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Voorwoord 

 

Dit onderzoek richt zich op de rol van intuïtie binnen een creatief proces. In mijn eigen creatieve 

processen maak ik veel gebruik van intuïtie. Ik maak regelmatig keuzes op basis van een bepaald 

onderbuikgevoel. Voordat ik zelf kan benoemen, waarom ik iets heb gedaan of wil gaan doen, weet ik wel 

al dat het goed zit. Door op deze manier te werken, heb ik veel vrijheid en staan veel opties nog open. 

Hierdoor kom ik verder binnen mijn proces, dan wanneer ik elke keuze bewust zou overwegen. Mijn 

veronderstelling is, dat doordat ik op mijn intuïtie durf te vertrouwen, ik verder kom dan wanneer ik alles 

met bewuste overwegingen zou doen. Niet alleen in mijn eigen proces speelt intuïtie een grote rol, maar 

ook in die van gevestigde kunstenaars en ontwerpers (Groeneveld, 2006). In dit onderzoek zal ik 

voorbeelden geven van drie gevestigde kunstenaars die met intuïtie werken. Ik beschrijf hoe Amie Dicke, 

Louise Bourgeois en Hellen van Meene belangrijke besluiten maken op basis van hun intuïtie.  

 

Tijdens mijn stages in het voortgezet onderwijs, heb ik gemerkt, dat leerlingen vaak moeite hebben met 

het voeren van een creatief proces. Ik veronderstel, dat deze leerlingen verder in hun proces zouden 

komen, wanneer ze meer gebruik zouden maken van hun intuïtie. Daarom ga ik binnen dit onderzoek 

opzoek naar werkvormen, waarbij het gebruiken van intuïtie wordt gestimuleerd of naar werkvormen, die 

gebaseerd zijn op intuïtieve keuzes. Wanneer je het gebruik van intuïtie meer zou willen stimuleren bij de 

leerlingen, zou je als docent deze werkvormen kunnen aanbieden. Deze werkvormen zijn geschikt voor 

bovenbouw leerlingen uit het voortgezet onderwijs en zouden kunnen worden toegepast binnen zowel 

vmbo-, havo- als vwo klassen. 

De rol van intuïtie binnen een creatief proces is interessant om te onderzoeken, omdat er naar mijn weten 

weinig aandacht aan wordt besteed in het onderwijs. Ik heb geen lessenseries kunnen vinden, 

waarbinnen er aandacht wordt besteed aan intuïtie. Ik denk dat dit onderzoek daarom een mooie 

toevoeging zou kunnen zijn op de lessenseries die al bestaan. In het onderzoeksveld wordt er wel al 

steeds meer aandacht besteed aan het onderwerp intuïtie. Zo heeft Groeneveld (2006) een proefschrift 

geschreven over de rol van intuïtie binnen een creatief proces van ontwerpers. Hierin heeft hij 

aangetoond, dat het binnen het creatieve proces een belangrijke en onmisbare rol speelt.  

Sinds de verlichting zijn we gericht op de wetenschappelijke manier van denken en is deze sindsdien ook 

doorgevoerd in het onderwijs (Goldberg, 1988). Volgens Hermsen (2014) zijn we onze natuurlijke aard 

ontgroeid en moeten we hier weer naar terug. Intuïtie speelt hier een belangrijke rol in. 

 

De interesse voor dit onderwerp is ontstaan tijdens mijn authentiek project. Binnen mijn authentiek project 

heb ik mij gericht op het maken van ontwerpcriteria voor een praktijk opdracht voor een bovenbouwklas 

havo/vwo van de middelbare school. De criteria zijn te vinden in bijlage 1. In deze bijlage staat waar een 

opdracht volgens mij aan moet voldoen. De criteria zijn gebaseerd op de theorie van authentieke 

kunsteducatie en altermoderne educatie. Deze criteria zijn richtinggevend voor een opdracht, waarbinnen 

het creatief proces centraal staat. De opdracht moet bijvoorbeeld voldoen aan: het stimuleren van een 

onderzoekende en experimentele houding bij de leerling, het motiveren van het maken van fouten en is 

leerling gericht. Dit zijn belangrijke punten, die voorkomen binnen een creatief proces. De opdracht, die ik 

aan de hand van deze criteria heb ontworpen is te vinden in bijlage 2. Deze opdracht heb ik in een havo 4 

en atheneum 4 klas mogen geven. 

In dit onderzoek beschrijf ik een aantal van mijn eigen creatieve processen en analyseer ik welke rol 

intuïtie hier binnen gespeeld heeft. Daarnaast belicht ik ook hoe verschillende studenten van de HKU met 

intuïtie omgaan. Aan de hand van literatuur en interviews, die ik bij de studenten heb afgenomen, bepaal 

ik welke werkvormen het gebruik van intuïtie zouden kunnen stimuleren.  
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Probleemstelling 
 

Tijdens mijn stage heb ik leerlingen uit havo 4 en atheneum 4 een opdracht gegeven, waarbij ze een 

beeldend creatief proces moesten aangaan. Ik merkte, dat een aantal leerlingen vast kwam te zitten, 

doordat ze te veel nadachten. Elk idee, dat in hen opkomt, wordt eigenlijk meteen weer aan de kant 

geschoven, doordat het te veel overwogen wordt. Vaak wordt er voor één idee gekozen en dat wordt 

helemaal uitgedacht. Bij elk vak, dat ze op de middelbare school krijgen, wordt hen aangeleerd om op een 

bepaalde manier te denken. De leerlingen zijn gewend, dat alle keuzes die ze maken beredeneerd 

moeten worden. Deze benadering staat naar mijn mening ver af van een intuïtieve benadering.  

 

In het proefschrift De innerlijke kracht van de ontwerper heeft Groeneveld (2006) al aangetoond, dat 

intuïtie binnen het creatieve proces een grote rol heeft. In zijn conclusie vertelt hij, dat het voor het proces 

van de ontwerpers een constante afwisseling tussen intuïtie en bewuste redeneringen. De ontwerper moet 

wel bewust doorhebben, dat hij gebruik maakt van beide manieren van werken. Ze hebben elkaar nodig 

en gaan een symbiose met elkaar aan.  

 

Leraren zouden heel goed differentiatie in hun lessen kunnen brengen, door ook werkvormen gebaseerd 

op intuïtie aan te bieden. Met dit onderzoek heb ik als doel het ontwerpen van werkvormen, die gebaseerd 

zijn op intuïtie. Deze werkvormen zullen toepasbaar zijn binnen een beeldend creatief proces. Binnen dit 

onderzoek ligt de nadruk op het beeldend creatief proces en niet het creatieve proces in het algemeen. 

Als er gesproken wordt over het creatieve proces heeft dit betrekking op het beeldend creatieve proces. 

Wanneer een docent er voor kiest, om meer aandacht te besteden aan intuïtie binnen het beeldend 

creatief proces, zou hij mijn werkvormen kunnen gebruiken.  

 

 

 

Hoofdvraag 
 

Welke werkvormen kunnen het gebruik van intuïtie in het creatieve proces bevorderen bij bovenbouw 

leerlingen uit het voortgezet onderwijs? 

 

Deelvragen 

1. Wat is de meerwaarde van meer aandacht besteden aan intuïtie voor het creatief proces?  

2. Welke rol speelt intuïtie binnen mijn eigen creatieve processen? 

3. Op welke manier maken kunststudenten en hedendaagse kunstenaars gebruik van intuïtie binnen 

het creatief proces?  
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Methode 
 

Literatuur onderzoek 
Dit onderzoek zal ik beginnen met het schrijven van een theoretisch kader om te verduidelijken welke 

definities ik aan de begrippen creatief proces, intuïtie en creativiteit geef. Vanuit verschillende 

invalshoeken uit de literatuur zal ik deze begrippen definiëren. Ook zal deelvraag 1: Wat is de 

meerwaarde van meer aandacht besteden aan intuïtie voor het creatief proces? worden beantwoord 

vanuit de literatuur.  

 

Analyse van eigen creatieve processen 
Aan de hand van beschrijvingen van mijn eigen creatieve processen, zal ik analyseren op welke 

momenten ik gebruik maak van intuïtie. Ik beschrijf de processen 2D jaar 2, puber jaar 3 en tekenen jaar 

3. Hierbij zal ik verwijzen naar gebeurtenissen of keuzes die hebben plaatsgevonden in de processen. Ik 

heb ervoor gekozen om mijn eigen beeldende creatieve processen te analyseren, omdat ik zelf veel 

gebruik maak van intuïtie binnen mijn werk. Door mijn werkprocessen te analyseren heb ik geprobeerd dit 

in beeld te brengen, om het zo toepasbaar te maken voor de werkvormen.  

 

Interviews  
Aan de hand van de conclusies, die ik uit de literatuur heb getrokken, zal ik interviewvragen maken die ik 

aan studenten van de HKU zal stellen. De studenten die ik geïnterviewd heb zijn Roosmarijn Tuenter 

(musician 3.0), Jurre van Voorst (Fine Art & Design in Education), Lisa Mantel (Game Design) en Franka 

Wiggers (Image & Media Technology). In deze interviews zullen mogelijk activiteiten die gebaseerd zijn op 

intuïtie naar voren komen, die omgezet kunnen worden naar werkvormen. De interviews worden gefilmd 

en zullen omgezet worden naar korte video’s die in mijn eindproduct te zien zijn. Franka Wiggers is de 

enige van de studenten die ik heb geïnterviewd, die weinig met intuïtie binnen haar creatieve processen 

werkt. Daarom heb ik ervoor gekozen om haar verhaal niet om te zetten naar een video. Ik vind het 

sterker om alleen de verhalen van studenten te tonen, die ook écht met intuïtie werken. 
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Theoretisch kader 
 

Creatief proces: 
 

Voorafgaand aan het ontstaan van een beeldend werk gebeurt er veel in het atelier of werkruimte en in 

het hoofd van de maker. Een werk ontstaat niet zomaar: hier gaat veel moeite aan vooraf. De maker moet 

veel onderzoeken, uitproberen en experimenteren voordat het uiteindelijke werk ontstaat. Dit noemen we 

een creatief proces. Uit dit proces ontstaan vaak één of meerdere beeldende werken.  

Aan het begin van dit onderzoek, heb ik mijn eigen creatieve processen van de afgelopen jaren 

geanalyseerd (zie bijlage I). Ik was benieuwd of ik hier een bepaalde opbouw of structuur in kon 

ontdekken, zodat ik hier wellicht op voort kon bouwen. Ik kwam er al gauw achter, dat ik binnen elk proces 

ongeveer dezelfde structuur doorloop. De structuur is opgebouwd uit drie verschillende fasen: oriënteren 

door te maken, vaststellen van de inhoud en gerichter maken naar de inhoud. Deze fasen doorloop ik 

binnen elk proces op dezelfde volgorde. Soms zal ik hiervan afwijken en herhaalt een fase zich weer.  

 

Fase1: Oriënteren door te maken 

Elk proces begin ik door veel te maken. Dit is voor mij een manier om het thema af te tasten en te zoeken 

naar wat ik er interessant aan vind. Ik vertrouw op mijn intuïtie en ga hier vanuit maken. Ik denk in deze 

fase weinig na over de betekenis van de dingen, die ik maak. Ik houd me met weinig vragen bezig, die ik 

misschien in een later moment in het proces wel zal stellen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over wat het 

werk communiceert, wat ik ermee wil overdragen of de sfeer, die het uit moet beelden. In deelvraag 3 van 

dit hoofdstuk zal ik verder ingaan op welke manier ik intuïtie binnen mijn creatieve processen toe laat.  

Binnen de oriënterende fase zoek ik nog niet naar referenties, omdat de inhoud nog niet specifiek genoeg 

is. Wel onderneem ik een aantal andere activiteiten. Ik maak woordwebben, houd notities bij van mijn 

gedachtes en verzamel afbeeldingen die mij aanspreken. Ook het medium waarmee ik werk staat in deze 

fase nog niet vast. Het komt dan ook veel voor, dat ik verschillende soorten materialen en technieken 

onderzoek. Dit betekent voor mij concreet, dat ik verschillende materialen met elkaar vergelijk en 

uitprobeer. Niet elk materiaal of elke techniek is geschikt voor het idee, dat ik uit wil beelden. Door deze 

uit te proberen, wordt duidelijk of ze passend zijn bij het thema, waar ik mee bezig ben. Vaak ga ik op 

zoek naar nieuwe technieken, waar ik nog niet mee gewerkt heb en experimenteer ik hiermee.  

 

Fase 2: Vaststellen van de inhoud 

Op een bepaald moment binnen het proces is het de tijd om terug te kijken op wat ik heb gedaan. Door te 

schrijven, te reflecteren met docenten en opnieuw woordwebben te maken, kom ik tot een inhoud. In deze 

fase kan ik afstand nemen van wat ik eerder heb gemaakt. Tijdens het maken staat alles erg dichtbij en is 

wat je net gemaakt hebt dierbaar. Wanneer je hier afstand van neemt, kan je zien wat wel en niet werkt, 

wat niet goed was en waar het nog beter kan.  

De conclusies die hier getrokken worden, onderzoek ik vervolgens verder. Dit doe ik door op zoek te gaan 

naar referenties in de beeldende kunst, films die met de inhoud te maken hebben, documentaires en 

boeken. Ook het bezoeken van tentoonstellingen en exposities hoort hierbij. In fase 2 maak ik minder dan 

in fase 1; de focus ligt hier op het vaststellen van de inhoud en daarbij het verzamelen van informatie.  

 

 

Fase 3: Gerichter maken naar de inhoud 

Met de kennis, die ik heb opgedaan in fase 2, kan ik in fase 3 bewustere keuzes maken. Ik weet op dit 

punt waar ik werk over wil gaan maken. Ook weet ik wat het moet communiceren naar de kijker. Hierdoor 

kan ik tijdens het maken van beslissingen putten uit de kennis die ik heb. Het worden dus steeds 

bewustere keuzes, die ook doorklinken in het werk dat ik maak. Bij het maken van een selectie van foto’s 

die ik heb gemaakt, luister ik op dit moment niet meer naar mijn onderbuikgevoel. Ik ga niet meer af op de 
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foto’s, die mij het meeste aanspreken, maar op degene, die het beste uitbeelden, wat ik wil communiceren 

naar de kijker. 

 

Een model, dat veel overeenkomsten heeft met de fasen, die ik ontdekt heb binnen mijn eigen werk, zijn 

de fasen van Graham Wallas (1926). Wallas schreef in 1926 het boek The Art of Tought. Dit boek is 

inmiddels alweer negentig jaar terug geschreven en Wallas was op dat moment één van de eerste 

auteurs die een boek schreef over het creatieve proces. Inmiddels zijn veel auteurs hem gevolgd met het 

beschrijven van het creatieve proces, maar de fasen, die hij omschrijft blijven erg accuraat. Het model is 

ontstaan nadat hij autobiografische teksten heeft bestudeerd van wetenschappers en kunstenaars, die 

verslag deden van hun denkpatronen en werkwijzen. Aan de hand van deze verslagen heeft hij zijn model 

ontworpen. Ik zal de vier fasen die Wallas omschrijft, toepassen op een creatief proces van een 

middelbare scholier uit de bovenbouw. De manier, waarop de leerling met deze fasen om zal gaan en 

welke doe- en denkactiviteiten hierbinnen plaatsvinden. Volgens Wallas bestaan de fasen binnen een 

creatief proces uit: 

 

Fase 1: Preparatie  

Binnen fase 1 vindt de voorbereiding van het proces plaats. De leerling gaat brainstormen over het 

onderwerp, dat hij van de docent toegewezen heeft gekregen. Hieruit ontstaat het probleem: het vinden 

van een beeldende vertaling van het onderwerp. Tijdens het brainstormen, zoekt de leerling naar 

associaties, die hij of zij bij het onderwerp heeft. Binnen deze fase kan de leerling overleggen met andere 

leerlingen of met de docent over zijn visie over het onderwerp. Kwantiteit is in deze fase erg belangrijk. 

Het is de bedoeling, dat er zo veel mogelijk wordt uitgezocht over het onderwerp. De leerling blijft objectief 

en kijkt met een open blik naar alle mogelijkheden, die er zijn.  

De leerling wordt geacht om op zoek te gaan naar bronnen. Deze bronnen kunnen de volgende zijn; 

internet, tijdschriften, kranten en boeken (gericht op zowel informatie over kunstenaars als over het 

onderwerp). Ook wordt er van de leerling verwacht, dat hij of zij aantekeningen maakt van zijn eigen 

ideeën.  

 

Mijn oriënterende fase heeft veel overeenkomsten met de preparatie fase die Wallas (1926) beschrijft. Ik 

maak gebruik van de werkvormen die ik hier ook benoemd worden, zoals het maken van een woordweb 

en het zoeken van afbeeldingen. Ook staat bij mij kwantiteit in deze fase hoger dan kwaliteit.  

