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Over voorgesneden brood en andeu
re gemakken: Op 7 juli 1928 werd 
het eerste voorgesneden brood veru
kocht. Kleen Maid Sliced Bread werd 
geproduceerd door de Chillicothe 
Baking Company en het werd ook 
onmiddellijk een succes. De uitvinu
der van de broodsnijmachine was 
Otto Frederick Rohwedder die al in 
1912 een eerste prototype van deze 
innovatie bouwde. Het duurde nog 
zestien jaar met tegenslag en volhau
ring voordat zijn machine commeru
cieel werd ingezet.  Maar dan had 
je ook wat.1

Gemak dient de mens en blijkbaar raakte Rohwedders 

uitvinding deze snaar vol en zuiver, getuige de beroem-

de uitdrukking The best thing since sliced bread. 

Het is een zinsnede die we gebruiken om aan te geven 

dat we iets zien of gebruiken – een uitvinding, gebruiks-

voorwerp of gadget – dat heel erg bijzonder is, zelfs 

méér bijzonder nog dan de legendarische broodsnijma-

chine van Rohwedder! Een apparaat dat eigenlijk niet 

veel meer lijkt te zijn dan zo’n twintig broodzagen die 

op gepaste en economische afstand, naast elkaar op en 

neer bewegend, trillend door een Zaanse Snijder of een 

grof volkorenbrood glijden. Kom er maar eens op.

The Airline Control Program

De eerste keer dat ik de uitdrukking hoorde, bewust re-

gistreerde en er over nadacht, was in 1985. Ik werkte bij 

de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, programmeer-

de computers die wereldwijd reserveringen vastlegden 

en tickets, instapkaarten en bagagelabels ophoestten. 

Een ingenieus systeem dat vele honderden transacties, 

komend vanuit alle hoeken van de aardbol, in luttele

1   Challoner, J. e.a. 2009, 1001 Inventions That Changed the World, p. 610, Quintessence: 
London.

seconden verwerkte in een watergekoelde computersys-

teemkast in het computercentrum van de KLM, dat toen 

nog in Amstelveen stond. Door de ogen van nu hopeloos 

ouderwets. De rekenkracht en opslagcapaciteit van dat 

grote computersysteem van toen past nu vele malen in 

een mobiele telefoon, internet lag nog in de wieg en het 

wereldwijde web zoals we dat nu kennen, was nog een 

visioen2.  Programmeren deden we in een programmeer-

taal die nu nog door weinigen ‘gesproken’ wordt – IBM 

Assembler – in een computeromgeving die exotisch en 

door computertechnici opwindend genoemd werd en 

nog steeds wordt: IBM System 370 met als besturings-

programma het Airline Control Program, later hernoemd 

naar het meer generieke Transaction Processing Facility 

omdat het systeem zich ook uitstekend leende voor het 

plannen van taxiritten, het op pad sturen van politiepa-

trouilles en doen van bankoverschrijvingen3. Nog even, 

dan ik houd erover op.

2  Internet, gevonden op 13 februari 2014 op http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet.
3 IBM Airline Control Program, gevonden op 20 februari 2014 op http://en.wikipedia.org/
wiki/IBM_Airline_Control_Program 

Een heel gesneden volkoren
   

bron: www.forbes.com
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Mijn afdelingshoofd in die tijd was er van overtuigd: 

“The Airline Control Program is the best thing since sli-

ced bread,” zo placht hij te zeggen. Dat vond ik een 

mooie gedachte, voegde de uitspraak toe aan mijn re-

pertoire en vroeg me af: Zijn er nog meer bedenksels 

beter dan voorgesneden brood of het Airline Control 

Program? 

Wat maakt een uitvinding eigenlijk 
beter dan voorgesneden brood? Is 
het een zinvolle vraag? Kan de ene 
uitvinding überhaupt beter zijn dan 
de andere en wat zijn de criteria 
dan? Waar komen uitvindingen eiu
genlijk vandaan, hoe worden ze beu
dacht? 

klaar om ons van dienst te zijn als het regent of dat 

dreigt te gaan doen. Nu zul je je afvragen, wat is er 

bijzonder aan een paraplu? Aan een gewone doorsnee 

paraplu. Niets, natuurlijk. Behalve dan misschien dat 

het een nogal ingenieus uitvouw- en opspanmechanis-

me is en ooit een keer voor het éérst bedacht. Als in-

novatie is de paraplu al heel oud. De oude Egyptenaren 

maakten zo’n drie-en-een-half-duizend jaar geleden al 

gebruik van parasols, zo kunnen we zien op gebeeld-

houwde reliëfs uit die tijd. En een parasol verandert bij 

de eerste druppel regen in een paraplu. Met regen heb-

ben paraplu’s niet zo’n probleem en doen prima hun 

werk, maar zodra het gaat waaien, dan gaat het mis. 

