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Tineke Kleij-van den Boomen. Leeft en werkt als kunstenaar in Sint Oedenrode. Ze is autodidact.
Schilderen heeft haar manier van leven gevormd en is voor haar een instrument om te communiceren. Zo zegt zij
wat niet met woorden gezegd kan worden. In haar schilderijen vindt u wie ze is. Ze noemt ze haar zelfportretten.

Tineke Kleij-van den Boomen. Is living and working as an artist in Sint Oedenrode, a village in the south of the Netherlands.
She is autodidact.
To paint has formed her way of living and is a way of communicating for her. Thus she can say what cannot be said by words.
In her paintings you can find the person she is. She calls them her “self-portraits”.
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Vertrouwen
Heel dikwijls komt in mij op hoe wonderbaarlijk en prachtig het leven is als je besluit om je gevoel te gaan volgen.
Niet met je hoofd. Niet denken. Gewoon je gevoel volgen in de dingen die je aangereikt krijgt. En doen wat je wilt
doen.
Het is 2010. Ik zit na te zweten en te puffen van het joggen. Wederom voel ik dat dankbare gevoel in me opkomen.
Vanuit mijn hart komt het omhoog. Dankbaar ben ik vooral voor de jaren, die extra bij mijn leven zijn gekomen.
En ook, al klinkt het sommigen wellicht raar in de oren, ben ik dankbaar voor het hele proces. Voor dat wat ik heb
mogen ervaren. En voor datgene wat is geheeld.
Even later zit ik in mijn atelier achter mijn laptop. Het is mooi weer, de deuren staan wagenwijd open. Dat vind ik,
al breekt soms even de zon door en piept hij van achter de wolken in die momenten tevoorschijn. Ik weet dat velen
het niet zo zullen zien en ervaren. Ik hoor het kleine vogeltje, dat op vier meter verwijderd het hoogste lied zingt.
Gisteren heb ik nog een schilderij af mogen maken. En vandaag heb ik een paar nieuwe schilderstukken voorbewerkt. Juist nu ze staan te drogen, heb ik het gevoel u mijn verhaal te moeten vertellen. Zodat u begrijpt waarom
ik zo blij en dankbaar ben...
Het is nu ruim vier jaar geleden. Ik stond heel anders in het leven, dat op de kop stond door de kanker die ik had. Al
was mijn naam hetzelfde, Tineke had echt gewoon kanker. Kanker was mijn realiteit en ik bereidde me geestelijk,
en voor zover dat kan lichamelijk voor op het einde van mijn leven. Ik deed wat er nog moest gebeuren. Kanker
kleurde mijn leven. Mijn tijd stond stil, al tikten mijn laatste minuten in een razendsnel tempo voorbij. Op dat moment was er voor mij geen verleden en geen toekomst meer. Alleen het heden was overgebleven.
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Ik stond ervoor om met de kanker te leven. Dat betekende dat ik niet anders kon dan de kanker omarmen. Ja,
ik moest leren om met mijn angst voor kanker om te gaan. De dood omarmen? Moeilijk. Zwaar. Onmogelijk.
Geen toekomst. In de steek gelaten. Dat waren woorden uit mijn woordenboek…
Ik weet nu dat ik nog moest leren om elke angst lief te hebben. Dan kon / kan deze weggaan. Maar ik
was nog bij de voorbereiding op de operatie, de operatie die nog moest plaatsvinden. En ik wilde toen
al wel van mijn angst af. Als ik met mijn angst kon leven, dan zorgde deze niet langer dat ik me als
verlamd gedroeg of gedragen moest. Dit begreep ik al wel. Het omarmen van mijn angst zou ervoor
zorgen dat mijn angst om de operatie te ondergaan geen bestaansrecht meer had. En zonder die
angst kon ik nog dingen doen, de dingen die echt nog gedaan moesten worden in deze ongelooflijk
belangrijke tijd voor mij. Ik realiseerde me dat ik het negatieve in mij moest gaan ombuigen naar iets
positiefs, om verder te kunnen. En om daar te komen moest ik me wel bewust worden van het feit dat
ik verder wilde met mijn leven.
Zo klinkt het zo eenvoudig. Maar zo ging en was het niet. Vanaf je kind zijn word je “opgeleid” naar het volwassen zijn. Zo ook ik. Je mag niet meer spelen, je moet volwassen worden. Je moet van alles leren, terwijl je al
vanaf je geboorte je eigen wijsheid in je hebt. Noem het maar eigen wijsheid, al vind ik dat nu juist zo wijs. En al
is het zoals gezegd wordt heel erg belangrijk om snel volwassen te worden, dat snel volwassen worden zorgt ook
voor veel nadelen. Wat hebben we allemaal gemist door snel op te groeien? Als je nog dat kind bent, wil je ook
heel snel volwassen en groot worden, want de omgeving vraagt dat van jou. En je denkt dat je snel moet groeien.
Omdat je denkt dat dit volwassen zijn je meer voordelen dan nadelen oplevert. Daarom kan het je maar niet snel
genoeg gaan. Je wilt zelf je eigen beslissingen nemen, je eigen dingen verkennen en ondernemen…
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En dan ineens, terwijl je al heel erg lang geleden dat “volwassen zijn” bereikt hebt, gebeurt er iets in je leven
waardoor je weet dat je je kind zijn nu echt helemaal verloren hebt. Je ervaart het als een groot verlies. En het
voelt vreselijk. Het is weg… Het kind in je is zichzelf voorbij geleefd. Het kind binnen in je is ernstig beschadigd
en heeft zich helemaal teruggetrokken. Dat lieve, kleine kindje dat ondanks alles nog heel veel vertrouwen in
die grote volwassen wereld had, heeft zelfs dat verloren. Geen groot voorbeeld. Geen vertrouwen meer. Alles is
verdwenen.