 

Fase 2: Incubatie 

De incubatie is voor de meeste leerlingen een lastige fase. Wanneer een leerling zich in deze fase 

bevindt, lijkt het alsof de leerling weinig doet. Dit komt doordat alle kennis, die in de preparatiefase is 

opgedaan, verwerkt moet worden. De leerling doet dit niet door zichtbare activiteiten te ondernemen, 

maar ondergaat onbewust veel denkactiviteiten over het probleem. De leerling kiest er niet bewust voor 

om deze fase door te gaan en doet voor zijn of haar gevoel weinig voor het proces.  

Byttebier (2002) schrijft het volgende:  

‘’Bij de techniek van vrije incubatie laat je de incubatie de vrije loop en forceert niets. Het enige 

wat je doet is bewust afstand nemen. Het verstandig inlassen van incubatietijd komt de kwaliteit 

van het creatief proces ten goede. Bij taaie problemen is het doorgaans beter de bewuste 

inspanning herhaaldelijk te onderbreken met incubatieperiodes in plaats van in één ruk tot de 

oplossing te willen komen. 

Veel bekende mensen zijn via incubatie tot belangrijke nieuwe inzichten gekomen. Bij Kékulé 

leidde een droombeeld van een slang die in haar eigen staart beet, tot de ontdekking van de 

cirkelvormige moleculaire structuur van benzeen. En wie kent niet het beroemde verhaal van 

Archimedes die zijn ‘Eureka-moment’ had toen hij in bad stapte? Hij zag het water in bad stijgen 

en snapte in een flits, dat hij het volume van een willekeurig voorwerp zou kunnen meten door het 

onder te dompelen in water.‘’ (Byttebier, 2002, p. 125).  
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Hoewel het voor een docent misschien kan lijken, dat de leerling weinig aan het doen is, gebeurt er 

eigenlijk erg veel in het hoofd van de leerling. Dit is een zeer belangrijke fase in het proces, die zeker niet 

onderschat moet worden.  

 

Fase 3: Illuminatie 

In deze fase wordt de oplossing voor het probleem duidelijk en dringt het tot het bewustzijn van de leerling 

door. Dit is het Eureka-moment waar Byttebier (2012) over schrijft. De leerling weet op dat moment wat hij 

of zij wilt gaan doen en kan zich gaan richten op het maken van een eindwerkstuk.  

 

Waar Wallas (1926) een onderscheid maakt tussen twee verschillende fasen, namelijk de incubatie fase 

en de fase van illuminatie, heb ik deze in één fase gebundeld, namelijk vaststellen van de inhoud. Net als 

in de incubatie fase lijkt er een schijnbare rust te zijn in deze fase. Toch onderneem ik meer dan alleen 

denkactiviteiten. Zo bezoek ik ook tentoonstellingen, maak ik opnieuw woordwebben en bekijk ik films of 

documentaires. 

Ik heb ervoor gekozen om deze twee fasen toch te bundelen, omdat ik zelf niet het idee heb, dat ik hier 

een bepaald ‘eureka’ moment ervaar. Het zoeken naar de inhoud van mijn werk speelt binnen het hele 

proces een rol. Doordat ik veel maak vanuit mijn intuïtie, kan ik vaak moeilijk omschrijven waarom ik iets 

heb gedaan of waar het over gaat. Dit is een nadelige eigenschap van intuïtie, omdat de kennis zich op 

onbewuste lagen bevindt. Deze kennis is lastig naar woorden te vertalen.  

 

Fase 4: Verificatie 

De gevonden oplossing wordt door de leerling onderzocht. De leerling kan hier onderzoeken welke vorm 

het beste bij het idee past. Zo kan de leerling onderzoeken of het idee het beste uitgewerkt kan worden in 

een tekening, een foto, een film, etc. Hij onderzoekt dus welk medium het beste bij het idee past. Binnen 

dit medium worden ook verschillende materialen, vormen, technieken en kleuren onderzocht.  

 

De beschrijving, die ik aan de fase gerichter maken naar de inhoud, heb gegeven, komt volledig overeen 

met de fase die Wallas verificatie noemt. Net zoals de verificatie fase ga ik na het vaststellen van de 

inhoud gerichter aan de slag. 

 

Het model van Wallas (1926) is een recursief model. Dit betekent, dat de fasen elkaar overlappen en ze 

zichzelf binnen het proces weer herhalen. De fasen zijn reacties op elkaar. De volgorde, die ik noem staat 

dus niet vast en kan op elke volgorde doorlopen worden (Philip, 2012).
  

 

Wat ik een goede toevoeging van deze fasen vind, is dat ze goed toepasbaar zijn binnen het middelbaar 

onderwijs. De fasen zijn concreet en naar mijn idee goed om te zetten naar een opbouw van een 

lessenserie. Hierbij kan je als docent goed rekening houden met de fasen die bij een creatief proces horen 

en hier de lessen op aanpassen. Zo kan een docent er rekening mee houden, dat er in de incubatie 

periode weinig zichtbare activiteiten plaatsvinden. De docent kan zijn lessen hier op aanpassen door 

ruimte te bieden voor de incubatieperiode. Het verschil met een creatief proces op een middelbare school 

en dat van mijzelf of een kunstenaar is, dat de inhoud voor een middelbare scholier wordt gegeven door 

de docent en die voor een autonoom kunstenaar zelf te bepalen is. Ook heeft de kunstenaar meer 

ervaring met een creatief proces dan een leerling.  
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Intuïtie:  

 

Intuïtie is een lastig definieerbaar begrip. Dit komt doordat het een verschijnsel is, dat moeilijk te duiden 

valt. Zelf maak ik binnen mijn proces veel gebruik van intuïtie wanneer ik een keuze moet maken. Deze 

kan gaan over het gebruik van een materiaal, kleur, techniek, etc. Ook maak ik keuzes op basis van mijn 

intuïtie wanneer ik een selectie maak van foto’s, die ik heb gemaakt.  

Dankzij dit onderzoek ben ik mij bewust geworden van het feit, dat intuïtie een grote rol heeft in mijn eigen 

creatieve processen. Voor dit onderzoek werkte ik hier al veel mee, hier was ik mij deels van bewust. Door 

de analyse van mijn eigen processen ben ik hier nog bewuster van geworden. Intuïtie vindt vaak vluchtig 

plaats en bevindt zich op een onbewust niveau plaats. Het is bijna niet te vatten in woorden, maar ik ga 

toch proberen om aan dit lastige begrip een definitie te geven. 

 

Gelukkig zijn al veel mensen mij voor gegaan in de zoektocht naar de vraag ‘Wat is intuïtie?’ Tijdens mijn 

literatuuronderzoek ben ik een aantal definities over intuïtie tegengekomen, die mij hebben geholpen in 

deze zoektocht. Ik heb ervoor gekozen, om de definities van Gladwell (2005) en Groeneveld (2006) voor 

dit onderzoek te gebruiken. Beide theorieën vullen elkaar goed aan. Gladwell (2005) benadert intuïtie 

vanuit verschillende wetenschappelijke onderzoeken en geeft een goede theoretische uitleg over het 

begrip. Groeneveld (2006) heeft onderzoek gedaan naar de rol van intuïtie binnen het ontwerpproces. 

Een wetenschappelijke uitleg verduidelijkt wat intuïtie nou precies is en benadering vanuit een 

ontwerpproces sluit goed aan bij het creatief proces. Ook zal ik kort nog het Kairotisch ogenblik toelichten; 

een mogelijk interessante benadering over het begrip intuïtie vanuit de filosofie. Deze theorie is naar mijn 

idee een waardevolle toevoeging aan de verduidelijking van het begrip intuïtie. Dit omdat de filosofie naar 

mijn mening een nauwer verband met de kunst aan gaat dan de wetenschap. Doordat ik het begrip intuïtie 

definieer vanuit de wetenschap, het ontwerpproces en de filosofie bied ik een breed perspectief op het 

begrip intuïtie. 

 

Intuïtie volgens Malcolm Gladwell 

Intuïtie is volgens Gladwell (2005) een samenspel tussen een onderbuikgevoel en selectieve 

informatiereductie. Wanneer we een belangrijk besluit nemen, dan doen we dit vaak door hier bewust over 

na te denken en zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Hierdoor krijg je vaak weloverwogen 

beslissingen, maar die zijn niet altijd beter dan een beslissing. Die op basis van een soort 

onderbuikgevoel is gebaseerd. Op sommige momenten kan of moet je zelfs op dit gevoel vertrouwen. 

Door op de oordelen en eerste indrukken te vertrouwen, die dit onderbuikgevoel veroorzaken maken we 

meer weloverwogen besluiten, dan dat we misschien denken.  

 

Het onderbuikgevoel gaat samen met het onbewuste. Binnen het onbewuste vindt de zogenoemde 

selectieve informatiereductie plaats. Gladwell (2005) omschrijft selectieve informatiereductie als volgt: 

“Selectieve informatiereductie betreft het vermogen van ons onbewuste om razendsnel patronen te 

ontdekken in situaties en gedrag door het selectief reduceren van de waargenomen werkelijkheid tot 

flinterdunne ’informatieplakjes. We werken met deze selectief gereduceerde informatie omdat we niet 

anders kunnen - we krijgen dagelijks met ontzettend veel informatie te maken. Binnen veel situaties kan 

nauwlettende aandacht voor de details van een flinterdun fragment van de werkelijkheid, ook al duurt het 

maar één of twee seconden, ons veel vertellen.” (Gladwell, 2005, p. 27)  

 

Hoewel veel mensen er liever niet op vertrouwen, kunnen er vanuit het onbewuste onmiddellijke oordelen 

ontstaan, die erg betrouwbaar zijn. Zelfs een stuk betrouwbaarder dan bewuste keuzes. Je kunt het 

onbewuste zien als een soort mentale butler. Het houdt alles in de gaten en zorgt ervoor, dat je op een 

juiste manier handelt. Door het onbewuste hier op te laten focussen, heb je zelf de tijd om je te richten op 

het belangrijkste actuele probleem (Gladwell, 2005). 

Intuïtie is dus gebaseerd op kennis, die je bezit, maar die in onbewuste lagen van het bewustzijn is 

opgeslagen. Wanneer de intuïtie zich aandient, kan je het als een onderbuikgevoel ervaren. De kennis, 
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die je onbewust bezit, heeft zich op dat moment nog niet door laten dringen in de bewuste lagen. Dit zou 

je wellicht als een beschermingssysteem van de hersenen kunnen zien. Wanneer je al die kennis, altijd 

maar paraat zou moeten hebben, dan zou je hoofd overvol raken. Gelukkig hoeft dat niet en kunnen wij 

alle kennis toch met ons meedragen en op deze kennis gebaseerde keuzes maken. 

 

Intuïtie volgens Robin Groeneveld  

Robin Groeneveld (2006) heeft twaalf jaar lang onderzoek gedaan naar de rol van intuïtie binnen het 

ontwerp proces. Tijdens zijn onderzoek kwam hij er al gauw achter, dat intuïtie een actuele en belangrijke 

rol speelt binnen het maakproces van de ontwerper. De definitie, die hij geeft is kort te omschrijven in 

twee zinnen en is daarom goed handzaam voor dit onderzoek.  

 

In zijn onderzoek omschrijft hij dit als volgt: 

“Intuïtie is een manier van denken die gericht is op het verkrijgen van inzichten of principes die 

onmiddellijk evident zijn en waarvan de waarheid niet direct met behulp van argumenten kan worden 

beschreven. Het is een proces, dat loopt van het contact met diepere, onbewuste lagen van het 

bewustzijn tot het moment, dat de inhouden hiervan bewust en concreet gemaakt wordt. Het hart van dit 

proces is het intuïtieve moment of de intuïtieve ervaring. Dán ontstaat er een synthese tussen 

verschillende soorten informatie. Het kan ook het moment zijn, dat iemand een verbondenheid voelt met 

diepere en eventuele collectieve lagen van zijn bewustzijn.  

- Een proces dat buiten het logische denken om gaat en daarom geen gebruik maakt van redeneringen en 

rationele denkpunten. 

 

- Het aanschouwen van een domein, dat in de diepere lagen van het bewustzijn van de persoon aanwezig 

is (het innerlijke). “  

 

De definitie van Groeneveld (2006) sluit goed aan op mijn eigen onderzoek, omdat hij de definitie 

specifiek toepast op een ontwerpproces. Dit ontwerpproces is eigenlijk een andere benadering voor een 

creatief proces. Het enige verschil is, dat een ontwerper rekening moet houden met een opdrachtgever.  

 

Het Kairotisch ogenblik 

In de oude Griekse mythologie komt het personage voor van Kairos. Voor moeilijk te duiden en abstracte 

elementen uit het menselijk bestaan, bedachten de Griekse filosofen mythologische goden. Kairos was 

het jongste goddelijke kind van de oppergod Zeus. Hij stelt het tegenovergestelde voor van de God 

Chronos. Waar Chronos voor de chronologische opvolging van de tijd staat, gaat het bij het Kairotisch 

moment om een tijdsgevoel, dat oneindig lijkt te zijn. Kairos wordt afgebeeld als een jonge god, zonder 

kleding en die op zijn haarlok na helemaal kaal is. Hij wordt afgebeeld met vleugels aan zijn voeten, 

omdat het moment gauw voorbij kan zijn.  

Wanneer Kairos zich laat zien en het je lukt om hem bij zijn haarlok te vatten, heb je geen besef meer van 

de tijd. Dat is een groot mysterie. Ik vermoed, dat onze geest zich de dagen voorafgaand aan dat moment 

op die bliksemflits heeft voorbereid. Een kwartier kan wel uren lijken te duren. 

 

Hermsen (2014) schreef het boek Kairos: Een nieuwe bevlogenheid. Dit boek bestaat uit meerdere 

essays waarin zij een betoog voert over Kairos. Volgens haar zijn we vergroeid met onze telefoons en 

tablets. We zijn onszelf ontgroeid en zien het scherm als de ware werkelijkheid. We moeten volgens haar 

terug naar onszelf en naar de intuïtie.  

 

In een interview vertelt Hermsen (2016) over het ogenblik, waarin je als maker een ingeving krijgt, die van 

buitenaf lijkt te komen.  
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Waar komt zo’n compleet nieuw idee vandaan? Is dat door onszelf bedacht of komt het tot ons? 

“Je hebt je geest rijp gemaakt opdat het iets ingefluisterd kan krijgen. Omdat zowel de klok-tijd als het 

egocentrische besef van een ‘ik’ verdwijnt, en je ontvankelijk wordt voor het onverwachte, het nog niet 

gerealiseerde. Sommigen krijgen dan het gevoel, dat iets van buiten op je af komt. Maar ik denk dat het je 

geest is, in overeenstemming met het innerlijk. Wat er nog meer gebeurt, weet ik het niet precies. 

Misschien een intellectuele energie, buiten ons om, maar ook een soort afstemming op je ziel, alsof je een 

antenne uitsteekt, die zowel naar buiten als naar binnen gericht is. Ik denk wel, dat je tijdens een 

dergelijke ervaring het ego, je ambitie en het streven naar succes moet hebben losgelaten; juist om die 

ontvankelijkheid te bereiken. Dit is heel belangrijk voor creativiteit en wordt door sommige kunstenaars 

afgedwongen met op reis gaan, een zelfgekozen ballingschap, of ook door middelen als alcohol of drugs.’’ 

 

Het moment dat omschreven wordt als het grijpen van de lok van Kairos, komt naar mijn mening overeen 

met de omschrijving die Gladwell geeft over het begrip intuïtie. Beide auteurs omschrijven het als een 

moment, waarbij kennis, die je onbewust bezit, op een bepaald moment gebruikt. Zonder dat je bewust 

kan beargumenteren, waarom je iets doet, krijg je toch een ingeving, die hierop gebaseerd is. 

 

 

Intuïtie afgrenzen van verwante of overlappende begrippen 
 

Intuïtie kan met bepaalde begrippen verward worden, die volgens mij een andere benadering hebben dan 

waar het begrip werkelijk over gaat. Om verwarring te voorkomen zal ik deze begrippen kort toelichten. Dit 

zijn de begrippen helderziendheid, instinct en gevoel. 

 

Helderziendheid 

Helderziend: met het vermogen om dingen te zien die voor anderen verborgen zijn. Deze definitie uit van 

Dale (2016) maakt duidelijk, dat helderziendheid over een hele andere dimensie gaat, dan intuïtie. Het 

gaat over een zesde zintuig en over iets buiten ons bereik. Een andere wereld, zoals die van de doden, 

dient zich in een zesde zintuig aan. Intuïtie komt vanuit jezelf en is gebaseerd op kennis die je zelf bezit. 

