Jean Hebbelynck: eigen woning met bureau, hoek Bernard Spaelaan en Rozemarijnstraat, Gent, 1925
oorspronkelijke toestand met dakterras (archief en foto: AAM, Brussel)
huidige toestand (foto: M. Dubois)

Jean Hebbelynck in Gent
De figuur van de Gentse architect Jean Louis Clément Hebbelynck (1892-1971) is tot op heden onderbelicht
gebleven. Hij had een succesvolle loopbaan en bouwde veel in Gent, in het Gentse en ook aan de kust.
Tijdens het interbellum was hij actief vanaf 1925 tot 1940. Ook na 1945 is zijn oeuvre aanzienlijk en werkte
hij samen met zijn zonen Jacques (1920-1990) en Jean-Pierre (1921-2000).
Zijn volledig archief wordt bewaard in de Archives d’Architecture Moderne (AAM) te Brussel met een
volledige inventarislijst. (1) Waarom bleef dit oeuvre onderbelicht? Pas in 2014 werd voor het eerst een
masterproef gemaakt door Astrid De Spiegelaere aan de Gentse Universiteit. (2)
Is het omdat zijn werk niet onder de noemer van art deco of de moderniteit kan worden ondergebracht? In
1925 bouwde hij voor zichzelf een hoekpand met plat dak met een daktuin met pergola. Misschien is hij
daarmee één van de eerste bouwmeesters in Gent die le toit jardin introduceerde.
In 1931-1932 bouwde hij een rijwoning met atelier voor Jeanne Hebbelynck aan de Kortrijksepoortstraat.
Dit uitzonderlijk project is, met uitzondering van de gevel, met sloping bedreigd. Dus hoog tijd om even
stil te staan bij deze bouwmeester, zijn visie op architectuur en deze woning.