Voor mij was alles verdwenen in mijn leven. Waarom? En waarom wil ik u mijn verhaal vertellen? Zou mijn verhaal
voor u interessant kunnen zijn? Ik denk van wel. Mijn gevoel zegt me dat het wegvallen van een steunpilaar veel
gevolgen heeft. Wellicht kunt u iets herkennen in mijn verhaal dat voor u van belang kan zijn. Ook al maakt u misschien andere keuzen, die niet met kanker in verbinding staan. Ook al is uw leven misschien al zo anders, zo vol
liefde en dankbaarheid.
Ik wil u vertellen hoe het kwam. Hoe schilderen mij heeft veranderd en van een hobby veel meer iets is geworden
dat niet meer valt weg te denken. Schilderen heeft mijn manier van leven gevormd en is voor mij een instrument
om te communiceren. Zo zeg ik wat niet met woorden gezegd kan worden. In mijn schilderijen vindt u wie ik ben.
Ik noem ze mijn zelfportretten.
Schilderen werd anders toen ik had besloten dat ik verder wilde leven. En dat besluit viel aan de vooravond van mijn
dood, tijdens mijn gevecht tegen kanker in mijn lichaam. Want mijn gevecht begon pas echt toen er voor de tweede
keer in mijn leven kanker was geconstateerd. En dit is mijn gevecht van liefde geworden…
Ik moest van alles anders gaan doen. Doen wat voor mij belangrijk was. Niet bedacht, maar in het moment direct opgepakt. Dit was al een grote stap voor mij. Het ging dwars tegen de regels in. Ik moest
strepen zetten. Sterk zijn tegen iedereen, die me bij de oude les wilde houden. Al had ik mijn eerste grote stap al eerder genomen: ik had een grote dikke vette punt gezet achter het werk wat ik
al die jaren gedaan had, door ontslag te nemen. En dit eerste voor mezelf opkomen en kiezen
werd, evenals de latere stappen die ik heb genomen, gezien als egoïsme. Nu moest ik nog voor
mezelf kiezen. Juist dat had ik nooit geleerd. Het was tijd voor mij. Tijd dus voor verandering.
Ik moest uit “naar perfectie streven” en perfectie gaan beleven, omdat alles al perfect was. Mijn
begin bestond uit starten met abstracte werken, schilderijen die in eerste instantie niets moesten
voorstellen. Ik moest loskomen van de beelden die bij de zogenaamde perfectie hoorden. Waarom
eigenlijk? Nou, omdat dit me juist vasthield in allerlei zaken moeten doen voor de buitenwereld.
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Toen ik nog moest leren om die verandering in mijzelf teweeg te brengen, kwam ik erachter dat het heel erg moeilijk was om iets vanuit je innerlijk, je kinderlijke fantasie te creëren. Ik was te snel en te plotseling groot geworden
en echt vergeten hoe het was om iets als een kind te creëren. Het kind in mij was en bleef op grote afstand, was zo
gekwetst. Bij mij kwam het niet binnen dat het anders mocht gaan en worden, dat het kind in mij vol vertrouwen
aan een toekomst mocht denken. Van mij mochten ik en mijn kindstuk los en onafhankelijk zijn van de volwassen
wereld. Dat stuk moest ik lospeuteren van alles wat het had aangenomen. Het had een volwassen identiteit zonder
volwassen te zijn. Ik ging weer kleuren. Ik leerde opnieuw spelen. En ik leerde opnieuw met andere ogen naar alles
kijken. Om dat allemaal te doen moest ik vertrouwen hebben. En juist dat stuk, dat vertrouwen groeide maar heel
erg traag.
