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Trend

TeksT maartje den breejen
Beeld claudi kessels

2013 We vieren Sinterklaas 
met het hockeyteam. Ieder-
eenmag een surprise van de 
stapel pakken. Mijn pakje 
blijkt een Kleurboek voor 
Volwassenen. Ik wil uitroe-

pen: ‘Wat is dit voor iets infantiels?!’ Maar 
ik zeg: ‘Dit is niet echt iets voor mij. Wil 
iemand anders het hebben?’ En verdomd. 
Drie teamgenoten melden zich gretig. 
‘Echt heerlijk om te doen! Lekker crea-
tief.’ Ik val van mijn stoel. Is kleuren niet 
kinderachtig? Noem je dit creatief? Ben 
ik bekrompen?

Inmiddels is het een hype. Kleurboe-
ken zijn een goede bron van inkomsten 
voor uitgeverijen en kleurpotlodenfabri-
kanten. Vijf van de twintig boeken op de 
Amazon-bestsellerlijst zijn kleurboeken. 

Pionier op het gebied van Kleurplaten voor 
Volwassenen is de Schotse ontwerper en 
illustrator Johanna Basford. Van haar boek 
Secret Garden zijn wereldwijd 3,5 miljoen 
exemplaren verkocht in 22 landen. Bij Kos-
mos Creatief springen ze een gat in de 
lucht, nu de uitgever de rechten heeft ver-
worven om Basfords nieuwe kleurboek De 
verborgen oceaan uit te mogen geven. 

  Binnen de lijnTjes 
BuiTen jezelf

Potlodenproducent Bruynzeel zag de ver-
koop van de kleurgerei-lijn Expression 
verdubbelen. Winkelketens als Xenos 
hebben een eigen kleurboekenlijn. Op 
internet zijn talloze inkleurcursussen te 
vinden. Zo leer je in Schiedam in liefst vijf 
dagdelen ‘streeploos inkleuren, schaduw 
en diepte aanbrengen, geleidelijke over-
gangen maken en mengen met twee of 
meer kleuren.’ 

Er zijn kleurgroepen, waarbij vooral 
vrouwen bijeen komen om samen te kleu-
ren. Op diverse Facebookpagina’s worden 
kleurboeken gerecenseerd: ‘Deze geheim-
zinnige kleurplaten maken van alle dieren 
kameleons!’ valt te lezen op de pagina 
Kleuren voor volwassenen. Ook binnen de 
verslavingsklinieken is de kleurplaat 
doorgedrongen als meditatieve bezigheid 
tussen de therapieën door. De kleurboe-
ken zijn er in alle soorten en maten. In Art 
Therapy hebben veertien artiesten drie-
honderd illustraties gemaakt die ‘naar 
hartenlust kunnen worden ingekleurd.’ 
Of: ‘Ontdek de wereld van patronen, sym-
metrie en vormen’ in het ‘uitdagende’ 
teken-, kleur- en doeboek Kleur(wis)kun-
de. Je kunt het Meisje met de parel van 
Vermeer eruit laten zien als een smurf in 

De Veerkampjes doen het, het hockeyteam ook en er 
zijn zelfs ouders die pas beginnen als hun kinderen op 
bed liggen: kleuren voor volwassenen is hartstikke 
hip. Lucratief is het ook, met cursussen streeploos 
inkleuren in vijf dagdelen.

OOk Binnen de  
verslavingsklinieken  
is de kleurplaaT  
dOOrgedrOngen als  
mediTaTieve Bezigheid  
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en kleuren. Een bekend onderzoek is dat 
van professor in de psychologie Jackie 
Andrade van de Universiteit van Ply-
mouth. Ze vroeg veertig proefpersonen 
naar een 2,5 minuten durend, saai tele-
foongesprek te luisteren. De ene helft gaf 
ze een kladblok en pen, de andere helft 
kon alleen luisteren. Na afloop wisten de 
personen, die tijdens het gesprek hadden 
zitten tekenen, 29 procent meer informa-
tie over het telefoongesprek op te diepen 
dan degenen die alleen hadden zitten 
luisteren. Er valt dus wat voor te zeggen 
om aan het begin van vergaderingen 
kleurplaten uit te delen. 