Een aanzienlijk oeuvre
Jean Hebbelynck werd geboren te Gent op 16 februari 1892 in een uitgesproken liberale familie. Hij
overleed in Gent op 11 maart 1971. De meeste informatie betreffende zijn persoonlijkheid en levensloop
evenals een overzicht van zijn projecten is te vinden in een uitvoerig artikel dat zijn vriend, graficus en
tevens academielid, Marc Franc (Mark-F.) Severin schreef in 1973 na zijn overlijden. Het werd
gepubliceerd door de Académie Royale de Belgique. (3) Als slot van het artikel is er een beknopt overzicht
van de 401 projecten, gerealiseerd tussen 1912 en 1969. (4) Wie de inventarislijst overloopt kan
onmiddellijk vaststellen dat de opdrachten voor woonhuizen, vaak voor de begoede Franstalige burgerij. de
hoofdmoot vormen. De meeste gebouwen staan in Gent en de regio. Maar ook aan de kust bouwde hij,
meestal voor opdrachtgevers uit Gent. Hij ontwierp ook industriegebouwen, in hoofdzaak voor
textielbedrijven als de UCO. Zijn persoonlijkheid wordt omschreven als “un être raffiné, éminemment
simple et franc, hélas, une santé précaire due aux séquelles de la 1ère guerre mondiale a fort écourté la
vie." Hij was gedreven door een grote openheid voor de laatste artistieke ontwikkelingen. Een streven naar
schoonheid en zijn vakmanschap resulteerde in vele vriendschappen en opdrachten. Ook in de tekst van
Raymond Moenaert uit 1939 wordt de nadruk gelegd op zijn innemende persoonlijkheid, zijn klassieke
vorming en zijn grote vakbekwaamheid. (5) Hij was ook een begenadigd aquarellist die zowel zeezichten
als landschappen trefzeker wist vast te leggen.
Hebbelynck volgde avondlessen aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten maar voor
zijn architectuuropleiding ging hij naar de Brusselse Academie (1910-1914). Vóór 1910 werkte hij als
stagiair bij Oscar Van de Voorde (1871-1938) en Jules Van den Hende (1873-1943). In Brussel werkte hij
bij Albert & Alexis Dumont. (6) Dit is niet toevallig. De vader van Jean Hebbelynck was Auguste
Hebbelynck en werkte samen met de Brusselse architect Albert Dumont (1853-1920) die tevens zijn
schoonbroer was. Albert Dumont studeerde rechten aan de Gentse universiteit maar profileerde zich later
als architect. Dumont en Hebbelynck bouwden tussen 1900 en 1904 het gemeentehuis van Sint-Gillis. Vanaf
1905 ging Albert Dumont samenwerken met zijn zoon Alexis Dumont (1877-1962). De keuze van Jean
Hebbelynck om in Brussel te studeren heeft wellicht te maken met de samenwerking van zijn vader met
Albert Dumont. Wat deze onderwijskeuze voor impact heeft gehad op zijn loopbaan vraagt zeker verder
onderzoek. Wie waren Jean Hebbelyncks professoren en medestudenten? Zijn eerste gebouw dateert uit
1912 en is een woning nabij de Leie in Afsnee (Goedingenstraat / Leieoever) voor de familie Nowé.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden zijn longen zwaar aangetast door een gasaanval. Severin vermeldt
dat hij als invalide naar Engeland werd gezonden om te revalideren. Dit verblijf maakte “une profonde et
durable influence” op Jean Hebbelynck zoals bij vele Gentse kunstenaars die er tussen 1914 en 1918
verbleven (Claus, Baertsoen, De Bruycker en de dichter Fernand Severin). Vermoedelijk omwille van zijn
fragiele gezondheidstoestand verhuisde hij in 1918 naar Zuid-Frankrijk waar hij zijn toekomstige
echtgenote Hermina De Sgeorges leerde kennen die afkomstig was uit Antibes.(7) Haar vader was
ondernemer en vermoedelijk dacht Hebbelynck om daar zijn toekomst op te bouwen. Uiteindelijk kwam hij
terug naar Gent. Dit is een verklaring waarom er in de inventaris van zijn oeuvre geen gebouwen voorkomen
tussen 1918 en 1925. Bij zijn terugkeer kon hij rekenen op de vele familie- en zakelijke contacten uit de
sector van de textiel. De familie Hebbelynck was medeoprichter van de UCO, de Union Cotonnière. Dit
verklaart waarom hij regelmatig werkte voor de familie Braun van de UCO. (8)
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Jean Hebbelynck: woning Severin, hoek Paul de Smet de Naeyerplein en Jemappestraat, Gent, 1928
(archief en foto: AAM, Brussel)
Jean Hebbelynck: woning Boddaert, Onafhankelijkheidslaan, Gent, 1929
Huidige toestand (foto: M. Dubois)

Jean Hebbelynck: woning Gisseleire, La Roseraie, Paul de Smet de Naeyerplein, Gent, 1927
actuele toestand (foto: M. Dubois)

Architect en zeiler
De combinatie tussen bouwmeester en gepassioneerd zeiler is op zich misschien niet bijzonder. Ook bij
architect Hugo Van Kuyck (1902-1975) was er de passie voor het zeilen en het ontwerpen van boten,
gecombineerd met een druk beroepsleven. Ook de vader van Jean, Auguste Hebbelynck, was gepassioneerd
door boten. De ondertitel van het artikel van Pierre-Louis Flouquet in Bâtir over Jean Hebbelynck is "de la
construction navale aux constructions terrestres, sans renoncer à l’harmonie." (9) Het eerste wat Flouquet
aangeeft is "Que cet architecte distingué soit un ancien technicien de la construction navale, il ne faut pas
s’en étonner. [...] Il faut un certain courage et une grande puissance d’adaptation pour commencer
l’architecture à trente-cinq ans." Volgens Severin had hij een diploma van scheepsbouwkunde en van
ebenist en deed hij een stage op een scheepswerf in Toulon. Vermoedelijk moet men deze activiteit situeren
in de eerste jaren 1920 toen hij in Zuid-Frankrijk verbleef. In 1921 maakt hij een ontwerp voor een villa
flottante en ciment armé, bestaande uit een betonnen romp. De tekening is gepubliceerd in de inventaris van
AAM. (10) Een van de eerste projecten na zijn terugkeer naar Gent was het clublokaal van de Royal Belgian
Sailing Club in Langerbrugge (1925), gelegen aan het kanaal Gent-Terneuzen.
Bij zijn terugkeer naar Gent bouwde Hebbelynck in 1925 op de hoek van de Bernard Spaelaan en de
Rozemarijnstraat zijn eigen woning met bureau op de begane grond (AAM Dossier 6A). Volgens de familie
woonde Jean Hebbelynck er tot hij in 1931 verhuisde naar zijn woning aan de Krijgslaan / Vrijheidslaan nr.
1. (11) De gevel aan de Bernard Spaelaan / Rozemarijnstraat heeft een sobere compositie. Opmerkelijk
voor het hoekpand is het platte dak met pergola. Door De Spiegelaere wordt de dakrand omschreven als een
“pseudo mansarde dak” terwijl het gaat om een dakterras. De pergola is ondertussen verdwenen.
Vermoedelijk is dit hoekpand het eerste gebouw in Gent met een dakterras, zes jaar voor Gaston Eysselinck
(1907-1953) zijn eigen woning bouwde aan de Vaderlandstraat. Vermoedelijk zal Hebbelyncks verblijf in
Zuid-Frankrijk bepalend zijn geweest voor deze toit-jardin, een terras dat kon bijdragen om zijn
longaandoening te genezen.
Naast zijn eigen woning bouwde hij in 1927, kant Bernard Spaelaan, nog twee gebouwen (nrs. 4 & 6) in
opdracht van Maurice C. Pauwaert, fervent zeiler en begaafd kunstenaar. (12)