Nadat ik een beetje geleerd had om opnieuw als een kind te spelen en met andere ogen naar alles te kijken, toen kon
en mocht pas echt tot mij doordringen dat ik kanker had. Dat mijn lichaam ziek was. En juist toen ik me daarvan
bewust werd stond mijn hele wereld stil. Dit was het einde. Kanker – dood – het einde van mijn leven. Ineens was er
geen verleden, geen heden maar ook geen toekomst meer. Vooral het feit dat er geen toekomst meer was, was voor
mij heel erg angstaanjagend. Maar juist door dit moment en deze realisatie heb ik geleerd dat alleen nu belangrijk is.
Dat we daarom moeten genieten van het nu. En dat jezelf uiten, in welke vorm dan ook, in het nu belangrijk is. Dat
ligt in mijn schilderijen en daarom zijn ze therapeutisch te noemen.
Ik leerde dat liefde voor jezelf pas een plaats in je hart kan krijgen als de boosheid uit datzelfde hart verdwijnen
mag en verdwijnt. Daardoor schilderde ik in deze periode heel abstract en legde mijn boosheid en liefde
erin. Ik begreep dat de dood hetzelfde is als geboren worden, alleen dan in omgekeerde vorm. Met geboren worden begint een nieuw leven. Met doodgaan wordt een leven beëindigd. En dan verlaat jouw ziel
het lichaam waarin je lang, heel lang of kort, heel kort hebt gewoond, om elders te gaan wonen. Bij elk
doodgaan wordt je dus opnieuw ergens anders geboren. Dat is het leven. Er is geen einde. Niets om bang
voor te zijn.
De schilderijen, die ik in deze verwerkingsperiode gemaakt heb zijn een mix van boosheid en het begin van
liefde en vrijheid voor mezelf. Ik mocht vroeger niet boos zijn. Wat ben ik boos geweest! Ik ben opgevoed met
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het gegeven dat ik nooit boos mocht zijn. Als kind kreeg ik een extra tik als ik boos was. Mijn boosheid werd al vroeg
onderdrukt. En eindelijk mocht ik ook van mezelf boos zijn. Alle onderdrukte boosheid was als een kankergezwel
naar buiten gekomen. Dat kon stukje bij beetje verdwijnen.
En misschien als geen ander, heb ik toen geleerd dat je boosheid uiten erg reinigend voor lichaam en geest
is. Boosheid uiten is een teken van liefde naar jezelf toe. Het werkt bevrijdend. Je voelt opluchting. En er
komt dat moment dat je je helemaal leeg voelt. Dan kan liefde je vullen. Zo mocht ik langzaam de persoon worden, die ik al was vanuit mijn eigen kind zijn. En de verandering, het proces naar zelfliefde
mocht en mag ik u door middel van de schilderijen die ik gemaakt heb laten zien…
Het proces, dat leidde naar liefde was heel erg heftig. Het was keihard werken. Maar zeer zeker de
moeite waard. Kanker is iets wat door heel veel mensen wordt gezien als een negatieve periode in
hun leven. Of negatief en niet goed is in het leven van een van hun dierbaren. Kanker wordt gezien
als iets waartegen je moet vechten. Maar eigenlijk moest ik en moet niemand tegen de kanker vechten.
We moeten worden wie we al waren tijdens onze kindertijd. We moeten aan de onderdrukking voorbij.
Ik werd pas echt gelukkig toen ik de kanker kon omarmen en er vol liefde naar kon en mocht kijken. Dat gaf me
indirect mijn vertrouwen terug, in mezelf en het leven, en uiteindelijk in alle andere mensen.
Ik was zo gelukkig, omdat ik leerde dat je altijd een keuze kunt maken. Een keuze voor hoe je de dingen ziet,
