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CREAT I V I TE I T

, VOOR LOSERS OF GENIEEN?
doxaal het ook klinkt. Creativiteit is al helemaal geen kinderspel. Zeggen dat kinderen ons op dat vlak tot voorbeeld
zouden moeten strekken, gaat maar ten dele op.
Knotsgekke ideeën, onmogelijke situaties, pure fantasieverhalen die leuk gevonden zijn, maar verder nergens op
slaan, hebben weinig met creativiteit te maken. Echte creativiteit moet zin hebben. Het enige voordeel van kinderen
is dat ze doorgaans onschuldig en onwetend zijn,
waardoor ze een probleem soms op een verfrissende
manier benaderen. We kunnen proberen onze kinderlijke
onschuld en verwondering opnieuw aan te spreken, en dat
zal ons ongetwijfeld een beetje creatiever maken, maar een
dergelijke ,,natuurlijke’’ creativiteit is uiterst beperkt als
het om complexere problemen gaat. Dan gaat het om
zwoegen, uittesten, het idee toetsen aan onze ervaring en
desnoods verwerpen en herbeginnen.

2. Saaie Da Vinci, kleurloze Edison
Creativiteit mag dan in het comfortabele alledaagse leven
niet altijd nodig of zelfs wenselijk zijn — stel je voor dat
we voor dagelijkse handelingen als koffiezetten of naar het
toilet gaan een originele, creatieve invalshoek zouden willen vinden, we zouden bezig blijven en ons bovendien
grenzeloos belachelijk maken -, toch wil iedereen graag
creatief gevonden worden. Creatief zijn is in. Het wordt
niet langer als middel gezien, maar is een doel op zich.
Creatieve mensen worden immers geacht boeiende persoonlijkheden te zijn, smaakvol en eigenzinnig aangeklede enthousiastelingen die altijd wel een originele oneliner
hebben en over elke maatschappelijke en culturele kwestie
hun interessante meningen ventileren. Een beetje creatieveling straalt dat ook uit, zo hoort het. Of tenminste, zo wil
de mythe het.
Grappig is dat we hier voorbijgaan aan het feit dat biografen van grote creatieve genieën zich tijdens het schrijven
van hun boek soms de haren uit het hoofd rukken, omdat
ze er maar al te vaak niet in slagen een boeiend portret van
hun genie in het dagelijkse leven te schetsen. Leonardo da
Vinci, misschien wel het archetype van het creatieve genie,

leidde een nogal teruggetrokken leven, was op zijn kleurrijkst een beetje een dwingeland, maar zou voor het overige een vrij saaie man geweest zijn in de omgang. Isaac
Newton en Thomas Edison waren nogal kleurloze werkmieren. Michelangelo, Beethoven, Picasso en Einstein
leverden elk op hun terrein verbijsterende prestaties, maar
waren bijzonder doorsnee mensen in hun dagelijkse handelingen en ideeën. Johann Sebastian Bach was een brave,
rustige huisvader, die zijn meesterwerken niet spontaan
liet opborrelen vanuit een soort goddelijke inspiratie, maar
die netjes op een bijna ambtelijke — maar daarom niet
minder magistrale — wijze
muziek schreef op vraag van
zijn opdrachtgevers. En een
die vol verwach,,Creativiteit is journalist
ting John Bardeen, de tweevoudige Nobelprijswinnaar
de laatste
Natuurkunde, interviewde,
toevlucht van
keerde ietwat teleurgesteld
de zwaksten in terug. Van zo’n creatief
meesterbrein verwachtte hij
de natuur’’
toch iets meer inzicht in of
belangstelling voor ,,de dingen des levens’’.

3. De mythe van de geniale ingeving
Maar hoe zit het dan met de creatieve persoonlijkheden?
Zijn het allemaal grijze muizen in hun dagelijkse bestaan?
Bestaat er überhaupt zoiets als het prototype van een creatieve persoonlijkheid?
De Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi —
creatieve naam, overigens — probeert in zijn boek
Creativiteit. Over flow, schepping en ontdekking een antwoord te geven. Als eerste in de geschiedenis deed hij
onderzoek naar nog levende creatievelingen: schrijvers,
wetenschappers, filosofen en dergelijke die in hun vakgebied elk tot de top behoren, lieten zich gewillig doorlichten.
Een van zijn bedoelingen was creativiteit van haar franjes
te ontdoen, van het aura van goddelijkheid, van de mythe

van de geniale ingeving. Het klinkt allemaal te simpel, zo
stelt hij. Edison vond de elektriciteit uit. Einstein vond de
relativiteit uit. We houden van de heroïek in die verhalen
over geniale wetenschappers die in hun achterafkamertje
ineens het licht zien. Maar, zo benadrukt hij, al die creatieve verwezenlijkingen waren onmogelijk zonder de op
dat moment al bestaande kennis, zonder een sociaal en
intellectueel stimulerend netwerk, zonder de mechanismen nodig voor erkenning en verspreiding.
Bovendien moet je behoorlijk wat geluk hebben met het
tijdstip waarop en de plek waar je geboren wordt. Het
Griekenland van de vijfde eeuw voor Christus, het vijftiende-eeuwse Firenze en het negentiende-eeuwse Parijs
waren een droom voor creatieve geesten: de welvaart en de
overvloed aan vrijetijd — althans, voor het welvarendste
deel van de bevolking — schiepen een klimaat waarin
ruimte was voor leren en experimenteren, voor creatieve
uitingen van welke aard ook.

4. Geniaal of gestoord?
Csikszentmihalyi noemt zichzelf een naïeve optimist. Hij
verwondert zich oprecht over het feit dat er zo weinig
onderzoek verricht wordt naar het abnormaal-zijn in positieve zin. Al decennia onderzoeken psychiaters en psychologen bijvoorbeeld het verband tussen creativiteit en
psychose, en hun conclusies zijn duidelijk: creatieve
geesten zijn vatbaarder voor een psychose. Een voor de
hand liggend voorbeeld is Vincent van Gogh. Had hij na
zijn dood niet die overweldigende erkenning gekregen
vanuit de kunstwereld en later ook van het brede publiek,
dan was hij hoogstens bij de mensen die hem persoonlijk
gekend hebben, nog even in de herinnering blijven hangen
als die psychisch gestoorde man die vreemde, drukke schilderijen maakte. Om daarna voorgoed in de vergetelheid te
geraken. Iets wat ongetwijfeld vele anderen die misschien
evenveel talent hadden, maar niet op het juiste moment op
de juiste plaats waren, overkwam.
Alleen al in de Verenigde Staten verschijnen elk jaar honderdduizend boeken en staan er vijfhonderdduizend men-
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