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Tinus Vermeersch, nog altijd een dertiger, leeft wel degelijk in het heden. Hij rijdt met de wagen terwijl hij 
naar de radio luistert, schildert niet bij kaarslicht en, tenzij hij zich binnenkort bekeert, gelooft hij ook niet in 
de duivel of in de hel. Hij beweegt zich eenvoudigweg ook in een andere wereld, volstrekt ongevoelig voor 
de tand des tijds en de hedendaagse platvloersheid, een krachttoer die voorbehouden is aan 
buitengewoon begaafde dromers. Hij kan overigens noch modern, noch oubollig worden genoemd. Hoe 
kunnen we bijvoorbeeld weerstaan aan die schitterende schimpscheut die hij bij één van zijn confraters, 
een Frans schilder, haalde: “Ik zie zo veel kunstenaars, schilders, beeldhouwers die de moderniteit 
achterna hollen… en volgens de laatste berichten hollen ze nog steeds”. Tinus holt dus niet, niet achter 
een hypothetische moderniteit, niet achter zijn grote Vlaamse voorouders, zelfs niet achter zijn eigen 
verbeelding. Hij geeft rustig vorm aan wat zijn onderbewustzijn hem dicteert. Langzaam, zorgvuldig, intens. 
Hij produceert weinig, van nature onverschillig voor het mercantilisme van zijn tijd. Bij elke stap wordt hij 
geleid door zijn instinct. Hij stelt zijn werken nog maar tien jaar tentoon.  
 
Zijn parcours begon met kleine pentekeningen op papier, monochroom of – zoals vroeger – gekleurd met 
tempera, soms niet groter dan een postkaart, of zelfs kleiner. En wonder boven wonder: daar zat zo veel 
leven, beweging en mysterie in, dat men zich er beter in kon inleven dan in de grote doeken van de 
meesters van weleer. Men ontdekt er een minuscule primitieve mensheid, in onscherpe silhouetten, die 
bezig is met de verovering van een intacte wereld bestaande uit planten, rotsen of enigmatische 
schuilplaatsen die eruitzien als hooimijten. Wellicht verwijzen die naar de broze hutten uit een kindertijd vol 
min of meer beheerste angsten. En ook een vreemd en aantrekkelijk repertoire van wezens die half mens, 
half dier zijn (vogelkop, wolfsklauwen, geitensikje, iedereen vindt er zijn eigen fantasie in terug …). Die 
wezens vormen de beklemming om tot een soort verboden vrucht en zaaien onrust in die oorspronkelijke 
wereld waarin een achtergrond van dreiging, diffuus maar duidelijk waarneembaar, bijna altijd aanwezig 
blijft… Het is eigenlijk een totaal onrealistische vorm van figuratieve kunst. In wat hij afbeeldt, is niets 
abstract, maar bijna niets bestaat ook “werkelijk”, toch niet buiten zijn kosmogonie… Beetje bij beetje, 
naarmate het uithoudingvermogen en het meesterschap toenamen, is Tinus Vermeersch overgestapt van 
kleine illustraties naar panoramische zichten, van steeds dezelfde wereld: grote temperalandschappen die 
onmiddellijk succes kenden. Deels door aanleg maar vooral door talent heeft hij zich als beeldhouwer ook 
gewaagd aan de derde dimensie, waarbij hij zijn schepsels een tastbare vorm gaf.  
 
Momenteel spitst Tinus Vermeersch zich toe op olieverf op paneel, zo rijk aan expressieve mogelijkheden, 
aan kleurvariaties, maar ook zo meedogenloos voor iedere aarzeling in de penseelstreek of voor het 
gebrek aan inspiratie… De wereld die hij daarin uitdrukt, is niet van onderwerp veranderd, op één enorm 
verschil na: de menselijke figuur heeft een indrukwekkende entree gemaakt, tegelijk plechtig en grotesk, 
gekleurd, intimiderend, terwijl deze vroeger niet voorkwam. De grootte van de schilderijen en de kracht van 
de olieverf verlenen deze menselijke figuur een autoritaire aanwezigheid. Laten we mekaar goed begrijpen: 
het gaat niet om volledige mensen – we zouden kunnen zeggen “levensvatbare” mensen, in de meest 
gangbare betekenis van het woord – maar om vreemde hoofden, fantastische fysionomieën die uit de 
natuur zelf voortkomen doorheen rotsen of planten. Ze duiken een beetje op zoals paddenstoelen, 
sommige zijn onschuldig en andere bedreigend, de ene is massief en de andere grillig, als vrucht van een 
ondergrondse en onvoorspelbare gisting. De mysterieuze planeet van Tinus zal dus nieuwe soorten 
voortbrengen die voor rationele denkers al even moeilijk in te delen zijn als de voorgaande. Zoals 
gewoonlijk zal hun verwekker noch aan ons noch aan zichzelf kunnen uitleggen waarom ze daar zijn. 
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