
Jef De Pauw (1888-1930)
de briljante schilder van Velle

Temse kan bogen op begenadigde beeldende kunstenaars. Het Gemeentebe-
stuur heeft aan allen een retrospectieve expo gewijd, begeleid door een mono-
grafie. De overleden artiesten leven bovendien verder in een straatnaam. 
Eén van onze grootste kunstenaars is Jef De Pauw. In 1987 publiceerden Luc De 
Ryck, Roger Geerts en Albert De Ryck een (rijkelijk geïllustreerd) luxekunstboek 
over hem, uitgegeven op slechts 500 exemplaren. Nu, 30 jaar later, is het boek 
uitgegroeid tot een curiosum en collector’s item. 
Het Gemeentebestuur is in het bezit van 13 werken. Zij hangen alle op een ere-
plaats: de eerste verdieping van het gemeentehuis (Markt).

Jef De Pauw (°Sint-Niklaas, 12/5/1888), zoon van een hoedenmaker, volgde les 
aan de academies van Sint-Niklaas (1905-1907) en - als vrije leerling - Meche-
len (1910-1912). Van jongsaf aan was hij erg gesteld op persoonlijke vrijheid. 
In 1908-1912 woonde hij alleen: in Weert, Beveren en Velle-Temse. In Beve-
ren maakte hij kennis met andere jonge kunstenaars (o.a. Piet Staut en Raoul 
Steppe), met wie hij in 1908-1909 de Kunstkring van Waas - Nederig Streven 
vormde. Daarover publiceerde Maurits Neels (zelf lid) in 1926 een sleutelroman. 

Jef De Pauw exposeerde voor het eerst in Sint-Niklaas (1909), buiten de streek 
in Brussel (1913). In 1913 ondernam hij zijn eerste buitenlandse studiereis: 
Parijs. Al vóór WO I had hij enig aanzien als kunstschilder.

In 1916 huwde hij met Elodie Weyn. Zij vestigden zich in de Heistraat (Velle) en 
kregen 4 kinderen, onder wie Gaby, die later eveneens naam maakte als schilder. 

Na WO I verbreidde de echo van zijn talent zich. Hij was stichtend lid (1921) van 
De Wase Kunstkring, waarmee hij jaarlijks exposeerde. Van grote betekenis was 
zijn kennismaking met prins Victor de Polignac (1924), zijn beschermheer, bij 
wie hij vaak te gast was op het kasteel van Rozières, nabij Parijs. 

Jef De Pauw exposeerde ook buiten de Wase grenzen: Antwerpen, Gent, 
Brugge, Luik, Namen..., in 1929 Kopenhagen. Met Pasen 1930 betrok het gezin 
de nieuwbouw Hof ter Heide in de Heistraat (Velle). In de nabijheid liet hij een 
groot atelier optrekken. Inmiddels aangetast door een slepende ziekte, bereikte 
hem het bericht dat hij het erediploma had bekomen op de Wereldtentoonstel-
ling voor Koloniën, Zeevaart en Vlaamsche Kunst in Antwerpen. Jef De Pauw 
overleed op 14 september 1930, amper 42 jaar oud.

Tot de naoorlogse hoogtepunten behoort een grootse expo (grotendeels de 
ex-collectie van Prins de Polignac) in Locarno-Muralto, Zwitserland, begeleid 
door een 3-talige catalogus. In 1987 verscheen het luxekunstboek Jef De Pauw, 
leven en werk van Luc De Ryck, Roger Geerts en Albert De Ryck. De publicatie 
ging gepaard met tentoonstellingen in Beveren (1987) en Temse (1988). In 1992 
noemde het Gemeentebestuur een laan in het Leysenbroek naar de schilder. 

Over het werk van Jef De Pauw schreef kunstkenner Roger Geerts: Hij schilderde 
hoofdzakelijk winterlandschappen, zonnige zomerlandschappen, heidegezichten 
en heidewolken, portretten en stillevens. Hij schilderde zeer vaak in open lucht. 
Jef De Pauw was een lichtschilder, die aansluit bij het impressionisme en het 
luminisme. Als rasecht schilder sprak hij de taal van de kleur, de ware taal van 
de schilderkunst. Hij maakte veelvuldig gebruik van groen, wit, roze, purper en 
violet. Voorzien van een voorname kleurenbeheersing, een flinke aanpak van de 
structurele tekening als basis, een feilloze zin voor perspectief, een aangeboren 
krachtige picturale hand, een scherp observatievermogen, een poëtische visie 
op de natuur en op de dingen van binnen, bereikte Jef De Pauw met zijn lyrisch 
temperament realisaties die getuigen van grote kunde en kunst.
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