maar ook hoe je wordt behandeld. Na de operatie, waarbij ik bepaalde voorwaarden heb gesteld, heb ik de keuze
gemaakt voor een liefdevolle benadering van de kanker. Het hoefde geen bestraling door radioactief materiaal
te zijn, maar mocht een bestraling door en vol liefde zijn. Door het zo te zien, komt de herinnering aan deze
periode iedere keer weer heel zacht en vol liefde recht mijn hart binnen. En daarbij ervaar ik dankbaarheid, dat
bijzondere zachte gevoel dat langzaam vanuit je hart naar boven borrelt.
Kanker is een deel van mijn leven geworden, waaraan ik altijd vol liefde kan en mag terugdenken. Het is een periode van mijn leven geworden om nooit meer te vergeten. Een periode, waarin de omstandigheden me hebben
geholpen om me opnieuw met mijn wortels te verbinden. Dat teruggaan was om de dingen te gaan doen, die ik
vol vertrouwen en vol liefde moest gaan doen, het creëren vanuit mijn kind zijn.
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Vertrouwen. Het is niet alleen maar een erg belangrijk woord geworden, eerder een begrip. Je bewust zijn van
vertrouwen geeft je de mogelijkheden om altijd verder te gaan. Om met elke omstandigheid om te gaan. Om
sterker uit een kankerproces te komen. Om te durven schilderen. Om je opnieuw als een kind te mogen gedragen. Om tegen de regels van je omgeving in te gaan. En daarom zeg ik: heb vertrouwen!
Ik voel me een bevoorrecht mens. Het was en is een geweldige weg. Mijn leven is een weg vol liefde geworden,
met spelen, fantasie, leren en van vallen en weer opstaan en verder gaan met leven. Mijn leven is een weg zonder
vooroordelen, zonder voorwaarden, een weg van wederzijds respect.
Ik hoop dat uw leven door mijn verhaal en woorden gemakkelijker wordt. Dat mijn schilderijen u zullen helpen.
Mijn wens is dat uw leven ook een weg is vol liefde, spelen, fantasie, leren en van vallen en weer opstaan en van
verder gaan met leven. Zonder (voor)oordelen en vol respect.
In dit boek ziet u een heel klein gedeelte van mijn creaties. De meeste zijn schilderijen van blijdschap en dankbaarheid. Daar kunnen we voor kiezen. Kijk ook even verder op mijn website:
http://www.tinekekleij.nl
Dank u wel en misschien tot ziens.
Met een creatieve en lieve groet,
Tineke Kleij-van den Boomen, kunstenares
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Sint Oedenrode, maart 2011
©® Tineke Kleij-van den Boomen
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De illusie – 60 x 80 cm – 2007 – acrylic on canvas
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Dolfin Love – 60 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas
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Explosion of Water – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas
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Het Kindzijn – 60 x 80 cm – 2007 – acrylic on canvas
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Het ontwaken van Yoni / The Awakening of Yoni – 60 x 80 cm – 2007 – acrylic on canvas
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Verlangen – 60 x 80 cm – 2007 – acrylic on canvas
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Vertrapt – 60 x 70 cm – 2006 – acrylic on canvas