Miljoenenkwartier Gent
Na de Eerste Wereldoorlog vormden de terreinen waarop de Gentse wereldtentoonstelling werd
georganiseerd de belangrijkste stedelijke uitbreiding voor de begoede burgerij. Deze uiterst interessante
verkaveling, goedgekeurd in 1926, nam stedenbouwkundige elementen over van de expositie en koos voor
een mengeling van vier types van bebouwing: rijwoning, klein flatgebouw, gekoppelde woningen en
vrijstaande villa. (13) Zo ontstond een urbanistisch harmonieus geheel met in het midden een park in
hoefijzervorm. Ook de veelheid aan vormentalen die door de verschillende architecten werden aangewend
is opmerkelijk. In feite gaat het om een 19de-eeuws concept dat men in bijvoorbeeld de Zurenborgwijk met
de Cogels-Osylei te Berchem kan aantreffen: een eenheid ontstaan door de veelheid aan expressies.
Vooral met zijn eerste woningen in het Miljoenenkwartier vestigde hij zijn naam bij de Gentse bourgeoisie.
In deze nieuwe wijk tussen de Krijgslaan en de Kortrijksesteenweg bouwde Hebbelynck verschillende
woningen binnen een korte tijdspanne van vijf jaar. De villa La Roseraie aan het Paul de Smet de
Naeyerplein nr. 15 uit 1927 voor de Heer Gisseleire was de eerste in een reeks villa’s. (14) De naam plus
een gestileerde roos staan boven de inkomdeur in een half cirkelvorige bas-reliëf. De naam van de architect
en het bouwjaar staan boven de kleine hoekerker uitgewerkt in witte steen. Door materiaalkeuze en
detaillering heeft deze villa een zeer Engels karakter en is zij zeker geen uitdrukking van een
gevelcompositie in art-decostijl. De wisselwerking tussen de delen in witsteen en rode bakstenen is
harmonieus. Ook in de andere villa’s ging hij natuursteen en de identieke rode baksteen aanwenden
waardoor de woningen van Hebbelynck in deze wijk zeer goed herkenbaar zijn. Men kan bijna spreken van
een “Hebbelynckstijl”.
De woning opgetrokken in 1928 op de hoek Paul de Smet de Naeyerplein en Jemappestraat (zuidzijde) is
helder van compositie. (15) Het is de woning voor de dichter en docent aan de Gentse universiteit Fernand
Severin (1867-1931). Het is deze woning die in 1935 werd gekozen bij het artikel van Flouquet in Bâtir.
Wat hier opvalt is de dakvorm waarbij kant straatzijde het schuin gedeelte uitgevoerd is in leien en een
verticaal gedeelte in horizontale houten beplanking. Nog explicieter dan in La Roseraie worden de ramen
omrand door een dikke omlijsting in witte natuursteen. In tegenstelling tot de vorige villa is de garage niet
geplaatst achteraan de tuin maar in de kelderverdieping. De basisvorm van deze villa heeft grote affiniteiten
met de woning Gallet uit 1929 op de hoek van de Krijgslaan en de Diksmuidestraat. Het zelfde jaar bouwde
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Jean Hebbelynck: woning Gallet, hoek Krijgslaan en Duiksmuidestraat, Gent, 1929
actuele toestand (foto: M. Dubois)

