouwd in voornamelijk De Panne, Duinbergen en Westende-
Bad.136 In Westende bouwde Viérin omstreeks 1905 een zevental cottages voor 
Prudent Trachet. Deze cottages waren wellicht één van de eerste die in het 
achterliggende villapark opgericht werden. 

43. Villagroep ontworpen door Jozef Viérin omstreeks 1905. We zien van links naar rechts: 
“Rondinelle”, “Uilenspiegel”, “La Chaume”, “Marjolaine” en “Chanteclair”.
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 Op het vlak van het grondplan kunnen we enkele specifieke kenmerken 
terugvinden die eigen waren aan deze landelijke bouwstijl. Zo werd het grondplan 
eenvoudig en functioneel opgevat. De benedenverdieping bestond veelal uit een hal 
waar een trap en een kleine vestiaire voorzien waren, een grote overdekte buitenruimte 
in de vorm van een veranda of loggia, een eetkamer die soms vergezeld was van een 
lees- of werkruimte, een kleine praktische keuken en een toilet. 

 Naargelang de grote van de woonst bestond de bovenverdieping uit drie tot vier 
slaapkamers en een kleine badkamer en de zolderverdieping werd veel gebruikt als 
extra logeergelegenheid. De complete woning werd doorgaans volledig onderkelderd 
waarin kolen, eet- en drinkwaren konden worden weggeborgen.137 Een belangrijk 
gegeven bij de opbouw van de cottage was dat deze van binnenuit bedacht werd. De 
architect wou niet zo zeer rijkdom en weelde naar de buitenwereld overbrengen maar hij 
vond het in eerste instantie belangrijk dat een woning diende om in te wonen en 
hiernaar ontworpen werd. Vandaar dat de cottage ook vanuit dit principe werd 
opgebouwd. Een citaat van de befaamde schrijver Stijn Streuvels die van 1904 tot het 
einde van zijn leven in “het Lijsternest”, naar het ontwerp van Jozef Viérin, woonde 
illustreert mooi de taken van de architect bij het ontwerpen van de ideale cottage: ‘De 
landman die zijn huis bouwt, heeft iets van de begaafdheden die eigen waren aan de 
middeleeuwschen bouwmeester. In alles gebruikt hij overleg en gezond verstand en 
streeft hij ernaar om met ‘t minste aantal middelen, het grootst mogelijk uitwerksel te 
bekomen. Hij bekommert zich niet om pracht en praal - een huis dient enkel om er in te 
wonen (…). Hij houdt zich daarbij aan het éne grondbeginsel: bouwen van binnen naar 

44. Plannen en snedes 
van de Shamrock Cottage 
van Van Hoecke-Dessel. 
Dit was het winnende 
ontwerp naar aanleiding 
van de in 1902 
uitgeschreven 
architectuurwedstrijd.
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buiten en niet van buiten naar binnen. Hij weet hoe groot de woonkamer zijn moet en 
de slaapplaats; waar de weefkamer moet aangelegd en het waschhuis, het ovenbuur 
en het stalletje en hij weet, als hij al die dingen van binnen naar buiten optrekt, gelijk zij 
volgens de noodwendigheid werden aangelegd, dat dan ook de bouw uitwendig goed 
zal zijn.’138

 Paul Otlet bekommerde zich ook over hoe deze vakantiewoning planmatig 
moesten worden opgebouwd. In zijn artikel, ‘Comment je voudrais construire mon 
cottage au bord de la Mer?’, dat gepubliceerd werd in Le Cottage trachtte hij, onder het 
motto ‘la critique est aisée, l’art est difficile’, uiteen te zetten hoe een cottage aan de 
zee moest worden opgebouwd en welke principes van essentieel belang waren. 
Analoog aan de principes die door Stijn Streuvels werden geformuleerd stelde hij dat 
‘une habitation a pour première qualité d’être habitable et tout le reste n’est que 
fioritures’.139 De woning moest in de eerste plaats bedacht zijn voor het leven van 
diegene die erin zou wonen. Hij verweet de architecten die te weinig bouwden in functie 
van de personen die er effectief moesten wonen. De woning moest ontworpen worden 
voor het dagdagelijkse leven van haar bewoners en niet voor toevallige bezoekers of 
pasanten.
Op het vlak van de uiterlijke kenmerken van deze landelijke bouwstijl, kon een 
grote variéteit teruggevonden worden. Ook Paul Otlet hield in zijn artikel geen betoog 
voor het hanteren van een bepaalde stijl. Volgens hem was het vooral belangrijk om je 
als architect te laten inspireren door het vernuft van de authentieke Vlaamse, 
Normandische en Engelse woningen maar deze hierbij zeker niet trachten te imiteren.140 
Toch kunnen we een aantal typische stijlprincipes onderscheiden die ook in de 
badplaats Westende veelvuldig werden toegepast.

45. De in 1897 door Georges 
Hobé ontworpen woning 
‘Kykhill’ vormde een mooie 
illustratie van de manier 
waarop een cottage een 
verlengstuk vormde van het 
terrein waarop het ingeplant 
werd.
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 Het regionalistisch gedachtengoed dat rechtstreeks voortkwam uit een 
nostalgische visie op het landschap maakte het van essentieel belang dat de 
architectuur deel uitmaakte van het terrein en één was met de natuur. In de badplaatsen 
waar een ruwer duinreliëf heerste dan in Westende werden de cottages dan ook op de 
duinruggen ingeplant. Hierdoor vormde de woningen een verlengstuk van de steile 
duinhellingen (zie afb. 45).
De inplanting vormde aldus een belangrijk instrument voor de architect om de duinvilla’s 
hun beoogde karakter mee te geven. Naast de inplanting zelf werden eveneens 
bepaalde elementen in de gevels gebruikt om de cottages ogenschijnlijk deel te laten 
uitmaken van het landschap. In de twee villa’s van Jozef Viérin (zie afb. 47) in Westende-
Bad werd dit op mooie wijze toegepast. Om de strakke hoek tussen de opstaande 
muur en de welvende ondergrond af te zwakken werden driehoekige elementen op de 
hoeken van de gevelpartij in het zelfde gevelmateriaal opgetrokken. Indien de villa’s 
bijgevolg van de juiste hoek benaderd werden, werd een illusie gecreëerd waarbij het 
leek alsof de villa’s wezenlijk onderdeel uitmaakten van hun ondergrond. Omdat het in 
rekening brengen van deze relatie tussen de omgeving en het bouwwerk centraal stond 
in deze bouwstijl voelde de architect zich veelal ook genoodzaakt om ook in te staan 
voor het ontwerp van elementen die zich nabij de cottage bevonden. Omheiningen, 
padjes, tuinmuurtjes en aanplantingen werden dan ook meestal mee in de ontwerp-
opdracht opgenomen.141

 ‘La vie, au bord du mer, c’est un va et vient, une entrée et une sortie 
incessante.’142 In zijn artikel pleitte Otlet voor een vervagen van de grens tussen binnen 
en buiten. De vele insprongen, zoals open of half open voorportalen, loggia’s en 
terrassen en de uitbouw in de vorm van erkers, balkons, overkragende dakpartijen en 
torentjes die hiervoor aangewend werden, genereerden een onregelmatig profiel.143 De 
inspringende elementen zorgden voor het binnentrekken van de omgeving in de woonst 
terwijl de uitspringende delen het interieur naar het duinlandschap toe trokken. Op deze 
manier werd ingespeeld op de specifieke eigenschappen die een vakantieverblijf aan de 
kust bepaalden terwijl eveneens een interessant licht- en schaduwspel gecreëerd in het 
gevelvlak.
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 Het moet gezegd dat er veel verschillen terug te vinden waren in de toepassing 
van deze principes bij de architecten onderling. Zo werd door de meeste architecten het 
dak als element gebruikt om de complexiteit van het bouwwerk te bevestigen. Zelden 
bleef men het houden bij één gekende daktypologie. Door de combinatie van zadel-, 
schild-, tentdaken… kreeg de kustcottage haar typisch ingewikkelde voorkomen. The 
Studio, één van de vooraanstaande Britse magazines die zich bekommerde om de 
cottage-stijl vergeleek de uitstraling van de steile en complexe daken zelf met die van de 
gotische spitsbogen.144 De steilheid van de daken had niet alleen een esthetische 
functie maar dit had volgens The Studio ook een positief effect op het warmteverlies via 
het dakvlak.145

46. Cottage die deel 
uitmaakte van de Duitse 
kolonie in Westende-Bad. We 
zien een veelvuldig gebruik 
van houtwerk en 
verschillende in-en 
uitspringende bouwvolumes.