23

Liefde – 60 x 70 cm – 2006 – acrylic on canvas
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Vrijheid 2 – 60 x 80 cm – 2007 – acrylic on canvas
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Zonder titel – 60 x 80 cm – 2007 – acrylic on canvas
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Fish in a broken shell – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

27

Inner healing – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

28

Ajna – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas
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Naakt – zelfportret – 60 x 80 cm – 2007 – acrylic on canvas
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Merel – 60 x 70 cm – 2007 – acrylic on canvas
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Maskerade – 60 x 80 cm – 2007 – acrylic on canvas
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Faith
Very often I think about it how miraculous and splendid life is if you decide to follow your
feelings. Not with the mind. Not thinking. Just following your feelings in the things that happen. Doing the things you want to do.
It’s the year 2010. I’m sweating and puffing because of my jogging. Again I’ sense that grateful
feeling inside of me that comes from the heart. Feeling grateful for the extra years that extended my
life. And also, even though it may sound strange to you, I’m grateful for the whole process. For that what I was
allowed to experience. And for that what is healed.
A few moments later I’m sitting in my studio. The weather is beautiful, the doors are wide open. Beautiful in
my opinion, that is, since the sun is shining through the clouds during some moments. I know many people who
can’t feel and experience these things the way I can. Although a little bird is at least 4 metres away from me, I
can hear it sing lustily.
Yesterday I managed to finish one painting. And today I pre-treated some new paintings. Now that they are drying, I have the feeling I can tell you my story. I can tell you my story, so you can understand why I am so glad
and grateful …
It was over 4 years ago when my life was very different. Although my name was the same, really Tineke had just
ordinary cancer. I prepared myself mentally, and - as far as possible - physically for the end of my life. I did what
I had to do. Cancer coloured my life. My time stood still, even though the last minutes of my life passed away
super-fast. At that moment there was no past and no future anymore. Just the present had remained.
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I faced a life with cancer, which meant I had no other choice than to embrace the cancer. Yes, I had to learn to deal
with my fear of cancer. Embrace death? Difficult. Heavy. Impossible. No future. Abandoned. These were the words
in my dictionary at that time.
By now I know I had to learn to love all my fears, in order to make them go. But I was in preparation of my surgery,
the surgery that had yet to take place. At that time I realised that I wanted to eliminate my fear. If I could live
with my fear, it would no longer paralyse me. Embracing my fear would lead to the surgery without any fear. And
without that fear I could do the things I had to do, the things which had to be done in this incredibly important time
for me. I realised that, if I wanted to go further, I would have to turn the negative things in my life into something
positive. And in order to get there, I had to become aware of the fact that I wanted to carry on with my life.
Put this way, it sounds so simple. But it wasn’t. Ever since childhood you and me have been “trained” to become
an adult. You are not allowed to play any longer, you must become an adult. You are supposed to learn all kinds of
things, even though you already have your own wisdom in you since the moment you were born. It is that own,
original wisdom, I consider really wise. And even though - as an apparently general rule - it is important to grow
up fast, it also has many disadvantages. What did we all miss by growing up that quickly? If you still are a child, you
want to grow up quickly to become an adult and be big, because your daily environment asks that of you.
And you think that you have to grow up quickly. Because you believe that an adult has more advantages than
disadvantages. For that reason it cannot go fast enough. You want to make your own decisions, explore
and do your own things.
And then, all of a sudden, a long time after you have reached that “adult being”, something happens
in your life that leads up to the entire loss of your inner child. This deprivation feels terrible. It’s
gone … the child in you has lived beyond its essence. That piece within yourself, the child in you
is seriously damaged and has withdrawn into itself entirely. Although that sweet little child had so
much faith in that big adult world despite everything, it has even lost that.
No role model. No more faith. Everything has gone.
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For me everything in my life had disappeared. Why? And why do I want to tell you my story? Could my
story be of interest to you? I think so. My feeling tells me that the loss of a support will have much impact.
My feelings also tell me that you might recognise something in my story that could be of importance to you.
Even though you might make other choices, possibly without cancer. Even though your life might already be
different in this way, and full of love and gratitude.
I want to tell you how it started. And I want to tell you how painting changed me and how a hobby
turned into something much more, something that is inextricably bound up with my life. Painting
defines my way of living and is a way of communicating for me, through which I can express what
cannot be said with words. In my paintings you can find the person I am. I call them my “selfportraits”.
My way of painting changed when I decided to go on with my life. And that decision fell on the
eve of my death, during my fight against cancer in my body. It was then that my fighting started for
real after I had been diagnosed with cancer for the second time in my life. And this has become my
fight of love …
I had to do everything differently. I had to do what was important for me. Not doing things deliberately,
but instantly without thorough consideration, in that moment. This was already a large step for me. It went
right against all the rules. I had to draw the line. I had to be strong against everyone who wanted me to
carry on in the same old way. Although I took my first big step earlier by quitting my job, I had done all
those years. And this first step, to stand up and choose for myself was, as the later steps I would take, looked