Jean Hebbelynck: woning Vercoutere,
Albertlaan, Gent, 1929-1930
actuele toestand (foto: M. Dubois)

Koning

Jean Henderick: industrieel gebouw, niet gesitueerd, niet gedateerd
(foto uit: Travaux d’architecture: Jean Hebbelynck, F. Coppieters, André Claessens, architectes Gand,
{1935], z.p.)

Jean Hebbelynck: woning Ronsse-Vermeren, hoek Emile Clauslaan en Monterreyestraat, Gent, 1935
actuele toestand (foto: M. Dubois)

Jean Hebbelynck: woning met atelier Jeanne Hebbelynck, Kortrijksepoortstraat, Gent, 1931-1932
variant: voorgevel in baksteen in plaats van natuursteen (archief en foto: AAM, Brussel)
huidige toestand (foto: M. Dubois)

Jean Hebbelynck: woning met atelier Jeanne Hebbelynck, Kortrijksepoortstraat, Gent, 1931-1932
grondplan begane grond (archief en foto: AAM, Brussel)

hij voor de familie André Boddaert een rijwoning aan de Onafhankelijkheidslaan nr. 19 waarbij hij dezelfde
elementen gebruikte om aan de gevelopbouw een materialiteit te geven. Ook hier zijn de naam van de
bouwmeester en het jaar aangebracht. Uiteindelijk bouwde hij in 1930 voor zichzelf een vrijstaande woning
met atelier op de hoek van de Krijgslaan en de Vrijheidslaan. (16)
Het Miljoenenkwartier lag op het grondgebied Gent maar andere verkavelingen van de jaren 1930 lagen in
de gemeente Sint-Denijs-Westrem. De stad breidde uit in zuidelijke richting en pas met de fusie van 1977
werd Sint-Denijs-Westrem grondgebied Gent. Hebbelynck werd ook gewaardeerd als stedenbouwkundige.
Zijn belangrijkste realisatie is een 10 ha grote residentiële verkaveling Maalte in Sint-Denijs-Westrem, nu
het Pleispark. In deze verkaveling uit 1934 bouwde hij verschillende villa’s. In Baarle-Drongen ontstond
een verkaveling in samenwerking met Philippe en Edouard Dumont. Ook in Sint-Niklaas werkte hij na 1945
aan stedenbouwkundige plannen.
Voor wat betreft de kust verwijst Severin naar een uitzonderlijke woning in Oostduinkerke uit 1929 voor
de Heer Van Meenen waarbij hij gebruik maakte van hout en die opgetrokken werd volgens een Japanse
bouwmethode. Deze constructiewijze was volgens Hebbelynck geschikt voor onze kust en was zeker geen
verwijzing naar de landelijke, witte vissershuisjes. Dit zomerhuis overleefde de Tweede Wereldoorlog niet.
Het werd volgens Severin door kustbewoners zonder scrupules afgebroken en gebruikt als grondstof voor
houtkachels. Ook in andere kunstgemeentes is hij actief geweest.
In de tweede helft van de jaren 1930 verscheen een publicatie waarin naast zijn werk ook projecten van
Fritz Coppieters (1887-1988) en André Claessens (1904-1960) werden opgenomen. (17)