 

Instinct 

Instinct: aangeboren aandrift bij (dierlijke) wezens om onbewust doeltreffend te handelen (van Dale, 

2016). Na het lezen van deze definitie lijkt het niet vreemd, dat instinct en intuïtie lastig van elkaar te 

onderscheiden zijn. Toch zijn ze verschillend van elkaar. Bij een instinct gaat het om een vermogen, dat 

wij, maar ook alle dieren hebben. Het gaat hierbij om een lichamelijke reactie op een gebeurtenis, 

bijvoorbeeld wanneer we ons in een gevaarlijke situatie bevinden. In deze situatie heb je weinig tijd om na 

te denken en reageer je vanuit een lichamelijke impuls. Intuïtie is juist iets wat ons als mens uniek maakt 

ten opzichte van andere dieren. Wanneer een intuïtief moment plaatsvindt, bevinden wij ons als mens in 

een verhoogde staat van bewustzijn. 

 

Gevoel 

In de omschrijving van het begrip intuïtie schrijf ik ook over een onderbuikgevoel, dat een belangrijke rol 

speelt tijdens het ervaren van intuïtie. Toch is het nodig om een onderscheid te maken tussen dit gevoel, 

dat samenhangt met intuïtie en gevoelens of emoties. Binnen gevoel of emotie vindt een oordeel plaats. 

Je wordt ergens blij van; positief oordeel, of je wordt ergens verdrietig van; negatief oordeel. Volgens 

Bergson (1998) is intuïtie een vorm van denken waarbij de reflectie op een gevoel of ingeving centraal 

staat, hierbij wordt dus niet het gevoel of ingeving zonder kritische blik aanvaard. Het blijkt in de praktijk 

wel lastig om dit onderscheid te maken. Echter, uit de literatuur komt naar voren, dat als intuïtie echter 

zuiver is, iemand dit onmiddellijk weet (Groenveld, 2006). 
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Creativiteit: 
Creativiteit wordt vaak geduid als een proces. Gasperz (2006) omschrijft het als een denkproces, dat leidt 

tot nieuwe inzichten, invalshoeken, oplossingen en expressies. Binnen dit denkproces moeten er dus 

bepaalde dingen gebeuren, wil je tot deze vernieuwingen komen. Het is dan ook een ander denkproces 

dan een logisch denkproces. Bij een logisch denkproces wordt alle informatie die we binnen krijgen door 

je hersenen verwerkt in patronen. De context waarin iets zich hoort te bevinden, de functie die het heeft, 

het gedrag en de structuur zijn voorbeelden van deze patronen. Wanneer je volgens de strenge patronen 

van een logisch denkproces zou redeneren, belemmert dit je mogelijkheden. 

 

In een video die Samama (2006) heeft gemaakt, neemt hij de kikker als voorbeeld. Als context zou hij zich 

bevinden op het blad van een waterlelie. Zijn functie en gedrag is het vangen en opeten van vervelende 

vliegen. Zijn structuur is glibberig en hij heeft meestal een groene kleur. Creativiteit gaat over vrij denken, 

het doorbreken van deze patronen in je hersenen en ingaan op de juiste ingevingen. Wanneer je op een 

creatieve manier denkt, kom je verder dan de vaste patronen, die zich in je hersenen bevinden. Je zou de 

kikker kunnen laten breien in plaats van vliegen vangen. Hij kan zich bevinden in een halve kokosnoot en 

het patroon hebben van een zebra. Dit is misschien een wat extreem voorbeeld, maar zou wel voor 

kunnen komen binnen een creatief proces wanneer de context zich hier voor aandient. Door buiten de 

vaste patronen te denken kom je verder en leidt dit tot de vernieuwingen waar Gaspersz (2006) over 

spreekt.  
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Interview vragen: 
  

 

Aan het begin van het interview zal ik eerst een korte uitleg geven over de vier fasen van Wallas (1926). 

Tevens zal ik mijn definitie van het begrip intuïtie uitleggen. Wanneer hier kennis over is bij de 

kunststudenten, die ik ga interviewen kan ik gerichter mijn vragen stellen. Op deze manier weet de 

student waar mijn vragen op gebaseerd zijn en zal deze dan waarschijnlijk ook gerichter antwoorden 

kunnen geven. 

 

Beschrijving van de vier fasen: 

1. Preparatie: het probleem wordt vastgesteld en van alle kanten onderzocht met de kennis en ervaring 

die beschikbaar is. 

 

2. Incubatie: stadium van schijnbare rust, er vinden wel degelijk denkprocessen plaats, maar er wordt niet 

zichtbaar gewerkt aan het probleem. 

 

3. Illuminatie: het moment waarop de oplossing zichtbaar wordt en tot het bewustzijn doordringt (het 

‘eureka ’moment). 

 

4. Verificatie: de gevonden oplossing wordt uitgebreid onderzocht op haar houdbaarheid, bruikbaarheid 

en validiteit vaak een langdurige uitwerking (Philip, 2012). 

 

Interview vragen: 

1. Wat zijn voor jou voorwaarden voor het goed verlopen van een creatief proces? 

- Denk aan de ruimte waarin je werkt, tijd op de dag, ben je alleen of met iemand anders, staat er 

muziek op of werk je in complete stilte? 

 

2. Maak je binnen je eigen creatieve proces gebruik van je intuïtie? Zo ja, neem dan een 

situatie in je hoofd waarin je gebruik maakte van je intuïtie. Licht toe wat je tijdens dat 

moment hebt gedaan. 

- Wat doe je op het moment, dat je een intuïtieve keuze maakt? 

 

3. Kan je nu (achteraf) verklaren waar intuïtie op gebaseerd was? Wist je het eigenlijk al, maar 

kwam je hier later pas achter? 

 

4. Als je terug denkt aan het moment waarop de intuïtieve ingeving/keuze plaatsvond; was dit 

dan op een moment waarbij je met het ‘probleem’ bezig was of was je juist ergens anders 

mee bezig, dat juist niets met het probleem te maken heeft?  

- Wanneer vinden deze keuzes plaats? 

 

- Waar bevind je je fysiek wanneer je deze keuzes maakt? 
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Hoofdstuk 1: Wat is het belang of de meerwaarde van meer aandacht 

besteden aan intuïtie binnen een creatief proces? 

 

1.1 Waarom wordt er tegenwoordig minder gebruik gemaakt van intuïtie?  
 

Intuïtie is geen mysterieus verschijnsel of een zesde zintuig. Het is een belangrijk onderdeel van onze 

geest, dat een grote rol speelt bij het maken van ontdekkingen, het oplossen van problemen, het maken 

van besluiten en het produceert creatieve ideeën. Ieder mens is intuïtief, het is een vaardigheid, die we 

allemaal beschikken. Niet iedereen maakt hier echter gebruik van of benut het in zijn volledige potentie. In 

het onderzoek van Groeneveld (2006) komt naar voren, dat intuïtie bij het maakproces van ontwerpers 

een grote rol speelt. De intuïtieve ingevingen worden verwerkt in het proces, maar gaan ook een 

wisselwerking aan met de ratio van de maker.  

 

Ik vind zelf, dat intuïtie meer aandacht zou moeten krijgen binnen het creatief proces en dat leerlingen of 

kunstenaars zich hier tot op een bepaald niveau bewust van moeten zijn. Daarom vraag ik mij af hoe het 

kan, dat we van onze natuurlijke aard ontgroeid zijn. Hoe kan het zo zijn, dat we vooral gericht zijn op een 

meer rationele manier van denken? 

 

Het sciëntisme 

Dat we meer gericht zijn op rationeel denken in plaats van intuïtie hebben we te danken aan het 

sciëntisme, dat ontstond tijdens de Verlichting. Dit is een ideologie, gericht op een manier van denken 

binnen de wetenschap. Het gaat ervan uit, dat alles in de wereld te verklaren valt door middel van de 

wetenschap (Warburton, 2003). Als het niet door middel van de wetenschap kan worden verklaard, dan 

kan het helemaal niet worden verklaard. Volgens het sciëntisme is de enige juiste manier voor het 

verwerven van kennis een zorgvuldige wisselwerking tussen de rede en systematische verkregen 

ervaring.  

 

Het sciëntisme gaat ervan uit, dat er een wisselwerking is tussen het rationalisme en het empirisme. Het 

empirisme is een filosofische stroming, waarin gezegd wordt, dat kennis uit ervaring voortkomt. Het 

rationalisme is ervan overtuigd, dat redeneren de beste manier is om tot de waarheid te komen. In het 

sciëntisme hebben beide elkaar nodig en controleren ze elkaar voortdurend. Een ervaring kan 

bijvoorbeeld erg subjectief zijn en moet dus grondig gecontroleerd worden met feiten. Deze methode, die 

goed werkt voor de wereld van de materie, hebben we vervolgens ook toe willen passen op vragen over 

de psyche, de ziel en de samenleving. (Goldberg, 1988) ‘’In de loop van de tijd hebben onze organisaties 

en educatieve instellingen het sciëntisme verheven tot het sine qua non van de kennis, het voorbeeld van 

de wijze waarop we moeten denken’’- (Goldberg,1988, p.16). We willen dus een manier van denken 

toepassen op gebieden waar dat soms helemaal niet de juiste manier is. In het onderwijs wordt er van 

leerlingen verwacht, dat ze een uitspraak kunnen onderbouwen met feitelijke bewijzen en mogen ze 

zelden vanuit intuïtie oplossingen bedenken voor een probleem. 

  

Ondanks dat een wetenschapper in zijn verslag van zijn bevindingen heel rationeel overkomt, maakt hij op 

weg naar zijn doel wel degelijk gebruik van intuïtie. De formele bewijzen worden naar de buitenwereld 

gecommuniceerd. Dit krijgt het publiek te zien en wordt op scholen onderwezen. Maar wat wij niet te zien 

krijgen is het proces, dat de wetenschapper doorgaat. ‘’Wij hebben geleerd aan te nemen, dat het gerede 

product het werkelijke proces voorstelt. Vervolgens wordt ons aangeraden dit in ons denken na te streven. 

Vandaar onze onderwijsinstellingen, die gericht zijn op het onthouden van feiten en het volgen van 

standaard methoden voor het oplossen van problemen.’’ (Goldberg, 1988, p. 19, 20) We willen in het 

onderwijs graag doen wat de wetenschap zegt, maar niet wat de wetenschappers uitvoeren voor ze tot 

conclusies komen. 
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Je zou denken, dat dit in het kunstonderwijs niet het geval is. Toch denk ik, dat de leerlingen de manier 

van denken die ze bij andere vakken moeten toepassen, ook meenemen in de kunstlokalen. Zelfs het 

maken van een schets is in het voortgezet onderwijs een rationeel gebeuren. Ik heb nog maar zelden een 

leerling meegemaakt die vrij aan het schetsen was of meerdere ideeën uitprobeerde. Doordat we zo 

beïnvloed zijn door het sciëntisme, zijn we onze intuïtie gaan wantrouwen. Er wordt zelden over 

gesproken of gestimuleerd door de leraren. Dit wantrouwen vanuit het onderwijs zorgt er voor dat er 

binnen de leerling een bepaald niveau van verzet tegen intuïtie is. Ze hebben dezelfde overtuiging 

overgenomen (Goldberg, 1988). 

 

1.2 Wat kan je met intuïtie bereiken in tegenstelling tot logica? 
 

Niet in alle situaties is het goed om volgens de intuïtie te redeneren en kan je beter op een rationele en 

volgens een door het sciëntisme aanbevolen wijze aan de slag gaan. De situatie moet dan wel aan de 

volgende voorwaarden voldoen; alle variabelen die het betreffende onderwerp beïnvloeden zijn onder 

controle of voorspelbaar, wanneer je met precisie kunt meten, kwantificeren en definiëren en wanneer je 

over volledige adequate informatie beschikt (Goldberg, 1988). Het zal de lezer niets verbazen wanneer ik 

ervan uit ga, dat een creatief proces hier zelden aan zal voldoen. Zeker niet die van een leerling uit het 

voortgezet onderwijs.  

 

Al eerder is naar voren gekomen, dat je intuïtie het beste toe kan laten binnen ingewikkelde situaties, 

waarbinnen niet alle informatie voorhanden is. Het helpt je de plek te vinden, waar je naar feiten moet 

zoeken, hoe te experimenteren en deze uit te voeren. Hoe je gegevens moet interpreteren en vast te 

stellen wat relevant is (Goldberg, 1988). Intuïtie helpt ons in de goede richting om de oplossing te vinden. 

Binnen een creatief proces kom je vaak voor situaties te staan, waarbinnen weinig informatie voorhanden 

is. Er zijn vaak meerdere oplossingen voor een probleem en je intuïtie kan je hierin sturen. Deze kan 

aangeven welke oplossingen uitgeprobeerd moeten worden en die tot een mogelijk succesvolle uitkomst 

zullen leiden. In een creatief proces ben je op zoek naar een oplossing. Zonder dat je weet wat er aan het 

einde van het proces als resultaat toonbaar is, moet je toch wat gaan maken. Tijdens dit proces gebeuren 

er veel dingen, waar je als maker geen vat op hebt. Door open te staan voor de verrassingen, die zich 

binnen het proces voordoen, kom je op oplossingen die je van te voren niet had kunnen bedenken. De 

verrassing kan bijvoorbeeld toeval zijn binnen experiment, maar ook de intuïtie die zich voordoet. Zo kan 

intuïtie jou vertellen welke kleuren er gebruikt moeten worden bij het maken van een schilderij.  

 

Veel dingen die je vanuit je intuïtie doet, kan je met logische redenering niet bereiken. Voor logische 

redenering heb je controleerbare feiten voor nodig. Elke stap, die je zet moet eerst gecontroleerd worden, 

voordat je verder kan gaan. In ingewikkelde situaties is dit niet altijd mogelijk of zal hier niet genoeg tijd 

voor zijn. Creatieve ontdekkingen en vernieuwingen worden niet bereikt door het enkele pad van de logica 

te volgen. Je moet uitstapjes kunnen maken, om ook andere paden te bewandelen. Op deze manier kun 

je meerdere oplossingen van het probleem beoordelen en kunnen er verbanden worden gelegd, die 

eigenlijk ongebruikelijk zouden lijken. Door open te staan voor intuïtie kan je de fantasie zijn vrije gang 

laten gaan en kan je redeneren op een volgorde die op dat moment passend is. Dankzij intuïtie is het 

mogelijk om de kloven te overbruggen van de ontbrekende informatie, zijpaden te bewandelen en 

onlogische combinaties samen te brengen (Goldberg, 1988). 

 

Kortom, het werken met intuïtie kan een meerwaarde betekenen. Binnen een creatief proces moet je met 

informatie werken, die nog niet bewust voorhanden is, maar die je onbewust wel bezit. Deze heb je in het 

verleden opgeslagen. Wanneer je rationeel handelt, moet je werken met gegevens, waarvan je hersenen 

zich op dat moment wel bewust van zijn. Dit kan voor beperkingen in het proces zorgen. Deze 

beperkingen zijn er niet, wanneer je de intuïtie toelaat. 
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1.3 Kunstenaars en omgang met intuïtie 

 

Tijdens mijn eigen creatieve processen kijk ik vaak naar het werk van andere kunstenaars. Deze 

inspireren mij met hun beelden of met de inhoud van het werk. De manier waarop zij werk maken kan 

leiden tot het zelf maken van een werk. Dit kan bijvoorbeeld een techniek zijn, die ik zelf ook uit wil 

proberen. Zo heeft de krastechniek, die Amie Dicke op beelden toepast, bij mij geleid tot het bewerken 

van eigen gemaakte foto’s.  

 

Een aantal van deze referenties werken net als ik op een intuïtieve manier. Ik heb ervoor gekozen om de 

gevestigde kunstenaars Amie Dicke, Louise Bourgeois en Hellen van Meene in dit hoofdstuk uit te lichten. 

In de interviews die ik van hen bekeken heb, vertellen zij vaak over intuïtieve ervaringen of handelingen. 

Aan de hand van deze interviews zal ik hier per kunstenaar een voorbeeld van geven.  

 

1.3.1 Amie Dicke  

Een goed duidelijk voorbeeld van het gebruik maken van intuïtie is, 

hoe Amie Dicke (2012) in een video van ARTtube over een 

intuïtieve manier van werken spreekt. Amie Dicke is een 

kunstenares die mij al vanaf het begin van mijn studie fascineert. 

Haar werk spreekt mij erg aan en ze is een grote inspiratie voor 

mijn eigen beeldend werk. Ze werkt veel met het bestaande beeld. 

Dit kan een bestaande afbeelding zijn uit een krant of tijdschrift of een bestaande gegeven/context zoals 

een ruimte of gebouw.  