upon as an egoistic action. Until then I had never learned to choose for myself. My time had come and with
it the need for change. I had to dissociate myself from “aiming at perfection” and move to experiencing perfection, because everything was already perfect. The beginning of this process started with abstract works,
paintings without a specific message or meaning. I had to cut myself loose from the pictures that belonged
to the so called perfection. Why exactly? Because they held me back and made me continue doing things for
the outside world.
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When I had to learn to bring about this change within myself, I realised it was terribly difficult to create
something from your inner self, your childlike fantasy. I grew up too fast and too sudden and had really forgotten how to create something like a child would. The child in me was and remained distant, it had been
hurt. It didn’t realize that it all could turn around and become different, that the child deep inside of me
could have faith in the future. As far as I was concerned, I and my inner child could be free and independent
of the adult world. I had to separate the inner child from everything it had come to accept. It had an adult
identity without being an adult. I started with mixing colours. I learned to play again. And I learned again
to look at things differently. To learn all this I had to have faith. And just that piece, that faith was growing
incredibly slowly.
After I had learned a bit to play again like a child and to look differently at everything, it was possible for
me to realize that I had cancer, that my body was sick. And just at that time - when I became aware of my
sickness - my world stood still. This was the end. Cancer – dead – the end of my life. All of a sudden there
was no past, no present but also no future anymore. And especially the fact that there was no future
anymore, was very terrifying for me. Through this moment and this realisation, however, I learned
that only the present is important. That’s why we must enjoy the present. And expressing yourself,
in whichever form that will be, is important in the present. That is what my paintings are, the
present, and for this reason I call them therapeutic.
I learned that self-love can only have a place in your heart if anger disappears from that same
heart. This is the reason why I painted very abstractly during this period and why I put my anger
and love in my paintings. I learned that death is the same as being born, only in reverse form. Being
born is the start of a new life. Dying is the end of a life. It’s when the soul will leave the body in
which you have lived long, very long or short, very short to live somewhere else. With each death you
will be born again somewhere else, that’s life. There is no end. Nothing to be frightened of.
The paintings I made during this period, express a mix of anger and the beginning of love and freedom for
myself. Before I wasn’t allowed to be angry. Oh, how angry I was! I was raised with the belief I could never
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be angry. As a child I got slapped when I was angry. My anger was already surpressed early on. And at last
I allowed myself to be angry. All that surpressed anger had surfaced as a cancerous tumour, through which
it could disappear bit by bit.
And perhaps as no other, I’ve learned that expressing your anger is very cleansing for body and soul. To
express your anger, is a sign of love to yourself. It is liberating. You feel relief. And then there is that moment you feel complete emptiness. Then love can fill you. In that way I could gradually turn into the person,
I already was as my own inner child. And the change, the process to self-love I can show you by means of
the paintings that I have made …
The process to love was exceedingly challenging. It was really hard work. But certainly worthwhile.
Many people consider cancer as a negative period in their life. Or as something negative in the
life of one of their loved ones. Cancer is considered to be something. you must fight against.
But in fact I didn’t and nobody has to fight cancer. We have to become that, we already were
during our childhood. We must overcome the surpression. I turned into a happy person, the
moment I could embrace my cancer and was able to look at it full of love. It gave me my faith
back, indirectly, in myself and in life, and finally in all other people.
I was so happy, because I learned that you always can make a choice. A choice how you want to
see things, but also how you want to be treated. After the surgery, to which I attached certain conditions, I made the choice of a loving approach to cancer. It needn’t be a radiation treatment, but could
be a treatment full of love. By looking at it in that way, each and every time the memories of this period
touch my heart, very gently and lovingly. They create a feeling of gratitude within me, that special gentle
feeling I experience that effervesces from the heart.
Cancer became a part of my life, that – looking back – was a period full of love. It became a period of my
life I will never forget. A period in which the circumstances helped me to connect with my roots again, in
order to to do the things I had to do and do this full of faith and full of love, created from my inner child.
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Faith. It did not only become a very important word, but more a conception. When you are aware of faith, it
will give you the possibility to go on further, always. To go on under any circumstance. To emerge stronger
from the process of cancer. To dare to paint. To be allowed to be that child again. To be allowed to disoblige
all the rules of the direct environment. And for that reason I say: have faith!
I consider myself a privileged human being. It was and is a great road. My life became a road full of love,
playing, fantasy, of learning and falling down and standing up again and going on with my life. My life is a
road without prejudice, without conditions, a road of mutual respect.
I hope your life will become easier through my story and words. I hope my paintings can help you. My wish
for you is that your life will also be/become a road full of love, playing, fantasy, learning and of falling down
and standing up again and getting on with your life. Without prejudice and full of respect.
In this book you can see a very small number of my creations. Most of my paintings are full of joy and gratitude. That’s the choice we have. For more paintings please take a look on my internet site: http://www.
tinekekleij.nl.
Thank you and perhaps till next time.
With a creative and kind greetings,
Tineke Kleij-van den Boomen, artist
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40