Een rijwoning aan de Kortrijksepoortstraat
In 1932 kreeg Jean Hebbelynck een opdracht van Léon Hebbelynck (1878-1951) die in 1915 was gehuwd
met Jeanne Dutry. Hij was stafhouder bij de Gentse balie en zij was een kunstenares die vanaf haar huwelijk
signeerde met Jeanne Hebbelynck. Zij kregen drie kinderen: Jacques, Martine en Geneviève.
Jeanne Hebbelynck-Dutry (1891-1959) groeide op in de Gentse Kortrijksestraat, niet ver van de tegelfabriek Dutry-Massy die in 1874 door haar ouders werd opgericht. Jeanne tekende en schilderde graag en
volgde lessen bij Adeline Acart (1874-1961). Een volwaardige artistieke opleiding kreeg ze niet. Schilderen
was, net als voor haar zussen Louise en Madeleine, een tijdverdrijf. Toen Jeanne in 1916 deelnam aan de
benefiettentoonstelling Bibelots d’Art had zij veel succes met haar religieuze miniaturen in gouache. Zij
gebruikte scherpe contouren en een beperkt kleurenpalet. Jeanne kreeg in mei 1919 glaucoma (staar), een
oogziekte die steeds erger werd zodat zij haar techniek moest aanpassen. Stilaan moest zij het inkleuren
overlaten aan jonge meisjes, onder meer haar dochters. Na een mislukte operatie werd zij in 1937 blind.
Toch realiseerde zij tussen 1926 en 1959 met haar atelier De Rozenkrans heel wat communie-, devotie- en
gelegenheidsprentjes, gewaarmerkt met een roosje in reliëf. Vanaf de late jaren 1930 werden de prentjes
ook commercieel uitgebracht door Desclée De Brouwer. Jeanne illustreerde tal van boekjes voor kinderen,
onder meer van Camille Melloy en Stijn Streuvels, uitgegeven door Desclée De Brouwer (Parijs & Brugge),
Daphne (Gent), Van Aelst (Maastricht), Van Rossum (Utrecht) en Veen (Amsterdam). Zij schreef ook zelf
boekjes met een opvoedende religieuze inslag, in het Frans en in braille. (18)
Jeanne Hebbelynck ontwierp keramische beeldjes, onder andere kerststallen voor Téco (Le-Bois-de-Breux,
Grivegnée bij Luik) en Fourmaintraux (Desvres). Enkele uitvergrote miniaturen werden in marmorietplaten gezandstraald en ingekleurd door Het Kunstwerkhuis van Glasversieren G. & H. Rigelle
(Gentbrugge). Na het overlijden van haar echtgenoot verhuisde Jeanne Hebbelynck naar het Gentse
ziekenhuis Maria Middelares waar ze haar laatste levensjaren doorbracht. De productie van haar prentjes
werd nog lang verder gezet. Zij had enkele navolgers, zoals James Pennyless (pseudoniem van John Henry
Permeke), Josette Boland en Mieke Van Doorne. (19)
.
Het bouwterrein is gelegen aan de Kortrijksepoortstraat nr. 138 te Gent. Wat de straatgevel, met een breedte
van 9.25 m, niet laat vermoeden is dat de woning een zeer grote bouwdiepte heeft. Zoals de meeste
woningen gelegen aan de westzijde van de Kortrijksepoortstraat komt het terrein tot aan de Leie. Terwijl de
straatzijde erg druk is heeft de achterzijde een mooi uitzicht op de site van de Bijloke.
De voorgevel verschilt erg van de doorsnee gevelcompositie. De breedte van de gevel liet toe om de
inkomdeur ongeveer centraal te plaatsen, wat niet zo vaak voorkomt. Compleet ongebruikelijk zijn de twee
ramen op eerste verdieping die qua vorm veeleer verwijzen naar de bow-windows in Engelse cottages. De
reeds benadrukte voorliefde voor Engeland zal hier ongetwijfeld een verklaring voor zijn. Ook Adolf Loos
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Jean Hebbelynck: woning met atelier Jeanne Hebbelynck, Kortrijksepoortstraat, Gent, 1931-1932
boudoir met landkaart (archief en foto: AAM, Brussel)

Jean Hebbelynck: woning met atelier Jeanne Hebbelynck, Kortrijksepoortstraat, Gent, 1931-1932
centrale ruimte met bovenlicht op de eerste verdieping, metalen afsluiting naar de trapruimte
(archief en foto: AAM, Brussel)

