EEN BEELD ZEGT MEER DAN
DUIZEND WOORDEN
Janny de Jong, beeldend coach

We kennen hem allemaal: de worldpress-foto van het rennende, naakte meisje dat geraakt is door
een napalmbom in Vietnam. De wereld was geschokt. Alle eerdere artikelen in de krant hebben niet
dát teweeggebracht wat deze foto wel veroorzaakte: de afkeuring van een oorlog die al veel te lang
duurde. Het begin van het einde.
Elk bedrijf heeft een geschreven beleidsplan; zorgvuldig geformuleerd, goed over nagedacht. En elk
bedrijf, school, instelling heeft ook een logo. Een logo geeft met zijn vorm, tekens, symboliek en
kleur de kern van de activiteit en de uitstraling van een bedrijf aan. Een logo gaat langer mee als
een beleidsplan. Ik heb grote bewondering voor mooie logo’s: ze zijn vaak veelzeggend in hun
eenvoud.
Kinderen leren lezen en schrijven met het beeld van het woord erbij: maan, roos, vis.
Pictogrammen helpen ons de weg te vinden naar het station, de haven, het toilet etc. Ze zijn
internationaal.
Als je leest vormen zich onwillekeurig beelden in je hoofd. Denk eens aan dat fraaie boek dat je
gelezen hebt en waar je weg van was: wat is er van over als je later de verfilming ziet? Vaak had je
het je heel anders voorgesteld en heeft de regisseur het anders ‘verbeeld’.
Verbeelding, het in een beeld zetten, dat is wat er gebeurt bij het beeldend coachen: vragen,
gedachten, wensen, verlangens, gevoelens en belevingen kunnen worden omgezet in kleur en vorm
en krijgen zo een geheel eigen dynamiek en persoonlijke betekenis. Eerste taak van mij als coach is
om de vraag waarmee iemand bij mij komt gezamenlijk om te zetten in een werkbaar doel.
Vervolgens nodig ik hem of haar uit om een tekening te maken.
Tekeningen ofwel ‘beelden’ zijn als een spiegel: ze laten zien wat er in iemand aanwezig is, wat er
op dit moment aandacht vraagt, wat iemand tegenhoudt en welke krachten hij kan inzetten. Dit
levert inzichten op ten aanzien van de stappen die iemand kan nemen in de richting van zijn doel.
Verrassend, verhelderend en soms confronterend:
Een vrouw die zich gedeprimeerd voelde en graag meer levensvreugde wenste (doel), tekent in
eerste instantie zichzelf op de rug gezien, zonder enige kleur. Na het bespreken van de tekening
geeft ze zichzelf in de tekening meer kleur, voegt een gele zon toe en zet zichzelf steviger neer op
een ondergrond.
Op een laatste tekening, na vijf coachsessies, zien we haar in de stroom van het leven: varend in een
kano, peddels in de hand, in de richting van het gezin, het huis, de natuur, en een mooie
aanlegsteiger… Er is weer perspectief.
Via het beeld op zoek naar de taal die eruit spreekt. Tekentalent is hiervoor niet nodig, wel een open
blik.

