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  ‘Volgens mij zijn wij de hele dag creatief. 
Alleen moeten we een afspraak hebben  

om dat werk op papier te krijgen.  
Want onze creatieve kant wordt moe  

van het wachten, of wordt gewoon moe.’

—Mary Oliver
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Dit logboek wil je naar je wereld laten kijken als een kunstenaar, 
als iemand die altijd ‘eerst de zaak verkent’, altijd ideeën 

verzamelt, altijd op zoek is naar een bruikbaar, nieuw stukje 
inspiratie: zo word je een creatieve kleptomaan.

Grote kunstenaars, wetenschappers, ondernemers en alle mensen die 
succesvol creatief werk hebben afgeleverd, begrijpen dat alles ergens 
vandaan moet komen. Alles bouwt voort op wat eraan voorafging, en 
elk nieuw idee is alleen maar een mengelmoes of remix van een of 
meer oudere ideeën. Niets is volslagen origineel.

‘Kunst is diefstal.’

—Pablo Picasso

Zo wOrd je 
Een crEatieve 
kleptomAan
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Als we geen last meer hebben van de wil om volstrekt origineel te 
zijn, hoeven we niet langer te proberen iets uit niets te maken en 
kunnen we invloed omarmen in plaats van ervoor weg te lopen.

Het is dan ook jouw taak om goede ideeën te verzamelen. Hoe meer 
goede ideeën je verzamelt, hoe meer mogelijkheden je hebt om je te 
laten beïnvloeden.

Enkele van de beste geesten ter wereld hebben aantekenboeken 
gebruikt om ideeën te verzamelen: Charles Darwin, Pablo Picasso, 
Virginia Woolf, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Thomas 
Edison, Leonardo da Vinci, Frida Kahlo enzovoort enzovoort.

Volg hun voorbeeld en maak dit aantekenboek tot een deel van je 
dagelijks leven.

‘Onvolgroeide dichters imiteren, volgroeide 
dichters stelen, slechte dichters verminken 
wat ze nemen en goede dichters maken het 
tot iets beters, of tenminste tot iets anders. 

De goede dichter smeedt zijn gestolen 
waar om tot een totaalgevoel dat uniek is, 

volstrekt verschillend van waaraan  
het werd ontvreemd.’

—T. S. Eliot



Neem het overal met je mee. Haal het steeds tevoorschijn om je 
gedachten en waarnemingen op de blanco bladzijden neer te pennen. 
Neem elke dag vijftien minuten de tijd om een van de oefeningen te 
doen. (Pendelmomenten en lunchpauzes zijn perfect.) Maak je het 
boek eigen – als je een van de oefeningen niet ziet zitten, schrap haar 
dan en verzin een nieuwe. Blader erdoorheen als je ideeën nodig hebt.

Tegen de tijd dat dit boek vol is, weet je hoe je je invloeden en je 
leven van alledag kunt gebruiken als het ruwe materiaal voor je werk. 
Je zult in staat zijn de dingen die je hebt gestolen om te vormen tot 
een werk van jezelf en het weer de wereld in te sturen, zodat wij van 
jou kunnen stelen.

‘We hebben allemaal 
voortdurend ideeën. Maar ik 
ben erop gespitst. Jij niet.’

—Philip Pullman



Zo gebruik je 
dIt dagboek:
NeEm het overal  
mET je meE.

Doe ten minSte  
eEn oEfENinG per dag.

HerhaAl de Eerste  
twee stapPen toTdat  
hET boek vol is.

1

2

3



10 dingen diE ik wil lEren:
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BeElden kuNnen zegGen 
Wat wij wilLen dat Ze zeggen.

Berg



(Verzin je eigen bijschriften)

de maAn



Jij bent eEn barista.
Begin Een foOipoTtEnOorlog  
   en haal Zo veEl 
mogelijk fooi binnen.