(1870-1933) had een fascinatie voor dit type raam toen hij in Wenen zijn Haus am Michaelerplatz in 19091911 ontwierp. Terwijl het raam op de begane grond één groot glasvlak bezit, hebben de twee bow-windows
een veel kleinere opdeling. Hebbelynck laat deze twee ramen zowel vooruit als achteruit springen ten
opzichte van het gevelvlak.
Om de drie ramen op de tweede verdieping bij elkaar te houden kiest hij voor een horizontale compositie,
waarbij de massieve delen met een diagonaal bandmotief, links en rechts van de ramen, iets dieper liggen.
Deze diagonaalvorm is ook aanwezig in de inkom- en de garagedeur. Hebbelynck maakt als het ware een
variant op de horizontale compositie die binnen de moderniteit het thema bij uitstek werd in de jaren 1920.
De horizontaliteit wordt benadrukt door de smalle strook natuursteen boven en onder de ramen en dit over
de gehele breedte van de straatgevel.
Wat betreft de keuze van de materialen staat op de achterzijde van een originele foto de volgende
omschrijving: “Soubassement, encadrement intérieur de la porte d’entrée, montants des fenêtres du rezde-chaussée et du 1e étage en marbre noir. Les autres matériaux sont la pierre de Savonnière et la corniche
est en petit-granit poli (noir)”. Met de grootste zorg werd de steensnede gedetailleerd en uitgetekend. De
bewaard gebleven tekeningen getuigen van een groot vakmanschap. Hebbelynck bracht zijn naam aan
onderaan links in de voorgevel. Het archief bevat een tekening die laat vermoeden dat hij de gevel ook dacht
in baksteen. Dat hij een verwoed zeiler was toont hij door boven de inkomdeur een basreliëf aan te brengen
met een zeilschip als motief.
De garage rechts gesitueerd loopt door tot achter. Links in de bijna centraal gepositioneerde inkomdeur is
er een parloir. Na de vestibule is er een grote traphal met een trap naar de verdieping, naar een woonkamer
en naar het bureau. Rechts van de trap bevindt zich de toegang tot office en keuken. De grootste ruimte op
de begane grond is de eetkamer (4,20 x 6.00 m) met uitzicht op terras en tuin. Op de aslijn is er een fontein
aanwezig die tevens fungeert als verbinding naar de trappen die leiden naar de lager gelegen tuin.
Opmerkelijk in het grondplan is een ruime eetkamer die vermoedelijk ook als woonruimte werd gebruikt.
Van een afzonderlijke living is geen sprake. De bouwdiepte links is groter dan de rechterzijde. Na de keuken
is er een stookruimte, een toilet en een trap naar twee kleine kamers voor het personeel.
Centraal op de eerste verdieping is de trapruimte met zenitaal daglicht. Vanaf het bordes kan men naar de
drie slaapkamers. Een kamer heeft uitzicht op straat en is vermoedelijk een gastenkamer. De tweede en
grootste kamer, met aansluitend badkamer en toilet, heeft een uitzicht aan de achterzijde, net als de kamer
voor de twee dochters, Martine en Geneviève (chambre des fillettes). Deze kamer (3.10 x 4.80 m) is centraal
en in de langsrichting geplaatst met een raam met zicht op de tuin. Het is alsof hij aan de twee dochters het
mooiste uitzicht wilde geven. Boven de twee bedjes is het plafond lager en het plafond tussen de bedjes
bezit een halve tonvorm. Daardoor ontstaat een directe verwijzing naar het klassieke Serlio-motief (serliana)
in de architectuur. Aan de rechterzijde, over de gehele bouwdiepte (13.70 m) bevindt zich de werkruimte
van de kunstenares met achtereenvolgens bureau, galerie, atelier en tot slot een smalle ruimte omschreven
als jeux met aansluitend een dakterras met zuidoriëntatie. Dit gedeelte rust op twee ronde zuilen.
Aangezien de bouwdiepte aanzienlijk is opteerde Hebbelynck om glasdallen aan te brengen boven de
trapruimte, om alzo voldoende daglicht midden in de woning te bekomen. Daarom heeft de tweede
verdieping een beperkte bouwdiepte van 5,40 m, waar twee slaapkamers en een berging zijn gesitueerd.
Voor deze woning deed hij een beroep op de interieurarchitecte Jeanne Albert Heyse (1897-1963). (20) Zij
deed de inrichting van de kinderkamer waarbij er een eenheid ontstond tussen behangpapier en bedspreien.
Het houtwerk is roze gelakt. Ook bij de foto van de boudoir staat de naam van Jeanne Albert Heyse
aangegeven met de tekst: “Murs tilleuls, meubles et boiseries laque ivoire, siège velours nègre, rideaux
reps marocain ivoire”. Boven een zitbank, geflankeerd door twee lage kastjes met smal boekenrek, is over
de volledige breedte een Europese landkaart aangebracht. De trap bovenaan is afgesloten met een metalen
hekje waarin het silhouet van een vogel is aangebracht. Het aanbrengen van een metalen hekwerk aan de
trapruimte komto ok voor in andere woningen. De woning kreeg in Bâtir nr. 26 (1935) een volledige pagina
met vier foto’s. (21)

