
T och viel de beeldend kunste-
naar van haar geloof. ,,Het 
was eind jaren zestig, flo-

werpower. God als hoger lichtend 
iets en de Bijbel werden voor mij 
een metafoor voor hoe je goed kunt 
leven. Ik kon niet meer uit de voe-
ten met het opgeheven vingertje 
van mijn katholieke kerk. Ik vond 
het niet fijn, had het ook niet no-
dig. Als kind had ik al een krachtig 
rechtvaardigheidsgevoel.” 

Van der Pas noemt zichzelf 
spiritueel; in de muziek, bij kunst-
filosofen en kunstenaarsbijeenkom-
sten vindt ze haar gemeenschap. 
,,Vanuit het Bijbelse gedachtegoed 
zijn er immers zoveel vertaalslagen 
mogelijk.” 

Aanvankelijk wilde de Haarlemse 
iets met textiele werkvormen doen. 
,,Op de lerarenopleiding knapte ik 
af op de lesstof bij textiel. Zo truttig. 
Toen ben ik overgestapt op hoofd-
vak tekenen.” In 1982 studeerde 
Van der Pas af aan de Akademie 
voor Beeldende Vorming in Tilburg. 
Al snel werd ze zelf docent in Am-
sterdam. Heerlijk vond ze het om 
het werk met haar studenten te 
bespreken. ,,Tegelijkertijd merkte 
ik dat ik me eerder richtte op hun 
eigen proces dan op hun producten, 
de schilderijen.” Uiteindelijk besloot 
ze, inmiddels getrouwd en met man 
en kinderen woonachtig in het Frie-
se Marsum, een opleiding te volgen 
tot transpersoonlijk therapeut. Tot 
1994 combineerde ze haar docent-
schap met een kersverse praktijk. 

Textiel
Haar fascinatie voor textiel kwam 
geheel onverwacht weer boven 
drijven, toen ze vijftien jaar geleden 
een bezoekje bracht aan zijdewin-
kel Zijdar in Franeker. ,,Toen ik die 
zijde, die wol en dat vilt zag, ging 
er een belletje bij me rinkelen. Als 
schilder heb ik natuurlijk goed 
leren kijken. Ik zag iets heel natuur-
lijks, iets heel puurs en schoons. 
Goh, wat is dit léuk, dacht ik. Die 
transparantie van het materiaal! 
Fascinerend gewoon. Vooral de 
pure, ongeverfde materialen vond 
ik prachtig.”

Jarenlang hobbyde ze zelf met 
vilt en gaf zelfs viltcursussen. Tot 

2007. ,,Parnas, centrum voor de 
kunsten van Leeuwarden, organi-
seerde een kunstmanifestatie Post 
Zuidlanden. Toen ik meedeed als 
kunstenaar was het alsof er een 
vuurpijl in me afging.” Het werken 
aan haar viltinstallatie met projec-
ties en geluid maakte haar zó geluk-
kig. Dit wilde ze niet meer kwijt, 
besloot ze en huurde een atelier in 
Leeuwarden. 

Heerlijk vindt ze het om zich 
daar terug te trekken in haar ei-
gen innerlijke wereld. ,,Voor mij 
is werken met vilt als schilderen 
met licht. Op zich zijn textielvezels 
licht van kleur, maar door het licht 
verandert het ieder moment van de 
dag. Kijk maar.” Ze loopt met een 
werkstuk naar het raam toe. ,,Zie je 

hoe deze witte zijden draden door 
het tegenlicht donker lijken? ’s 
Avonds, als er een lamp op schijnt, 
reflecteren ze juist zelf het licht.” 
In haar werk wil ze het vuil buiten 
houden, zou je kunnen zeggen. ,,Zo 
grappig. Als ik vilt moet ik zeep ge-
bruiken. Heel reinigend dus, en het 
ruikt ook schoon!” 

,,Wol gedraagt zich ook heel an-
ders dan glad papier”, vervolgt ze. 
,,Zodra het materiaal hecht aan de 
ondergrond, begint het te trillen en 
een eigen leven te leiden. Daardoor 
krijgt het extra diepte. Dat vind ik 
spannend.”

In het natuurlijke materiaal vol 
transparantie vond ze haar oude 
passie terug: zuiverheid, schoon-
heid en diepgang. ,,Schoonheid is 
voor mij geen uiterlijk vertoon. Het 
is naar binnen gericht. Als ik aan 
het werk ben, voel ik me verbonden 
met het goddelijke. Dan ben ik in 
dialoog met iets dat al luisterend 
geboren wordt uit mijn handen; 
vanuit beweging, bewogenheid en 
intuïtie.”

Met haar kunstwerken wil Van 
der Pas de kijker uitnodigen om 
bij zichzelf naar binnen te gaan. 
,,‘Wie naar buiten kijkt droomt, wie 

naar binnen kijkt ontwaakt’, zegt 
C.G. Jung. In deze maatschappij vol 
drukte, spanning en onrust, kan 
kunst helpen om rust te vinden en 
in balans te zijn. Stilte heb je nodig 
om te voelen hoe het kan zijn.” In 

haar werk wil ze mensen het god-
delijke in zichzelf laten ervaren. ,,Je 
zou het ook het schone, heilige of 
lichte kunnen noemen, als een zui-
vere spiegel waar je in kijkt.” 

Het schone
Haar werken die variëren van ge-
vilte vachten tot figuratieve mans-
hoge doeken komen tot stand in 
wisselwerking met hun omgeving. 
,,Ruimtes met steeds veranderend 

licht zijn uitgelezen plekken voor 
mijn werk. Daarom werk ik ook zo 
graag in kerken.” De sfeer van het 
godshuis neemt ze dan mee naar 
haar atelier. Zich afstemmend op 
de ruimte, de kleur, licht- en lucht-
bewegingen van zo’n kerk, ontstaat 
er dan een innerlijk gesprek. ,,Al 
associërend kom ik bij de inhoud en 
vinden mijn handen een pad. Sym-
bolen brengen me bij de essentie.” 

In haar werk dat zich op het 
schone richt, kunnen cirkels de 
betekenis van volmaaktheid dra-
gen; zaden de ultieme belofte van 
iets. Ook het Andreaskruis, ,,ultiem 
symbool van nederigheid”, verwerkt 
ze graag in haar werken. ,,Maar je 
kunt het kruis ook als een Gebo 
lezen, het runenteken voor geven 
en ontvangen met je hart.” Naast 
beeldend kunstenaar die exposeert 
in binnen- en buitenland, is ze nog 
steeds therapeut en docent. ,,In al 
die hoedanigheden kijk ik steeds 
vanuit mijn eigen kern en dat blijft 
‘schoon zijn’. Als kind had ik al het 
verlangen om mijzelf en de wereld 
op te schonen. Dat verlangen zit er 
nog steeds.”
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Eveline van der Pas bij het werk Green Gebo, runeteken voor geven en ontvangen. In dit doek worden hemel en aarde verbonden door een transpa-
rante Gebo. Foto: Frans Andringa

Het klooster in en dan trouwen met God. 

Dat wilde Eveline van der Pas (1955) als 

zesjarig kind. ,,God is pure liefde, voelde 

ik. Alles is schoon bij hem. Dat wilde ik 

ook: helemaal schoon zijn.”

Werken met vilt is net schilderen met licht

In haar werk wil 

Van der Pas mensen 

het goddelijke 

in zichzelf laten 

ervaren


