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De strijd van creativiteit  

Als beeldend kunstenaar ervaar ik zelf veel strijd en tegenstrijdigheden in mijn werk en artistiek-
creatief proces. Ik voel me regelmatig onzeker en zelfs ook een soort van angstig over mijn werk, 
en daardoor ook over mijn zijn als kunstenaar. Doet het er toe wat ik bedenk en maak, doe ik er 
wel toe als kunstenaar, als kunstenaar-docent en als het nog verder gaat, ook als mens? Ben ik 
wel goed genoeg? Ben ik bang dat het niet lukt of bang dat het juist wél lukt? Hoe tegenstrijdig is 
dat?  

Als kunstenaar-docent geef ik les op een vakschool gericht op de creatieve industrie. Ik zie 
steeds meer studenten die last hebben van (licht) depressieve gedachten, onzekerheid en last 
van te veel twijfelen. Ook het niet kunnen omgaan met stress, faalangst, perfectionisme en een 
minimaal tot geen vermogen tot plannen komen veel voor. Ze ervaren dan ook veel problemen 
tijdens hun opleiding. Ik zie studenten worstelen, en veel, heel veel, komt me te bekend voor. Wat 
is hier aan de hand? 

Psycholoog Keith Sawyer (2006) zegt dat creativiteit hard werken is en gepaard gaat met strijd. 
Creativiteit gaat verder dan ideeën, dan verbeeldingskracht, je moet er feitelijk iets voor doen, 
zegt ook Ken Robinson (Robinson, 2009). Het gaat vaak om een vaag vermoeden dat verder 
moet worden uitgewerkt, met verschillende fases met onverwachte wendingen en processen die 
door elkaar heen lopen. Erbij komt nog het durven, het maken van fouten, het verlangen, het 
doorzetten en vinden waar je bloed van gaat stromen. Hier gaat een heel (emotioneel) proces aan 
vooraf voordat de uitkomst zichtbaar wordt. Robinson (2009) merkt dan ook op in zijn boek Het 
Element dat ‘een aantal wonderbaarlijk creatieve mensen delen van het proces lastig en uiterst 
vermoeiend vinden’. 

Psycholoog Csikszentmihalyi (1997/2013) gaat verder en stelt dat de creatieve mens een 
creatieve persoonlijkheid heeft met vele tegenstrijdigheden. 
Belangrijke eigenschappen die creativiteit versterken zijn openheid, nieuwsgierigheid, 
verbeeldingskracht, doorzettingsvermogen en moed. Daar staan eigenschappen tegenover als 
een korte spanningsboog, impulsiviteit, moeite met regels, een eigen realiteit ervaren en 
overgevoeligheid. Mijn studenten (en ikzelf ook) zijn hierop geen uitzondering, ze (we) hebben 
een vrij korte spanningsboog, maken misbruik van (te veel) vrijheid, laten zich niet zo snel iets 
zeggen en zijn soms niet vooruit te branden. 
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Maar ook tegenstrijdige emoties spelen een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld onzekerheid 
afgewisseld met onverstoorbaar doorwerken, eeuwige twijfel met wild enthousiasme en willen 
opgeven en tegelijkertijd willen doorgaan, ondanks alles. 
Voor de buitenwereld is dit meestal niet zichtbaar, waar alleen de uitwerking, het product, is te 
zien. Ook in het onderwijs zijn deze emoties niet altijd zichtbaar en wordt er vaak aan voorbij 
gegaan dat het harde werken samengaat met ups en downs. Bij beoordelingen laat een student 
zien hoe deze tot keuzes is gekomen maar niet wat hij of zij allemaal aan emoties heeft 
overwonnen om daar te komen. Dit stukje blijft onderbelicht. 

Creativiteit is persoonlijk en de ontwikkeling een kwetsbaar proces en wie je bent en wat je maakt 
liggen dicht bij elkaar. In het beeldend (dus creatief) proces, is er een persoonlijke beleving in de 
verwevenheid van kunnen en zijn (Hopman, 1999). Creativiteit kan mede hierdoor als heel moeilijk 
worden ervaren, met veel onzekerheid, twijfel en angst. De strijd is niet voor iedereen hetzelfde, 
maar het blijkt wel iets universeels. Wordt er te makkelijk gedacht over creativiteit? Zelfs in het 
creatieve onderwijs?  

De creatieve mens kent dus vele tegenstrijdigheden, in zichzelf én in het (artistiek-)creatieve 
proces. Bij de ontwikkeling van creativiteit wordt een serieus (leer)proces doorlopen, met vallen 
en opstaan, en het gevoel niet goed genoeg te zijn. Zeker de artistieke creativiteit benodigd voor 
de creatieve industrie vraagt om het bewandelen van onder andere een eigen pad, verder te 
denken dan een ander, door te gaan en te blijven zoeken, experimenteren, geloven in jezelf, 
geloven in je ideeën en het vraagt om opofferingen. De strijd wordt aangegaan met als 
belangrijkste wapens nieuwsgierigheid, openheid en moed. Het is datgene om als professional 
onderscheidend te zijn van de anderen. 

En juist wij, kunstenaar-docenten, kunnen studenten hierbij helpen en begeleiden, in hun eigen 
creatieve proces én in hun eigen creatieve zijn. Wij hebben kennis, ervaring én invloed. Hoe 
zorgen we voor een omgeving waarin de student, maar ook de docent, zichzelf kan en mag zijn, 
zich hierdoor gemotiveerd voelt om aan de slag te gaan, niet bang is om te leren, dus ook niet om 
‘fouten’ te maken en al helemaal niet bang is om zich creatief en dus ook emotioneel te uiten?  
Met openheid over, bewustzijn van en erkenning voor de strijd en tegenstrijdigheden die bij 
creativiteit lijken te horen kunnen we studenten helpen zichzelf te leren helpen en te laten inzien 
dat de tegenstrijdigheden en de strijd erbij horen, in de hoop dat de problemen die zij ervaren 
minder als een probleem worden gezien. In de hoop dat we allemaal zachter worden, voor 
onszelf en elkaar. 

En misschien, als meer mensen het persoonlijke (artistiek-)creatieve proces durven aangaan, en 
hierin leren doorzetten met moed en vertrouwen, de kans op een positief veranderende wereld 
groter wordt. Hoe mooi zou dat kunnen zijn? 

Bronnen 

Csikszentmihalyi, M. (1997/2013). Creativity: The psychology of discovery and invention. New York: 
HarperCollins Publishers. 

Hopman, M. (1999). Creativiteit onder druk: Omgaan met faalangst en kritiek in kunst en kunstonderwijs. 
Assen: Van Gorcum & Comp.  

Sawyer, R. K. (2006). Explaining creativity. Oxford: Oxford University Press. 

Robinson, K., & Aronica, L. (2009). Het element: Als passie en talent samenkomen. Houten: Spectrum. 

Ik wil dat het makkelijker wordt, voor mezelf en voor anderen.
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