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JOSEPH 
DESIMPEL
Kunstschilder (1927 - 2017)

Tentoonstelling



Levensverhaal
Joseph Desimpel  werd geboren te Roeselare op 18-02-1927. Zijn vader, Emiel 
Desimpel, was dakwerker. Zijn moeder, Bertha Gevaert was in haar jeugd een 
succesvol turnster maar daarna fabrieksarbeidster en na enkele jaren huis-
vrouw. Joseph was hun oudste kind en enige zoon, maar hij had drie zussen: 
Zenobie (die op 15-jarige leeftijd gestorven is aan tbc), Maria (overleden in 
2016) en Margareta (nog in leven). Tijdens zijn kleuterjaren ging zijn moeder 
nog uit werken en werd de zorg voor hem grotendeels uitbesteed aan een 
weeshuis en deels aan zijn in Aalst wonende grootmoeder. Tijdens zijn lagere-
schooltijd leefde hij vooral op straat samen met andere kinderen, en die tijd 
was gekenmerkt door kattenkwaad en gevechtsspelletjes. Op school was hij 
een zeer goede leerling, maar de onderwijzers hoorden van zijn ouders alleen 
maar dat hij niet zou studeren maar gaan werken. 

Na zijn schooltijd begon een zeer hard leven van werk aanvaarden waar de 
gelegenheid zich voordeed (meestal in de bouwsector, maar ook enkele helse 
weken in een ast in Noord-Frankrijk). De oorlog maakte de zaken natuurlijk 
alleen maar moeilijker, maar zijn ervaring als straatkind hielp hem te overle-
ven, gedeeltelijk op voedsel dat eigenlijk voor de Duitse soldaten bedoeld was. 
Maar hij werd gedreven door het verlangen artiest te worden, en tegen alle 
druk van zijn omgeving in profileerde hij zich meer en meer als artiest en ging 
hij ook lessen volgen aan de stedelijke academie in Roeselare. 

Daar leerde hij zijn levensgezellin Marcella Agnes Decreus kennen, een grote 
liefhebster van kunst en van dieren, waarmee hij 72 jaar zou samenwonen. Na 
de tweede wereldoorlog, toen hij 18 jaar was, trok hij met haar naar Antwerpen 
om er 10 jaar lang samen te gaan studeren aan de Koninklijke Academie en het 
Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Hij kreeg geen studiebeurs 

omdat zijn ouders zich tegen zijn studies verzetten; zij vonden dat hij moest 
helpen de kost verdienen voor hun gezin. Maar ook in die tijd slaagde hij er met 
allerhande karweien in om (zij het op bescheiden manier) in het levensonder-
houd van het artiestenkoppel te voorzien. Het ging dan niet alleen meer om 
werkjes als klusjesman, maar ook om artistieke werkjes. Zo tekende hij de il-
lustraties in twee boeken van De Rode Ridder. In 1954 werd zijn dochter Helena 
(“Leentje”) geboren en ging hij in een prachtig gelegen maar zwaar beschadigd 
huis op de Kluisberg wonen. Dit huis en de mooie omgeving komen voor op 
veel van zijn schilderijen.

Het is dank zij zijn reputatie van vakbekwaamheid dat “Jos” Desimpel in 1955 
een functie als leraar aangeboden werd aan de Stedelijke Academie voor Scho-
ne Kunsten in Roeselare. Gedurende een aantal jaren kwam daar een leerop-
dracht aan Vrij Technisch Instituut te Izegem bij. Hiermee kwam een einde aan 
de tot dan toe eeuwige financiële zorgen, maar de dagelijkse verplaatsing naar 
Roeselare of Izegem (met de trein) maakte het leven extra zwaar. In 1964 ver-
huisde het gezin naar Roeselare.

In “de vakschool” in Izegem, waar hij zijn leerlingen schoenen leerde ontwer-
pen, liet hij zich opmerken door de stelling te blijven verdedigen dat de plaat-
selijke schoennijverheid niet zou overleven door goedkoper te produceren dan 
de lageloonlanden die hun markten inpikten, maar dat zij resoluut moesten 
kiezen voor het maken van duurdere schoenen van topkwaliteit, en dat de 
school het daarvoor nodige doorgedreven vakmanschap moest bijbrengen. 
Daarnaast werkte hij ook mee aan het ontwerpen van de collecties van de 
schoenbedrijven en van het toenmalige Schoenmuseum. 



In de Roeselaarse academie gaf hij niet alleen les in tekenen, schilderen en mo-
numentale kunst, maar deed hij ook zijn uiterste best om zijn leerlingen een 
gedegen kennis van de gebruikte materialen bij te brengen, en op zijn team 
werd vaak een beroep gedaan om schilderijen te restaureren.

In 1983 studeerde zijn dochter Leen af als kinderarts en in 1984 huwde zij met 
Stefaan Vandendriessche. In 1985 vestigde zij zich in Torhout waar zij van 1985 
tot 2017 kinderarts was in het toenmalige St-Rembertziekenhuis (thans AZ 
Delta). In 1994 gingen Joseph (met wie het toen fysiek al wat moeilijker ging) 
en Marcella daar inwonen. Joseph woonde daar tot zijn overlijden in 2017. 

