
Ineke van Schijndel 

Zwart-wit gekleed. Pumps met gestreepte hakken. Een leren jack en pareloorbellen. Stoer, maar 

ladylike poseert kunstenares Ineke van Schijndel voor fotograaf Madelief. Ze kijken samen naar de 

shots. Het is een druilerige zondagmiddag, maar Ineke straalt: “Wat leuk om jonge mensen te leren 

kennen en nieuwe initiatieven te stimuleren!” 

Waar een hapje eten in de binnenstad van Den Bosch al niet goed voor is. Des te beter een 

wandeling na zo’n etentje. Stap je uit nieuwsgierigheid een nieuwe galerie binnen, blijkt het een 

platenzaak te zijn! Weliswaar met kunst aan de muur en een enthousiaste Darcy achter de toonbank. 

Ineke maakte het mee en nu is zij de tweede local artist van wie werk bij Doogan Records te 

bewonderen is. “Ik had niet gedacht dat mijn schilderijen hier zouden passen. Ze zijn wat realistischer 

dan de kunst die hier eerder hing” (werk van Vincent de Haan, red.). Maar Darcy was juist 

enthousiast over de kleurrijke werken van deze kunstenares.  

“Ik merk dat heel veel mensen helemaal niet kijken. Niet zien” 

Een groentje in het vak kun je Ineke niet noemen. Deze dame schildert al jaren en heeft haar eigen 

atelier in Rosmalen. Toch benadert ze het maken van kunst nog steeds met een frisse blik. “Ik merk 

dat heel veel mensen helemaal niet kijken. Niet zien. Voor mij kan werkelijk alles inspiratie zijn. Een 

voorkeur voor landschappen, modellen of bloemen heb ik niet. Ik schilder gewoon graag.” En dat is 

duidelijk. Haar telefoon staat vol foto’s. Eigen werk, maar ook schilderijen die gemaakt werden 

tijdens workshops in haar atelier.  

“Leren schilderen is voor mij net als schrijven. Eerst doe je dat binnen de lijntjes, daarna ontwikkel je 

je eigen stijl. Ik vind het belangrijk dat je niet mijn techniek ziet, maar mijn handschrift.” De groei in 

haar werk is ongetwijfeld beïnvloed door het buitenland. Zo volgde Ineke schilderopleidingen in Trier 

(Duitsland) en keert daar jaarlijks terug. “Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat sta ik dan te 

schilderen. Aan meerdere werken tegelijk. Zes weken lang. Je doet daar alles; eten, drinken, werken 

en je komt in contact met schildercollega’s. Het is heel leuk om bij anderen te kijken en eventjes weg 

te zijn van je eigen schilderijen.”  

Eerder deelde ze haar passie tijdens de zogenoemde ‘schilderverwenweken’ in Frankrijk. Middenin 

de natuur van la douce France verzorgde ze creatieve workshops. Maar ook verre oorden zijn Ineke 

niet onbekend. Recent reisde ze naar India en ook Suriname staat op de planning voor begin 2020. 

Onderweg draagt ze altijd een A6-formaat boekje bij zich. Om te tekenen wat ze tegenkomt. 

“Tekeningen zeggen meer dan foto’s. Ik weergeef daarmee mijn interpretatie van wat ik zie.” Aan 

inspiratie dus niets tekort. 

“Ik ben eigenlijk lui met muziek” 

Zo kan ook muziek een inspiratiebron vormen. “Geen metal of heel drukke jazz hoor!”, lacht Ineke. 

“Dat leidt teveel af.” Tijdens het schilderen luistert ze graag klassiek. Fijn op de achtergrond. Maar 

ook Franse chansons of salsa. “Heerlijk. Zo sfeervol, kleurrijk. Dat past bij mijn schilderijen.”  

Toch heeft de kunstenares geen platenspeler en verzamelt ze geen vinyl. “Ik ben eigenlijk heel lui 

met muziek, maar er staat wel altijd iets aan. Meestal de radio op Classic FM.” Het is een kwestie van 

ruimte, want in haar stadse appartement is geen plek voor een grote platenspeler. Het proces van 

vinyl, cassettebandjes, cd’s naar digitale bestanden fascineert haar wel. “Het is toch bijzonder dat we 

nu weer vinyl willen luisteren?”  

En dat is het zeker. Net als dat het bijzonder is dat het werk van Ineke vanaf nu te bewonderen is bij 

Doogan Records. “Het is een eer. Ik vind dit soort initiatieven van jonge mensen geweldig!”  


