
het geheim van 
de kunst  van  

het creëren



We zijn voortdurend aan het creëren!

Wij allen creëren voortdurend. We noemen het vaak niet zo, maar het is
wel zo. In ons dagelijkse leven zijn we continue aan het
bedenken,plannen,oplossen, uitdenken en realiseren van alles en nog
wat. Kleine dingen en grote dingen. Van praktische problemen tot
kunstzinnige creaties. Van simpele oplossingen t/m baanbrekende
ideeën. Creëren is zo verweven met en onderdeel van ons dagelijkse
handelen dat we ons hiervan nauwelijks bewust zijn. In feite zijn we
onbewust bekwaam in creëren.
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Hoe wij de kunst van het creëren zijn
kwijtgeraakt

Omdat we niet door hebben dat we zelf de hele dag aan het
creëren zijn, kijken we met bewondering naar grote
Creaties en Creëerders. Een kunstwerk, een boek, een
succesvolle onderneming , een nieuw product of apparaat,
een hit etc. En we denken’ knap! zou ik niet kunnen
ben zelf niet zo creatief of ‘creëerderig’. We denken dat
Creaties topprestaties zijn en Creëerders hele bijzondere
mensen moeten zijn. Blijkbaar zijn er nu eenmaal twee
soorten mensen zijn: Creëerders en gewone mensen. Je
troost je met de gedachte dat je tot het gewone slag hoort:
bescheidenheid siert de mens nietwaar? En voordat je het
door hebt, voelen we ons bewust onbekwaam in de kunst
van het creëren! Sterker nog :als je jezelf onbekwaam vind
in creëren, onderneem je zelfs geen poging meer om
ergens iets van te bakken! Je doet niets, wacht af of roept
de hulp in van een ander (liefst een echte Creatieveling!).



Hoe gaan we gewoon weer creëren?

Je bewust onbekwaam voelen in creëren (‘ik ben nu eenmaal niet zo 
creatief’) kan (maar hoeft niet) een lastig te verhelpen kwaal zijn. 
Gelukkig zijn er een paar medicijnen voor deze aandoening. 
Afhankelijk van de ernst van de kwaal, zijn er de volgende 
geneesmiddelen:

1. Een paar keer ‘Yes we can!’ roepen (helpt alleen bij lichte 
aandoeningen).

2. Doorprikken van de mythe van de grote Creëerder (krachtig 
middel, maar mensen kunnen er in de war van raken)

3. Je weer bewust worden van wat je eigenlijk wel wist over de 
kunst van het creëren ( werkt heel goed voor die mensen die er 
aan toe zijn)

4. Als bovenstaande medicijnen niet helpen, dan rest slechts het
allerlaatste (paarden-)middel,welke altijd en gegarandeerd
werkt (als mensen het tenminste willen slikken): creëren is de
edele kunst van het jatten.

Middel 1:
‘Yes we can!’

Jezelf onbekwaam vinden in creëren is in essentie
natuurlijk alleen maar een krom idee in je hoofd. En vooral
krom omdat je constant aan het creëren bent! Vreemd,
maar waar. Sommige mensen hebben gelukkig maar aan
een half woord genoeg om die kronkel te herkennen en
door te knippen.

Creëren? Yes we can. Just do it. Gaan met die banaan!



Middel 2.
De mythe van de grote Creëerder :

Wat nogal wat mensen hindert om te leven als een creatieveling ,
is hun bewondering voor Creëerders en Creaties. Als ze de
bijvoorbeeld de Nachtwacht bekijken, denken ze ‘tjonge’. Als ze
zien wat Hennie van de Most voor een bedrijf heeft opgebouwd
(Creatievelingen werken echt niet alleen in de kunst!), denken ze
‘knap!’. Als ze een Iphone in de hand nemen, denken ze ‘die Steve
Jobs kan er wat van’. Stuk voor stuk waar, maar het venijn van
bewondering zit ‘m in de staart. We gaan namelijk vanuit die
Bewondering al gauw denken dat Creëerders bijzonder
mensen zijn. Toppers begiftigd met hele bijzondere talenten. Een
ander ras c.q. een halfgod c.q. een afwijking c.q. een genie.

Het goede nieuws is nu dat dit niet zo is. Niets
wijst er op dat Succesvolle Creëerders afwijken
van uw buurman of van uzelf.

Een paar citaten van experts op het gebied van
creëren en creativiteit:

 'The Big Insight van Einstein verschilt niet wezenlijk van mijn
ingeving dat ik cola op de schroef moet doen om hem los te
weken.‘ (Hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Carsten de
Dreu (UvA)).

