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Tineke Roijmans.....

Tineke Roijmans heeft speciaal voor Proeven van Kunst een
uniek bord ontworpen vol ‘feestgedruis’. Reden voor the art
of living om deze kunstenares te bezoeken in haar gezellige
woning in Eersel. Ze vertelt over haar passie voor het schilderen en de o zo belangrijke lol in het leven.
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‘Mensen zouden
veel meer
moeten feesten.’
De regen gutst tegen de autoruiten wanneer ik in
het gemoedelijke Brabantse Eersel de Haver
inrijd. De ruitenwissers zwiepen op volle kracht
heen en weer. Hoe anders is de sfeer als ik even
later door Tineke Roijmans wordt binnengelaten
in haar gezellige, sfeervol ingerichte huis. Het is er
behaaglijk warm. Het haardvuur knappert, op
tafel branden kaarsjes en de geur van verse hyacinten vult de kamer. Tineke blijkt ook nog eens
een ontzettend hartelijke, gastvrije vrouw. Het
zijn de momenten waarop je je vereerd voelt voor
the art of living te mogen schrijven.
Kandinsky en Klee
Tineke schenkt een kopje koffie voor me in en
begint te vertellen over haar grote passie: schilderen. ‘Schilderen is voor mij het leven, hoe het zich
aandient, hoe ik langs de dingen wandel, wat er
op mijn pad komt. Het positieve in het leven is
voor mij heel belangrijk. Toch ontkom je er soms
niet aan dat er minder leuke dingen op je weg
komen. Vaak volgt dan een vertaling op het doek,
waarbij ik hoe dan ook probeer deze minder prettige gebeurtenissen op een positieve manier te
ontmoeten.’
Tineke schildert met grote gedrevenheid, op tijden van vroeg in de ochtend tot laat in de avond.
Haar passie gaat verder dan het schilderen op
zich. Zowel vroege als latere kunststromingen, in
schilderkunst én architectuur, hebben haar interesse. Kandinsky en Klee fascineren haar, zo ook
iemand als Kiro Urdin. De dit jaar overleden
goede vriend en kunstenaar Ben Hens heeft eveneens bijgedragen aan de ontwikkeling van haar
werk.
Kleurrijke composities
Nadat we even gezellig hebben zitten praten,
neemt Tineke me mee naar de achterkant van het
huis. Vanuit de keuken kijk je uit over een mooie
tuin met vijver, daarachter een vrij uitzicht over
de weilanden. Aan deze pittoreske kant van het
huis is ook het atelier gevestigd. Hier klinkt geregeld klassieke muziek, wanneer Tineke haar creatieve talenten uitleeft op het schildersdoek. Ze
legt uit: ‘Ik kan ontzettend genieten van de stilte

als ik schilder, of van een krachtig stuk muziek.
Dat past er op zulke momenten gewoon bij. Aan
de andere kant kan ik ook bijzonder genieten van
lekker feesten en dansen.’
Hoewel ik me kan voorstellen dat de landelijke
entourage hier al voor heel wat inspiratie zorgt,
blijkt Tineke’s blik zich niet te beperken tot haar
eigen omgeving. ‘Ik ben geïnteresseerd in de verschillende culturen in de wereld. De beleving van
ceremonies en rituelen in landen als Italië, Nepal,
Tibet en diverse Afrikaanse landen is een inspiratiebron voor een kleurrijke compositie op mijn
doeken. De zoektocht van mensen overal ter
wereld naar de kern van hun mens-zijn blijft
boeien. Elk schilderij is een lokkend avontuur
waarin intuïtie samen met de materie, zoals
acryl- en olieverf, sferische kleuren en bewegingen vormt.’

De beleving van ceremonies en rituelen in landen als Italië, Nepal, Tibet
en diverse Afrikaanse landen is een
inspiratiebron voor een kleurrijke
compositie op mijn doeken.

Tineke aan het werk in haar atelier in
Eersel.
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Proeven van kunst.....

Feestgedruis
Ook ontmoetingen tussen mensen zijn een
onderwerp dat Tineke vaak vertaalt naar het
doek. Ze wijst op een groot schilderij dat achter me aan de muur hangt: Feestgedruis. Dit
werk vormt de basis voor de Proeven van
Kunstborden. Tineke: ‘Dat vind ik ook heel
belangrijk in het leven: veel feesten. Dat zouden mensen veel vaker moeten doen. Je kunt
ook proberen je eigen geluksmomenten te creëren. Zelf krijg ik enorm veel energie van het
schilderen. Ik voel me een superrijk mens dat
ik daarmee bezig kan en mag zijn.’
Positieve kijk
Met de optimistische instelling van Tineke als
motivatie, probeer ik iets positiefs te zien in het
feit dat ik zo deze behaaglijke kamer moet verlaten om buiten de regen weer in te stappen.

Proeven van
kunst.....
Voor meer informatie over de restaurants
of een overzicht van de borden in Europa,
kunt u terecht op:
www.proevenvankunst.nl.
Voor meer informatie over de kunstenaars:
www.stima-artiparty.nl
De originele kunstwerken van de deelnemende Oost-Brabantse kunstenaars
zullen geveild worden op 30 september
2007 ten behoeve van de stichting
Doe Een Wens.

Maar eerst wil ik nog één ding van haar weten.
Van welk kunstbordje zou ze zelf nou graag eens
eten? Tineke moet er even over nadenken en
antwoordt dan: ‘Ik wil wel een keer een lekker
toetje eten van een bord van Guy Olivier.’ Dit
lijkt geen toevallige keuze want op dit kunstwerkje vinden we een gezellig tafereel met feestende mensen in de kroeg. Feesten, het is precies
wat Tineke belangrijk vindt in het leven. Even
is het stil en dan zegt ze nog gauw: ‘Maar van
mijn eigen bordje eten vind ik ook heel leuk
hoor!’

Tekst: Janneke Sinot
Foto’s: Jerry Voorjans/Tineke Roijmans
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‘Elk schilderij is een
lokkend avontuur.’

Tineke Roijmans en uitgever Toon Thijssen tijdens de opening
van de expositie in theater “De Kattendans” te Bergeijk.

Samenwerking met:
• Restaurant d’Ouwe Tramhalte
www.tramhalte.nl
• Proeven van kunst
www.proevenvankunst.nl
Voor meer informatie zie www.tinekeroijmans.nl
Bezoek atelier op afspraak:
Tineke Roijmans
Tel.: 0497-516528

