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Impressie

G E L O V E N ,  E E N  H E L E  K U N S T
Door: Roelie Reiling*

Schilderen met verstandelijk gehandicapten, is dat alleen maar leuk of kan 
het ook onderdeel zijn van je werk als geestelijk verzorger? Roelie Reiling 
laat in deze Impressie zien wat de waarde van schilderen en beeldtaal is, 
in haar leven en op haar werkplek. ‘Ik wist hoe schilderen mij stil en vol 
tegelijk laat zijn. Hoeveel voldoening het geeft om je emoties, je passie, je 
kijk op stukjes leven vorm te geven in een schilderij en ernaar te kunnen 
kijken. Zou het met deze mensen dan anders zijn?’

Na jaren van creativiteit met woorden en verha-
len in mijn werk, voelde ik de drang om naast de 
oren en mond ook andere delen van mijn lijf mee 
te laten doen. Daarom begon ik in 1990 aan het 

avontuur van spelen met kleuren en vormen door 
middel van schilderen. Natuurlijk allereerst onder 
begeleiding van goede kunstenaars, die me de weg 
wezen in dit land van kleuren, composities, lijnen-
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zo ontdek ik. En tegelijk is ze vaak ruimer, minder 
star dan een woord.

Mensen met een verstandel i jke 
beperking 
Sinds acht jaar werk ik met mensen met een ver-
standelijke beperking. Dit vraagt om een open 
geest en schilderen helpt me die weg steeds weer 
te zoeken en te gaan. Met woorden en beelden, met 

spel en vormen, later ook zelfstandig. In het schil-
deren worden woorden zichtbaar en zichtbare beel-
den roepen weer woorden op. Het blijkt voor mij 
een vruchtbaar samenspel. De ene keer brengt het 
werken met kleuren- en vormentaal mij terug naar 
het spelende kind, dat alle tijd vergeet. Dan weer 
worstel ik met een beeld, zoals je ook worstelt om 
het goede woord op het goede moment te spreken. 
Beeldentaal is minder verhullend dan woordtaal, 
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het geeft om je emoties, je passie, je kijk op stuk-
jes leven, vorm te geven in een schilderij en ernaar 
te kunnen kijken. Zou het met deze mensen dan 
anders zijn?

De kleur – je –geloof -groep
Na een verkennend gesprek met de creatief thera-
peut van de woonvorm, die als belangrijkste raad-
geving gaf: ‘stel geen hoge eisen en de concentratie 
is niet heel lang’, ben ik samen met een vrijwil-
ligster, die eveneens ervaring heeft met schilde-
ren gestart. We wisten niet hoe het uit zou pakken, 
maar we vonden het de moeite van het experiment 
waard. 

We beginnen met een eerste groep van 10 enthou-
siastelingen, aangemeld door hun zorgcoördina-
toren, die om allerlei redenen denken dat dit aan-
bod past bij hun cliënt. Natuurlijk is aan de meeste 
‘gevraagd’ of het hen mooi lijkt om hieraan mee te 
doen. 
En zo gaan we van start, met mooie herkenbare 
christelijke muziek op de achtergrond, koffie en 
thee erbij, speciale schilderjassen, acrylverf, kleur-
potloden, doeken en tekenpapier. 
Met inleidende woorden, dat God ons kleuren geeft 
om van te genieten en om mee te spelen en dat 
we daar dankbaar voor zijn. Met de brandende 
paaskaars midden op tafel, zoals bij elke viering, 
gespreksgroep, of orgeluur.

Vooral de praktische kant lijkt heel wat werk met 
zich mee te brengen. Hoe krijgen we iedereen start-
klaar: jas aan, palet met verf, kwasten, water, doek-
jes, koffie? Maar gelukkig hebben veel van onze cli-
enten een talent voor geduld. Even wachten op een 
ander is geen enkel probleem. 

We hebben een thema bedacht. Maar de meeste 
vertellen bij binnenkomst al wat ze willen gaan 
schilderen: de ark van Noach, Jezus, Pasen. Ze had-
den er al over nagedacht!

stilte en met Gods Geest. En het is met de mensen 
met een verstandelijke beperking dat ik drie jaar 
geleden het avontuur ben aangegaan om samen 
met hen ‘hun geloof’ te kleuren.

Als er één groep is, die je eraan herinnert dat je als 
mens meer bent dan twee oren en een mond, dan 
is het wel deze groep. De meeste leden van onze 
geloofsgemeenschap hebben weinig met het com-
municatiemiddel taal. Ja, ze horen mijn klanken, 
ze horen aan mijn stem of ik boos ben, blij, belang-
stellend of onverschillig. Maar begrip van woorden 
en de betekenis ervan is bijna niet aanwezig. Hoe 
communiceer ik dan over leven en geloven? Hoe 
’luister‘ ik dan naar hen? Wat ’hoor‘ ik? Wat deel 
ik? Wat kan ik hen aanreiken als het gaat om de 
beleving van ’vertrouwensvol op weg gaan met de 
Schepper en Bevrijder?’ Ik zeg met nadruk ’bele-
ving‘, omdat het bij de mensen met een verstande-
lijke beperking veel meer gaat om het beleven van 
troost, van vreugde, van samenzijn, van gedragen 
worden, van liefde, dan om het begrijpen ervan. En 
eerlijk is eerlijk, zij gaan me eigenlijk in die sprake-
loosheid voor: ik wil zo graag Gods liefde begrijpen, 
ik wil zo graag Gods troost kunnen verstaan; zij 
willen het beleven en vaak blijkt dat genoeg.