47. Villa “La Chaume” en 
“Marjolaine” zoals 
gepubliceerd in l’Emulation in 
1906. Beide cottages 
maakten deel uit van de 
villagroep ontworpen door 
Jozef Viérin.
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 In de gevels kon veelal een horizontale indeling teruggevonden worden. Aan de 
hand van de materialiteit kon een driedeling, die samenging met de verschillende 
verdiepingen, worden teruggevonden in gevelpartijen. Bijvoorbeeld, in de villa Marjolaine 
van Jozef Viérin werd de gelijkvloerse verdieping in lokale baksteen opgetrokken. Het 
materiaal en de kleur van de typische baksteen van de Belgische kust ging harmonieus 
samen met de tinten van het omringende duinlandschap (zie afb. 48).146 

De grenslijn tussen het boven- en benedenverdiep werd vaak geaccentueerd door het 
gebruik van uitspringende bakstenen of ander voegwerk. Voor het uitzicht van het 
eerste verdiep werd in veel gevallen geopteerd voor een neutrale bepleistering die licht- 
en kleurschakeringen bevatte, passend bij de plaatselijke bakstenen.147 In deze 
bepleistering kon reeds een vakwerk worden aangetroffen, indien het om lagere 
woningen ging, maar in meeste gevallen werd het vakwerk onder het dak toegepast (zie 
afb. 48).
 De architectuurwedstrijd en publicaties over hoe men een cottage aan de zee 
moest bedenken vormde de voorbode van een veel groter project. In Otlets persoonlijk 
archief vonden we de intenties, om een Exposition Architecturale et Balnéaire du Littoral 
te Westende te organiseren, terug. Voor de tentoonstelling, die in 1905 zou 
plaatsgevonden zijn, wou men een beroep doen op een tiental vooraanstaande binnen- 
en buitenlandse architecten. Deze architecten zouden dan gevraagd worden voor het 
ontwerpen van: ‘des cottages, pavillons ou chalets, appropriées au site et répondant 
aux conditions d’un programme d’ensemble visant principalement les desiderata de 
l’habitation à la mer.’148 Voordat deze villa’s toegewezen zouden worden aan hun 
eigenaars, zou een publieke tentoonstelling georganiseerd worden vergelijkbaar met de 
kustenaarskolonie in Darmstadt uit 1901.149 Doordat een vakantie aan de Belgische 

48. In de villa “Marjolaine” 
van Jozef Viérin werd de 
typische horizontale 
gevelindeling teruggevonden 
worden.
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kust meer en meer deel uitmaakte van de Belgische levensstijl pleitte Otlet voor een 
samenwerking met de Wereldtententoonstelling, die datzelfde jaar in Luik plaatsvond. In 
Luik werd namelijk ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van het koninkrijk 
België een internationale tentoonstelling georganiseerd. De voornaamste bedoeling van 
deze tentoonstelling was om de huidige sociale, materiële en artistieke staat van de 
natie tentoon te spreiden. Er werd bouwgrond ter beschikking gesteld aan een twintigtal 
private en publieke bouwbedrijven met de bedoeling om een vijfentwintigtal 
modelwoningen op te trekken. Hierbij werd als voorwaarde gesteld dat elke woning 
slechts 4500 frank mocht kosten. Ondanks het feit dat het project geen volledig 
vrijstaande woningen betrof maar twee aan twee gepaarde woningen met een gemene 
muur zorgde de landelijke omgeving, het gebruik van complexe dakstructuren en de 
bakstenen gevels afgewisseld met houten vakwerk, ervoor dat de woningen opgevat 
konden worden als kleine suburbane woningtypes voor de lagere arbeidersklassen.150 
Dit initiatief van de, in 1889 opgerichte, Caisse Générale d’Epargne et Retraite (CGER) 
was één van de weinige geslaagde vooroorlogse pogingen waarbij bewust op zoek 
werd gegaan naar betaalbare landelijke woningen bestemd voor de lagere 
arbeidersklassen.

 Het park op het grondgebied van de badplaats Westende moest, in het kielzog 
van deze grootse tentoonstelling, het toonbeeld van het bouwen en wonen aan de 
Belgische kust vormen. Naast het wonen aan de Belgische kust zou in het park ook een 
wetenschappelijk instituut worden ondergebracht waar onderzoek zou worden gedaan 
naar de hydrologie, klimatologie en de fauna en flora van onze kuststreek. Om dit 
breedopgezet project af te werken wou hij een algemene tentoonstelling over de 
volledige Belgische kust organiseren waarbij de bezoekers een overzicht zouden 

49. Twee halfvrijstaande 
woningen die gebouwd 
werden voor de 
Wereldtentoonstelling in Luik 
van 1905. De CGER wou met 
deze woningen goedkope, 
aangename woningen 
tentoonspreiden voor de 
lagere arbeidersklassen.
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kunnen krijgen van de toenmalige ontwikkelingen op het vlak van openbare werken 
zoals publieke installaties, openbaar vervoer en dergelijke.151 
 Waarom dit prestigieuze en interessante project nooit groen licht gekregen heeft 
hebben we helaas niet exact kunnen achterhalen. Waarschijnlijk zullen de groeiende 
financiële problemen bij La Westendaise ervoor gezorgd hebben dat zo’n groot project 
teveel risico inhield. Desalniettemin levert het een mooi bewijs van de bekommernis en 
interesse die Paul Otlet had in het bouwen en leven aan de Belgische kust.
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Deel III: Post-Otlet tijdperk en het uitéénvallen van het 
algemeen ontwikkelingsperspectief

1. De definitieve terugtrekking van Paul Otlet en de twee invloedssferen als gevolg 
van de teloorgang van La Westendaise

 In het begin was het hele gebied van de badplaats in het privé-bezit van Edouard 
Otlet. Hierdoor kon hij de badplaats zonder meer ontwikkelen als een elitaire 
ontmoetingsplaats voor de binnen- en buitenlandse high society. Met de oprichting van 
La Westendaise hadden we vanaf 1898 een apparaat die de algehele leiding van de 
badplaats in handen had. Hierdoor kon ook Paul Otlet de badplaats zonder inmenging 
van buitenaf gebruiken als toepassingsgebied voor nieuwe ideeën omtrent stedenbouw 
en architectuur. We mogen echter niet naïef zijn en denken dat de typische drijfveren 
van het toerisme niet meespeelden. Het verwerven van zoveel mogelijk winst en 
bezoekers zal altijd wel hebben meegeteld, maar de verschillende initiatieven die door 
Paul Otlet en Octave Van Rysselberghe ondernomen werden, wijzen toch op het feit dat 
het in de eerste plaats werd gezien als een uitgelezen kans om deze nieuwe gedachten 
en ideeën ten uitvoer te brengen. 
 Tegen het jaar 1904 had de badplaats reeds een relatief grote groei ondergaan. 
In de badplaats waren zelf een modaal aantal bewoners terug te vinden die van 
Westende-Bad hun vaste woonplaats gemaakt hadden. Bij enkele onder hen groeide 
een drang om mee te denken en te helpen aan de verdere ontwikkeling. In 1904 werd 
dan ook de coöperatieve vennootschap La Westendia in het leven geroepen. Deze 
vennootschap had als hoofdbedoeling de badplaats aantrekkelijker te maken. Het 
initiatief kwam vooral van Nicolas lembrée, één van de weinige badgasten die er van in 
het prille begin bij was. Deze Brusselse kunsthandelaar en kaderfabrikant had reeds op 
10 maart 1898 een stuk bouwgrond langs de zeedijk aangekocht.152 Naast Nicolas 
Lembrée, die zelf het voorzitterschap op zich nam, zetelden Paul Otlet, Ernest Dutry, 
Prudent Trachet en Gaston Beirlaen, die de taak als secretaris op zich nam, in de eerste 
beheerraad.153 Het feit dat Paul Otlet zelf in de beheerraad zat zou erop kunnen wijzen 
dat hij het initiatief niet volledig uit handen wou geven. Het nieuwe kursaalgebouw van 
Octave Van Rysselberghe was één van de eerste verwezenlijkingen van deze 
vennootschap (zie afb. 50).
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Een kursaal had een lange traditie bij badsteden. De connotatie en betekenis die 
het voor een badplaats had, evolueerde in de loop van de geschiedenis fel. Zo kwam 
het in de eerste plaats voort uit de traditie van de kuuroorden waar het vooreerst dienst 
deed als een soort bad- of kuurpaviljoen waarin de helende werking van water, en het 
latere zeewater voor kuststeden, toegepast werden op het menselijk lichaam. Met de 
evolutie van het toerisme en de ontwikkelingen in de geneeskunde verdwenen deze 
functies naar de achterban en kreeg het vooral in België en Nederland een attractieve 
ondertoon. Meer nog, het fungeerde niet enkel als het amusementsgebouw maar werd 
ook het middel om de badplaats te representeren.154 Het verschil tussen het eerste en 
het nieuwe kursaal, in het midden latende of we in het eerste geval wel van een kursaal 
konden spreken, was in elk geval opvallend. Het feit dat de nieuwe coöperatieve 
vennootschap ijverde voor de bouw van een representatief gebouw, wees op de 
groeiende drang om te kunnen concurreren met andere badplaatsen en -steden. Toch 
moet het gezegd dat het gebouw lang niet kon opwegen tegen de imposante 
kursaalgebouwen die menig grote badstad sierde. Veel typische elementen van de 
regionalistische architectuur werden toegepast om het duale karakter van Westende te 
bevestigen. Bij deze kenmerken kunnen we het complexe dakprofiel, de in- en 
uitspringende gevelelementen en het eenvoudig opgebouwde, doch functionele 
grondplan, rekenen (zie afb. 51). Toch was het de oorspronkelijke bedoeling om er, naar 