 

Door elementen van een afbeelding weg te halen, geeft ze het beeld een nieuwe betekenis. Dit doet ze 

door met schuurpapier delen van de afbeelding weg te schuren. Hierdoor komt de aandacht op een ander 

element in het beeld, waar je eerder misschien niet naar zou kijken. Ze wijst als kunstenaar als het ware 

aan, waar je naar moet kijken. Een andere manier waarop ze beelden bewerkt is door de geprinte beelden 

in een bak met water te leggen. Wanneer de inkt met het water in aanraking komt, laat de inkt langzaam 

los van het papier en blijven er alleen bepaalde kleuren nog achter. In de video zien we Amie Dicke door 

het Gemeente museum lopen en verkent ze het gebouw en de collectie van het museum. Aan de hand 

van deze collectie mag ze namelijk een tentoonstelling maken, die in het museum getoond wordt. Ter 

voorbereiding heeft ze de architectuur van het gebouw, dat door de architect Hendrik Berlage is 

ontworpen, eigen gemaakt. Hierover zegt ze: ‘’Ik heb mij in eerste instantie eigenlijk heel erg gericht op 

Berlage. Op de archieven, de collectie en de architectuur. Ik merk toch, dat zo een gebouw, hier doorheen 

lopen, het steeds meer kennen van deze plek, dat je dat in je mee gaat dragen. En ook in je werk.’’ 

 

Uiteindelijk besloot ze om een grote bak met water te tonen en deze te vullen met beelden uit het archief 

van het museum en beelden uit haar eigen archief. De titel van dit werk was Battle of magenta. Voor de 

presentatievorm moest ze bedenken welke afmetingen de bak moest krijgen en wat voor een soort rand 

er om de bak heen moest komen. Voor deze beslissingen is ze uitgegaan van haar intuïtie. Ze heeft 

gekozen voor een grote bak met een zwarte, dikke omlijsting daaromheen. Zonder dat ze een bewuste 

keuze had gemaakt voor deze presentatievorm, had ze onbewust een link gelegd met de architectuur van 

Berlage. In het gemeentemuseum zijn veel trappen die je op en af loopt wanneer je door het gebouw 

loopt. Deze trappen hebben allemaal een dikke, zwarte leuning die een belangrijk deel zijn van de 

architectuur. Deze zwarte omlijsting zie je namelijk overal terug komen in de architectuur. Aan de randen 

van de tafels en de plinten van de ruimtes zijn zwarte omlijstingen te vinden.  

 

Toen de bak met foto’s er eenmaal lag, besefte ze zich, dat ze doordat ze gebruik had gemaakt van haar 

intuïtie een sterke verbinding had gemaakt met de architectuur van het gebouw. Met de kennis die ze met 

zich meedroeg en die een plek hadden gevonden in onbewuste lagen van haar bewustzijn, heeft ze een 

presentatievorm kunnen vinden die klopt bij het gebouw. 
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‘’Ook de vijver, hier aan de voorkant van het gebouw. Het is dan toch dat je denkt van, wacht even, die 

heb ik natuurlijk gezien. Daar ben ik constant langs gelopen. Dan refereer je daar toch aan, maar dat gaat 

bewust-onbewust. Het is een constant spel tussen die twee.’’ 

 

 

1.3.2 Louise Bourgeois 

The Insomnia Drawings november 1994-juni 1995 

 

Deze tekening is onderdeel van de serie The Insomnia Drawings. De tekeningen 

laten de dunne lijn tussen tekenen en schrijven in het werk van Bourgeois zien. 

Ze heeft deze tekeningen ‘s nachts tijdens slapeloze uren gemaakt. Om haar 

ongerustheid te kalmeren maakt ze tekeningen. 

Op de afbeelding zie je, dat Bourgeois water heeft getekend. Dit heeft te maken 

met een gebeurtenis uit haar jeugd tot jong volwassen jaren. Ze had als klein 

kind altijd een voorkeur voor haar vader gehad. Totdat ze erachter kwam, dat hij 

een affaire had met haar kindermeisje. Hierdoor gaat haar gevoel steeds meer 

naar haar moeder uit. Haar moeder is bovendien ziek en Bourgeois zal haar 

jaren verzorgen. Wanneer Bourgeois 21 jaar oud is, overlijdt haar moeder. Ze 

vindt dit zo erg, dat ze zelfmoord probeert te plegen. Dit doet ze door in de rivier 

te springen die zich achter het meubelrestauratie-atelier van haar ouders bevind. 

Haar vader heeft haar uit het water kunnen redden. Hierdoor is een loyaliteitsconflict ontstaan. Ze had 

namelijk nog altijd een hekel aan haar vader, doordat hij vreemdging terwijl hij nog getrouwd was met haar 

moeder. In The Insomnia Drawings zijn veel tekeningen te zien waar Bourgeois water heeft getekend.  

 

The Insomnia Drawings is een serie van tweehonderdtwintig tekeningen. De tekeningen zijn gemaakt op 

papier tussen november 1994 en juni 1995. De tekeningen dienen onbewust als middel om angsten en 

herinneringen uit haar jeugd af te sluiten. Alle papieren waar op getekend kon worden en wat in de buurt 

lag, heeft Bourgeois gebruikt. Muziekpapier, enveloppen, karton, lijn papier en ruitjespapier. In de serie 

tekent ze met de inkt van een blauwe of rode pen. Dit werk heeft ze getekend met blauwe pen. Deze serie 

tekeningen vormen een soort dagboek. Vanaf haar twaalfde hield ze al dagboeken bij. Doordat ze alles 

tekent en op schrijft wat in haar hoofd om gaat in de rusteloze nachtelijke uren, houdt ze een dagboek bij 

in de vorm van tekeningen. Naast de tekeningen, schrijft ze ook teksten. Soms zijn deze poëtisch, maar 

vaak schrijft ze ook gewoon de afspraken op die ze heeft gemaakt of de namen van de mensen die 

overdag langs zijn gekomen. Ze schrijft meestal in het Frans, maar soms ook in het Engels. 

 

Voor Bourgeois hadden de tekeningen, zoals ze dat zelf heeft gezegd, een therapeutische werking. Het 

tekenen heeft voor haar een kalmerende werking. “The abstract drawings come from a deep need to 

achieve peace, rest and sleep. They relate to unconscious memories.’’ (Bernadac & Bronfen, 2000) 

 

De tekeningen maakt ze in een bepaalde staat, waarbij ze niet helder nadenkt, maar meer intuïtief te werk 

gaat. Uiteindelijk ontstaan er beelden die gaan over gebeurtenissen. Met de tekeningen graaft ze 

herinneringen en gebeurtenissen op, anders zouden ze haar onbewust blijven irriteren.  
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1.3.3 Hellen van Meene 

 

‘’Sometimes it’s good not to know everything. To leave things open’’ 

 

Hellen van Meene (Alkmaar, 1972) is een Nederlandse fotografe. Ze staat 

voornamelijk bekend om haar foto’s van tiener meisjes, maar de afgelopen 

jaren is ze ook bezig met het fotograferen van honden. Steeds vaker 

brengt ze deze twee samen op beeld. Haar manier van werken is erg 

spontaan en hierbij vertrouwt ze bijna volledig op haar intuïtie. In meerdere 

interviews die ze gedaan heeft, vertelt ze over haar manier van werken 

omdat deze vrij uniek is. 

 

De meisjes, die ze fotografeert kent ze meestal niet persoonlijk. Ze gaat op straat op zoek naar haar 

modellen. Ze kiest de meisjes uit op basis van een uitstraling, die van Meene aanspreekt; meisjes die voor 

haar op een bepaalde manier mooi zijn. Het zijn vaak meisjes met een bijzondere uitstraling en zijn 

meestal tussen de tien en zestien jaar oud. In een programma van RTV-Noord Holland doet Andrea van 

Pol een interview met Hellen van Meene. We zien haar tijdens het voorbereiden en het opbouwen van 

een expositie in huis Marseille te Amsterdam. De ontmoetingen met de meisjes duren meestal maar kort. 

Ze spreekt het meisje aan en gaat met haar naar een bepaalde locatie. Dit kan in een woning zijn, of 

ergens in de natuur. Van Meene voelt goed aan hoe een persoon is door middel van observatie. Doordat 

ze hier zo goed in is, kan ze het meisje binnen een korte tijd op het beeld vangen. ‘’Je moet het zo zien. 

Iemand komt op je af en gaat je waanzinnig zoenen en jij staat daar nog te denken; dat was wel heel 

prettig, maar dat was ook wel een beetje gênant. En ik heb jou heerlijk kunnen kussen en dan loop ik 

door. Dus het is een prettige ervaring, ze zijn nooit boos op me of verontwaardigd.’’ In een korte tijd 

ontmoet ze dus de meisjes. Vanuit de ontmoeting wordt in korte tijd een foto gemaakt. ‘’Je gaat soms heel 

diep bij mensen. Soms duurt het maar tien minuten. Je maakt soms een foto waarin iemand zich heel erg 

geeft, ik kan intuïtief heel goed voelen waar ik moet zijn. En hopelijk ga ik dan weg met een goede foto. ’’ 

(Van Meene, 2007) 

 

In het interview, dat ze voor Ostlicht Galerie für fotografie deed vertelt ze over het indelen van een 

expositie. Het presenteren van je eigen werk vind ik zelf altijd een lastige taak. De manier waarop je het 

werk ophangt, kan veel doen met de kijkervaring van de toeschouwer. Dit is een moment waarbij je dus 

uren kan overwegen hoe het opgehangen moet worden. In het interview vertelt van Meene, dat ze dit juist 

spelenderwijs doet. ‘’You have to pick out one work, and you have to start. And then suddenly it’s like a 

dance, before you know it, you’re doing it. Because I’m not afraid of making decisions. I can make a very 

intriguing concept, that I look very smart. But actually it’s about intuition, looking at it and you make 

decision like it is now.’’ Ze wilt dus niet ‘slim’ overkomen door de foto’s op een bijzondere of vreemde 

manier op te hangen, maar ze hangt de werken op, door te vertrouwen op haar intuïtie en hoe het er goed 

uitziet. ‘And maybe next time, with a completely different space, you make another decision, and that’s 

fine too. Sometimes it’s good not to know everything. To leave things open’’ (Van Meene, 2007) 
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Hoofdstuk 2: Op welke manier heeft intuïtie een rol binnen mijn eigen 

creatieve processen? 
 

 

Binnen mijn eigen beeldende processen speelt intuïtie een grote rol. Doordat ik veel vertrouwen in mijn 

intuïtie heb, durf ik het binnen mijn proces toe te laten. Om erachter te komen welke beslissingen dit 

kunnen zijn, heb ik een aantal van mijn eigen beeldende processen beschreven. Deze zijn te vinden in 

bijlage 3. Aan de hand van deze beschrijvingen zal ik een aantal voorbeelden analyseren waarbij keuzes 

op basis van intuïtie duidelijk naar voren komen. Ook zal ik de voorbeelden plaatsen binnen de fasen van 

Wallas (1926). Niet elk proces zal voorbeelden uit elke fase bevatten.  

 

2.1 Proces 1: 2D jaar 2 
 

Fase 1: Preparatie 

Door het programma van Return to Sender werd bij mij het vertrouwen op mijn intuïtie aangewakkerd. Het 

gehele proces bestaat uit werkvormen, die bijna allemaal een beroep doen op de intuïtie. Tijdens stap 1 

zoek je op gevoel afbeeldingen uit kranten, tijdschriften, boeken, etc. Zonder dat je weet waarom, spreekt 

de ene afbeelding je meer aan dan de ander. Degene waar je het langste naar blijft kijken en waar je door 

getriggerd wordt kies je uit. De afbeeldingen, die uiteindelijk een groot beeldarchief vormen, zeggen veel 

over jou als persoon. Over jouw voorkeuren en fascinaties. Door te vertrouwen op het korte moment 

waarop jouw intuïtie je veel kan vertellen, ontstaat er een beeldarchief, dat meer zegt dan een bewust 

gekozen beeldarchief. Onbewust weet je beter wat je fascineert, dan dat je bewust ooit kan bedenken. 

Door de selectieve informatiereductie (Gladwell, 2005) wordt alle informatie razendsnel gefilterd. Alle 

informatie waarmee je te maken krijgt kan overweldigend zijn, maar onbewust kan jij daaruit filteren wat 

voor jou belangrijk is.  

 

In stap 2 en 3 ga ik aan de slag met woorden die ik van mijn klasgenoten krijg. Dit zijn woorden, die bij 

hen opkwamen bij het zien van de afbeeldingen. In stap 4 maak ik hier een woordweb van. In het 

woordweb verwerk ik alleen de woorden, die mij het meeste aanspreken. Dit is weer een moment waarbij 

intuïtie een belangrijke rol speelt. Want waarom spreekt het ene woord mij meer aan dan het andere?  

 

Hier zeg ik het volgende over: 

De volgende woorden kwamen naar voren als het meest belangrijkste; afstandelijk, wegkruipen, 

kwetsbaar, pijnlijk, naargeestig, gevoel, albino en verbleekt. 

Zelf had ik weinig met deze woorden, ze waren te kil en te afstandelijk. Ik ben vervolgens verder gaan 

zoeken naar symbolieken, van woorden die te vinden waren in het Grote Symbolen Boek. Dit waren de 

woorden: hand, knie, voet, hert, roos, bloem, berg, woestijn, mist, water, oceaan, blauw, kleur. 

 

In het woordweb kwamen bepaalde woorden naar voren, maar ondanks dat ik het woordweb zelf had 

gemaakt en alles erop wees dat deze woorden het belangrijkste waren, koos ik ervoor om verder te 

zoeken. De woorden voelden te kil en te afstandelijk. Vervolgens heb ik van de woorden uit het 

woordweb, die mij wel aanspraken de symbolieken opgezocht. Dit waren de woorden hand, knie, voet, 

hert, roos, bloem, berg, woestijn, mist, water, oceaan, blauw en kleur. Deze woorden waren voor mij dus 

niet kil of te afstandelijk. Toch zou je woorden als berg, woestijn, mist, water, oceaan en blauw als kil of 

afstandelijk kunnen omschrijven. Blijkbaar geven deze woorden niet deze reactie bij mij en heb ik 

positieve associaties en ervaringen met deze woorden. 

 

Fase 4: Verificatie 

De laatste tekst, die ik voor dit proces heb geschreven, was een voorbereiding voor een individuele 

beoordeling. In fase 4 kan het onderwerp vaak beter verwoord worden. Doordat er gereflecteerd wordt 



 

20 
 

over wat er gedaan is, vallen bepaalde dingen ook op zijn plek. Wat eerst nog onderdeel was van het 

onbewuste, wordt nu een onderdeel van het bewuste. Het volgende tekstfragment is hier een goed 

voorbeeld van: 

‘’Ik ben gedoopt en heb mijn eerste communie gedaan. Vanaf dat ik twaalf jaar oud was heb ik gezegd, 

dat ik niets meer met het geloof heb. Terwijl ik nu door Return to Sender toch onbewust er nog veel mee 

blijk te hebben en er mee verbonden ben. Het heeft toch een rol gespeeld in hoe ik nu ben, hoe ik naar de 

wereld kijk en denk.’’ 

Hoewel mijn bewuste er dacht klaar mee te zijn, liet het onbewuste mij blijken, dat dit toch nog een groot 

onderdeel in mijn leven speelt. Nu ik er achteraf op terug kijk, denk ik wel dat ik erg beïnvloed werd door 

het boek waar ik de symbolen in heb opgezocht. Veel symbolen uit het boek verwijzen naar religieuze 

personen. Het is dan ook niet gek, dat de persoon Maria veel bij mij naar voren kwam. Ook wilde ik graag 

een doorbraak maken met dit programma. Ik wilde iets over mijzelf ontdekken, waar ik werk over kon 

gaan maken. Ik wilde te graag iets ontdekken en ik denk, dat dit zeker de resultaten heeft beïnvloed. In 

het werk, dat ik nu maak komt veel terug van de woorden, die bij het beeldarchief van Return to Sender 

horen. De aanwijzingen waren er dus al, maar mijn vertrouwen op mijn intuïtie was er nog niet. Die heb ik 

inmiddels sterker kunnen ontwikkelen. 

 

2.2 Proces 2: Puber jaar 3 
 

Dit proces is anders verlopen, dan andere processen die ik gevoerd heb. Het thema was al gegeven, 

namelijk de puber. Ook moest ik in een korte tijd een proces doorlopen. Hierdoor had ik snel besloten, 

waar het voor mij over moest gaan. Het puberende meisje, dat een overgang maakt van meisje naar 

vrouw. Hierbij stond de ongesteldheid centraal.  

 

Fase 1: Preparatie 

Dit proces begon ik door te maken, zonder er te veel over na te denken. Ik ging af op de eerste ideeën die 

ik had. Ik maakte een konijn van kant die gevuld werd met tampons. Hierin wilde ik een tegenstelling laten 

zien tussen het vrouwelijke (het kant) en het kinderlijke (de knuffel). Het werd een ongemakkelijk ding, 

doordat het gevuld werd met tampons. In de collages kwam de ongesteldheid ook duidelijk naar voren. De 

knuffel en de collages waren nog schetsen, manieren om het idee uit te werken en uit te zoeken wat wel 

en niet werkt.  