We hebben in onze woonvorm een vrij breed aan-
bod als het om het ‘beleven’ van geloven gaat: 
sfeervieringen, themavieringen, huisvieringen, 
zang en orgeluren. Maar in de meeste van deze 
vormen staat weer het luisteren (en daarmee de 
oren) centraal. Natuurlijk, de mond kan ook mee-
doen, door te neuriën of te zingen, door koffie te 
proeven, met de handen ritmes te slaan en het 
bespelen van muziekinstrumenten, het hart met 
het ervaren van sfeer, de ogen met het zien van 
licht en donker en gelaatsuitdrukkingen. Toch ont-
brak er voor mijn gevoel iets: het spel met kleur 
en vorm, het spel van zelf actief vormgeven aan je 
verwondering of verbijstering over het leven, over 
Gods verhalen, over jezelf. Ik wist hoe schilderen 
mij stil en vol tegelijk laat zijn. Hoeveel voldoening 
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De trots raakt me. Het deelgenoot willen maken 
ook.

Eén bewoonster, die wel bij machte is om woor-
den te gebruiken om te communiceren schildert 
één zwart schaap en nog een paar witte. Omdat ze 
soms depressieve gedachten heeft en zichzelf ziet 
als het zwarte schaap van haar familie, lijkt het mij 
direct duidelijk wat ze met dit beeld wil zeggen: ik 
ben dat zwarte schaap te midden van al die witte. 
Als ik haar vraag naar dat zwarte schaap en de 
betekenis, is haar antwoord heel verrassend: ‘Dat 
is Jezus, mensen weten Hem niet te vinden, lopen 
liever bij Hem weg. Hij voelt zich vast wel eens een 
zwart schaap, net als ik’.
Het schilderij hangt op haar kamer, het troost haar 
en herinnert haar aan de beleving en gedachte die 
ze had bij het schilderen.

Het moet toch heerlijk zijn dat wat je denkt en 
doet niet vervliegt, maar zichtbaar is geworden in 
een beeld op een doek? Als je bijvoorbeeld niet bij 
machte bent woorden te schrijven of te onthouden, 
hebben woorden de neiging te vervluchtigen, in het 
luchtledige te verdwijnen, betekenisloos te worden. 
Beeldend communiceren, handelend betekenissen 
geven aan je leven, ook aan je leven in verbonden-
heid met God, wordt dan een letterlijk en figuurlijk 
een hou - vast.
We staan nu aan het begin van het vierde seizoen 
‘kleur je geloof’  We hebben twee groepen schil-
ders: zestien mensen in totaal. Het enthousiasme 
van het begin is er nog steeds en elke keer weer. 
De flow ook. Het tijdperk van experimenteren is nu 
wel voorbij, maar we laten ons als begeleiders nog 
steeds verrassen en uitdagen. 

‘Kleur je geloof’  als  aanvul l ing op 
het programma 
Dit aanbod is een goede aanvulling op het andere 
aanbod, hebben we gemerkt. Onze mensen zijn 
meervoudig communicatief en zeker niet alleen 
‘hoorders’ en daarom is dit expressiemiddel, dit 

En hoe je schildert? Of kleurt? Dat is geen enkel 
probleem, blijkt. Ze starten gewoon. En na één of 
twee minuten zie je ze al helemaal opgaan in hun 
werk. Met geconcentreerde en stralende gezichten. 
Dat is het tweede dat opvalt: er is geen ‘beginners-
angst’, er is geen faalangst. Je doet dit toch voor je 
plezier? 

Ik heb verschillende kerkelijke gemeentegroepen 
begeleid in het schilderen en daar is nu uitgere-
kend die faalangst één van de lastigst te nemen 
hobbels: ik heb nog nooit geschilderd, ik kan het 
niet hoor, hoe doe ik dat nou, het begin uitstellen… 
Bij deze doelgroep is hiervan geen enkele sprake. 
Het brengt me ook bij de gedachte: is dit nu de flow 
1, waarin ze zo makkelijk opgenomen worden?
Want creativiteit veronderstelt momenten van flow, 
dat je als het ware opgetild wordt en meegenomen 
wordt in het schilderproces zelf, zonder besef van 
tijd en mensen om je heen.