50. Het verschil tussen het 
onder Edouard Otlet 
aangekochte 
kursaalgebouwtje en het 
nieuwe kursaal van Octave 
Van Rysselberghe dat rond 
1904 opgetrokken werd in het 
toen nog desolate westelijke 
deel van de badplaats.
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het voorbeeld van de grote badsteden, kansspelen in te organiseren. Paul Otlet ging 
hier echter niet mee akkoord waardoor het uiteindelijk louter dienst ging doen als 
ontmoetingsplaats.155 Dit zou als één van Otlets laatste succesvolle pogingen gezien 
kunne worden om de typische, op pure winst gebaseerde elementen van het toerisme 
uit de badplaats te houden. Door de komst van meerdere betrokken vennootschappen 
in de daaropvolgende jaren, als gevolg van de slechte financiële toestand bij La 
Westendaise, zal ook hij de badplaats uit handen moeten geven en zich uiteindelijk 
terugtrekken.

Hoewel de vennootschap La Westendaise in 1898 in het leven geroepen werd 
om een breder financieel draagvlak te creëren, bleek naar verloop van tijd dat ook deze 
onderneming niet het verhoopte succes opgeleverd had. Reeds in 1905 werd een deel 
van het grondgebied overgemaakt aan de N.V. Les Hôtels Balnéaires. Deze 
onderneming die in 1902 opgericht werd, bezat reeds de vroegere Oostendse 
bezittingen van de familie Otlet. Door de nieuwe overdracht in 1905 beheerde de 
vennootschap nu naast het Grand Hôtel des Bains en de feestzaal La Terrasse ook 
grondgebied in de badplaats Westende. Met het verwerven van dit grondgebied, 
gelegen aan de oostelijke en westelijke uitersten van de badplaats, kon het zich gaan 
moeien in de verdere ontwikkeling van de badplaats.156 
Deze eerste poging om La Westendaise van de ondergang te redden bleek 
echter niet effectief. In het daaropvolgende jaar liet de onderneming maar liefst 30,5 
hectare grond, het Westend’Hôtel, enkele villa’s en het tramstation over aan nog een 
andere vennootschap, de N.V. Westende Plage. Het feit dat de aandelen in handen 
waren van een vijftiental verschillende personen, betekende het effectieve einde van de 
invloed die de familie Otlet in Westende had.157 Voorafgaande aan de effectieve 

51. Foto van de achterzijde van het nieuwe kursaal ontworpen door Octave Van Rysselberghe en 
afbeelding van het symmetrisch opgebouwd plan.
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liquidatie van La Westendaise na het seizoen van 1906, werden de resterende 
bezittingen overgemaakt aan enkele kleinere ondernemingen die niet voldoende in 
handen hadden om een significante rol te spelen in de verdere uitbouw van de 
badplaats. Door een onderlinge overmaak van grondgebied tussen Les Hôtels 
Balnéaires en Westende Plage, bezaten ze elk een groot gebied van respectievelijk het 
oostelijke en westelijke deel van de badplaats. In de daaropvolgende periode waren het 
dan ook deze twee ondernemingen die in deze gebieden het initiatief voor de verdere 
ontwikkeling in handen hadden. In wat volgt zullen we zien in welke mate het toerisme 
de bovenhand kreeg over de door Paul Otlet uitgestippelde visie en op welke manier 
hiermee omgegaan werd.

52. Een panorama na de bouw met het nieuwe kursaal (uiterst rechts), we zien duidelijk hoe het 
centrale gedeelte reeds sterk ontwikkeld was en hoe de eerste gebouwen op het westelijke deel 
(rechts) ontsproten. In de verte zien we de bebouwing overgaan in het lege oostelijke deel waar 
Nicolas Lembrée zich verder ging op toespitsen.
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2. Westende Plage, de westelijke ontwikkeling en uitbreiding van het centrum

De belangrijkste nieuwe speler van de onderneming Westende Plage was Georges 
Marquet die op dat ogenblik concessionaris van het Oostendse kursaal was. Dit was 
niet de eerste functie die Marquet bekleedde in het domein van de kansspelen. Van 
1891 tot 1904 was hij verantwoordelijk voor het casino van Namen. Vanwege 
frauduleuze praktijken werd deze zaak opgedoekt.158 Zijn ervaring in de sector van de 
kansspelen uit Namen en Oostende nam hij met zich mee naar Westende-bad en dit 
vertaalde zich hier dan ook in een efficiënt en winstgericht beleid. Het was duidelijk dat 
Octave Van Rysselberghe niet dezelfde ambities nastreefde en hij distantieerde zich dan 
ook van de verdere ontwikkeling van dit deel van de badplaats. Ook alle oude 
contracten die voortkwamen uit de zaken- en vriendschapsbanden van de familie Otlet 
werden verbroken.159 Het voorzitterschap van Marquet bleek echter van korte duur en 
na een jaar gaf hij de fakkel door aan Ernest Suys, een wisselagent uit het Antwerpse. 
De eerste grote realisatie van de kapitaalkrachtige vennootschap Westende Plage was 
de verder uitbreiding van het Westend’Hôtel. Het was al gebleken dat dit hotel een 
groot succes was en in de lijn van het, op winst gebaseerde, beleid was een uitbreiding 
ervan dan ook evident. 

Deze uitbreiding ging normaal gezien door Octave Van Rysselberghe zelf uitgevoerd 
worden maar zoals eerder al aangestipt werd, kon hij het niet vinden met de drijfveren 
van het nieuwe bestuur. Na een getouwtrek tussen verschillende architecten werd de 
Antwerpse architect Richard Vaes aangesteld om de uitbreiding te leiden. Bij deze 
uitbreiding werd het bouwoppervlak bijna verdubbeld waardoor ook de capaciteit van 
65 kamers naar 155 werd opgetrokken.160 Ook het door Alban Chambon ontworpen 

53. Beeld van op het 
strand genomen 
waarop de uitbreiding 
van het Westend’Hôtel 
werd aangeduid.
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oude gedeelte werd aangepakt. De oude bakstenen gevel die nog onder Alban 
Chambon opgetrokken werd, werd volledig wit geplaveid (zie afb. 54). Hierdoor vormde 
het een opvallend en groots opgevat complex langs de Westendse dijk. Het opluisteren 
van bestaande gevels was het gevolg van de druk die het toerisme op de badplaatsen 
en -steden uitoefende. Uit archieven van verschillende kustgemeenten bleek namelijk 
dat veel sobere gevels verbouwd werden om de badplaatsen een meer exuberante 
uitstraling te geven.161 Bij de heropening van het hotel in het seizoen van 1908, deed 
het hotel, dat nu bijna de helft van de oppervlakte van het bouwblok in beslag nam, 
alvast als nooit tevoren dienst als toeristisch centrum van de badplaats. 