 ‘ I can't invent, I only copy’ (“Zelf bedenken kan ik niet, ik kopieer
alleen”) . Beatrix Potter (wereldberoemd schrijfster en illustratrice
van kinderboeken als Peter Rabbit).

 Those really smart, successful people we admire—Mozart, Bill
Gates, the Beatles—weren’t born with natural talent.
Malcolm Gladwell, schrijver van de Uitblinkers.

In feite tonen bijna alle onderzoeken naar creativiteit aan dat 
iedereen met een normale intelligentie in staat is enige mate van 
creatief werk te doen. ….. ik geloof dat de meeste mensen nog 
helemaal geen idee hebben van hun eigen creativiteit, ten dele 
doordat ze werken in een omgeving die hun intrinsieke motivatie 
belemmert. Teresa Amabile (Harvard Business School en een van 
de belangrijkste onderzoekers op het gebied van creativiteit).

 ‘Mensen hebben vaak een romantisch idee over creativiteit. 
Grote schrijvers en kunstenaars zouden in één keer het licht zien,
maar dat is een misvatting. Zonder talent kom je nergens, dat weet 
iedereen. Maar verder is het vooral ploeteren en draait het vaak 
meer om transpiratie dan om inspiratie, ook bij heel getalenteerde 
mensen. (Hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Carsten
de Dreu ).

‘Ik heb me vaak afgevraagd waarom Bill Gates het nodig vindt
om zijn fortuin weg te geven. Vrijwel geen enkele rijkaard in de
geschiedenis heeft dat op zo’n schaal gedaan. Maar Gates is een
van die zeldzame mensen die beseft hoeveel stom geluk hij heeft
gehad bij zijn opkomst. Uiteindelijk gelooft hij dat hij in morele zin
geen recht heeft op 40 miljard dollar. Dat is een uitzonderlijke
erkenning. Ik zou willen dat zij vaker voor zou komen. Natuurlijk
doen uitblinkers hun werk goed en werken ze hard. Maar ze
hebben ook geluk gehad en voordeel van privileges genoten. Dat
maakt ze geen orde van grootte beter dan de rest van ons.’
Malcolm Gladwell, schrijver van de Uitblinkers.

Bewonder vooral de Creaties van Creëerders , maar denk nou 
niet dat zij meer talenten hebben of geniaal zijn. Of nog erger: 
dat u  zelf nu eenmaal geen Creëerder bent!



Middel 3
Bewust worden van wat je eigenlijk wel wist.

Creëren is zo verweven met en onderdeel van ons dagelijkse handelen dat we ons
hiervan nauwelijks bewust zijn. In feite zijn we onbewust bekwaam in creëren, maar
we voelen ons vaak bewust onbekwaam (omdat we o.a. zo opkijken tegen de Grote
Creëerders). Dus is het goed om nog eens te bestuderen wat we eigenlijk al
automatisch doen. Je bewust worden van wat je eigenlijk wel wist.

Marinus Knoope (1947), fysicus, heeft zeer helder op een rijtje gezet wat we veelal
onbewust doen als we creëren. In 1989 formuleerde hij de creatiespiraal, een
verrassend eenvoudige heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de
natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert.

Lees maar eens: voor velen een feest der herkenning!

De Creatiespiraal





(Paarden)middel 4.

Creëren is de edele kunst van het jatten.

Goed, u hebt een paar keer ‘Yes we can’ gezegd, maar het hielp
niet. U weet inmiddels dat alle Grote Creëerders even (ab)normaal
zijn als uw buurman en toch gaat het niet stromen. De
Creatiespiraal was voor u een feest der herkenning, maar u hebt
nog niets creeerderigs over uzelf gekregen.
Tijd dus voor het allerlaatste (paarden-)middel,welke altijd en
gegarandeerd werkt (als mensen het tenminste willen slikken):
creëren is de edele kunst van het jatten.

Wat veel mensen blokkeert bij het weer bewust gaan creëren is
het waanidee dat je origineel moet willen zijn. Creëren zou te
maken hebben met nieuwheid, oorspronkelijkheid en inventiviteit
e.d. Het slechte nieuws is dat u waarschijnlijk jarenlang moet
wachten op het Originele Idee en Ingeving. Het goede nieuws is
dat u niet langer hoeft te wachten: creëren is een kwestie van
jatten.

“Zelf bedenken kan ik niet, ik kopieer alleen”, zei Beatrix Potter
bescheiden. Niets mis mee: er bestaan geen Originele Ideeën ‘aus
das blauen hinein’ . Elk ‘nieuw’ idee is een variant op of borduurt
voort op bestaande ideeën en zaken.

