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Inleiding

Ieder mens is creatief. Ook jij bent het, al denk je er
misschien zelf anders over. Je bent het in de loop der jaren
alleen maar verleerd. Met wat aanmoediging en stimulans
zul je zien dat ook jij je creatieve capaciteiten ten volle kunt
benutten en er bovenal heel erg van kunt genieten.

Dit boek zit barstensvol oefeningen die zowel het creatief
denken als het creatief werken stimuleren waarmee je je
geest kunt stretchen en een soepeler denker en een
durvende doener kunt worden. Het bevat gekke, leuke en
inspirerende denk-, schrijf- en dichtopdrachten en
verrassende vaak onbekende beeldende technieken. Het is
een boek om je in te verdiepen en mee uit te leven, want het
is echt géén kunst om creatief te zijn. En als je nog meer
oefeningen wilt of commentaar wilt krijgen op je creatieve
strapatsen, dan kun je inloggen op onze website
www.creatiefgeenkunst.nl en geven we je persoonlijk tips of
advies.

Het lijkt simpel 
en dat is het ook.
Loesje

Twee linkerhanden?

Wat je tot last is kan je verder helpen, je hoeft er alleen
maar anders naar te kijken. Want juist als je je onhandig
voelt of ‘zonder fantasie’ valt er een wereld te winnen. Juist
jij kunt reuzenstappen nemen in je creatieve ontwikkeling.
Ja, ook met ‘twee linkerhanden’. Vooral met twee
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linkerhanden! Wist je bijvoorbeeld dat Leonardo da Vinci,
net als Pablo Picasso, linkshandig was? Weet je dat je enorm
boft met twee van die linkerhanden? Ontdek dat je tot veel
meer in staat bent dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Als je nog steeds denkt dat jij totaal geen creatieve spieren
hebt, zie dan de oefeningen in dit boek voorlopig als
krukken. Ze ondersteunen je zodat je voorzichtig in
beweging kunt komen. Je revalideert die creaspieren. Je
gaat ze durven gebruiken door het simpelweg te doen. Voor
je het weet, kun je het ook met ‘losse handen’. Dan heb je
een begin gemaakt om je veelzijdige en humoristische en
creatieve zelf (en geloof ons, die heb je écht) te mobiliseren.

Het kan ook zijn dat je wel degelijk weet dat je creatief bent,
maar er lang weinig of niets mee hebt gedaan. Dan bieden
de oefeningen in dit boek een workout die je veel plezier,
nieuwe technieken, invalshoeken en ideeën zal opleveren.
De meeste opdrachten vergen relatief weinig tijd en weinig
materiaal. Ze kunnen naar believen net zover uitgebreid en
uitgediept worden als je zelf wilt.

Vanuit jarenlange ervaring met het ontplooien van onze
eigen creativiteit en die van studenten, leerlingen en
cursisten, bieden we jou alle oefeningen die bleken te werken.
Sommige met bijzondere technieken en ‘vreemde’
materialen maar er altijd op gericht je op een nieuwe manier
te laten kijken, meer te ervaren, beter te voelen en om daar
expressief uitdrukking aan te geven. Veel oefeningen lijken
misschien kinderlijk in volwassen ogen, maar ze zijn verre
van kinderachtig en beslist effectief, want creatief herstel is
alleen mogelijk via spel en werkt niet via intellectuele
processen.

Werken met dit boek kan je gelukkiger maken. Als je je
creativiteit ontwikkelt, werk je tegelijk aan je persoonlijke
ontwikkeling en verrijk je je leven op allerlei gebieden. Er is
een grote kans dat je werk leuker wordt, je sociale contacten
verbeteren, je meer durft en je je beter voelt.
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Je kunt dit boek van voor naar achteren doorwerken of er
losse opdrachten uit maken. Ideaal is het om er samen met
een vriend(in) of met je kinderen met regelmaat aan te
werken, waarbij kinderen jou overigens regelmatig de weg
zullen wijzen. Zo motiveer en inspireer je elkaar.

Materialen die helpen

In hoofdstuk 9 vind je uitgebreid advies over welke
materialen je het best kunt gebruiken. Om de oefeningen te
kunnen maken, hoef je ze natuurlijk niet allemaal aan te
schaffen. Maak een keuze en begin klein. (Een journaal, een
schetsboek, een zwarte fineliner, een doos kleurpotloden,
twee kwasten en twee penselen, een behangnadenrollertje,
wat losse tubes acrylverf en aquarelverf helpen je al een heel
eind op weg.) En je zult zien: je creativiteit groeit vanzelf.

Kom op, laten we beginnen...
We wensen je heel veel lees- maar vooral ook doe-plezier!

Lia Nijman en Jenny de Bode

11

Creativiteit geen kunst BW_-  16-11-09  10:50  Pagina 11



&
durven

doen

Oefening 5.10: Tweedekansjes
(zie ook kleurpagina 10)

In vorige oefeningen heb je al flink wat uitgeprobeerd met
verf. Je hebt vast al wat ‘probeersels’ liggen. Maak er
anders snel een paar, bijvoorbeeld zoals in bovenstaande
oefening. Nu kan het lekkere sloopwerk beginnen:

a Scheur snippers of repen of andere vormen van je oude
werk.

a Zoek een vel gekleurd papier dat mooi past bij je
kleursnippers (knutselpapier in allerlei kleuren is heel
handig om in huis te hebben en te koop bij boekhandel en
Hema) en schuif daarop met je scheursels tot je een beeld
hebt dat je aanspreekt.

a Plak alles vast. Ga dan met een kleur acryl (hier was dat
met verdund geel) je scheurvormen ‘verbinden’ met je
ondergrond.

a Op het voorbeeld is er – toen verf en lijm droog waren –
nog met fineliner omheen getekend en geschreven.
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