Tentoonstelling
Nu Leen en Stefaan beiden met pensioen zijn werd eerst een website opgezet 
(galeriedesimpele.be) waar al het ons bekende werk van Joseph Desimpel te 
zien is. Dan werd werk gemaakt van een tentoonstelling. Een voor mei 2020 
geplande tentoonstelling diende echter wegens corona afgelast te worden. 

Maar van 14 tot en met 23 augustus 2020 werden in Galerie Alfons Blomme in 
Roeselare in totaal 71 werken van Joseph Desimpel tentoongesteld.  Er waren 
ongeveer 480 bezoekers, waaronder nog enkele oud-collega’s en een 40-tal 
oud-leerlingen van Joseph Desimpel. Schepen Lievens sprak een groepje van 
hen toe.







Het eerste tentoongestelde 
schilderij was het op de 
voorpagina weer-gegeven 
Familieportret op de Kluisberg 
(105 x 118 cm). De overige 51 
tentoongestelde schilderijen 
worden hieronder weergegeven.

Leentje en Foks 
op de Kluisberg  
(78 x 108 cm)

Mijn lief  
(69 x 91 cm)

Tentoongesteld werk



De stationschef  (60 x 80 cm) Langs de Antwerpse kaai  (74 x 96 cm)

Intiem  (60 x 95 cm)



Mijn klas 
in de vakschool  

(130 x 110 cm)

Iedereen 
naar huis  

(110 x 55 cm)

Einde van 
de schooldag 
(85 x 140 cm)



Het blauwe jurkje  (68 x 119 cm) Niet voor de poes  (60 x 100 cm) De draaimolen  (138 x 105 cm)

Mijn tekenklas  (150 x 112 cm)



Het middagdutje  (130 x 111 cm) Boer met kat  (58 x 77 cm)

De postbode  (108 x 89 cm) De marionetten  (80 x 100 cm) De drinkebroers   (108 x 150 cm) - (foto: Charlotte Defour)



De hamsteraars  (115 x 90 cm) Zonsopgang  (110 x 80 cm)

De strandgangers  (120 x 90 cm) Op het erf  (80 x 71 cm) De Vlaamse Ardennen  (58 x 55 cm)



Boerderij in 
de Vlaamse 
Ardennen  
(91 x 73 cm)

Mijnheer 
pastoor op 

bezoekronde  
(65 x 85 cm)

Na de mis  
(80 x 100 cm)



Mijn ouders afgehaald door mijn vrouw  
(55 x 65 cm)

Ramen wassen (groen)  (85 x 120 cm) De afwas  (72 x 85 cm) Luchtje scheppen  (100 x 140 cm)

Mijn ouders op een zomerdag  (100 x 80 cm)



Het Citadelpark  (140 x 100 cm)

Amerika  (115 x 80 cm)

Bij papa op de fiets  
(60 x 130 cm)

Avondwandeling  
(85 x 115 cm)



Kijken naar de bouw  (105 x 86 cm)

Op de loer  (85 x 55 cm) Familiepicnic  (122 x 131 cm)



Mont Ventoux  (108 x 80 cm)

Alpes du Sud  (108 x 80 cm) Moderne tijden  (150 x 190 cm)



Dorp in de Vlaamse Ardennen  (58 x 52 cm)

Sombere lucht in de Vlaamse Ardennen (64 x 48 cm) Winter in de Vlaamse Ardennen  (50 x 46 cm) De volgende poging  (50 x 65 cm)

Herinneringen aan Ruien  (68 x 53 cm) Koeien in de weide  (65 x 49 cm)



De studente anatomie  (60 x 90 cm) De studente (met hond) (45 x 84 cm) De bezoeker  (60 x 100 cm) Aankleden  (60 x 170 cm)



Verder werden 3 houtskooltekeningen  
tentoongesteld:

Samen voor ons huis

Dans moeder en kind  Ochtendtoilet

en 4 schetsen uit de reeks van 76 die Joseph getekend heeft na de geboorte 
van zijn eerste kleinzoon (alle 27 x 36 cm):



 en 12 van zijn 21 "pastelschetsen van Zuid-Frankrijk" (alle ongeveer 50 x 36 cm):





Hartelijke dank aan:

• de stad Roeselare voor het ter beschikking stellen van Galerie Alfons Blomme;  
schepen Dirk Lievens voor het welkomwoord;

• tante Greet, Bart en Joke, en de families De Coninck, Defour en Lernout  
voor het uitlenen van schilderijen die hun eigendom zijn;

• oud-leerlingen Piet Deceuninck (curator), Noël Veranneman en Michel Vanden Brande 
voor hun daadwerkelijke hulp bij het opzetten van de tentoonstelling;

• Myrthe Vandendriessche, die de meeste hierin weergegeven foto’s genomen heeft en 
het vrij gebruik ervan toestaat.

Website: https://galeriedesimpele.be
E-mail: jdesimpele@gmail.com     
Adres: Familie Desimpel, Boudewijn Hapkenstraat 5, 8800 Torhout