Het derde dat opvalt is, dat de spanningboog niet 
lang is. Had ik aanvankelijk gerekend op mini-
maal anderhalf uur werken, met een dik half uur 
is het met de energie gedaan. Op een enkeling na, 
die moeiteloos blijft doorgaan, totdat wij hem erop 
attenderen dat het nu echt tijd is.

Het vierde dat opvalt, is de roep om bevestiging. 
Niet dat ze onzeker zijn over hun werk, integen-
deel, maar ze willen graag hun maaksel laten zien. 
‘Roelie, kijk, kijk’, wordt er doorlopend geroepen. 
En ogen die stralen, of ik het nou mooi vind of niet, 
dat doet er niet toe. Zij hebben het gemaakt, hele-
maal zelf en dus is het mooi en goed. Een roep 
om bevestiging, maar meer nog een wens ande-
ren deelgenoot te laten worden. Hun verrassing, 
dat kleuren tot leven komen, kleuren en vormen 
verhalen gaan vertellen, is van de gezichten af 
te lezen. Jezus in het wit, da’s een goeie man, de 
regenboog  geschilderd en zo vlak voor je neus nog 
veel mooier dan in de lucht, bloemen staan te dan-
sen en te schitteren op papier.  
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Ik ben er ten diepste van overtuigd dat het verlan-
gen om te creëren en te genieten van creaties door 
de Schepper in ons allen is gelegd. Dat het ‘schep-
pen’ zelf een mogelijkheid is om je gevoelsleven te 
uiten, je geloofswereld vorm te geven en nieuwe 
ontdekkingen te doen in het gaan van de weg met 
God in je leven: open en speels, geconcentreerd en 
soms in een flow, hard werkend en dan weer genie-
tend. Als ik de mensen met meervoudige handi-
caps bezig zie, zie ik hen dit alles doen als beeld-
dragers van hun Schepper en werk en geniet ik 
met hen mee. De achtste dag. En zie, het was tof!

* Ds. Roelie Reiling is geestelijk verzorger bij’ s Heeren Loo, loca-
tie de Hartenberg, Wekerom. roelie.reiling@sheerenloo.nl, 
www.menroe-cards.nl 
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Noten
1 Thijs (2001): Flow:  een roesachtige bewustzijnstoe-

stand, die vlak tegen geluk, genot, bevlogenheid, ver-
voering en bezieling aanligt. Kenmerken van flow: je 
bent doelgericht bezig en ziet effect (geen faalangst).
Uiterste concentratie: eenheid van actie en bewust-
zijn geen zelfbewustzijn in de gewone zin: je gaat op 
in een groter geheel: als sporter in je team, als musi-
cus in de harmonie, als…. 
Het besef van tijd verandert: de tijd staat stil of vliegt 
om. De activiteit wordt doel in zich, zoals een spel 
dat in principe eindeloos is. Het resultaat telt allang 
niet meer, alleen het plezier

2 Timmers-Huigens, D., Ervaringsordening. Vreugde bele-
ven aan je mens-zijn. Reed Business, 5e druk 2005.

communicatiemiddel (spelen met kleur en vorm) 
voor een aantal zeer doeltreffend. Zij uiten en bele-
ven hun vertrouwen in God, die met hen verbon-
den wil zijn, ook al schilderend.

Van lieverlee kennen we hun stijlen van wer-
ken, hun favoriete thema’s en proberen we zo hier 
en daar wat te sturen in vernieuwende richtin-
gen. Veel van onze mensen leven op een associa-
tief niveau. Timmers-Huygens 2 onderscheidt vier 
vormen van ordenen van prikkels in het leven: 
lichaamsgebonden, associatief, structurerend en 
vormgevend. Dit associatieve niveau van ordenen 
(als dit, dan dat) van prikkels in het leven, maakt 
dat veel mensen met een verstandelijke beperking 
zeer gevoelig zijn voor rituelen, er daadwerkelijk in 
wonen kunnen. Een ritueel, dagelijks en/of chris-
telijk ingekleurd, is een houvast, een begrijpen van 
de wereld, dat rust en een thuis geeft. Creativiteit 
veronderstelt echter dat je nieuwe mogelijkheden 
verkent, geen genoegen neemt met het vertrouwde 
ritueel…. En het bijzondere is, dat kleuren en kwas-
ten dit bijna als vanzelf oproepen. In denken lukt 
het niet, structurerend en vormgevend denken is 
voor de meesten teveel gevraagd, maar kleuren 
nodigen blijkbaar uit tot spelen en spelenderwijs 
ontstaan er toch nieuwe wegen. Het ritueel van 
elke keer bloemen willen schilderen blijft bestaan, 
maar geen bloemwerkstuk is hetzelfde. Jezus moet 
steeds weer ‘wit’, want Hij is een goeie man, maar 
het zijn allemaal verschillende werken. 

Geestel i jke verzorging?
Blijft natuurlijk de vraag: maar waarom doe je dit? 
Wat levert het op, behalve stralende gezichten en 
mooi schilderwerk? Heeft dit te maken met geeste-
lijke verzorging?