Projecten na de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de oorlogsjaren nam Hebbelynck ook deel aan wedstrijden. In 1941 tekende hij een voorstel voor
de wederopbouw van het centrum van Doornik en een hoeve-type voor de Ardennen. De oorlogsjaren 19401944 lieten toe meer tijd te spenderen aan zijn passie, het ontwerpen van boten. Hebbelynck maakte eerst
maquettes van de boten om die vervolgens uit te voeren. Severin verwijst naar de boten L’Indépendance en
Tamaris, de naam van een bloeiende struik uit Zuid-Frankrijk.

15

Jean Hebbelynck: woning met atelier Jeanne Hebbelynck, Kortrijksepoortstraat, Gent, 1931-1932
eetkamer (archief en foto: AAM, Brussel)
slaapkamer van de twee kinderen (archief en foto: AAM, Brussel)

Jean Hebbelynck: woning met atelier Jeanne Hebbelynck,
Kortrijksepoortstraat, Gent, 1931-1932
(foto: p. 22 uit Bâtir, (1935)26.)

In 1946 behaalde hij de eerste prijs voor een schoolgebouw in Oudenaarde. In 1948 volgde een zeer grote
opdracht, de nieuwe UCO fabriek in de Maïsstraat te Gent met aansluitend een paar woningen. In de
industriële opdrachten bleef hij streven naar een geritmeerde gevelcompositie en een zeer verzorgde
materiaalkeuze. In de UCO fabriek werden voor de eerste maal voorgespannen liggers aangewend die
professor Gustave Magnel (1889-1955) had bedacht. In 1951 ontwierp hij een textielfabriek in Waarschoot.
In 1946 ontstond een samenwerking met architect Valentin Vaerwyck (1882-1959) voor de bouw van het
nieuw Provinciehuis in Gent. Vaerwyck was van 1923 tot 1947 provinciaal architect en werkte van 1947
tot 1957 aan dit door velen, tot op heden ondergewaardeerd ontwerp. Het is geen spectaculair gebouw,
veeleer een klassiek gestructureerd grondplan met een keuze van bouwmaterialen gericht op duurzaamheid.
Deze kwaliteiten worden vandaag onderschat en hopelijk blijft dit complex bewaard en niet gesloopt. In
1955 kregen beiden de opdracht voor een havengebouw in Oostende, voor de diensten van Zeewezen en
Douane. (22) Van dit project werd een mooie presentatietekening gemaakt met op de voorgrond twee boten
met als namen Minister Edward Anseele en Tamaris. De ene boot verwijst naar de opdrachtgever Anseele
jr., de Gentenaar die in 1954 Minister van Verkeerswezen werd, de andere naar de eigen boot van
Hebbelynck.
In 1957 werd Hebbelynck verkozen als lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van België waar ook zijn vriend ingenieur Gustave Magnel deel van uitmaakte. Hij was
tevens lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van de Provincie OostVlaanderen.