 Met de komst van kapitalistische figuren als Marquet en Suys werd tot op 
zekere hoogte toegegeven aan het toerisme. Niet zozeer het creëren van een exclusieve 
badplaats behoorde tot de grootste vereisten maar er moest in de eerste plaats winst 
gemaakt worden. Op deze manier kon Westende Plage vermijden hetzelfde lot als zijn 
voorganger tegemoet te gaan. De keuze om als eerste het te klein geachte hotel aan te 
pakken was niet toevallig, aangezien een hotel doorheen de geschiedenis aangewend 
werd om potentiële kopers van bouwpercelen aan te trekken.162 Deze strategie had 
blijkbaar haar vruchten afgeworpen want in de periode vanaf 1908 werden in het 
westelijke deel zeer snel veel villa’s gebouwd. Deze villa’s werden wel nog steeds 
opgebouwd als ééns-gezins rijwoningen maar werden veelal breder en weelderiger 
opgevat.

54. Het nieuwe deel van het Westend’Hôtel naar het ontwerp van Richard Vaes. Het uitgebreide hotel 
werd geopend in het seizoen van 1908.
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 Ook het niveau van de benedenverdieping werd een aanzienlijke hoeveelheid 
opgetrokken ten opzichte van het dijkniveau (zie afb. 55). De introductie van een terras 
op deze verhoogde sokkel droeg bij aan het typische spel van de burgerlijke klasse 
waarin zien en gezien worden centraal stond. Waar het veelvuldig gebruik van baksteen 
door Chambon in de woningen opgericht in het centrale deel van de badplaats nog een 
zekere eerlijkheid en gelijkheid uitstraalde, trachtte men hier door de toepassing van 
natuursteen in de gevels en koepels en torentjes op de dakconstructies voortdurend de 
naburige architectuur te overtreffen.

55. Gevels van 
bouwblok 14 op de dijk 
in het westelijke deel 
van de badplaats.
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	 Deze gevelelementen waren eigenlijk het tegengestelde van wat in de art-
nouveau stijl bedoeld werd waarbij de gevel die als resultante van het functionele 
interieur fungeerde. Deze gedachte gingen duidelijk verloren ten koste van de 
representatieve functie van de gevel. 

Op deze manier werd het westelijke deel van de dijk opgevuld met rijkelijke architectuur 
die zowel de rijkdom van haar bewoners als die van de kapitaalkrachtige vennootschap 
Westende Plage, die klaarblijkelijk geen problemen had met deze nieuwe ontwikkeling, 
etaleerde. Het feit dat de Brusselse architect Ernest Jaspar in deze periode een aantal 
villa’s voor de badplaats ontwierp en enkele jaren later Edouard Empain bij stond in de 
opbouw van Heliopolis, een volledige nieuwe stadswijk nabij Caïro, bevestigd de 
representatieve eigenschappen van de hier toegepaste architectuur.163 Empain wou 
omstreeks 1909 een nieuwe stad bouwen die de klasse en de luxe van haar bewoners 
uitstraalde. In Heliopolis was Jaspar verantwoordelijk voor het ontwerp en de decoratie 
van de meeste grote gebouwen.164 De ervaring die hij als architect van villa’s voor de 
rijkere klassen in de badplaats Westende had opgedaan kon hij aldus gebruiken om 
mee te bouwen aan Heliopolis, de stad die vooral rijkdom en weelde moest uitstralen.

56. Gevels van het bouwblok 13 en de aanzet van bouwblok 14. Meer dan voorheen werden 
representatieve elementen aangewend om rijkdom van de bewoners te etaleren.
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 We bespraken reeds hoe Paul Otlet doorgedreven op zoek was gegaan naar 
een nieuwe stijl om het wonen aan de kust in een landelijke omgeving te 
vertegenwoordigen. Nu werden in de periode dat Paul Otlet zich noodgedwongen uit 
Westende aan het terugtrekken was ook een aantal geslaagde cottages gebouwd. 
Vooral de architectuur van Jozef Viérin kon als toonbeeld gezien worden van een 
regionalistische bouwstijl in de suburbane villaparken. Zoals we reeds zagen bouwde 
Viérin in deze periode een zevental villa’s in opdracht van Prudent Trachet. Prudent 
Trachet, een Kortrijkse wisselagent had reeds samengewerkt met Paul Otlet in het kader 
van de coöperatieve vennootschap Westendia, die verantwoordelijk was voor het 
kursaalgebouw van Van Rysselberghe. Hierdoor was Trachet goed op de hoogte van 
Otlets denkbeelden. Dit nam hij waarschijnlijk mee toen hij aandeelhouder werd in de 
nieuwe vennootschap Westende Plage en vertaalde zich in de samenwerking met Jozef 
Viérin. Zo onderstreepte Otlet meermaals dat er in de villaparken geen eenheid op het 
vlak van stijl moest morden nagestreefd. Deze villagroep illustreerde dat een 
samenhangende eenheid kon gecreëerd worden niet door het hanteren van één stijl 
maar door het type, de alleenstaande landelijke woning, en de schaal, de schaal van de 
eengezinswoning (zie afb. 58).165

57. Het door Ernest 
Jaspar ontworpen 
Heliopolis Palace 
Hotel. Het betrof een 
luxueus complex met 
meer dan 400 kamers.
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Maar ook in dit deel van de badplaats verschoven deze intenties naarmate de 
tijd vorderde naar de achtergrond. Onderstaande villa, die omstreeks 1910 gebouwd 
werd, had de typische uiterlijke kenmerken van een landelijke villa. Toch was dit geen 
ééns-gezinswoning meer maar bestond dit uit twee aparte woonvertrekken. Op deze 
manier konden meerdere gezinnen op één stuk perceel verblijven. Dit zorgde eveneens 
dat deze woningen groter werden. Dit ging niet alleen ten koste van de tuin maar 
maakte ook dat de verschillende woningen dichter op elkaar kwamen te staan (zie afb. 
59). Hierdoor ontstond een zeker contrast met de rustieke, kleinere woningen die 
vroeger opgericht werden. Dit stond haaks op de notie van de Gesamtkunst die de 
basis vormde van het stedenbouwkundig plan van Van Rysselberghe en Otlet.

58. Villagroep van Jozef Viérin die omstreeks 1906 volledig afgewerkt werd. Prudent Trachet liet deze 
villa’s volgens de door Paul Otlet uitgezette lijnen bouwen.