 

Verder kon ik in dit proces alles goed verwoorden en heb ik veel bewuste keuzes gemaakt. Ik ging gericht 

op zoek naar referenties uit de beeldende kunst en keek documentaires die met het onderwerp te maken 

hebben. Fase 1 heb ik snel kunnen doorlopen, doordat het thema al gegeven was. Ik heb wel het thema 

onderzocht door middel van het maken van schetsen en het zoeken van de referenties. 

 

2.3 Proces 3: Tekenen jaar 3 
 

Binnen dit proces heb ik veel intuïtieve keuzes gemaakt. Op dit moment had ik al meer ervaring met het 

doorlopen van een proces en ging dit dan ook aanzienlijk beter. Mijn vertrouwen op mijn eigen intuïtie 

begon sterker te worden en dit is dan ook goed terug te zien in het proces.  

 

Fase 1: Preparatie 

Om dit proces op gang te brengen met een actieve start kreeg ik een opdracht. Aan de hand van een 

woord moest ik vijf tekeningen maken. Het eerste woord, dat in mij op kwam werd de aanleiding voor deze 

tekeningen. Het woord, waar ik mee aan de slag ging, was gelaagdheid. In de beschrijving van proces 3 

zeg ik al, dat tekening 1 en 2 uit dit proces intuïtief gemaakt zijn. Het was niet de opdracht om op intuïtieve 

wijze de tekeningen te maken. Het was ook goed geweest om het woord eerst helemaal uit te pluizen, 

voordat ik ermee aan de slag ging. Op welke manier ik aan de slag ging maakte niet uit. 
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Ik kan me nog goed herinneren, hoe ik ze gemaakt heb. Ik wist niet goed, waarom ik de tekeningen op 

deze manier maakten, maar het voelde erg fijn om op deze manier te werk te gaan. Bij tekening 1 heb ik 

ervoor gekozen om het stuk stof voor het gezicht van het meisje op de poster te plakken. Er zijn genoeg 

manieren om het op te plakken; ik had er een kledingstuk van kunnen maken, het doek over de gehele 

poster kunnen spannen, etc. Toch koos ik ervoor om de stof op deze manier te bevestigen. Later bleek, 

dat ik dit met een rede heb gedaan. 

 

Uiteindelijk bleek dat gelaagdheid stond voor de façade, die je als een persoon kan hebben.  

“In deze periode ben ik via het woord gelaagdheid bij de façade uitgekomen. Ik zie de façade als iets, 

waar je je achter kunt verstoppen, maar ook als iets wat je tegen kan houden. Achter het voorkomen dat 

een persoon kan uitdragen, zit veel meer” In deze fase komen twee werkvormen naar voren waar ik 

keuzes maakte gebaseerd op mijn intuïtie. Dit was het maken van een woordweb en collages. 

 

Woordweb: je zou denken, dat het maken van een woordweb samen gaat met het maken van bewuste 

keuzes. Toch heb ik in fase 2 van dit proces een vrij intuïtief woordweb gemaakt. Na een gesprek over de 

tekeningen, die ik had gemaakt, is een aantal woorden naar voren gekomen, die goed bij de tekeningen 

passen. Deze woorden heb ik uiteindelijk aan elkaar verbonden. Waarom bepaalde woorden bij elkaar 

horen en andere niet, kon ik toen nog niet benoemen. Ik ging op mijn eerste reactie af en hieruit is een 

woordweb ontstaan. 

 

Collages: niet alleen in fase 2, maar eigenlijk in het hele proces maakte ik collages. Dit is een goede 

manier om te leren vertrouwen op je intuïtie. Het is een vrije manier van werken, waarbij logica geen rol 

speelt. De collage hoeft niet overeen te komen met de werkelijkheid en alles mag.  

 

2.4 Hoe staat intuïtie in verhouding tot creativiteit binnen een creatief proces?  

Intuïtie doet zich op een subtiele manier voor in mijn processen. Vaak gaat het samen met een bepaald 

gevoel, dat lastig te duiden valt. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat bepaalde woorden die ik heb gekregen 

tijdens een bespreking mij niet aanstaan. Ik ga dan op zoek naar andere woorden, waar ik wel meer mee 

kan. Ik merk, dat ik hier het meest mee werk, wanneer ik begin aan bijvoorbeeld een nieuwe tekening of 

collage. Zonder dat ik er te veel bij nadenk, begin ik met maken en bepaal ik intuïtief met materialen of 

kleuren ik ga gebruiken. De afgelopen jaren ben ik gegroeid in het voeren van een creatief proces. Intuïtie 

heeft hier steeds een grotere rol in gespeeld. Doordat ik mijn eigen intuïtie meer ben gaan vertrouwen, 

durfde ik het steeds meer toe te laten. De processen zijn hierdoor in positieve zin veranderd. Ze zijn 

vruchtbaarder en ik doe op deze manier meer ontdekkingen. Door erop te vertrouwen en het toe te laten, 

kan ik bepaalde beslissingen sneller maken dan wanneer ik er weerstand voor zou voelen.  

Binnen een creatief proces gaan creativiteit en intuïtie een nauwe samenwerking met elkaar aan. De 

creatieve ideeën, die je hebt komen niet zomaar uit de lucht vallen; het vertrouwen op intuïtie speelt hier 

een belangrijke rol in. “Een werkelijk creatieve aanwinst is zo goed als nooit het resultaat van een 

plotselinge ingeving, een onverwacht opvlammend licht in de duisternis. Het is het resultaat van noeste 

arbeid.” Dat zegt een van de bekendste creativiteitsonderzoekers, de psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi 

(1996, p. 149). Eerder in dit onderzoek gaf ik een definitie aan het begrip creativiteit. Creativiteit is een 

denkproces waarin nieuwe inzichten, invalshoeken, oplossingen en expressies ontstaan. Door buiten de 

vaste patronen van het logische denken te gaan, kan je vrijer nadenken en op andere ideeën komen. 

Naast dat je dus verder moet kijken dan de gebaande paden, moet je hier ook hard voor werken. 

Doordat intuïtie en creativiteit in een creatief proces nauw samenwerken, is het ook lastig een 

onderscheid te maken tussen een creatieve ingeving of een intuïtieve ingeving. Misschien is het zelfs 

onmogelijk om hier een onderscheid in te maken, doordat ze in extreme mate met elkaar werken en 
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elkaar aanvullen. Traufetter (2012) schrijft in zijn boek Intuïtie: leer erop te vertrouwen over de rol die 

intuïtie heeft tijdens het maken van creatieve beslissingen. ‘’De mens is vooral creatief wanneer zijn 

onbewuste zich ontfermd over de zaak. Veel creatieve technieken maken daarom gebruik van dit foefje. 

Het gaat erom, dat je afstand neemt van de directe dagelijkse arbeid. Als je gedachten steeds in hetzelfde 

kringetje – om hetzelfde probleem – draaien, betekent dit, dat de sterke klauwen van het verstand de zaak 

in hun greep houden en er te weinig ruimte voor het onderbewustzijn is om er mee te spelen.’’ Door even 

afstand te nemen van het probleem, door met iets anders bezig te zijn of ontspanning te zoeken kan je het 

onbewuste en intuïtie meer toelaten. Hij vertelt, dat een dutje doen hiervoor een goede oplossing zou zijn. 

Tijdens het slapen wordt informatie, die je hebt opgedaan opgeslagen in het lange geheugentermijn. Ook 

wordt het brein als het ware opgeschoond en wordt er orde gebracht in de chaos van de dag. Het toelaten 

van het onbewuste waar Traufetter (2012) het over heeft, is ook de bron voor intuïtie. Je zou hiermee 

kunnen zeggen, dat intuïtie creativiteit als het ware voedt. 

 

Er is zelfs sprake van creatieve intuïtie volgens Goldberg (1988); deze valt te onderscheiden van 

productieve intuïtie. Creatieve intuïtie en productieve intuïtie hebben veel overeenkomsten met elkaar en 

de ervaring is waarschijnlijk niet van elkaar te onderscheiden. Goldberg maakt het onderscheid, omdat er 

wel een opvallend verschil is. Terwijl productieve intuïtie zich richt op afzonderlijke waarheden, feiten, of te 

controleren inzichten. Richt de creatieve intuïtie zich op alternatieven, keuzen of mogelijkheden. Deze 

benadering van intuïtie richt zich niet op juiste of onjuiste dingen, maar op mogelijke toepassingen die wel 

of niet gebruikt zouden kunnen worden. Tijdens een creatief proces krijg je door middel van intuïtie 

verschillende mogelijkheden om een probleem uit te werken. Door deze mogelijkheden uit te voeren, kom 

je erachter wat het beste werkt en waar je vervolgens verder mee kan gaan. Hij omschrijft creatieve 

intuïtie als volgt: ‘’Creatieve intuïtie kan worden vergeleken met verbeelding. Het onderscheid heeft te 

maken met de toepasselijkheid. Iemand die uitsluitend zijn verbeelding gebruikt, behoeft niet intuïtief te 

zijn. In tegendeel, zo iemand kan een vruchtbaar producent zijn van waanzinnige fantasieën of zinloze 

ontboezemingen die noch op praktisch noch op etherisch niveau bevredigend zijn. De creatief intuïtieve 

persoon zou echter zijn verbeelding op relevante en juiste wijze gebruiken. Als hij iemand zou zijn die 

problemen oplost, dan zou jij een reeks ongebruikelijke oplossingen produceren, waarvan een hoog 

percentage aan de verlangde resultaten zou voldoen. Als hij een kunstenaar zou zijn, dan zouden zijn 

opvattingen op het doek, op papier of op het toneel ‘werken’. De producten zouden dan de ondertoon van 

‘waarheid’ bevatten die sommige kunstwerken hun blijvende waarde verleent.’’ (Goldberg,198, p. 47-48). 

 

Voor mijzelf heeft intuïtie mijn creatieve processen dus op een positieve manier gestimuleerd. De 

alternatieven, keuzen of mogelijkheden die creatieve intuïtie biedt (Goldberg, 1988) stimuleren het proces 

in positieve mate. Door op mijn intuïtie te vertrouwen kan ik ‘’creatievere’’ ideeën bedenken. Naar mijn 

idee gaan ze een symbiose met elkaar aan. Zoals Traufetter (2012) zegt, is de mens het meest creatief 

wanneer zijn onbewuste zich over de zaak ontfermt. Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat dit ook zeker 

waar is. Op momenten, dat ik vanuit mijn intuïtie (die gebaseerd is op kennis uit je onbewuste) toelaat, 

krijg ik ook de meest creatieve ideeën.  
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Hoofdstuk 3: Op welke manier maken kunststudenten gebruik van 

intuïtie binnen het creatief proces?  
 

 

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden heb ik vier verschillende studenten van de HKU 

geïnterviewd. Deze studenten hebben al een aantal jaar ervaring met het voeren van een creatief proces. 

Ik heb ervoor gekozen om mij te focussen op kunststudenten, omdat zij zich, net als leerlingen van het 

voortgezet onderwijs, in een educatieve setting bevinden. Per maker ga ik op zoek naar een werkvorm, 

die gebruikt kan worden om de intuïtie te stimuleren. Ik heb studenten vanuit verschillende opleidingen 

van de HKU benaderd. Dit met het doel om een zo divers mogelijke input te krijgen.  

 

Ik heb ervoor gekozen om de interviews plaats te laten vinden op de locaties waar de studenten het 

meeste werken. Dit kan een eigen atelier zijn, op een locatie van de HKU of bij de student thuis. De 

geïnterviewde zal zich op deze manier hopelijk sneller op zijn gemak voelen, omdat hij of zij zich in zijn 

eigen omgeving bevindt. De student kan zich bovendien inleven in de situaties, waar ik naar vraag en 

kunnen indien nodig ook voorbeelden gemakkelijk tonen. In de montages van de interviews heb ik de 

studenten hun eigen verhaal laten vertellen, zonder dat mijn vragen daarin aanwezig zijn. De interviews 

zijn te vinden op de website: creatieveintuitie.wordpress.com.  

 

3.1 Interviewverwerking Jurre van Voorst  
Jurre is 21 jaar en studeert net als ik Fine Art & Design in Education op de HKU. Zijn specialiteit is 

schilderen en hij voert vaak een intensief beeldend proces. Hij maakt lange dagen waarop hij om 9 uur in 

zijn atelier begint en rond 6 uur of later weer naar huis gaat. Binnen zijn proces maakt hij erg veel en 

experimenteert binnen deze werken.  

 

Veel tijd is voor hem belangrijk binnen een beeldend proces. De tijd die hij er voor over heeft, gebruikt hij 

om zoveel mogelijk te maken en dingen uit te proberen. Hij noemt het zelf prutsen en zegt, dat hier altijd 

wel wat uitkomt, wat door de beugel kan. Binnen het proces werkt hij aan meerdere schilderijen tegelijk 

om te voorkomen, dat er een knelling komt waarbij je niet verder kan. Binnen verschillende fasen van zijn 

proces maakt hij gebruik van intuïtie. Soms is dit aan het begin en soms pas aan het einde van het 

proces. De keuzes, die hij op basis van intuïtie maakt vindt hij soms nog vreemd, hij snapt dan niet 

helemaal waarom hij iets gedaan heeft en wat hij ermee moet. Hij geeft aan, dat hij een werk dan 

minimaal één week aan de kant zet. Hij gaat dan verder aan een ander schilderij en laat het andere 

vervolgens rusten. Wanneer hij het na één week weer bekijkt, kan hij de keuzes die eerst intuïtief waren, 

nu beter beschrijven.  

 

Werkvorm: Collage  

De werkvorm, die binnen het interview naar voren kwam was het maken van een collage. Binnen zijn 

eigen beeldend proces maakt Jurre veel gebruik van collages. Deze maakt hij voorafgaand aan het 

maken van een schilderij of juist naar aanleiding van een schilderij. Voor het maken van deze collages 

maakt hij gebruik van het digitale bewerkingsprogramma photoshop. Door op een eigenlijk slechte manier 

te photoshoppen, worden de collages ‘gekunsteld’, wat een kunstmatig effect geeft. Hij kiest ervoor om op 

deze manier te werken, maar het maken van een collage kan natuurlijk ook gewoon op de analoge manier 

door met afbeeldingen en lijm te knippen en te plakken. Zelf pas ik deze werkvorm ook toe in mijn eigen 

creatieve processen. In het proces dat ik in jaar 3 voor het vak tekenen voerde, maakte ik een aantal 

tekeningen op basis van collages die ik van te voren had gemaakt. 

 

De collages van Jurre bestaan uit beelden, die hij van het internet af haalt. Hierbij zoekt hij honderden tot 

duizenden pagina’s af op zoek naar beelden, die hem aanspreken. Dit zijn beelden zowel uit het verleden 

als uit het heden. De afbeeldingen zoekt hij thuis op en neemt hij mee naar zijn atelier. In het atelier zoekt 
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hij de beelden uit op basis van zijn intuïtie. Hij maakt geen bewuste keuze welke hij wel of niet in een 

collage gaat gebruiken, maar kiest ze uit op gevoel. Bij bepaalde werken begint hij al op het doek met het 

opzetten van een abstracte compositie. Vanuit deze compositie kijkt hij naar de interessante aspecten uit 

het werk. De interessante stukken gaat hij vervolgens versterken door hier de focus op te leggen.  

 

Van deze abstracte schilderijen maakt hij foto’s, om vervolgens op deze foto’s verder te gaan met een 

collage. Op die manier kan hij van te voren uitproberen wat wel en niet zal werken op het grote doek. 

Andere schilderijen ontstaan vanuit de collage. Er staat op dat moment nog niets op het doek, maar de 

voorstelling ontstaat in het klein in de collage. Deze collages vergroot hij dan vervolgens op het doek, 

waardoor er een interessant beeld ontstaat. Deze werkvorm maakt veel gebruik van intuïtie. Omdat 

binnen de wereld van een collage alles kan, zijn er erg veel mogelijkheden om afbeeldingen bij elkaar te 

plaatsen. Je hoeft je geen zorgen te maken over de overeenkomst met de realiteit. De schoonheid van 

een collage ligt vaak ook in de willekeurigheid en het feit, dat je het niet van te voren zou kunnen 

bedenken. Wanneer je te veel gebruik zou maken van bewuste keuzes ziet het er te bedacht uit en maak 

je niet gebruik van de kwaliteiten die een collage kan hebben.  

 

Het is dus een fijne werkvorm, waarbij je gemakkelijk de intuïtie toe kan laten en die goed toepasbaar is 

voor leerlingen van een middelbare school. Je kunt als docent deze techniek gebruiken als uitgangspunt 

voor een opdracht, die voor de hele klas geldt, maar ik denk zelf, dat het ook goed werkt voor een leerling 

die niet zo goed weet hoe hij verder moet gaan. Wel is deze werkvorm waarschijnlijk alleen toegankelijk 

voor een beeldend creatief proces, omdat de werkvorm erg gericht is op het beeldend maken. Aangezien 

de werkvormen gericht zijn op een beeldend creatief proces, is dit geen probleem.  