Hoe valt dit werk te situeren?
In het reeds vermelde artikel in Bâtir benadrukt Pierre-Louis Flouquet dat Hebbelynck een “partisan d’une
forte base culturelle classique” was, omdat die vormgeving de na te streven harmonie aangeeft. Volgens
Hebbelynck is een constructief en technische opleiding noodzakelijk om de juiste antwoorden te geven.
Leen Meganck omschreef het werk als een streven om een traditionele bouwtrant te combineren met een
moderniteit. (23) Hebbelynck is zeker geen avant-gardefiguur maar ook geen traditionalist die in zijn werk
een terugkeer naar een rurale Vlaamse eigen bouwkunst zou nastreven.
Waar ligt de grens tussen traditie en een streven naar het nieuwe? De rijwoning Vercoutere aan de Koning
Albertlaan nr. 33 te Gent uit 1929-1930 bezit een strakke gevelcompositie. Het pand met vier bouwlagen
heeft twee zeer brede, licht gebogen vensters met overvloedig glas. De twee ramen op de derde verdieping
zijn vierkanten. Hebbelynck koos voor uiterst dunne metalen raamprofielen en een kleine opdeling van de
glasvlakken. De raamprofielen zijn nog steeds authentiek, wat op zich reeds uitzonderlijk is. De naam van
de architect en het bouwjaar bevinden zich aan de rechterzijde. In het oeuvre zijn er een aantal gebouwen
die qua verschijningsvorm erg modernistisch zijn, zoals de woning voor een tandarts aan de Emile Clauslaan
nrs. 7-9 uit 1935. Deze woning Ronsse-Vermeren werd in 1979 opgenomen in de publicatie Van kromme
tot rechte. (24)
Hebbelyncks architectuur kan men moeilijk onder één noemer plaatsen. Van art deco is geen sprake en
evenmin van strak functionalisme. Terwijl architecten zoals Marc Neerman (1900-1944) of Jules Lippens
(1893-1961) naar het lichtend voorbeeld W.M. Dudok (1884-1974) opkeken, is er nauwelijks sprake van
een Hollandse invloed. Hebbelyncks werk verschilt tevens van de expressionistische ambitie die wij kunnen
aantreffen bij Geo Henderick (1879-1957). Een andere Gentse architect die een groot succes kende bij de
Gentse burgerij is Charles Hoge (1890-1962), die doorgaans koos voor een meer klassieke vormentaal
waarbij de puntgevel extra wordt benadrukt, hoewel hij in diverse stijlen bouwde naar de wens van de
opdrachtgever. Dat Hebbelynck ook een zeer klassieke vormentaal beheerste toont hij in de woning voor
Paul Raes uit 1928, gelegen aan het Paul de Smet de Naeyerplein nr. 10 (oostzijde).
Hebbelyncks oeuvre heeft enige affiniteit met het oeuvre van ingenieur-architect August Desmet (18871967), een raffinement en beheersing binnen een strakke lijnvoering, waardoor het werk eerder onopvallend
overkomt. De woning die Hebbelynck ontwierp voor M. Cloquet in 1931 aan de Diksmuidestraat nr. 2 te
Gent (naast woning Gallet) sluit het meest aan bij de zakelijkheid die Desmet hanteerde. Ontegensprekelijk
is er ook de “Engelse touch” waardoor het oeuvre eerder als klassiek wordt ervaren.
De vraag is of in het oeuvre van Hebbelynck geen Franse invloeden te bespeuren zijn. De combinatie van
een traditionele “regionale” stijl met een verzakelijking is aanwezig in het werk van de Franse architect
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Jean-Léon Courrèges (1885-1948), bijvoorbeeld in zijn Hôtel particulier Renard (1926-1928), opgetrokken
in Boulogne-Billancourt, een residentiële voorstad van Parijs.
De geschiedschrijving van de architectuur heeft zich te vaak uitsluitend gefocust op strekkingen van de
avant-garde en recenter op de art deco, te weinig op figuren die interessant werk maakten vanuit een
bouwtraditie met een grote beheersing van materialen en ruimtelijke compositie. Al enkele jaren wordt op
dat vlak eindelijk onderzoek verricht.

Marc DUBOIS & Norbert POULAIN
februari-maart 2016
Met dank aan Maurice Culot en Bernard Hebbelynck
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