Jaarlijks komen er wereldwijd honderdduizenden para-

plu’s in stormachtig weer om. Maar de paraplu die ik bij 

de kapstok weggraaide, was niet zomaar een paraplu, 

het was een Senz, de a-typische paraplu met de typi-

sche aerodynamische vormgeving die sinds 2006 in ons 

straatbeeld verschenen is. 

Met de Senz is het verschijnsel omgeklapte en stukge-

waaide paraplu niet meer een onvermijdelijk gegeven. 

Ook is de kans dat je met je paraplu wordt weggebla-

zen als een op hol geslagen Mary Poppins nihil gewor-

den. Een uitkomst. 

Veelzeggend is dat de bedenker van de Senz, indus-

trieel ontwerper in opleiding Gerwin Hoogendoorn, 

weinig gehoor kreeg toen hij met zijn idee bij grote 

gevestigde paraplumerken aanklopte. Tandenknarsend 

moet het geweest zijn voor dezelfde merken, toen de 

Senz bij zijn lancering in 2006 binnen negen dagen 

10.000 keer over de virtuele toonbank van Senzum-

brella’s webwinkel is gegaan4.  

4   Senz Umbrella’s, gevonden op 14 februari 2014 op http://www.senzumbrellas.com/en/
past-present-future/

Die laatste vraag, eigenlijk zijn het er twee, die blijven 

mij intrigeren. Welke denkprocessen spelen daarbij een 

rol? Kun je die denkprocessen ontwikkelen en oproe-

pen wanneer je ze maar nodig denkt te hebben? Kan 

iedereen denken als een uitvinder? Creatief en innova-

tief denken? Jazeker.

Het regent, het regent...

Another best thing since sliced bread: laatst had ik er 

een in mijn hand, omdat ik hem nodig had, een para-

plu. Bij onze voordeur staan en hangen er een aantal, 

bron: www.openjournal.com.au bron: www.senz.co.uk
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Het creatieve geheim van de Senz is het combineren – 

dit kom je vrijwel altijd tegen bij creatieve vondsten – van 

een areodynamische vorm en de functionaliteit van een 

paraplu. Deze zorgt ervoor dat de paraplu zich bij te-

genwind gedraagt als een vleugel en zich als gevolg van 

zijn aerodynamische eigenschappen horizontaal opricht 

in plaats van zich te gedragen als een remparachute.  

Of je bij zeer krachtige wind dankzij de aerodynamische 

lift de kans loopt om als een heuse Mary Poppins op 

te stijgen, is mij niet bekend. Bij wind in de rug biedt 

de Senz overigens dezelfde zeilfunctie die we gewend 

zijn van traditionele paraplu’s. Om het allemaal niet te 

gek te maken is de Senz net als een traditioneel regen-

scherm inklapbaar, maar je moet dan wel ‘trekken’ in 

plaats van ‘duwen’, probeer het zelf maar. Er is ook een 

Senz-houder op de markt, die een beetje op een vlag-

genstokhouder lijkt, waarmee de Senz aan een fiets-

stuur kan worden bevestigd: een oer-Hollands product.

Varkenssnuitje

Zo zie je maar, creativiteit en innovatie zijn overal om 

ons heen. In de kleine dingen van alledag zit iets groots 

verborgen. Neem iets alledaags en vanzelfsprekends als 

een stopcontact. Alleen al in – of ‘achter’ – een door-

snee stopcontact zit een wereld van inventiviteit verbor-

gen. Dat begint uiteraard met de lange geschiedenis van 

de ontdekking, beheersing en toepassing van elektrici-

teit. En dan het opwekken en distribueren ervan, van 

de krachtcentrale naar jouw stoppenkast en vandaar 

verder naar jouw oplaadbare telefoon, tv, computer, 

haardroger, scheerapparaat of krultang. Het stopcon-

tact op zich is al een wonder van vernuft en het bestaat 

ook nog eens in vele varianten. Ik beperk me even tot 

de standaard stopcontacten die we in Nederland en de 

meest omringende landen kennen: het al dan niet ge-

aarde varkenssnuitje. Tijdens een korte zoektocht op in-

ternet kom ik er allerlei leuke en alternatieve innovaties 

van tegen. Een stopcontact met internetverbinding in-

een, met een geïntegreerde USB-oplader. Een stopcon-

tact dat automatisch de stroomtoevoer onderbreekt als 

een oplaadbaar apparaat ‘vol’ is, eentje met LED-lichtjes 

in de stekkergaten voor in het donker en een die je kunt 

draaien, wat als timer fungeert. Wat dacht je van een 

stopcontact dat je op het raam plakt met een zuignap 

waarin zonnecellen zijn gemonteerd. Ook kwam ik een 

bron: www.esano.be

bron: www.quest.nl bron: mancave.conrad.nl
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stopcontact tegen dat het varkenssnuitje gedag heeft 