59. Nieuwe groep cottages die tegen het einde van het eerste decennium van de twintigste eeuw 
gebouwd werden. 
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 Hoewel de badplaats een grote groei onderging in de westelijke richting, 
moeten we toch concluderen dat hierbij aan een aantal essentiële principes waarop 
Otlet meermaals gewezen had werd voorbijgegaan. Enerzijds werd vaak afgezien van 
de stelregel waarbij het uitzicht van een woning het gevolg was van het functionele. In 
de stedelijke villa’s werd dit in grote mate aan de kant geschoven om rijkdom en aanzien 
van haar bewoners te representeren. Maar ook in de landelijke architectuur vonden we 
deze verschuiving terug. Zo werd hier het uiterlijk van een ééns-gezinswoning bewust 
toegepast in gebouwen die voor meerdere gezinnen of bewoners bestemd waren. 
Anderzijds werd afgezien van het principe dat de hele badplaats opgevat werd als één 
geheel. Dit was uiteraard het gevolg van het feit dat quasi geen notie genomen werd 
van vorig principe waardoor een verschil bestond tussen de oud en nieuw gebouwde 
vakantiewoningen.
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3. Nicolas Lembrée, Octave Van Rysselberghe en de oostelijke ontwikkeling

 Zoals reeds besproken werd een deel van de bezittingen van La Westendaise 
omstreeks 1905 overgemaakt aan de vennootschap Les Hôtels Balnéaires. Deze 
naamloze vennootschap had banden met de Luikse bankinstelling Banque Liègeoise, 
één van de grootste schuldeisers van Paul Otlet. In ruil voor deze grote geldschuld werd 
een deel van het grondgebied van de badplaats afgestaan. Door een ruilovereenkomst 
met de naburige vennootschap Westende Plage bezat Les Hôtels Balnéaires rond de 
tijd dat tot de effectieve liquidatie van La Westendaise overgegaan werd, het tot dan toe 
onaangeraakte oostelijke deel van de badplaats dat zich op het grondgebied van de 
gemeente Middelkerke bevond.166 Doordat hier nog geen infrastructuur of verharde dijk 
aangelegd werd, was dit het eerste waar werk van gemaakt werd. Hetzelfde jaar werd 
een akkoord ondertekent met de Belgische staat waardoor de aanleg van de zeedijk en 
de parklaan richting Middelkerke werd goedgekeurd. In de daaropvolgende periode 
werd dit deel van de badplaats dan ook langsheen deze twee centrale assen verder 
uitgewerkt.

De nieuwe vennootschap Les Hôtels Balnéaires opereerde vanuit Brussel. 
Hierdoor voelde het zich genoodzaakt om een plaatselijke vertegenwoordiger aan te 
stellen die de verdere ontwikkeling in goede banen kon leiden en alles van dichtbij kon 
opvolgen. De aanstelling van Nicolas Lembrée was in verschillende opzichten een 
interessante keuze. Een eerste belangrijk gegeven was het feit dat Lembrée er van het 
begin bij geweest was waardoor hij zowel het beleid van Edouard als Paul Otlet intensief 
had meegemaakt. Hierdoor kon hij niet alleen leren uit de fouten en successen van zijn 
voorgangers, maar was hij ook grondig ingelicht in Paul Otlets gedachten en ideeën 
omtrent de verdere uitbouw van de badplaats. Maar misschien nog interessanter was 
de goeie relatie die Lembrée met de familie Van Rysselberghe onderhield. Zo was hij als 
kunsthandelaar reeds in contact gekomen met Théo Van Rysselberghe waardoor hij het 
afficheontwerp voor zijn Brusselse zaak uitwerkte. Ook met Octave Van Rysselberghe 

60. Door de uit 1905 daterende conventie met de Belgische staat werd de aanleg van de Parklaan 
en zeedijk richting Middelkerke goedgekeurd.
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had Lembrée reeds een bescheiden poging ondernomen om tot de ontwikkeling van 
het oostelijke deel over te gaan. Zo liet Lembrée samen met enkele andere badgasten 
reeds in 1904 een villagroep bouwen, in wat het eerste driehoekige bouwblok van het 
oostelijke deel zou worden. 

Deze villagroep, bestaande uit vijf rijwoningen, werd als één geheel ontworpen en moest 
de kop vormen van het eerste, door de driehoekige bouwblokken gevormde plein op de 
dijk. Met deze villa’s werd een nieuwe stijl vastgelegd voor dit deel van de badplaats. 
Omdat deze driehoekige bouwblokken de rechtstreekse overgang vormden met de 
latere villaparken, introduceerde Van Rysselberghe een mengvorm van landelijke 
stijlelementen in de typologie van de stedelijke rijwoning. In tegenstelling tot de 
representatieve stedelijke architectuur die enkele jaren later aan het andere uiterste van 
de badplaats gebouwd werd, trachtte Van Rysselberghe bewust één, in baksteen 
opgetrokken geheel, te creëren. Deze rijwoningen droegen zowel stedelijke als landelijke 
kenmerken in zich. In het plan plaatste Van Rysselberghe deze villa’s radiaal ten 
opzichte van elkaar waardoor ze achteraan uitkwamen op één centrale koer die via een 
dienstingang bereikbaar was.167 Op deze manier werd de moeilijkheid van het 
driehoekige perceel op ingenieuze wijze geneutraliseerd. Deze succesvolle 
samenwerking leidde er wellicht toe, samen met de goede relatie tussen Nicolas 
Lembrée en de familie Van Rysselberghe, dat Lembrée na zijn aanstelling door Les 
Hôtels Balnéaires om de verdere uitwerking van het oostelijke deel van de badplaats op 
zich te nemen, Van Rysselberghe aanzag als de ideale partner om dit tot een goed 
einde te brengen.168

61. Uit 1904 daterende villagroep voor bouwblok 7 naar het ontwerp van Octave Van Rysselberghe 
bestaande uit “Belles Dunes”, “Les Gênets”, “Les Sorbiers”, “Les Clochettes” en “Les Coquilles”.
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Octave Van Rysselberghe die intussen ook zelf aandelen gekocht had in de 
vennootschap ontwierp als eerste drie rijwoningen langsheen de nieuw aangelegde 
Parklaan. Opvallend was echter dat deze percelen in zijn eigen plan niet opgevat 
werden als rijwoningen maar als alleenstaande cottages. We kunnen ons terecht 
afvragen waarom hier geopteerd werd voor een inpassing van het stedelijk type van de 
rijwoning en niet voor alleenstaande gebouwen zoals in zijn eigen plan werd opgemaakt. 
Ook hier werd het duidelijk dat het plan met de komst van de nieuwe vennootschap 
geen vaste onderlegger meer vormde. Door de aanleg van de tramlijn op deze 
Parklaan, die Westende nu rechtstreeks met Middelkerke en Oostende verbond, was dit 
een begeerde plaats om te bouwen.169 Door de nabijheid van de tramhalte werd hier 
getracht een nieuw centrum te creëren dat kon concurreren met het bestaande centrum 
dat in handen was van de rivaliserende vennootschap Westende Plage. Waar hier nog 
de puur stedelijke vorm van de rijwoning toegepast werd zullen we zien dat naarmate 
men zich meer naar het oosten begaf, de rijwoningen typisch landelijke kenmerken 
kregen.
 Alvorens de verdere verwezenlijkingen van het duo te bekijken moeten we 
enkele belangrijke kantelpunten in zowel de carrière van Van Rysselberghe als in de 
geschiedenis van het kusttoerisme onder de loep nemen. In de eerste plaats werd 
Octave Van Rysselberghe na de uitwerking van het stedenbouwkundig plan van 
Westende gevraagd om als architect in de Compagnie des Grands Hôtels Européens te 
fungeren.170 Wellicht had zijn zin voor verandering of de zekerheid van een vast inkomen 
er voor gezorgd dat hij hierop ingegaan was. Op deze manier kwam hij niet alleen 
rechtstreeks in contact met het toerisme, maar moest hij ook in functie van het toerisme 
hotels ontwerpen in binnen- en buitenland. Dit contact met het toerisme was er 

62. Drie rijwoningen ontworpen door Octave Van Rysselberghe omstreeks 1906: “Les Terrasses”, 
“Bel-Air” en “Zee Rust”. 
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waarschijnlijk voor verantwoordelijk dat Van Rysselberghe op zoek ging naar een 
nieuwe typologie in de context van het kustverblijf. Zo ontwierp en bekostigde hij zelf de 
bouw van het allereerste appartementsgebouw aan de Belgische kust op de zeedijk van 
Mariakerke nabij Oostende.

Deze nieuwe typologie waarbij verschillende verblijfsmogelijkheden zich boven elkaar 
bevonden kwam niet uit het niets opgedoken. De Belgische Werklieden Partij had sinds 
haar stichting geijverd voor het invoeren van een wekelijkse rustdag. Zo kregen na de 
eeuwwisseling reeds een paar bedienden en kapitaalkrachtige arbeiders reeds de kans 
om één of in uitzonderlijk geval twee dagen aan de kust door te brengen. Het 
appartement bood in deze context een goede verblijfsgelegenheid voor deze minder 
bedeelde klassen. Wanneer op 26 juli 1905 de verplichte zondagsrust in een wet werd 
omgezet betekende dit een bescheiden begin van het massatoerisme.171 

63. Plan en beeld van 
het eerste 
appartementsgebouw 
aan de Belgische kust, 
“Le Ponant”, ontworpen 
door Octave Van 
Rysselberghe.
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 Hoewel Van Rysselberghe deze typologie van vijf gelijke verdiepen boven elkaar 
niet meteen toepaste in Westende, zocht hij aldaar toch naar nieuwe manieren om 
meerdere gezinnen of personen in één geheel onder te brengen. Een mooi voorbeeld 
hiervan was de villagroep die hij omstreeks 1906 ontwierp aan de nieuw aangelegde 
Parklaan.