 

De opdracht 

Leg een eigen beeldarchief aan door afbeeldingen op te zoeken in kranten, tijdschriften en het internet. 

Zoek uit jouw eigen beeldarchief beelden op die abstract zijn. Dit mag ook een kadrering van de foto zijn. 

Reageer op het abstracte beeld door erop te fantaseren en breng hier figuratie in terug, door met beelden 

uit je beeldarchief te werken. 

 

3.2 Interviewverwerking Roosmarijn Tuenter 
Roosmarijn Tuenter is derdejaars studente aan de opleiding Musician 3.0. Binnen deze opleiding wordt er 

veel aandacht besteed aan het creatieve proces. De opleiding gaat verder dan alleen het maken van 

muziek, het creëren en creativiteit zijn net zo belangrijk als het uiteindelijke product. De studenten worden 

veel gestimuleerd om te improviseren. Zoals ze dat zelf aangaf, past deze opleiding perfect bij haar. Ze 

krijgt namelijk ook de vrijheid om te onderzoeken hoe ze op andere manieren creatief bezig kan zijn, naast 

het maken van muziek. De manier waarop Roosmarijn te werk gaat is erg intuïtief en sluit daardoor goed 

aan bij dit onderzoek. Een muziekstuk ontstaat bijna altijd door improvisatie en hierbij laat ze een gevoel, 

emotie of gedachte die ze op dat moment heeft toe en maakt hier een stuk op. Voordat ik het interview 

met haar afnam, wilde ze graag een stukje improviseren. De muziek, die hier ontstond, heb ik verwerkt in 

de video en is daar dan ook terug te vinden.  

 

Roosmarijn maakt het liefste wanneer ze alleen is in haar eigen woning. Bij het improviseren maakt ze 

niet alleen muziek, maar danst ze ook door de ruimte heen. Ze heeft het liefste geen mensen om zich 

heen, behalve als het iemand is, waar ze vertrouwd mee is en waarbij het niet uitmaakt of het fout gaat.  

 

Omdat ik benieuwd was in hoeverre Roosmarijn zich zou herkennen in de fasen van Wallas (Wallas 1926) 

heb ik het met haar wat meer over dit onderwerp gehad dan met de andere studenten, die ik heb 

geïnterviewd. Ze herkende zich in deze fasen en dat bevestigt voor mij wel het vermoeden, dat de 
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opbouw van een creatief proces bij elke vorm van creativiteit ongeveer hetzelfde is. De preparatiefase is 

bij haar heel praktisch. Voordat ze kan beginnen met het maken van muziek, zet ze al haar spullen klaar. 

Wanneer dit gereed is, kan ze pas echt beginnen. Ik denk zelf, dat het improviseren waarmee een 

nummer begint ook bij de preparatiefase hoort. Alles is hier nog mogelijk en hier wordt het in latere fasen 

uit gefilterd. 

 

Roosmarijn vertelt ook over de frustratiefase die ze zelf in bepaalde processen ervaart. Door te veel na te 

denken, over hoe het nummer moet worden, voor wie ze moet spelen en hoe het moet klinken, komt het 

proces vast te lopen. Dit lost ze op, door het nummer een tijdje aan de kant te leggen (incubatie fase). 

Vervolgens komt de illuminatie- en verificatie fase. Intuïtie is voor haar iets, wat ver van binnen komt, 

vanaf een gevoels-laag. Het is lastig om hier over na te denken, omdat het denken vaak dingen voor haar 

belemmert en moeilijker maakt. Het is met je lichaam aanvoelen of iets goed is of niet. Wanneer je 

weerstand voelt in je schouder of je nek, of wanneer je je misselijk voelt, dan zegt dat, dat het niet goed is. 

Je lichaam geeft op deze manier aan wat je intuïtie graag wilt. Wanneer iets wel goed voelt, bijvoorbeeld 

door een tinteling in je buik, dan is het ook vaak goed. Je moet er op leren durven te vertrouwen. 

 

Wat ik ook mooi vond, was dat tijdens het gesprek naar boven kwam, dat intuïtie niet op zichzelf kan 

staan, maar dat het juist een wisselwerking aangaat met het bewust nadenken. Dit heb ik eerder in het 

onderzoek al aangegeven en kwam via haar ervaringen ook naar voren. Roosmarijn was er een tijd lang 

van overtuigd dat alles wat ze maakt gebaseerd moest zijn op intuïtie, maar kwam er later achter, dat je 

ook moet blijven nadenken. Soms kunnen ze elkaar ook erg in de weg zitten, het is nog een hele kunst 

om dit onder de knie te krijgen. 

 

Werkvorm: Automatisch schrijven 

Elke dag reist Roosmarijn van Arnhem naar Utrecht. De reis duurt 40 minuten en is voor haar een 

afgebakende periode waarin ze iets kan doen. Tijdens deze reis houdt ze haar gedachten bij in een mapje 

hersenspinsels op haar laptop. Hierin schrijft ze alles letterlijk op, wat ze denkt. Dit kan gaan over wat ze 

op dat moment voelt of denkt. Er rolt altijd wel een woord of een stukje tekst uit dat mooi is of goed 

bruikbaar is voor een nummer. Zonder dat ze met een opzettelijk doel ging schrijven, levert het toch altijd 

wel iets bruikbaars op. Het effect, wat je door middel van onophoudelijk te tekenen/doodlen kan bereiken, 

kan je ook met schrijven doen. Door te zeggen, dat je niet mag stoppen met schrijven en ook dingen op te 

schrijven als: ik weet niet wat ik nu moet schrijven, kom je in een bepaalde flow terecht. Wanneer 

Roosmarijn dit doet, ervaart ze, dat ze een andere laag bereikt, waar je anders niet kunt zijn. Je komt als 

het ware terecht in de onbewuste laag waar intuïtie vandaan komt. 

Ook deze werkvorm gebruik ik tegenwoordig in mijn eigen creatieve processen. Dit komt nog niet naar 

voren in de beschrijvingen in hoofdstuk 2, omdat ik hier tijdens het onderzoek pas mee ben begonnen. 

Zelf heb ik ook ervaren dat het een hele goede werkvorm is om in onbewuste lagen van het bewustzijn te 

komen. Ik schrijf soms teksten over werken die ik intuïtief heb gemaakt en kom op deze manier op de 

inhoud van het werk. 

 

De opdracht 

Neem pen en papier voor je en neem een onderwerp in je hoofd waar je over wilt schrijven. Begin het 

schrijven met de zin: ik heb ervoor gekozen om te schrijven over … omdat,...  Schrijf 5 minuten lang door, 

zonder te stoppen met schrijven. Wanneer je niet weet wat je wilt schrijven, dan schrijf je dit letterlijk op, 

tot je weer inspiratie krijgt om over te schrijven. Uiteindelijk zal je automatisch gaan schrijven. Wanneer je 

dit regelmatig oefent, zal je uiteindelijk steeds langer door willen en kunnen schrijven. 

 

3.3 Interviewverwerking Lisa Mantel 
Lisa Mantel is derde jaars student aan de studie Game Design van de HKU. Deze studie is gericht op 

alles wat met de vormgeving van een game te maken heeft. Binnen een creatief proces heeft Lisa het 
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liefste zoveel mogelijk vrijheid, zodat ze op een vrije manier kan denken. Voor Lisa is het belangrijk, dat ze 

goed in haar vel zit, wanneer ze een creatief proces doorloopt. De locatie maakt meestal niet zoveel uit; 

als het maar een fijne sfeer is. Binnen haar vakgebied heeft ze vaak te maken met een opdrachtgever. 

Deze bepaalt in de opdracht de richtlijnen, waar het product uiteindelijk aan moet voldoen. Binnen deze 

richtlijnen mag ze als vormgever haar eigen invulling aan het werk geven, maar het moet uiteindelijk wel 

passen binnen de opdracht, die gegeven is. Momenteel werkt ze met een groep studenten aan een 

opdracht, die een bedrijf aan hen heeft gegeven. Voor deze opdracht heeft ze met haar team besloten om 

een game te maken, waarvan de stijl gebaseerd is op die van de animatiefilm Song of the Sea. Tijdens 

het proces kwamen ze erachter, dat er te weinig tijd was om de hele game in deze stijl vorm te geven. Het 

is namelijk een stijl, die veel aandacht en tijd vraagt. De teamgenoten van Lisa wilden vervolgens 

overstappen naar pixel art, maar Lisa volgde haar intuïtie en koos ervoor om een combinatie te maken 

tussen pixel art en de stijl waar ze al mee bezig waren.  

 

Intuïtie is volgens Lisa het doen van het eerste, dat in je op komt. Op deze manier loop je achter je gevoel 

aan. Soms doe je iets, zonder dat je weet waarom je dat zou doen, maar dan voelt het gewoon goed aan. 

Vaak handelt ze vanuit een bepaald onderbuikgevoel, terwijl ze niet zo goed kan vertellen waarom ze dat 

doet. Wanneer ze er achteraf op terug kijkt, kan ze het meestal wel verklaren. Lisa werkt voornamelijk 

vanuit opdrachten, waarbij er al bepaalde richtlijnen zijn opgesteld. Toch heeft intuïtie nog steeds een rol 

in de processen die ze doorloopt. Intuïtie zorgt ervoor, dat je toch nog je eigen stempel op het project kan 

drukken. 

 

Werkvorm: Thumbnail 

Voor het ontwerpen van een karakter in een game, maakt Lisa vaak thumbnails. Dit zijn schetsen, die 

bestaan uit de omlijning van het karakter en zijn opgevuld met donkere en lichte vlakken. De eerste schets 

van een karakter wordt steeds opnieuw getekend, maar bij elke thumbnail moet er wel iets aangepast of 

toegevoegd worden. Door op deze manier steeds op hetzelfde gegeven door te gaan, wordt de basis van 

het karakter steeds strakker en steviger. Om dit te bereiken, is het belangrijk om zo veel mogelijk 

thumbnails te maken. Hierdoor weet je op een gegeven moment alleen niet meer, wat je moet doen en 

moet je doorgaan op wat intuïtie je vertelt. Op deze manier krijg je interessante vormen die goed werken.  

 

De opdracht 

Deze opdracht is een tekenopdracht. Dus je hebt een ondergrond nodig om op te tekenen en 

tekenmateriaal. Voor deze opdracht hoef je niet per se goed te kunnen tekenen, het is belangrijk, dat je 

vol blijft houden. Je begint met het tekenen van het eerste ontwerp. Deze mag je helemaal uitwerken, 

maar je mag er ook voor kiezen om alleen de basis te tekenen. Vervolgens maak je minimaal tien andere 

schetsen, waarbij je telkens iets aanpast aan het originele ontwerp. Deze aanpassing neem je ook mee in 

de volgende tekening.  

 

3.4 Interviewverwerking Franka Wiggers  
Franka Wiggers studeert Image & Media technology aan de HKU. Binnen deze opleiding word je breed 

opgeleid. Dit jaar zal ze afstuderen met een animatie. Momenteel is ze bezig met haar afstudeerproject. 

Dit wordt een combinatie tussen een installatie en verschillende animaties. Het thema voor dit werk wordt 

dementie. Het is een thema, dat dicht bij haar zelf staat: al haar grootouders zijn gaan dementeren. Ook is 

ze veel bezig met het onderwerp identiteit; wanneer je dementeert, raak je deze kwijt en word je bijna een 

ander persoon. Haar afstudeerwerk zal bestaan uit een sculptuur van een abstract huis, waar 

verschillende animaties te zien zijn. Het sculptuur en de animaties zijn zo gemaakt, dat ze het gevoel van 

de ziekte en de aftakeling overbrengen bij de kijker.  

In een creatief proces is Franka erg onderzoekend bezig. Voor ze aan iets gaat beginnen, onderzoekt ze 

een onderwerp door naar een locatie toe te gaan, informatie op te zoeken over dit onderwerp en 

afbeeldingen te verzamelen die betrekking hebben op het onderwerp. Wanneer ze dit heeft verzameld, 

haalt ze dan iets wat ze interessant vindt. Vervolgens gaat ze verder onderzoeken door meer informatie te 
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zoeken op internet en boeken te lezen. Vanuit deze kennis slaat ze aan het maken. Dit proces herhaalt 

zich constant tijdens het proces.  

 

Franka omschrijft intuïtie als een gevoel, waar je naar luistert. Een gevoel, waarbij je niet echt nadenkt 

over wat je aan het doen bent, maar gewoon gaat maken. Het is niet een gevoel, dat zegt dat iets goed is 

wat je aan het doen bent. Intuïtie stuurt je in een bepaalde richting, die je op kan gaan, waarmee je verder 

kunt.  

Franka is de eerste van de studenten, die ik heb geïnterviewd, die eigenlijk niet heel veel met intuïtie 

werkt. Het heeft in ieder geval niet zo een grote rol als in de processen van Roosmarijn en Lisa, waar het 

juist een grotere rol heeft dan rationele keuzes. Wanneer Franka een keuze in haar proces maakt, dan 

baseert ze deze op onderzoek dat ze gedaan heeft. Tijdens het maken worden er natuurlijk wel keuzes 

gemaakt op basis van intuïtie, maar die vond ze wel lastig te benoemen. Een voorbeeld, dat ze wel kon 

benoemen kwam uit haar afstudeerproject. Hiervoor had ze verschillende scènes in een willekeurige 

volgorde gelegd, om vervolgens hier het verhaal op te baseren. Toen ze hier mee bezig was, had ze niet 

door, dat dit ook een sterke betekenis kan hebben. De willekeurige opvolging van de scènes is ook hoe 

iemand met dementie het leven zou kunnen ervaren.  

 

Werkvorm: Collage 

Ook in het interview met Franka kwam ik uit op de werkvorm collage. In een collage kan je volgens haar 

van te voren niet bedenken wat de uitkomst zal zijn en werk je veel met intuïtie.  

 

Het is mij opgevallen, dat elke student op een andere manier met intuïtie omgaat. Roosmarijn is zich er 

erg bewust van, dat ze veel keuzes maakt vanuit haar intuïtie, maar is ook op zoek naar een balans 

tussen intuïtieve- en bewuste keuzes. Jurre gebruikt het veel voor het maken van collages, die een basis 

vormen voor zijn schilderijen. Lisa werkt ook veel met intuïtie tijdens het ontwerpen van een karakter voor 

een game of gewoon wanneer ze voor zichzelf bezig is. Franka maakt van deze studenten het minste 

gebruik van intuïtie. De keuzes, die ze maakt, zijn vooral gebaseerd op gericht onderzoek, dat ze doet. 

Omdat Franka weinig bezig is met intuïtie in haar creatieve processen heb ik het interview dat ik met haar 

gedaan heb, niet omgezet in een video. Ik vind het sterker om video’s te tonen die vertrouwen op hun 

intuïtie en die hier goed over kunnen spreken.  

Ik ben erachter gekomen, dat het een keuze is om met intuïtie te werken. Het zal in elk proces in bepaalde 

mate wel een rol spelen, maar het vertrouwen op intuïtie en de wil om het toe te laten hangt van de 

persoon af. Wanneer je ervoor kiest om wel meer intuïtieve keuzes toe te laten binnen een creatief 

proces, kan dit naar mijn mening positieve gevolgen hebben.  
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Conclusie 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: Welke werkvormen kunnen het gebruik van intuïtie in het 

creatieve proces bevorderen bij bovenbouw leerlingen uit het voortgezet onderwijs? Deze vraag is 

onderzocht door de meerwaarde van intuïtie binnen een creatief proces te belichten, mijn eigen creatieve 

processen zijn geanalyseerd en er is onderzocht hoe kunststudenten omgaan met intuïtie binnen een 

creatief proces.  

We zijn sinds de Verlichting onze intuïtie steeds meer gaan wantrouwen. Tijdens de verlichting ontstond 

het sciëntisme (Goldberg, 1988). Deze ideologie gaat ervan uit dat alles in de wereld te verklaren valt door 

middel van de wetenschap. Dankzij het sciëntisme zijn we alles gaan beredeneren en steeds minder 

beslissingen gaan maken door middel van intuïtieve ingevingen. In het onderwijs voert deze manier van 

denken nog steeds de boventoon. Van leerlingen wordt verwacht, dat ze alle keuzes kunnen verklaren. 

Ook in het kunstonderwijs gaan leerlingen op deze manier te werk.  

Het werken met intuïtie zou juist een meerwaarde kunnen betekenen. In een creatief proces moet je 

werken met informatie die je onbewust hebt opgeslagen en die zich in onbereikbare diepere lagen van het 

bewustzijn bevinden. Door te vertrouwen op intuïtie kan je hier als nog mee werken. Ook zorgt intuïtie 

ervoor, dat je op een vrijere manier kunt werken en op creatievere ideeën kan komen dan wanneer je hier 

niet mee zou werken.  

