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Iets kunnen creëren wordt vaak gekoppeld aan kunst. Maar wat als je 
niet zo’n geweldige tekenaar bent of geen idee hebt wat je met een leeg 
schildersdoek aan moet? Dan kun je alsnog creatief zijn. Creativiteit 
heeft ook te maken met inventief zijn en loskomen van vaste gedach-
tepatronen. Die frisse blik is precies wat ik proef bij Linda Nieuwstad. 
De verwondering over een ‘simpele’ bloem. Die onbevangenheid. 
Alsof ze het kind in zichzelf compleet omarmd heeft. 

Varens van twee meter hoog, vergeet-mij-nietjes zo 
groot als ontbijtborden, rozen zo groot als een vrachtwa-
genband en narcissen waar je onder kunt zitten. En dat 
gemaakt van, onder andere, oude wollen dekens, resten 
vrachtwagenzeil en meters draadstaal. Levensgroot zijn 
ze, de bloemen van Linda. En met die reuzenbloemen 
weet ze je fantasie te prikkelen, je in een soort sprookjes-
wereld te trekken. Een eigen wereld waarin je, als je ervoor 
openstaat, even kunt verdwijnen. Net als in je kindertijd, 
tijdens het spelen of wanneer je je even wilde verstoppen 
voor die grote, boze buitenwereld. Iets dat je nu, als vol-
wassene, stiekem nog wel eens zou willen doen. 

Even ontsnappen en weer kind zijn, dat is Linda niet 
vreemd. ‘Toen er afgelopen winter sneeuw lag, ging ik sle-
tje rijden. De andere moeders keken wat vreemd op toen 
ik vrolijk van die heuvel af kwam roetsjen, maar ik geniet 
daarvan.’ Of ze als jong meisje heel fantasierijk was, weet 
ze niet goed meer. Ze herinnert zich wel een gebeurtenis 

die wellicht enigszins verklaart waarom ze reuzenbloe-
men is gaan maken. ‘M’n vader vertelde me dat er een 
watertor in onze vijver zat die vissen en kikkers opat. Dat 
werd in mijn hoofd een beest van mythische omvang. 
Het was zelfs zo erg dat ik die zomer geen slippers meer 
durfde te dragen maar laarzen aantrok, als ik in de buurt 
van de vijver moest zijn.’ Ze dankt het aan haar ouders dat 
ze van jongs af de natuur in trok. ‘We gingen er veel op uit 
met de fiets. Vooral mijn vader is een ware natuurfan. Hij 
heeft ook een flinke postzegelverzameling van dieren en 
bloemen.’  

Na de middelbare school ging Linda sociale geografie 
studeren, om vervolgens gemeenteambtenaar te wor-
den. Een beroep dat zo ongeveer haaks staat op haar  
huidige kunstenaarschap. ‘Het lijkt wel een vorig leven dat 
ik bij de gemeente werkte. Ik liep er helemaal vast omdat 
ik er mijn creatieve ei niet kwijt kon.’ Ze was toen eind  
twintig. Nadat ze een open dag van de kunstacademie 
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(AKI ArtEZ University of the Arts) in Enschede bezocht, 
wist ze gelijk dat dit het was. Toen ze in 2005 afstudeer-
de, startte ze direct met een tweejarige master aan de 
Rietveld Academie in Amsterdam. Vrij kort daarna kreeg 
ze haar twee kinderen. ‘Na het afronden van die master 
heb ik als zelfstandig kunstenaar geprobeerd te werken 
maar dat lukte niet goed. Zeker als je net begint, is net-
werken van belang. Maar dat moest bijna allemaal in het 
weekend en exposities waren vaak in Amsterdam. En met 
je gezin naar een opening van een expo gaan, bleek niet 
heel handig.’ Ze geeft toe dat ze er niet vrolijk van werd. 
‘Dat afwachten, en dan maar hopen dat je werk opgepikt 
wordt. Ik wilde juist zelf dingen ondernemen.’ 

Het ondernemen zat er niet meteen in. ‘Ik ging er altijd 
van uit dat je ondernemersbloed moest hebben. Toen ik 
erachter kwam dat je het allemaal kunt leren, dacht ik: dan 
staat niets mij meer in de weg.’ Heel bewust is ze daarom 
businesscursussen gaan volgen want dat stuk kreeg ze 
niet mee op de kunstacademie. ‘Ik ben blij dat ik dat heb 
gedaan. Het heeft me echt verder gebracht. Ik leerde 
kansen voor mezelf te creëren. Wordt het een hobby en 
ga ik er een baan naast doen of wil ik er mijn beroep van 
maken?, was de vraag die ik mezelf stelde.’ Die zakelijke 
instelling zorgt er tevens voor dat haar vrije creativiteit alle 
ruimte krijgt. ‘Omdat er door betaalde opdrachten min-
der gedoe over geld is, kan ik lekker losgaan in mijn atelier 
en heb ik daarnaast genoeg tijd voor mijn gezin. En dat is 
wel eens anders geweest.’ 

Waarom haar creaties groot zijn, daar heeft ze niet een 
eenduidig antwoord op. ‘Ik blies vanaf het eerste jaar op 
de kunstacademie wel alle dingen die ik maakte op tot 
grote proporties.’ Wanneer Linda me vertelt dat ze heel 

visueel ingesteld is, blijkt dat er - naast die ene gebeur-
tenis in haar jeugd - nóg een reden is waarom haar drie-
dimensionale bloemen reusachtig moesten zijn. ‘Als ik 
door de natuur loop, richt mijn blik zich automatisch op 
bloemen. Een groen weiland vind ik prachtig, maar als 
er dan ook nog boterbloemen in groeien, is dat voor mij 
een extraatje. Die schoonheid wil ik met anderen delen.’ 
En dan lachend: ‘Eigenlijk wil ik het liefst hardop roepen: 
kijk eens naar dat stampertje van die krokus, kijk nou hoe 
mooi! Misschien zijn mijn bloemen daarom zo groot?’ 