En er is wat af gekopieerd in de wereld, ook(of juist?) in de wereld
van de Kunst. Zie als willekeurig voorbeeld de plaatjes hiernaast.

Picasso (toch het opperste toonbeeld van de grensdoorbrekende
en originele Creerder) was nog veel scherper in zijn uitspraken:

‘good artists copy, great artists steal’.

Marcantonio Raimondi, 1518? 

‘Le déjeuner sur l’herbe’ van Manet

(Picasso schijnt dit schilderij op geheel eigen wijze te hebben gejat 
wat heeft geleid tot een serie van 27 schilderijen, 6 litho’s en 140 
tekeningen!!)



Wat voor de wereld van de Kunst geld, geld ook voor de wetenschap of
bedrijven . Succesvolle ondernemers vinden het wiel zelf echt niet uit.
Startpagina werd geïnspireerd door Mynetscape, Nu.nl volgde CNN,
Hyves varieert op Friendster, Marktplaats.nl komt pas vier jaar na
eBay. Natuurlijk zijn er aanpassingen en verbeteringen, toevoegingen,
maar succesvolle ondernemers wachten echt niet op originele ideeën.

Het is even wennen maar ‘kopiëren en stelen’ vormen echt het hart
van het proces van creëren!

Schaam u niet: alle grote Creëerders zijn doodgewone kopieerders en
jatters!

Be good and be great!



The road to succes is always under
construction.

Nog even een ‘klein detail’……….U (her-)kent nu het geheim van creëren en
staat te popelen om aan de slag te gaan! Dat is mooi, maar ook nog wat
simplistisch. Kopiëren is echt niet zo makkelijk als het lijkt en stelen is nog veel
moeilijker. Probeer maar eens de Mona Lisa of een Armani kostuum na te
maken! Er zijn dus grenzen aan wat je kunt kopiëren en stelen en deze grenzen
worden bepaald door de middelen, tijd en vooral de vaardigheden die je bezit
en beheerst. Je kunt nu eenmaal niet verder springen dan de polsstok lang is.
Gelukkig kun je de vaardigheid in verspringen wel vergroten door te oefenen
(en je kunt natuurlijk ook een langere polsstok kopen).

Wat voor sport geldt, geldt ook voor creëren. Hoe vaardiger je bent, hoe
betere prestaties en creaties. En vaardigheid is een kwestie van een klein deel
talent en vooral een heel groot deel oefenen. Oefenen, oefenen en nog eens
oefenen!!

‘Het beeld dat uit onderzoeken naar voren komt, is dat er tienduizend uur
oefenen voor nodig is om het niveau van beheersing te bereiken dat we
verbinden aan een expertise van wereldklasse op welk gebied dan ook. Dit getal
duikt steeds weer op in onderzoek na onderzoek naar componisten,
basketbalspelers, fictieschrijvers, schaatsers, concertpianisten, schakers, de
beste beroepsmisdadigers, en wat je maar wilt.‘ Daniel Levitin,neuroloog.

Malcolm Gladwell (auteur van het boek Uitblinkers) spreekt in dit verband 
over de tienduizend uren regel. De Beatles speelden bijvoorbeeld 2 jaar 
lang 7 dagen in de week in Duitsland voordat ze doorbraken. Bill Gates 
programmeerde 20 a 30 uur per week jaar in jaar uit voordat hij zijn 
bedrijf startte. Alle uitblinkers,op welk terrein dan ook, blinken vooral uit 
in oefenen! 
En oefenen is ook altijd vallen en opstaan.Op weg naar Be good en Be 
Great gaat altijd gepaard met tegenvallers en blunders, waarvan je leert. 
‘Ik ken een man die een kat bij zijn staart pakte: hij leerde 40 procent meer 
over katten dan die man die dat niet deed’.(Mark Twain).

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze zoektocht naar de
kunst van creëren. Wat in eerste instantie het grote probleem leek te zijn
bij creëren, blijkt in feite het gemakkelijkste punt te zijn: creëren is niet
een kwestie van originaliteit en creativiteit maar een kwestie van
kopiëren en vooral creatief jatten. De grootste uitdaging in creëren zit’m
in je vermogen om ook daadwerkelijk goed te kunnen nabootsen en/of
stelen. Dat vergt tijd, middelen en vooral vaardigheid. Om echt Good of
zelfs Great te worden zul je moeten oefenen. Oefenen, oefenen en nog
eens oefenen!

The road to succes is always under construction.
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