 

De gevestigde kunstenaars Amie Dicke, Louise Bourgeois en Hellen van Meene bevestigen, dat het 

werken met intuïtie veel op kan leveren in het creatief proces. Ook speelt intuïtie binnen mijn eigen 

creatieve processen een grote rol. Het doet zich op een subtiele manier voor. Naarmate ik er steeds meer 

op ben gaan vertrouwen, zijn ook mijn eigen creatieve processen in positieve zin veranderd. De 

processen zijn vruchtbaarder en ik doe meer ontdekkingen. Door op mijn intuïtie te vertrouwen, worden 

beslissingen sneller gemaakt dan wanneer er weerstand voor intuïtie zou zijn.  

De kunststudenten die ik heb geïnterviewd, gaan allemaal op een andere manier om met intuïtie. Ze zijn 

er ook allemaal op een verschillende manier bewust van. Roosmarijn maakt er bijvoorbeeld erg veel 

gebruik van en is op zoek naar een balans tussen bewuste en intuïtieve keuzes. Daartegenover staat 

Franka, die haar keuzes vooral baseert op onderzoek. Tijdens het maken doet het zich af en toe wel voor, 

maar er is weinig ruimte voor intuïtie in haar processen. Jurre gebruikt intuïtie als zijn kracht; zijn werken 

zijn gebaseerd op de collages, die hij maakt. Bij het maken van collages gebruikt hij bijna alleen maar 

intuïtieve keuzes. Ten slotte speelt intuïtie ook een grote rol in de creatieve processen van Lisa. Volgens 

haar krijgt ze de meest creatieve ideeën wanneer ze vanuit haar intuïtie werkt. Het werken met intuïtie 

hoeft dus niet voor iedereen relevant te zijn. Het is een keuze om intuïtie wel of niet toe te laten in een 

creatief proces.  

 

De werkvormen die het gebruik van intuïtie binnen het creatieve proces van bovenbouw leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs zouden kunnen bevorderen, zijn de volgende: 

 

● Collageren  

● Automatisch schrijven 

● Thumbnail maken 

 

Zelf heb ik als maker en als docent veel aan dit onderzoek gehad. Als maker weet ik nu wat intuïtie voor 

mij kan betekenen. Hoewel ik al wist, dat ik veel vanuit intuïtie werk, ben ik mij hier na het onderzoek in 

zekere mate meer bewust van geworden. Ik weet nu op welke momenten ik er het beste op kan 

vertrouwen en dat ik hierdoor mijn eigen kracht als maker kan vinden. Ook kan ik als docent de creatieve 

processen van mijn leerlingen nu beter begeleiden. Doordat ik de fasen van een creatief proces heb 

geanalyseerd, kan ik mijn lessen daar nu op aanpassen. Bovendien ga ik natuurlijk de werkvormen die ik 

tijdens het onderzoek gevonden heb toepassen in mijn eigen lessen. Voor mijzelf en hopelijk ook voor 

anderen is dit een waardevol onderzoek geweest. 

 



 

29 
 

Kritische reflectie op eigen handelen 

Tijdens het onderzoek ging ik er in zekere mate van uit, dat iedereen die een creatief proces doorgaat, 

met intuïtie zou werken. Door de interviews met de studenten ben ik er echter achter gekomen, dat dit niet 

helemaal waar is. Franka maakt bijvoorbeeld de meeste keuzes in haar proces op basis van gericht 

onderzoek, dat ze heeft gedaan. Ze maakt dus veel bewuste keuzes. Binnen haar creatieve processen 

maakt ze waarschijnlijk wel kleine beslissingen op basis van intuïtie, maar omdat ze zich hier weinig 

bewust van is, kwam dit nauwelijks naar voren in het interview. Ik ben er in dit onderzoek dan ook achter 

gekomen, dat het toelaten van intuïtie in een creatief proces een keuze is waar je zelf van overtuigd moet 

zijn. Je kunt het iemand niet opleggen of dwingen om ermee te werken.  

Voor dit onderzoek heb ik vier studenten geïnterviewd van verschillende opleidingen van de HKU. Jurre 

van Voorst doet dezelfde opleiding als ik en de verschillen tussen ons beide zijn erg groot. De studenten 

zijn als individu benaderd en daarmee dus niet het voorbeeld voor een hele opleiding. Om volledigere 

informatie te verkrijgen zou het goed zijn om per opleiding meer studenten te interviewen. Door de 

beperkte omvang van dit onderzoek was dit helaas niet mogelijk. 

Aanbevelingen  

Als ik nu terug kijk op het onderzoek, dat ik heb gedaan valt het mij op, dat ik veel vrouwelijke kunstenaars 

heb beschreven en benaderd. Het zou zo kunnen zijn, dat vrouwelijke kunstenaars meer met intuïtie 

werken dan mannelijke kunstenaars. Door de beperkte omvang van dit onderzoek heb ik geen tijd gehad 

om hier verder onderzoek over te doen. Het zou voor een vervolg onderzoek een optie kunnen zijn om 

meer mannelijke kunstenaars te interviewen. Er zou dan gekeken kunnen worden of ook mannelijke 

kunstenaars veel gebruik maken van intuïtie binnen hun werk. Daarnaast heb ik zoals eerder 

aangegeven, een gering aantal kunstenaars geïnterviewd voor dit onderzoek. Een grotere 

onderzoeksgroep zou een meer algemenere en significanter beeld kunnen geven over het gebruik van 

intuïtie binnen het creatief proces van een kunstenaar.  

De werkvormen die ik heb gemaakt zijn bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw havo/vwo. Hiermee 

heb ik mij beperkt tot een kleine doelgroep binnen het voortgezet onderwijs. Het gebruik van intuïtie in 

opdrachten op school, zou mogelijk ook toegepast kunnen worden in werkvormen voor de onderbouw van 

havo/vwo en alle leergangen van het vmbo. 
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Feedback Symposium 

Tijdens het symposium heb ik mijn onderzoek kort geïntroduceerd bij het publiek. Mijn doel voor het 

symposium was om feedback te krijgen over de presentatie vorm van mijn eindproduct. Daarvoor heb ik 

de eerste montage van de video over automatisch schrijven laten zien. De vraag die ik aan het publiek 

stelde, was hoe zij het product het liefste zouden willen zien. De volgende suggesties kwamen uit het 

publiek: 

 

- Zou je mensen kunnen uitdagen om zelf ook hun inbreng te doen op een platform? Er zijn 

meerdere manieren om intuïtie te stimuleren of om in lagen van het bewustzijn te komen. Mensen 

uitdagen om methodes te delen die er al zijn.  

Deze vraag heeft mij aan het denken gezet en zeker geïnspireerd voor de vormgeving van mijn 

product. Ik twijfelde nog, hoe ik de video’s met de werkvormen naar buiten wilde brengen. Een 

platform, waarbij de bezoekers kunnen reageren en hun eigen inbreng kunnen geven, lijkt mij erg 

mooi. Ik zou dit wel gecontroleerd willen doen, dus niet mensen vrij laten uploaden, maar de input 

eerst goed te keuren.  

Ik heb er nu voor gekozen om een website te maken, waarop de video’s te zien zijn en waar ik de 

belangrijkste of interessantste bevindingen uit mijn onderzoek zal plaatsen in tekstuele vorm.  

- De opleiding Musician 3.0 is heel erg gericht op de manier van werken die je nu beschrijft. Zij 

proberen dat aan te boren en vrijheid te bieden. Dat is eigenlijk heel ongebruikelijk voor 

muzikanten om op de manier waarop Roosmarijn werkt muziek te maken. Krijgt dat ook nog een 

plek? 

Onder de video van elke student komt een korte tekst te staan over het creatieve proces van deze 

persoon. Hierbij zal ik natuurlijk ook benoemen dat de opleiding musician 3.0 veel aandacht 

besteed aan het creatieve proces en dat er op een bijzondere wijze gewerkt wordt.  

- Hoe zet je het product in of wanneer?  

De werkvormen zijn gericht op leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

Wanneer leerlingen bezig zijn met een opdracht, waarbij ze een creatief proces doorlopen, 

bewandelen ze allemaal een individueel pad. Een docent begeleidt deze processen en kan een 

leerling met één van de werkvormen op weg helpen, wanneer deze bijvoorbeeld vast zit in een 

proces. Je geeft het als docent mee aan een docent. De leerling bekijkt de video en voert 

vervolgens de werkvorm uit. Dit maakt vervolgens onderdeel uit van zijn of haar creatieve 

processen.  

- Het roept eigen ervaringen op; zou dit aanleiding kunnen zijn om in gesprek te kunnen komen?  

Ik denk, dat dit zeker kan. Een docent zou de website kunnen gebruiken om met de leerlingen in 

gesprek te gaan. Hierbij kunnen ze spreken over intuïtie in relatie tot rationeel nadenken en of de 

leerlingen hier zelf ervaringen mee hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

Literatuur: 

● Amabile, M.A. (1983). The Social Psychology of Creativity. New York: Sprinher- Verlag 

● Byttebier, I. (2002). Creativiteit Hoe? Zo!. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv 

●  Bernadac, M. & Bronfen, E.(2000) Louise Bourgeois: the insomnia drawings I. Zuricht: DAROS 

● Bergson, H. (1998). Creative evolution. Dover, New York. 

● Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. New York: HarperCollins Publishers 

● Gasperzs, J. (2006). Concurreren met creativiteit. Amsterdam: Kok Korpershoek 

● Gladwell, M. (2005). Intuïtie. De kracht van denken zonder erbij na te denken. Amsterdam: 

Uitgeverij Contact 

● Goldberg, P.(1988). De kracht van Intuïtie. Utrecht: Kosmos 

● Groeneveld, R. (2006). De innerlijke kracht van de ontwerper. De rol van intuïtie in het 

ontwerpproces. Rotterdam: Veenman Drukkers  

● Hermsen, J. (2014). Kairos. Een nieuwe bevlogenheid. Amsterdam-Antwerpen: Uitgeverij De 

Arbeiderspers  

● Hogharth, R. M. (2001). Educating Intuition. Londen: The University of Chicago Press  

● Lipsey, R.(1988). An art of your own-the spiritual in twentieth century art. Shambala: Boston 

● Van den Maagdenberg, R. (2016). We're running out of time - Een interview met Joke Hermsen. 

Verkregen op 11 april 2016 

● Philip, Rob. (2012). Van hoofd naar hand. Inzicht in de doe- en denkactiviteiten van mijn 

studenten tijdens het creatieve proces. Amsterdam: Onderwijscentrum Vrije Universiteit  

● Rothenberg, A. en Hausman, C.R. (1976).The Creativity Question. Durham: Duke University 

Press 

● Traufetter, G. (2012). Intuïtie: leer erop te vertrouwen. Houten – Antwerpen: Uitgeverij Unieboek 

● Wallas, G.(1926). The Art of Thought. New York: Harcourt, Brace and Company 

● Warburton, N (2003). Het basisboek filosofie. Abingdon: Uitgeverij Routledge 

● Yukawa, H. (1973). Creativity and intuition. Otowa: Kodansha International Ltd. 

 

Online woordenboek: 

● Helderziend. (2016). In Dikke van Dale. Geraadpleegd op 23 april 2016, van 

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=helderziend&lang=nn#.VzcZbPmLTIU 

● Instinct. (2016). In Dikke van Dale. Geraadpleegd op 23 april 2016, van 

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=instinct&lang=nn#.VzcaavmLTIU 

● Gevoel. (2016). In Dikke van Dale. Geraadpleegd op 23 april 2016, van 

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=gevoel&lang=nn#.Vzca0fmLTIU 

Video: 

● ARTtube. (2012, 1 november). Amie Dicke Inspired by H.P. Berlage [videobestand].Geraadpleegd 

op 18 april 2016, van http://www.arttube.nl/nl/video/Gemeentemuseum/Amie_Dicke 

● RTV-NH. (2007, 15 januari). Hellen van Meene in Pol’s hoogte [videobestand]. Geraadpleegd op 

21 april 2016, https://www.youtube.com/watch?v=9pauceIaLoU 

● Samama, D. (2007, 2 januari). Creativity. [videobestand] Geraadpleegd op 10 mei 2016, van 

https://www.youtube.com/watch?v=JpPspvRUCHw 

Interview: 

● Van den Maagdenberg, R. (2016). We're running out of time - Een interview met Joke Hermsen. 

Verkregen op 11 april 201, van https://www.linkedin.com/pulse/were-running-out-time-een-

interview-met-joke-van-den-maagdenberg 

 

 

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=helderziend&lang=nn#.VzcZbPmLTIU
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=helderziend&lang=nn#.VzcZbPmLTIU
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=instinct&lang=nn#.VzcaavmLTIU
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=instinct&lang=nn#.VzcaavmLTIU
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=gevoel&lang=nn#.Vzca0fmLTIU
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=gevoel&lang=nn#.Vzca0fmLTIU
http://www.arttube.nl/nl/video/Gemeentemuseum/Amie_Dicke
http://www.arttube.nl/nl/video/Gemeentemuseum/Amie_Dicke
https://www.youtube.com/watch?v=JpPspvRUCHw
https://www.youtube.com/watch?v=JpPspvRUCHw


 

32 
 

Bijlage 1 



 

33 
 

Bijlage 2 
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Bijlage 3: Beschrijvingen Eigen Creatieve Processen 

Proces 1: 2D jaar 2 

Voorafgaand aan mijn proces tekenen, dat ik in jaar 2 van deze opleiding voerde, heb ik deelgenomen 

aan Return to Sender. Dit was het startpunt voor dit proces, dus dit kan ik niet negeren wanneer ik het 

proces wil analyseren. Binnen dit programma keer je terug naar de zender, de zender, dat ben jij zelf. De 

methode is gericht op het vinden van eigen onbewuste fascinaties.  

De methode is opgebouwd uit een aantal stappen: 

Stap 1: een week lang, selecteer je elke dag vijf afbeeldingen. Deze afbeeldingen komen uit de krant, een 

tijdschrift, het internet of zijn zelf gemaakte foto’s. Het zijn dingen, die je triggeren, hierdoor archiveer je 

dingen, die jou aanspreken en maak je een beeldarchief aan. In de les werden de afbeeldingen 

vervolgens geselecteerd op basis van uiterlijke overeenkomsten. 

Stap 2: een groepje medestudenten roept aan de hand van de afbeeldingen, woorden die bij hen 

opkomen. Deze schrijf je als ontvangende student op. 

Stap3: van de woorden die je ontvangen hebt zoek je de definitie en synoniemen van op. 

Stap 4: vervolgens maak je van alle woorden een woordweb. In dit woordweb wordt duidelijk welke 

woorden het belangrijkste zijn. In de volgende bijeenkomst krijg je nog meer woorden, van de woorden die 

overlappen met het woordweb zoek je de symboliek op. 

Stap 5: voor deze stap moet je op zoek naar wetenschappelijke artikelen, boeken en andere tekstuele 

referenties.  

 

Stap 6: door middel van een presentatie aan de rest van de groep krijg je referenties van kunstenaars, 

boeken, films, documentaires, etc. 

De woorden van stap 2: 

Albino Morbide Afgebrokkeld 

Naakt Contact Rauw 

Ingang Mist Verminkt 

Condens Stilte Gevaar 

Bordje Op je bordje Naargeestig 

Giftig Vroeger Stuk 

Sprankelend Condens Schaafwond 

Verbleekt Doods Aura 

Abstracties Lichaam Licht 

Blauwe plek Kleur Bloemig 

Eiland Kwetsbaar Pastel 

Paarsig Structuur Wegkruipen 

Afstandelijk Gelukkig Vertrouwd 

Aan het randje Menselijk lichaam Buitenaards 

Vochtig Onbekend Vasthouden 

Kleurrijk Mager Vervreemdend 

Kruipen Bukken Hangen 

Gevaar Stilte Brug 

Mist Snavel Contact 

Innerlijk Terugkomst Ingang 

Bekje   
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Nadat ik alle definities en synoniemen had opgezocht, maakte ik het onderstaande woordweb. 

 

 

De volgende woorden kwamen naar voren als het meest belangrijkste: afstandelijk, wegkruipen, 

kwetsbaar, naargeestig, gevoel, albino en verbleekt. 

Zelf had ik weinig met deze woorden, ze waren te kil en afstandelijk. Ik ben toen verder gaan zoeken naar 

symbolieken, van woorden die te vinden waren in het Grote Symbolen Boek. Dit waren de woorden: hand, 

knie, voet, hert, roos, bloem, berg, woestijn, mist, water-oceaan, lauw, kleur. 



 

36 
 

  

Binnen de symbolieken viel het mij op dat er vaak verwezen werd naar; vruchtbaarheid, leven en dood, 

voortplanting, de Heilige maagd Maria en kwetsbaarheid. 

De Heilige Maagd Maria: 

Roos: suggereert de aanwezigheid van Maria. De bijnaam van Maria was Roos. 