Deze villagroep bestond uit drie rijwoningen maar qua uiterlijk werd het duidelijk 
ontworpen als één zeer grote landelijke villa door gebruik te maken van een 

64. Plan van de drie 
rijwoningen villa’s “Le 
Belvédère”, “Les 
Charmettes” en “Les 
Enfants”.

65. Villa’s “Belvédère”, “Les Charmettes” en “Les Enfants” van Octave Van Rysselberghe. Mooi 
voorbeeld van hoe drie rijwoningen het uitzicht kregen van een grote landelijke villa.
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ingewikkelde dakstructuur met verschillende dakkapellen en de toepassing van de bow 
window in combinatie met loggia’s en terrassen. Bovenop de drie rijwoningen bestond 
de bel étage nog eens uit twee vertrekken. Zowel villa’s als bel étage vertrekken hadden 
een terras aan voor- en achterzijde van het gebouw.172 

 Het voorbeeld van Van Rysselberghe werd ook door andere opdrachtgevers en 
architecten gevolgd. Zo werden er in deze periode verschillende alleenstaande 
gebouwen langsheen deze Parklaan opgericht die onderdak konden bieden aan 
meerdere gezinnen. Deze gebouwen kregen net als Van Rysselberghes rijwoningen het 
uitzicht van groot uitgevallen cottages. Toch werden in dit gebied nog steeds 
alleenstaande ééns-gezinswoningen opgetrokken. Maar de aangroei van het aantal 
badgasten als gevolg van de nieuwe wettelijke bepalingen betreffende vakantiedagen 
zorgde ervoor dat de afstanden tussen de verschillende gebouwen sterk verminderde. 
Hierdoor konden meerdere woningen op dezelfde oppervlakte worden opgetrokken.

66. Twee alleenstaande meer-gezinswoningen werden in navolging van Van Rysselberghes 
zoektocht naar een nieuwe typologie langsheen de Parklaan gebouwd.
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 Waar we dit ook reeds tegenkwamen in de villaparken van het westelijke deel 
van de badplaats werden aldaar nog steeds ééns-gezinsrijwoningen opgericht in het 
stedelijke deel. In het oostelijke deel van de badplaats zien we echter dat het villa-
appartement zich hier ook doorzette in het stedelijk opgevatte deel langs de zeedijk.

67. Drie cottages langs de Parklaan. Hoewel deze woningen nog steeds opgevat werden als kleine 
ééns-gezinswoningen verkleinde de afstand tussen de verschillende gebouwen.

68. Links zien we de villa “Le Trèfle”, vermoedelijk ontworpen door Octave Van Rysselberghe. Dit 
villa-appartement werd gebouwd rond 1907 en vormde het eerste gebouw van bouwblok 106.
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Karakteristiek voor deze nieuwe gebouwen op de dijk was dat afgestapt werd van de 
puntgevel die typisch was aan de rijwoning. Dit was niet onlogisch aangezien er op 
deze manier op de dakverdieping extra kamers konden worden ingeplant.

Uit bovenstaande foto kunnen we zelf afleiden dat het driehoekige bouwblok 105 uit het 
algemeen plan in de punt werd geopend. Op deze manier konden hier ook gebouwen 
worden geplaatst die aan drie zijden ramen hadden. Meer ramen betekende dat meer 
ruimten van natuurlijk licht en lucht voorzien waren en aldus meer leefruimten in 
éénzelfde gebouw konden worden ingeplant. Een duidelijke aanwijzing dat de gevolgen 
van het groeiende toerisme de bovenhand gekregen hadden op de stedenbouwkundige 
visie die in het uit 1903 daterende algemene plan werd opgenomen.

69. Op de achtergrond zien we nog een groter villa-appartement met op de voorgrond een deel van 
een gelijkaardig opgebouwd dijkgebouw. Respectievelijk in bouwblok 105 en 6 ingeplant.

70. Deze twee 
gebouwen behoorden 
beiden tot het bouwblok 
105. In de punt werd 
een opening gemaakt 
waardoor hierin 
meerdere verblijven 
konden worden 
ondergebracht.
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 In de verdere ontwikkeling van het stedelijke oostelijke deel werden niet zo heel 
veel percelen van de driehoekige bouwblokken bebouwd. Zo waren het vooral de 
hoeken die uitgewerkt werden. Deze vertoonden eveneens opvallend veel elementen 
van de landelijke architectuur. Naast het houtwerk dat veelvuldig werd toegepast 
evolueerden de daken ook hier naar een ingewikkeld geheel bestaande uit verschillende 
daktypen en ingevuld met dakkapellen en terrassen. Een duidelijke aanwijzing dat de 
elementen die eigen waren aan de landelijke architectuur zonder enige moeite werden 
ingepast in de architectuur aan de dijk. De typologie van de rijwoning werd in het 
oostelijke deel vervangen door een mengvorm waarin gezocht werd naar een evenwicht 
tussen stedelijke en landelijke principes. Met het ‘villa-appartement’ als resultaat.
 Om de concurrentie aan te kunnen gaan met de naburige vennootschap 
Westende Plage groeide wellicht bij Les Hôtels Balnéaire de drang om over een eigen 
toeristisch en cultureel centrum te beschikken. Het was namelijk zo dat de twee centra 
die nog onder het beleid van Otlet gebouwd werden: het Westend’Hôtel en het kursaal 
in handen waren van Westende Plage. Omdat het oostelijke gedeelte in het plan 
opgevat werd als een residentieel stedelijke zone had Van Rysselberghe er in het plan 
geen apart centrum voorzien. Maar met de opdeling van de badplaats in twee 
invloedssferen, als gevolg van de twee vennootschappen, was het essentieel om ook 
het oostelijke deel van een attractief centrum te voorzien. Omdat het uitgebreide 
Westend’Hôtel zich net naast het eerste driehoekige bouwblok bevond, rijpte het idee 
om een nieuw complex in het absolute oosten van de badplaats in te planten.
 In de aanloop naar het ambitieuze project kon Lembrée het bestuur van Les 
Hôtels Balnéaires overtuigen om een nieuwe vennootschap op te richten om het nodige 
kapitaal bijeen te krijgen.173 De vennootschap wou naast het realiseren van een nieuw 
toeristisch centrum ook al het grondbezit van Les Hôtels Balnéaire overnemen. Op deze 

71. Villa “Bagatelle”, “Les Cerisiers” en “Les Erables” werden in het uiterste oosten van de badplaats 
in bouwblok 4 gebouwd. Een duidelijk voorbeeld van de mengvorm waarvoor Van Rysselberghe de 
aanzet gegeven had.
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manier kon Lembrée, die de belangrijkste aandeelhouder was, zijn 
vertegenwoordigende rol in functie van Les Hôtels Balnéaire omvormen tot die van 
afgevaardigd beheerder. Tot de belangrijkste vennoten van de nieuwgeboren 
maatschappij Grand Hôtel de Belle Vue behoorden naast Lembrée en Van 
Rysselberghe nog enkele belangrijke badgasten met internationale belangen. Hubert 
Lothaire en Francis Dhanis waren twee gewezen kolonialen die Westende-Bad 
gebruikten om hun opbrengsten uit Belgisch Kongo te investeren. Ook Alexandre Halot, 
consul voor Japan en auteur van verschillende boeken omtrent Japan, China en Kongo, 
maakte deel uit van de aandeelhouders. Ook Max Hallet kocht aandelen van de 
maatschappij. Deze socialistische advocaat en voormalig schepen en gemeenteraadslid 
van Brussel had een uitgesproken interesse in architectuur.174 Zo liet hij tussen 1903 en 
1905 zijn eigen woning ontwerpen en bouwen door Victor Horta.175 De investering in 
het Grand Hôtel de Belle Vue was niet het eerste grootschalige architectuurproject waar 
Hallet zich voor engageerde. Op het einde van de negentiende eeuw was hij via de 
Belgische Werklieden Partij actief betrokken bij de bouw van Victor Horta’s Volkshuis.176 
	 De plannen om een nieuw toeristisch centrum te bouwen werden in de praktijk 
omgezet in het jaar 1909. De architect voor het nieuwe hotel was niemand minder dan 
Octave Van Rysselberghe die zich in tussentijd tot vaste architect van het oostelijke deel 
opgewerkt had (zie afb. 72).