zegt: twee sleuven in de vorm van concentrische cirkels 

waarin je de polen van een stekker kunt steken. Wat er 

gebeurt als je de twee polen in dezelfde sleuf steekt valt 

te raden, maar daar is vast iets opgevonden5.  Je kunt 

deze lijst waarschijnlijk uit eigen ervaring aanvullen. 

Verrijk je kennis over vernuftige en 
maffe stopcontacten door 10 minuu
tjes te surfen op het web. Gebruik 
in je zoektermen naast stopcontact 
woorden als raar, vreemd, bijzon-
der, idioot en er gaat een wereld 
voor je open. Het zijn sleutelwooru
den in de zoektocht naar creativiteit 
en innovatie.

Alles wat door mensenhanden gemaakt is en als bruik-

baar en waardevol wordt ervaren is ooit bedacht: uit-

gevonden. Door mensen, in mensenhoofden. De stoel 

waar je op zit, de kaars waar je samen naar staart, bobi-

nekabels en patatbakjes. Het zijn min of meer alledaag-

se zaken. Je staat er niet bij stil dat ze ooit écht nieuw 

waren: nog niet eerder vertoond. Maar af en toe ben je 

je ervan bewust. 

De Vliegmachien

Als je stil staat en omhoog kijkt naar een condensstreep 

van een vliegtuig dat kilometers hoog door de lucht 

scheert, misschien schiet er dan een dergelijke gedachte 

5   Stopcontacten, gevonden op 14 februari 2014 op http://freshgadgets.nl/tag/stopcontact

door je heen: wat is het toch een wonder, dat we kun-

nen vliegen met zulke immense machines! Net als met 

stopcontacten is er een lange reeks van vele vondsten 

en experimenten aan vooraf gegaan en erin samenge-

bracht. Neem een iPad; wat nu de gewoonste zaak van 

de wereld is, was een jaar of wat geleden gloednieuw. 

Je dacht toen, hoe is het toch mogelijk dat dit allemaal 

kan, met dit wonderlijke plankje? Een digitaal plankje, 

met de afmetingen van een ouderwetse lei; het lijkt er 

zelfs op in vorm en gebruik; je vinger is de griffel. Je 

dacht wellicht iets dergelijks bij je eerste smartphone, 

spelcomputer of hybride auto. Bomvol met inventies die 

door de eeuwen heen zijn ontwikkeld en samengebald 

in wonderen van techniek.

Vliegtuigen en smartphones zijn comlex, maar er zijn 

ook heel ‘simpele’ uitvindingen, niet samengesteld en 

gegroeid uit een lange reeks van eerdere vondsten. De 

kurkentrekker en natuurlijk de kurk zelf, slippers, een 

theezakje of een trechter. Noem er zelf ook een paar 

op. Er gebeurt dan iets paradoxaals, je hebt al vrij snel 

moeite om ‘simpele’ uitvindingen te benoemen. “Is dit 

wel een uitvinding?” vraagt een stemmetje in je hoofd 

zich af. Maar het is helemaal niet moeilijk om uitvin-

dingen op te noemen, heel veel zelfs. Wijs gewoon de 

dingen aan die je thuis of op je werk om je heen ziet en 

zeg hardop wat het is: stoel, pen, notitie-geeltje, mok, 

koffie, vensterruit… allemaal uitvindingen!  

Of een vinding nu simpel is of juist heel complex heeft 

weinig te maken met het effect en de impact die het 

kan maken. 

www.zeelandnet.nl
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Complexe uitvindingen kunnen uiu
teraard een grote impact maken: 
een vliegtuig zoals ‘de dubbeldeku
ker’ Airbus 380 is er een prachtig 
voorbeeld van. Maar heb je er wel 
eens bij stil gestaan wat zo iets 
‘eenvoudigs’ al als een hoefijzer geu
daan heeft voor transport? Nou doe 
dat dan even nu. 

Een ogenschijnlijk simpel voorwerp van ijzer, in de vorm 

van een U met een paar gaten erin (hoefnagels inbe-

grepen) heeft heel veel voor de ontwikkeling van onze 

samenleving betekend. Waar en wanneer het hoefijzer 

werd uitgevonden is niet bekend, waarschijnlijk beston-

den zij in het verre oosten al voor het begin van onze 

jaartelling. In de vroege middeleeuwen waren zij in Eu-

ropa al algemeen in gebruik als middel om paarden op 

veel langere afstanden over harde stenen grond in te 

zetten dan voorheen zonder ijzers mogelijk was. Een 

belangrijke ontwikkeling voor onder meer communica-

tie en handel. En oorlog ja6. 