Het slijk der aarde – 60 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas

41

Hof van Eden/Garden of Eden – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

42

Horse from the Ocean – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

43

Bouquet of Desire – 60 x 80 cm – 2009 – acrylic on canvas

44

Onvoorwaardelijk – 60 x 70 cm – 2006 – acrylic on canvas

45

Breast Cancer – 80 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas

Smile my heart smile.
You will see loneliness
Nowhere.
Bron: Sri Chinmoy
46

Loneliness of the Heart – 80 x 120 cm – 2010 – acrylic on canvas

47

Naturmusik – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

48

Dreamflight – 80 x 60 cm – 2011 – acrylic on canvas

49

The Birth of Mother Earth – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

50

Ocean Food Chains – 60 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas

51

Sensations of Love – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

52

The Butterflybird – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

53

Roos - 80 x 120 cm – 2007 – acrylic on canvas

54

Het zwarte gat – 60 x 80 cm – 2007 – acrylic on canvas

55

Space – 60 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas

56

Plan Imagination – 60 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas

57

Shadow – 60 x 80 cm – 2009 – acrylic on canvas

58

The Eye of Hope – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

59

Eye of God – 60 x 80 cm – 2012 – acrylic on canvas

60

The Mistic of Inner beauty – 60 x 80 cm – 2008 – acrylic on canvas

61

Birds of Paradise – 60 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas

62

Spacetime – 60 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas

63

The Carroussel of Live – 80 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas

64

The Unknown – 80 x 120 cm – 2008 – acrylic on canvas

65

The Madness of Health Care – 60 x 80 cm – 2010 – acrylic on canvas
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Dankwoord
Ik wil iedereen bedanken die ik op mijn levenspad ben tegengekomen.
Lieve ouders bedankt voor de opvoeding die ik genoten heb en de wijze lessen en de liefde die jullie mij gegeven
hebben. Het was een opvoeding zoals jullie dachten dat goed voor me was, gebaseerd op de normen en waarden
die jullie je aangeleerd hebben.
Iedereen bedankt die ik tijdens mijn helingsproces ben tegengekomen. Jullie hielpen mij op weg, geloofden in
mij en stimuleerden mij om juist dat te doen wat ik (nog) moest doen.
Ik dank mijn coach die me tijdens mijn helingsproces heeft geleerd om met liefde en zachtheid naar mezelf te
kijken. Ook om alles vanuit een ander perspectief te zien, waardoor ik mijn pad (weer) vol vertrouwen kon
vervolgen.
Als laatste dank ik mijn man. Ondanks dat hij het meer dan eens oneens was met mijn keuzes, was hij er toch
altijd voor mij. Dank je wel!
Het hele proces heeft me mijn vertrouwen teruggegeven, in mezelf, in het leven en (uiteindelijk) in alle andere
mensen.
Dank je wel allemaal!
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