72. Beeld van het Grand Hôtel de Belle Vue gezien van op de dijk. Het complex met 225 kamers 
vormde het sluitstuk van het oostelijke deel van de badplaats. We kunnen duidelijk het halfronde en 
het rechthoekige deel onderscheiden.
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 Het bouwprogramma voor het nieuwe complex betrof in grote lijnen een hotel, 
restaurant en spektakelzaal. Van Rysselberghe deelde het geheel op in zes bouwlagen 
waarin op de gelijkvloerse verdieping alle openbare functies werden ingeplant. De 
kelderverdieping herbergde alle dienstruimten zoals een keuken, koelplaats, 
bergruimten, stookplaats en andere ruimten voor het personeel. De overige vier 
verdiepingen vormden een geheel van 225 hotelkamers. 

 In het grondplan en de gevel waren twee verschillend opgevatte delen te 
onderscheiden. Het deel dat zich naast het laatste driehoekige bouwblok bevond werd 
als een rechthoekig gebouw ontworpen. Hierin bevond zich de polyvalente zaal op de 
gelijkvloerse verdieping en de hotelkamers op de bovenliggende verdiepingen. Het 
tweede deel werd aansluitend op dit onderdeel ontworpen als een half-cirkelvormige 
uitbouw die uitkeek op de zee, de naburige badplaats Middelkerke en het binnenland. 
Op het benedenverdieping bevond zich het restaurant ‘Rotende’ waarboven de grotere 
hotelkamers werden ingeplant. Om meer hotelkamers te kunnen herbergen werden 
twee vides in het plan opgenomen. Deze twee atria maakten het mogelijk dat er twee 
rijen hotelkamers in zowel het halfronde als het rechthoekige deel konden worden 
ingeplant. De twee rijen kamers waren allen bereikbaar via centrale gangen (zie afb. 73).

73. Plan van het Grand 
Hôtel de Belle Vue. De 
twee vides in het 
halfronde en 
rechthoekige deel 
maakten een dubbele rij 
kamers mogelijk.
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Zonder in te gaan op stilistische verschillen beschikten de meeste kusthotels tot 
dan toe over dezelfde gevelopbouw. Elke kamer beschikte over een klein buitenterras 
met borstweringen opgetrokken in giet- of smeedijzer.177 Voor de gevel van het Grand 
Hôtel de Belle Vue stapte Van Rysselberghe af van deze trend. In tegenstelling tot 
eerdere hotels aan de Belgische kust werden de terrassen opgenomen in de gevelpartij. 
Een moderne toepassing van het klassieke motief van de Serliana, dit was een typische 
opdeling van ramen of poorten die veelal in Venetiaanse architectuur terug te vinden 
was, maakte dit mogelijk. Dit motief bestond uit een centrale boogopening dat aan 
weerszijden aangevuld werd met twee rechthoekige openingen.178 Door toepassing van 
dit Serlio-motief kon het buitenterras op een doordachte wijze in het architecturaal 
volume opgenomen worden. Dit genereerde niet enkel een visuele spanning maar 
hierdoor werd ook een interessante licht- en schaduwwerking gecreëerd (zie afb. 72 en 
74).179

	 Dankzij de opkomst van de auto, die alsmaar goedkoper werd, konden meer 
en meer burgers zich snel naar de kust begeven. Ook op deze evolutie werd door Van 
Rysselberghe ingespeeld door achter het hotel een apart gebouw te voorzien met 
garages die voor de klanten van het hotel toegankelijk waren. Dit gebouw bevond zich 
achter het hotelcomplex en werd in overeenkomstige stijl ontworpen.(zie afb. 75).

74. Het hotelcomplex 
bevond zich op het 
uiterste punt van 
oostelijke deel van de 
badplaats. In de verte 
is het begin van de 
bebouwing van 
Middelkerke te zien.
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 Ook de contructiemethode was vernieuwend, een skelet van gewapend beton 
werd afgewerkt met platen van natuursteen. De witte natuurstenen werden 
geaccentueerd door de voegen in een contrasterende kleur op te vullen. Het gebouw 
vormde een mooie combinatie van de klassieke elementen die Van Rysselberghe in zijn 
academische opleiding had opgedaan en de opgedane ervaring als architect van de 
Compagnie des Grands Hôtels Européens betreffende het bouwen van hotels.

Bij de opening van het nieuwe hotelcomplex in juni van het seizoen 1911 
beschikte het oostelijke deel nu ook over een toeristisch centrum dat met haar 225 
hotelkamers, restaurant, feestzaal, zestien warmwaterbaden, aanpalende 
tennisvelden... zonder moeite de concurrentie aan kon gaan met het verbouwde 
Westend’Hôtel dat het centrum van het centrale en westelijke deel van de badplaats 

75. Het garagegebouw 
werd eveneens door 
Van Rysselberghe 
ontworpen en bevond 
zich achter het 
hotelcomplex.

76. Werf van het Grand 
Hôtel de Belle Vue dat 
tussen 1909-1910 
gebouwd werd. 
Duidelijk te zien hoe 
het skelet van 
gewapend beton 
opgebouwd werd.
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vormde.180 De nieuwe trekpleister van het oostelijke deel kon in navolging van het 
centrale en westelijke deel potentiële badgasten aantrekken en overtuigen om er een 
eigen vakantiehuis op te trekken. Maar helaas zal de Eerste Wereldoorlog die enkele 
jaren na de opening van het hotel uitbrak ervoor zorgen dat deze volledige ontwikkeling 
er nooit kwam.
	Zowel in het oostelijke deel was een evolutie te bemerken ten opzichte van de 
eerdere ontwikkeling. In het westelijke deel werd de stedelijke architectuur aangewend 
om rijkdom tentoon te spreiden en zowel de stedelijke als landelijke gebouwen groeiden 
in omvang. Toch bleven de zonering van de stedelijke en landelijke architectuur hier over 
het algemeen gerespecteerd. Dit was niet het geval in het oostelijke deel. Van 
Rysselberghe gaf de aanzet voor een mengvorm die zowel in het stedelijk als landelijk 
opgevatte deel kon worden aangewend. Hier werd niet alleen naar een manier gezocht 
om omgegaan met de tegenstelling die in het algemeen plan aanwezig was. Ook de 
evolutie binnen het domein van het toerisme vroeg om een nieuwe woontypologie.
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4. De Eerste Wereldoorlog en het einde van een unieke badplaats

! De badplaats was in het begin van 1914 zeker nog niet volgebouwd. Op dit 
moment werden reeds een 250 tal villa’s en cottages gebouwd. Maar vooral in het 
oostelijke deel hadden Lembrée, Van Rysselberghe en hun vennootschap nog heel wat 
braakliggende terreinen in hun bezit. De verdere uitbouw zou er met de groeiende 
democratisering van het toerisme en de komst van het nieuw toeristisch centrum zeker 
wel gekomen zijn. Echter de Duitse inval aan het begin van het badseizoen van 1914 
zorgde ervoor dat er nooit een verdere ontwikkeling zou komen. 

! De Duitse inval was voor vele badgasten onverwachts. In Westende-Bad verbleef 
al een langere tijd een uitgebreide groep Duitse toeristen. Deze toeristen hadden zelf 
een kleine kolonie die volledig door Duitsers bewoond werd.

77. Uitvouwbare panorama van hoe de zeedijk er juist voor de inval van de Duitse soldaten moet 
hebben uitgezien. Het oostelijke deel (linker deel) is opvallend minder bebouwd in vergelijking met 
centrale en westelijke deel van de badplaats.