Ondanks dat de natuur een belangrijke rol speelde in 
haar jeugd, raakte ze dat later een beetje kwijt. ‘Geen idee 
wanneer dat precies gebeurde maar het duurde even tot 
de connectie er weer was.’ De behoefte om te creëren, is 
er daarentegen altijd geweest. ‘Ik ben het gelukkigst als ik 
dingen aan het maken ben.’ Ze lacht om zichzelf wanneer 
ze, nogal illustratief, die drang probeert te beschrijven. 
‘Het is net of er een tuinkabouter in mijn buik zit, die met 
z’n kruiwagen tegen m’n buikwand ramt. Alsof hij wil zeg-
gen: aan de slag, ga maken! Het is een innerlijke drang 
waar ik gehoor aan moet geven.’
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In 2007 exposeerde ze haar eerste bloemstilleven van 
paardenbloemen. ‘Pas in 2011, na een kunstopdracht voor 
een megagroot boeket voor het ziekenhuis in Leiden, 
ging ik mij echt toeleggen op het maken van bloemen.’ 
De inspiratie voor haar reuzenbloemen haalde ze in eerste 
instantie uit de schilderwerken van zeventiende-eeuwse 
kunstschilders zoals Jan van Huysum. ‘Die stukken zijn zo 
gedetailleerd geschilderd. Dat wilde ik in 3D-materiaal 
proberen uit te drukken. Daarna kwam het idee om het 
groot te doen. Het moest imponeren. Als ik het klein 
zou maken, was het gewoon een boeket. Er moest een 
meerwaarde in zitten en een uitdaging voor mij in het 
maakproces.’ Ze legt uit dat haar reuzenbloemen een 
vertaling zijn van de werkelijkheid, nooit exact hetzelfde 
als het origineel. ‘Er gaat niks boven een bloemetje of 
plantje in het echt zien.’ Ze laat zich dan ook graag door 
de natuur inspireren. ‘Ik woon naast het bos en mijn atelier 
zit midden in de natuur. Daar geniet ik enorm van.’ 

Haar werk moet voor iedereen toegankelijk zijn, bena-
drukt ze. ‘Als kunst alleen maar voor een selecte groep is, 
vind ik dat zonde. Mijn bloemen hoef ik niet uit te leggen. 
Je kunt ernaar kijken en daar eenvoudigweg plezier aan 
beleven, maar ik heb er heus wel een verhaal bij. Naast 
inspireren wil ik mensen ook aan het denken zetten.’Een 
voorbeeld is de opdracht voor NS en ProRail, die het 
station van Utrecht Centraal ‘groener’ wilden maken. 
Naast reuzenvarianten van de rode klaproos, lichtblauwe 
klokbloem, margriet en blauwe korenbloem, maakte Lin-
da voor het eerst reuzeninsecten: honingbijen gemaakt 
van gerecyclede materialen. De ogen zijn bijvoorbeeld 
gemaakt van gebruikte gehoorbescherming en het ach-
tereinde van strepen van veiligheidsvesten van ProRail. 
‘Met die bloemen en insecten, kunnen zij nu hun duurza-
me verhaal vertellen.’
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NAAST INSPIREREN WIL 
IK MENSEN OOK AAN HET 
DENKEN ZETTEN.

Linda geeft aan dat ze inmiddels een technisch kun-
stenaar is geworden. Desondanks benadert ze haar 
concepten nog steeds zo onbevangen als mogelijk. 
Puur en eenvoudig. ‘Maar ik ben nu genoodzaakt 
dingen meer uit te denken. Zo’n reuzenbloem moet 
immers wel overeind blijven staan.’ Soms fantaseert ze 
over het maken van een film, omdat je daar ook echt 
‘in’ kunt zitten. ‘Met het verschil dat je er niet lijfelijk 
tussendoor kunt lopen. Jezelf er niet in kunt onder-
dompelen. Daarnaast zou ik dan de ervaring van de 
natuur en het materiaal waarmee ik werk gaan missen. 
Ik ben een materiaalliefhebber.’ Ze doet geen conces-
sies op haar bloemen maar denkt wel na over hoe ze 
deze op een duurzame wijze kan maken. Vandaar het 
vele hergebruik. ‘Het daagt me uit om met materialen 
te werken die ik anders niet snel zou gebruiken.’

Op haar Instagram-account staat: ‘dreamer with both 
feet on the ground ’. Na ons gesprek durf ik dat te 
beamen. Ja, ze is een dromer maar ook, en dit zijn haar 
eigen woorden, een nuchtere zakenvrouw. Van labels 
trekt ze zich overigens verder weinig aan. ‘Ik ben Linda 
en ik doe wat ik het allerliefste doe: bloemen maken. 
En dat is een prachtig proces van schetsen, ontwerpen 
en creëren. Ik zie elk kunstwerk als een communicatie-
middel, een manier om iets over te brengen. Daar gaat 
het mij om, de relatie tussen mens en bloem, en de 
natuur in haar geheel. Daarom is troost, naast verwon-
dering en vervreemding, een belangrijk aspect van 
mijn werk. In essentie gaat het mij om mooie dingen 
maken waar een ander blij van wordt.’
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