Blauw: hemelse kleur, dit is de kleur van haar mantel. 

Vruchtbaarheid: 

Knieën: zetels van vaderschap en voortplanting. 

Bloemen: wedergeboorte. 

Handen: de houding van de handen in de afbeeldingen die ik had verwezen naar ernstige lichamelijke 

beperkingen. Dit verwees voor mij weer naar dat de moeder van Maria onvruchtbaar was. 

Kwetsbaarheid: 

Handen: open handen stonden voor het onvermogen om verlangens te uitten. Maria stond ook vaak met 

open handen. 
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Van het proces van Return to Sender heb ik achteraf weinig inhoudelijks terug kunnen vinden. Ik vond het 

in het tweede jaar nog lastig om een proces te voeren en was nog zoekende naar mijn eigen manier. Ik 

hield weinig bij en schreef enkel steekwoorden op na een bespreking met een begeleidende docent. Ook 

hield ik mijn gedachtes over het proces nauwelijks bij. Wel heb ik aan het einde van het proces een korte 

tekst geschreven, ter voorbereiding op de individuele beoordeling.  

Voor het laatste werk dat ik gemaakt heb, ben ik weer terug gegaan naar de basis van mijn Return to 

Sender onderzoek. Ik was door het maken mijn spoor een beetje kwijt geraakt, maar heb nu weer de 

essentie te pakken. Alles wat ik gemaakt heb, heeft allemaal te maken met het verhaal van Maria en de 

overeenkomsten, die ik met haar heb gevonden.  

Dit komt uiteindelijk uit op de roos, die veel symbolische betekenissen heeft. Het was haar bijnaam, 

suggereert de aanwezigheid van de Heilige Maagd Maria, is mijn bijnaam, heeft verbintenis met de Godin 

van de bloemen, die weer voor vruchtbaarheid staat en dus iets waar Maria en haar moeder verbintenis 

mee hebben in hun verhaal. Dit heb en ga ik vertalen in het grote werk. Ik heb handen afgebeeld, omdat 

deze in mijn beeldarchief erg belangrijk waren. Je kunt het zien als iets aan willen reiken of juist loslaten. 

Het ontvangen van een kind of het loslaten van…..Daaromheen ga ik rozen afbeelden. Ook deze ga ik 

aquarelleren en vervolgens met spelden op het werk prikken. Dit staat voor de vele tegenstrijdigheden in 

het verhaal van Maria. Net als in mijn eigen leven.  

Ik ben gedoopt en heb mijn eerste communie gedaan. Vanaf dat ik twaalf jaar oud was heb ik gezegd dat 

ik niets meer met het geloof heb. Terwijl ik nu door Return to Sender toch onbewust er nog veel mee heb 

en er mee verbonden ben. Het heeft toch een rol gespeeld in hoe ik nu ben, naar de wereld kijk en denk. 

Van vorige week heb ik meegenomen dat ik meer waarde aan mijn werk moet geven door zorgvuldiger 

met het papier om te gaan. Ik heb nu ook groter papier gekocht, om groter te werken. Dit heeft mij veel 

opgeleverd omdat ik nu de handen net als de bloemen kon benaderen. Ik kan nu meer op details 

focussen, dan wanneer ik dit klein zou moeten doen.  
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Proces 2: Puber jaar 3 

Voor het proces Puber heb ik een blog bijgehouden. Onderstaand zijn de blogposts te lezen. 

SEPTEMBER 14, 2014 

Lichamelijke veranderingen 
Wat ik het interessantste vind aan de puberteit is het veranderende lichaam en de ongemakken, die dit 
met zich mee brengt. Ik ben mijn onderzoek eigenlijk meteen begonnen met maken zonder tekstuele 
bronnen te raadplegen. 
Ik ben foto’s gaan zoeken met in mijn achterhoofd het thema: een meisje, dat vrouw wordt, terwijl zij nog 
kind wil zijn. De foto’s van de kunstenaar Vivian Keulards inspireerden mij.  Ze geven heel goed het 
gevoel weer, dat ik over zou willen brengen. 
   

Met het beeldmateriaal, dat ik 
verzameld had, heb ik een aantal dingen geprobeerd. De volgende combinatie van beelden en collage 
gaan over de eerste keer ongesteld zijn. De ongemakken en verwardheid, die een meisje kan voelen heb 
ik geprobeerd weer te geven. Mijn interesse gaat vooral naar de vroeg puberende meisjes van 11 of 12, 
die dus nog lang niet klaar zijn om vrouw te zijn, maar wel al vrouwelijke veranderingen moeten 
ondergaan. 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://puberproject2014.wordpress.com/2014/09/14/roosmarijn-broersen-groep-a/
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/img_0213.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/vivian.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/picture63.png
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/vivian_keulards_elusive_beauty_007.png
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/img_0217.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/img_0216.jpg


 

39 
 

 
Terwijl ik hier mee bezig was, kwam er al een 
nieuw idee bij mij op. Ik wilde iets gaan maken 
wat het meisjesachtige en het vrouwelijke 
combineerde. Ik dacht aan een knuffel van een 
vrouwelijke/sensuele stof. Twee dingen, die je 
niet meteen met elkaar zou associëren. Ik heb 
gekozen om met kant een konijn te maken. Kant 
is natuurlijk doorschijnend en daardoor kon ik de 
knuffel niet zomaar vullen, omdat je de inhoud 
kan zien. Met het thema ongesteldheid ben ik op 
het idee gekomen om het te vullen met tampons. 
Zo kan het meisje het dier gebruiken als knuffel, 
maar ook als opberging voor haar tampons. 
 

Er is een knuffel ontstaan, die eigenlijk niet meer 

troostend is, maar die zelf ook ongemakkelijk 

overkomt. Hij kan niet vanuit zichzelf zitten, maar 

heeft ondersteuning nodig. Hij neemt een 

onderuitgezakte houding aan die mij weer deed 

denken aan het onderwerp van de ongemakken 

die het veranderende lichaam met zich mee 

brengt. Het is zelf ook een beetje een puber. 

 
 
VANNACHT WORD IK VROUW 
SEPTEMBER 28, 2014  
Ik heb besloten mij te focussen op de eerste menstruatie van de puber. Het kan als iets heel moois 
worden gezien, maar kan door een meisje als erg onaangenaam worden ervaren. 
De fotografen Helen van Meene, Carla van de Puttelaar en Laura Makabresku geven het gevoel dat ik 
over wil brengen goed weer. Als eerste de beelden van Helen van Meene die jonge vrouwen, die vaak net 
geen meisje meer zijn, fotografeert. Haar manier van werken is waarschijnlijk voor velen al bekend. Ze 
plukt mensen van straat en weet in een korte tijd een beeld te vangen van die persoon. De onderstaande 
beelden zijn enkele van de beelden, die mij aanspreken. Voor mij zijn het meisjes, die niet goed weten wat 
ze met zichzelf aan moeten. De vreemde posities die ze aannemen om met het ongemak om te gaan vind 
ik erg mooi. Dit waren ook beelden, die bij mij opkwamen toen ik het knuffel konijn dat ik had gemaakt 
neer probeerde te zetten. Het ging zelf ook onderuitgezakt hangen en was voor mij een echte puber. 

 
 
Daarnaast had ik deze beelden van Carla van de Puttelaar en Laura Makabresku gevonden. Het grijpen, 
voelen en aftasten van het onbekende vind ik erg mooi. 
   

https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/img_0207.jpg
https://puberproject2014.wordpress.com/2014/09/28/vannacht-word-ik-vrouw/
https://puberproject2014.wordpress.com/2014/09/28/vannacht-word-ik-vrouw/
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/dbec5c929ca8b596e847c4bbc96d6aab.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/f1a3450165997232b8a60ac0977d9f60.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/helen-van-meene.jpg
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Naar aanleiding van deze beelden 
heb ik een aantal schetsen gemaakt, 
waarvan dit er drie zijn. Ik merkte dat 
ik hier vast begon te lopen in mijn 
proces. Ik wilde graag een zelfde 
soort beeld creëren maar dan op mijn 
eigen manier. Ik ben hier mee gestopt 
omdat ik niet tevreden over 

de schetsen was. Nu ik hier achteraf op reflecteer merk ik, dat het komt omdat de beelden als foto’s al 
heel goed werken en ik ze alleen maar aan het namaken was. Ik heb dit nu even losgelaten en ben een 
andere kant op gegaan, misschien ga ik hier later nog op verder. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/carla-van-de-puttelaar.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/laura-makabresku.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/img_0227.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/img_0244.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/img_0246.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/makabresku.jpg
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Omdat ik vast liep, ben ik op zoek 
gegaan naar nieuwe bronnen. Ik 
herinnerde me nog de documentaire 
Water Children waar Beatrijs mij op 
gewezen had. Ik ben nog steeds op 
zoek naar de hele documentaire, 
maar heb wel al de trailer gezien, die 
voor mij alweer genoeg input was. In 
de documentaire wordt namelijk het 
werk van de kunstenaar Keita 
Yasukawa besproken. Het gaat over 
de vruchtbaarheid van de vrouw en 
de manier hoe zij dit weergegeven 
heeft in haar installatie gaf mij een 
nieuw inzicht over hoe ik verder kon. 
 
 
 

Ook heb ik de korte documentaire ”Vannacht 
worden we vrouwen” gekeken. In de documentaire 
worden twee buurmeisjes gefilmd wanneer ze bij 
elkaar logeren. Ze praten over de vragen die ze 
hebben: over ongesteld zijn, verliefd worden en 
andere zaken waar meisjes van die leeftijd over 
praten. Wat mij nog het meeste aansprak van deze 
film was de titel, die veel verschillende associaties 
kan oproepen. Het kan positief en negatief worden 
opgevat, het meisje kan er blij mee zijn dat ze 
vrouw wordt of juist niet. 
 

http://www.mediafonds.nl/toekenning/86537/kids-
docs-vannacht-worden-we-vrouwen 
 

 
Ik heb de onderbroeken gepakt, die ik had gekocht voor de schetsen en ik ben nu van plan om hier 
verschillende dingen mee te proberen. Hieronder zijn al twee van de onderbroeken waar ik mee bezig 
ben. De eerste heb ik beschilderd met verf, ik ben er nu mee bezig om deze net als de ander te gaan 
borduren. Ik heb de verf gebruikt om een kleurenschema te maken zodat ik daar de kleuren van het draad 
aan kon passen. Wat hier uiteindelijk uit gaat komen weet ik nog niet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/11.png
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/09/11.png
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REFERENTIES 

OCTOBER 1, 2014   
  
Lizan Freijsen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze referentie kreeg ik van Margreeth, het is werk van Lizan Freijsen. Ze maakt foto’s van vochtplekken 
en behangt die vervolgens op de muur in musea maar ook bij mensen thuis. Iets wat eigenlijk heel smerig 
is, krijgt op deze manier van vergroten iets heel interessants. Het doet mij denken aan de manier waarop 
aquarelerf in elkaar over kan vloeien en het wordt iets heel moois. Naar aanleiding van haar werk wil ik 
me gaan richten op de vlekken die kunnen ontstaan door het doorlekken tijdens de ongesteldheid. 
 

Andy Warhol – piss paintings  
 
 
Metropolis M 

http://www.gezond24.nl/tv-
uitzending/VPRO_1143149/Metropolis-Menstruatie 
 

 
 

 

https://puberproject2014.wordpress.com/2014/10/01/referenties/
http://www.gezond24.nl/tv-uitzending/VPRO_1143149/Metropolis-Menstruatie
http://www.gezond24.nl/tv-uitzending/VPRO_1143149/Metropolis-Menstruatie
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/10/d037200fe041bf6fd3b7cbaf0132418b.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/10/002-dameendeur.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/10/oxidation_759.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/10/andy-warhol-cropped.jpg
https://puberproject2014.files.wordpress.com/2014/10/3d5595c4bb6494827897c163f6d74ec4.jpg
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Proces 3: tekenen jaar 3  
Tekenen  

Dit proces heb ik in de periode van februari 2015 tot en met juni 2015 gevoerd. Het proces werd begeleid 

door Annemiek Vera. Ik heb ervoor gekozen om alleen de belangrijkste bevindingen in het proces te 

bespreken, hierdoor komt niet alles aan bod wat ik heb gemaakt. De schuingedrukte stukken tekst zijn 

teksten die ik uit mijn dummy heb overgenomen. 

Het proces begon met het woord gelaagdheid. Ik kreeg de opdracht om vanuit een woord een aantal 

tekeningen te maken. Voor mij heeft het dit tot een vruchtbaar proces geleid waarbinnen ik veel nieuwe 

ontdekkingen heb gedaan. Ik heb dingen ontdekt over mijzelf en over het medium tekenen. Tijdens dit 

proces heb ik geleerd hoe je een proces kan voeren vanuit een persoonlijk thema en ervaringen, maar 

ook hoe je het onderwerp algemener kan maken. Hierdoor heb ik tijdens dit proces tekeningen kunnen 

maken, die persoonlijk zijn, maar niet autobiografisch. Door op deze wijze werken te maken, kan een 

toeschouwer zich ook in een werk verplaatsen of zelfs herkennen.  

 

Tekening 1      Tekening 2 

Bovenstaand zijn twee van de tekeningen/collages, die ik gemaakt heb aan de hand van het woord 

gelaagdheid. Deze heb ik vrij intuïtief gemaakt, toch is de gelaagdheid duidelijk terug te zien.  
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Dit woordweb heb ik gemaakt nadat ik de eerste tekeningen had gemaakt en na de bespreking met de 

docent. Wat opviel was, dat ik in de tekeningen speelde met de schaal. Wat is belangrijk en wat niet? Ik 

gebruikte de schaal door bepaalde dingen aandacht te geven, die het anders misschien niet zouden 

krijgen. Een kerk was in de tekening bijvoorbeeld net zo groot als een bloemblaadje (tekening 2). 

Ook viel het op, dat ik in mijn werkwijze ook gebruik maakte van lagen. Door steeds op een oud werk te 

reageren ontstaat er een vervreemding. Op deze manier kan je niet meer herkennen waar het vandaan 

komt, wat het origineel is geweest. Meerdere tekeningen hadden letterlijk lagen. Door materialen toe te 

voegen als kant of kalkpapier zorgde ik ervoor dat er gelaagdheid in de tekeningen kwam.  

‘In de tekeningen en collages, die ik heb gemaakt, laat ik dingen zien en bedek ik andere onderwerpen. 

Door de focus van deze stukken weg te halen gaat de focus naar een ander deel op de tekening. Hierbij 

komt er een soort van façade in de tekening naar voren.’  
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Aan de hand van de tekening 2, ging ik verder met een nieuwe tekening. Ik maakte een uitvergroting van 

tekening 2. Hierdoor was er ook weer die vervreemding. De tekening lijkt willekeurig en niet voor de hand 

liggend.  

 

Vervolgens heb ik ook een tekening gemaakt aan de hand 

van tekening 1. In mijn dummy schreef ik hier een stukje 

over: 

‘Een façade kan een muur zijn, een bescherming, een 

gebouw. Het bestaat uit meerdere lagen, die je op 

verschillende momenten draagt. Met de tekeningen 

verberg ik de herkomst, de bron van het gedrag. Steeds 

verder vervreemd is het beeld. Je weet niet waar het 

vandaan komt en ook niet meer wat het nu is.  

Ik wil dit niet laten zien en laat de façade zien. Je ziet aan 

mij niet altijd wie ik ben, maar de façade. Dit is niet een 

uitbundige persoon, maar een ingehouden persoon. 

Gevangen achter de façade.  

Heb ik de façades omdat ik iets niet wil laten zien of zijn 

het muren waar ik achter gevangen zit?’ 
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Een gedeelte van een meer uitgebreide woordweb. 

 

‘In deze periode ben ik via het woord gelaagdheid bij de façade uitgekomen. Ik zie de façade als iets waar 

je je achter kunt verstoppen, maar ook als iets wat je tegen kan houden. Achter het voorkomen, dat een 

persoon kan uitdragen, zit veel meer.  

Een rustig persoon is misschien helemaal niet zo, maar wordt tegengehouden. Door dingen die gebeurd 

zijn of doordat je wordt tegengehouden door andere mensen. Deze façade heb ik uitgebeeld door middel 

van het doek, een kanten doek. Je kunt erdoorheen kijken, maar het blijft vaag. 

In mijn latere werken ben ik bezig met het thema loslaten. Om van de façade af te kunnen komen is het 

belangrijk om los te kunnen laten. Te verwerken. Te accepteren en achter te laten.’  
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Dit zijn de laatste twee tekeningen uit het proces. In deze tekeningen heb ik mij meer gericht op het 

loslaten. Dit heb ik vertaald door middel van de armen. De bloemen staan symbool voor hetgeen, dat 

losgelaten wordt. Wat eerst onderdeel is van de persoon valt langzaam naar beneden. 

 

 

 