een BeeTje creaTief
Hoe creatief is dat kleuren nu eigenlijk? 
Als we Wikipedia mogen geloven, verwijst 
creativiteit in het algemeen naar een ver-
mogen om iets nieuws te scheppen. Er 
ontstaat geen nieuwe wereld op een kleur-
plaat, hoogstens verrassende kleurcom-
binaties. Dat zou betekenen dat kleuren 
maar een beetje creatief is. Maar in de 
psychologie zijn meerdere definities van 
creativiteit in omloop. Deze komt het 
meest voor: ‘Creativiteit is de bekwaam-
heid om ideeën te ontwikkelen met het 
doel problemen op te lossen en kansen te 
exploiteren.’ Die definitie sluit aan bij wat 
Philippa Perry, psychotherapeut en jour-
nalist van The Guardian, over kleuren 
zegt: ‘Het is geen passieve daad: je moet 
creatieve beslissingen nemen over de 
kleuren, en terwijl je je concentreert op 
binnen de lijntjes blijven, kunnen andere 
delen van je geest bevrijd worden op ma-
nieren die je toestaan creatiever te zijn.’ 

Creativiteit moeten we in ieder geval niet 
in verband brengen met kunst. De kleur-
der is geen kunstenaar. Johanna Basford, 
maker van de meest populaire kleurboe-
ken, noemt zichzelf ook geen kunstenaar, 
maar ontwerper. Dat is ze van huis uit ook. 
Ze werkt onder meer voor  Sony, Star-
bucks en Absolut Vodka en is afgestu-
deerd als textielontwerper. Ze zegt over 
het kleurproces: ‘Je hoeft geen artistiek 
talent te hebben, maar wat je creëert door 
een plaat in te kleuren, is uniek.’ 

En mensen zijn trots op hun unieke 
creaties. Zo trots, dat ze massaal hun 
kleurplaten naar Basford opsturen of op 
sociale media plaatsen. Basford vermoedt 
dat ouders de kindertekeningen op de 
koelkast vervangen door hun eigen kleur-
platen. 

kinds gewOrden
Zijn we bij de laatste vraag gekomen. Is 
dat gekleur kinderachtig of mooi speels? 
Die vraag stelde de presentator van het 
NCRV-programma Man Bijt Hond ook aan 
de Veerkampjes, een ‘doodgewoon’ volks 
echtpaar, dat al jaren wordt gevolgd. 
Presentator: ‘Wat doet zij nou Ton?’ (Hij 
doelt op Hanny Veerkamp, die op de bank 
met stiften in de weer is. Ton zit aan tafel.) 
Ton: ‘Kleuren.’ 
Presentator: ‘Kleuren?’ 
Ton: ‘Ja, kleuren voor ouderen. Dat doet 
ze sinds een paar maanden. Lekker rustig. 
Had ze veertig jaar eerder moeten doen.’ 
Presentator: ‘Maar echt binnen de lijntjes 
en dan...?’ 
Ton: ‘Binnen de lijntjes, jaha. Heel precies 
hoor.’ 

Presentator: ‘Mag ik eens kijken?’ 
Hanny houdt haar kleurboek omhoog en 
toont een bloemenkleurplaat waarin de 
kleur roze overheerst. 
Hanny: ‘Dat is toch heerlijk.’ 
Ton: ‘Ze is d’r uren mee bezig, dus eh...’ 
Presentator: ‘Maar het is niet dat je kinds 
bent geworden?’ 
Ton: ‘Nou...’
Hanny: ‘Ben je gek, het is helemaal in.’ 
Ton: ‘Een beetje...’ 
Hanny: ‘Nee, dat is niet waar. Iedereen 
kleurt tegenwoordig. Je hebt de mooiste 
boeken. Dus dat is niet waar.’

verslavend
Ook al hanteren Ton en Hanny in deze 
conversatie cirkelredeneringen (‘Op het 
boek staat Kleuren voor Volwassenen, dus 
dan mag het.’ En: ‘Iedereen doet het, dus 
dan is het goed.’), Ton geeft ook de reden 
die volwassenen over hun gêne heeft ge-
holpen om iets te doen wat eventueel 
kinderachtig is: kleuren ontspant. 