Panorama Westende voor 1914
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Het zou goed kunnen dat zich onder deze toeristen ook enkele personen bevonden die 
informatie doorspeelden aan het Duitse leger.181 Alvast werden alle badgasten bij de 
inval aangemaand om zo snel mogelijk de badplaats te verlaten. Omdat Westende zich 
op een strategische plaats bevond, dicht bij het Ijzerfront, gebruikten ze de badplaats 
als militair bolwerk.

 Door de vele aanwezige Duitse militairen werd de badplaats meermaals door de 
Britse eenheden onder vuur genomen. Bijgevolg was er na de oorlog, op enkele 
uitzonderingen na, geen enkel gebouw dat nog recht stond. Ook het recente 
meesterwerk van Van Rysselberghe kreeg het zeer zwaar te verduren.

78. De gevolgen van 
het oorlogsgeweld 
lieten weinig 
gebouwen overeind 
staan.

79. Het vier jaar oude 
Grand Hôtel de Belle 
Vue was één van de 
weinige gebouwen die 
na de oorlog nog 
heropgebouwd 
werden.
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Na de Eerste Wereldoorlog werd getracht een deel van de vernielde gebouwen herop te 
bouwen. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog werd Westende-Bad niet gespaard van 
de vernieling. Vandaag de dag is het stratenpatroon dat door Van Rysselberghe 
uitgewerkt werd voor een groot deel nog aanwezig, maar behalve het Grand Hôtel de 
Belle Vue is er van de authentieke bebouwing die in de periode 1896-1914 gebouwd 
werd niets meer terug te vinden. Hierbij kunnen we besluiten dat de Eerste 
Wereldoorlog een einde bracht aan de bewogen stedenbouwkundige ontwikkeling van 
de badplaats Westende.

80. Luchtfoto genomen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. In de verte zien we dat het Grand 
Hôtel de Belle Vue nog voor een deel overeind gebleven was. Voor de rest werd de badplaats 
volledig vernield.
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Conclusie

 In deze scriptie werd getracht een uitgebreid overzicht te geven van de 
verschillende ontwikkelingen die zich op vlak van architectuur en stadsplanning hebben 
voorgedaan. Of we de badplaats dermate kunnen bestempelen als een 
stedenbouwkundige vertolking van de Art Nouveau vormde hierbij de onderliggende 
onderzoeksvraag. Indien we de Art Nouveau als een éénduidige architectuur- of 
kunststroming beschouwen zou het antwoord hierop negatief moeten zijn. De 
ontwikkeling van de badplaats was namelijk dusdanig onderverdeeld in verschillende 
fases en gebieden waardoor we de algehele ontplooiing van de badplaats van 1896 tot 
1914 niet kunnen beschouwen als een resultaat van één gedachte of stroming. In de 
verschillende fases die overeenkomen met de delen van deze scriptie hebben we 
namelijk gezien dat er telkens verschillende drijfveren waren voor het ontwikkelen van de 
badplaats. Hierdoor zouden we onmogelijk tot de conclusie kunnen komen dat de 
resulterende badplaats omstreeks 1914 gezien kan worden als een vertaling van de art-
nouveau stijl. 

 Echter ben ik ervan overtuigd dat de badplaats Westende toch gezien kan 
worden als een vertolking van de Art Nouveau. Hierbij moeten we niet onze mening over 
de badplaats zelf maar de connotatie van het begrip ‘Art Nouveau’ herzien. Zo moeten 
we de Art Nouveau trachten te begrijpen als een complex proces die het gevolg is van 
opeenvolgende tendensen. Op deze manier moeten we de Art Nouveau niet zien als 
een stijl maar als een evolutie binnen het debat omtrent de de stad en de natuur. De stijl 
die we als Art Nouveau bestempelen is dan een gevolg van deze evolutie binnen het 
domein van de architectuur aangezien hierin gezocht werd naar een stedelijk model die 
elementen van de natuur vereenzelvigd met het dagelijkse leven in één doordacht 
harmonisch geheel. De regionalistische architectuur kan in deze denkwijze eveneens 
gezien worden als een onderdeel van deze spanning. Hierin wordt namelijk gezocht 
naar een landelijk model die stedelijk comfort en functionaliteit in zich draagt. Op 
stedenbouwkundig vlak mogen we het tuinstadmodel desgelijks beschouwen als 
middel om met deze agitatie tussen de stad en het platteland om te gaan. 

 In deze zin ontstond aan het einde van de negentiende eeuw een tegenreactie 
op bestaande tendensen. Deze tegenreactie kan niet geschieden zonder het bestaan 
van een gegeven waartegen het zich kan verzetten. Indien we de Art Nouveau zien als 
een evolutie binnen het debat tussen de stad en het platteland dan maakt de puur 
stedelijke gedachte waartegenover ongenoegen groeit wezenlijk deel uit van dit proces. 
Deze visie vertolkt zich in de badplaats door de inbreng van Edouard Otlet en zijn 
architect. Deze eerste ontwikkeling kan gezien worden als product van het industriële 
tijdperk. Ten eerste was het toerisme op zich een afgeleide van de industriële 
vernieuwing aangezien de nieuwe transportmogelijkheden het mogelijk maakten dat de 
voorheen onbereikbare kustgebieden voortaan vlot bereikbaar werden. Anderzijds had 
Edouard Otlet zich kunnen voeden aan de industriële expansie van het jonge Belgische 
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Koninkrijk, hierdoor groeide bij hem de drang om een badplaats te stichten die aan de 
normen van de stedelijke elite beantwoordde. In deze context vormde de nieuwe 
badplaats Westende, net als de andere toeristische centra die dan reeds opgericht 
werden, een vluchtoord voor de mensen uit de stad. Ondanks het feit dat deze 
badplaatsen en -steden dienden als een tijdelijk alternatief voor de stedelijke 
leefomgeving werden ze toch volgens stedelijke principes opgebouwd. Wanneer ook bij 
sociaal geëngageerde groepen de ontevredenheid tegenover de stad floreerde werd 
niet alleen nagedacht over alternatieve locaties maar werden ook deze stedelijke 
principes in vraag gesteld. Op het vlak van stedenbouw ging men op zoek naar een 
mediair model die de waarden van zowel de stad als het platteland in zich droegen. In 
de anti-stedelijke secundaire badplaatsen ,die vanuit deze gedachte ontstaan zijn zoals 
Duinbergen, De Panne en De Haan, werd van in het begin bewust afgezien van 
stedelijke principes waardoor ze geen voorbeeld vormen van dit mediair model maar 
enkel een veruitwendiging van het landelijke aspect. Hierin ligt net het verschil met de 
badplaats Westende. Edouard Otlet had namelijk een aanzet gegeven om de badplaats 
volgens stedelijke principes te ontwikkelen. Hierdoor werden Paul Otlet en vooral 
Octave Van Rysselberghe uitgedaagd om met deze stedelijkheid om te gaan. De 
badplaats Westende kon aldus net als het tuinstadmodel van Ebenezer Howard gezien 
worden als een manier om het landelijke met het stedelijke aspect te vereenzelvigen. 
Het nieuwe plan van Van Rysselberghe vormde dan ook geen zuiver product van de 
tegenbeweging maar droeg zowel stedelijke als landelijke principes in zich waardoor het 
op zichzelf een vertolking was van het debat tussen de stad en het platteland. Hetzelfde 
kunnen we concluderen op het vlak van architectuur. Waar onder Paul Otlet en in het 
westelijke deel van de badplaats nog strikt op zoek gegaan werd naar een stedelijk of 
landelijk-regionalistisch vormidioom krijgen we in de loop van de verder ontwikkeling 
een soort mengvorm die onder impuls van het toerisme zowel stedelijk als landelijke 
elementen in zich draagt. Hierdoor vormde het architecturale ensemble al dan niet 
bewust een afspiegeling van de stedelijk-landelijke spanning die we hier beschouwd 
hebben als de Art Nouveau. Bijgevolg biedt dit ons de mogelijkheid de ogenschijnlijk 
gefragmenteerde ontwikkeling van de badplaats te zien als een stedenbouwkundige 
vertolking van de Art Nouveau.
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