Johanna Basford vertelt: ‘Ik denk dat 
kleuren voor volwassenen jarenlang een 
ondergrondse beweging was. Ouders ver-
tellen me vaak dat ze met kleuren wachten 
totdat ze de kinderen naar bed hadden 

Kleur je eigen Hollandse meester. Voor 
huismusserige types heeft een uitgeverij 
‘huis, tuin & keukenkleurplezier’ in de 
aanbieding. De kattenliefhebber, de rei-
ziger, de dromer, voor een ieder is er een 
kleurboek. Er is zelfs een kleurboek voor 
feministen. 

mandala-mania
Overigens bestaan naast kleurplaten ook 
nog mandala’s, afkomstig uit het Tibe-
taans boeddhisme dat een plan, kaart of 
geometrisch patroon uitbeeldt. En de 
nieuwste trend voor volwassenen is het 
dot-to-dot puzzelkleurboek. Dat prijst de 
marketingafdeling van BBNC zo aan: 
‘Honderden, nee duizenden puntjes 
wachten op jouw verbindingslijntje en 
zullen uiteindelijk prachtige voorstellin-
gen laten zien van dieren, objecten en 
scènes die uitermate geschikt zijn om in 
te kleuren.’ 

Inmiddels heb ik een keer geprobeerd 
een mandala in te kleuren. De stiften wa-
ren iets te dik, dus ik ging voortdurend 
over de lijntjes. En ik verveelde me. Maar 
het is goed voor een mens. Dat is bewezen. 
Vanaf 2009 zijn verschillende onderzoe-
ken gedaan naar het effect van doedelen 

gebracht. Het was een guilty pleasure.’ 
Totdat het label ‘rustgevend en ontspan-
nend’ op de kleurboeken werd geplakt, 
zegt Ana McLaughlin, die voor de Britse 
onafhankelijke uitgever Michael O’Mara 
werkt. Deze uitgever verkocht bijna 
340.000 kleurboeken. McLaughin: ‘Het 
eerste kleurboek dat we in 2012 uitgaven 
was Creative Colouring for Grown-Ups. 
Dat verkocht goed, maar de verkoop ging 
pas helemaal los met Art Therapy in juni. 
Het was ons geheel duidelijk dat dat boek 
zo goed verkocht, omdat we het vanuit de 
invalshoek ‘anti-stress’ in de markt had-
den gezet. Met dit label in het achter-
hoofd, stonden mensen zichzelf nu wel 

toe van iets te genieten, waarvan ze voor-
heen het idee hadden dat het te kinder-
achtig was.’

Vandaar dat dezelfde uitgever nu ook 
The Mindfulness Colouring Book uitgeeft. 
En vandaar ook dat Bruna Het enige echte 
kleurboek voor volwassenen zo in de markt 
zet: (in dit boek) ‘vind je prachtige afbeel-
dingen om in te vullen, om zo even je 
 gedachten op nul te zetten.’ Weg van de 
computer en gedachten op nul, daar heb-
ben we behoefte aan in een maatschappij 
waarin 40 procent van alle werkenden 
tegen een burn-out aan zit. ‘Kleuren is 
verslavend,’ zeggen ze bij Bruna. Maar  
je gaat er niet dood aan. Integendeel. En 
aan ontspannen is niets kinderachtigs. Ik 
neem al mijn woorden terug. •

 •  De verborgen oceaan, Johanna 
Basford (Kosmos, € 10,99). Verschijnt 27 
oktober

 • Kleur je eigen Hollandse meester,  
(Karakter, € 14,99). 

 • Art Therapy; 300 kleurplaten van 
veertien verschillende artiesten (Terra 
Lannoo, € 24,99)Deze kleurboeken zijn 
(vanaf hun verschijningsdatum) ook te 
bestellen via opzij.nl/shop

‘ Terwijl je je cOncenTreerT Op heT Binnen  
de lijnTjes Blijven, kunnen andere delen van je geesT 
Bevrijd wOrden’ philippa perry, psychOTherapeuT 

‘ de verkOOp ging pas  
helemaal lOs meT  
arT Therapy. daT kwam 
OmdaT we heT als  
anTi-sTress in de  
markT hadden gezeT’ 

Meditatie Een mandala is een geo metrisch figuur. 
In het Sanskriet betekent mandala ‘cirkel’. Het 
midden van een mandala kan worden gebruikt om 
tijdens de meditatie op te focussen.

Bestseller De kleurplaten in de bestseller Secret 
Garden van Johanna Basford zijn gemodelleerd  
naar de kasteeltuinen op het Britse eiland Arran, 
waar de ontwerper vroeger als kind speelde.

700.000 kleurboeken voor volwassenen zijn sinds 
september 2013 door uitgeverij BBNC verkocht met 
als klapper (meer dan 200.000 exemplaren) Het 
enige echte kleurboek voor volwassenen.
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