Brace for impact!

Je kunt je na het lezen van het voorgaande afvragen 

welke uitvindingen de grootste impact hebben gehad 

op onze samenleving. Of dat een zinvolle vraag is? 

Het is in ieder geval leuk om over na te denken en een 

dankbaar gespreksonderwerp op verjaardagsfeestjes, 

aan de stamtafel of de in de chatbox. Op internet kun 

je veel websites vinden die rond deze wat filosofische 

vraag informatie verstrekken. Uiteindelijk kom je meest-

al bij lijstjes terecht. TOP-zoveel-lijstjes die zijn opgesteld 

aan de hand van meestal online enquêtes en die daar-

om misschien geen volledig betrouwbaar maar wel een 

heel herkenbaar beeld opleveren. Je zult niet snel een 

neushaarknipper in de top-10 vinden, het wiel staat 

weer wel hoog genoteerd, net als de spijker. De criteria 

die ten grondslag liggen aan grootste impact op onze 

samenleving spelen een rol bij het verzamelen en rang-

schikken van alle mogelijke antwoorden. Grote impact 

kan zowel een positieve (auto = mobiliteit) als een ne-

gatieve kant (auto = belasting van het milieu) hebben. 

Iedereen mag er natuurlijk het zijne van vinden en dat 

maakt de discussie juist zo levendig. 

6  Geschiedenis van de hoefverzorging, gevonden op 5 februari 2014 op 
http://paardenhoeven.info/geschiedenis-van-de-hoefverzorging/ ; Challoner, J. e.a. 2009, 
1001 Inventions That Changed the World, p. 128, Quintessence: London.

Voor je verder leest: denk er nu eens zelf over na. Noem 

drie uitvindingen die volgens jou grote impact gehad 

hebben op de ontwikkeling van onze samenleving. 

Jouw eigen best things since (or before) sliced bread.

Een korte online zoektocht naar belangrijke uitvindin-

gen brengt ons al snel bij een website met een top tien: 

wiel, spijker, kompas, drukpers, explosiemotor, tele-

foon, gloeilamp, penicilline, de pil en  internet7.  Wat 

staat er op jouw lijstje? Misschien een van deze: Elektri-

citeit? Halfgeleider? Optische lens? Papier? Vaccinatie? 

Stoommachine? Kunstmest, ijskast, ontsmetting, bus-

kruit, vliegtuig, personal computer, automobiel, staal, 

kernsplitsing, sextant, telefoon, alfabet, telegraaf, slin-

geruurwerk, radio, fotografie, ploegijzer, waterschroef, 

pasteurisatie, Gregoriaanse kalender, olieraffinage, 

stoomturbine, cement, plantenteelt, olieboor, zeilboot, 

raket, papiergeld, abacus, airconditioning, televisie, 

hefboom, lopende band, combine8? 

7   Top 10 Inventions that Changed the World gevonden op 28 februari 2014 op  
http://www.livescience.com/33749-top-10-inventions-changed-world.html

8   The 50 Greatest Breakthroughs Since the Wheel gevonden op 28 februari 2014 op  http://
www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/11/innovations-list/309536/

bron: www.theatlantic.com
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Twee gedachtenexperimenten voor aan de stamtafel: 

Hoe zou onze wereld er nu uitzien, hoe zouden we 

leven en werken als een van de uitvindingen uit de 

bovenstaande opsomming (of een van je eigen lijstje) 

niet zou bestaan c.q. niet in gebruik is of was geraakt. 

Bedenk ook of er afhankelijkheden in verborgenzitten. 

Welke uitvinding ligt ten grondslag aan andere uitvin-

dingen op het lijstje of daarbuiten? Je kunt dit experi-

ment ook binnenstebuiten keren. Je vraagt je dan niet 

af hoe de wereld eruit zou zien als een bepaalde vin-

ding niet gedaan zou zijn, maar juist wat er zou gebeu-

ren als een bepaalde vinding prematuur ten tonele zou 

zijn verschenen; zijn tijd vér vooruit was. Hoe zou de 

wereld van farao Toetanchamon eruit gezien hebben als 

de wasmachine toen zou hebben bestaan? Ga er ‘voor 

het gemak’ even vanuit dat deze op een bovennatuur-

lijke wijze van water en stroom zou worden voorzien. 

Wat als in de tijd van Michelangelo 
mobiele telefonie de gewoonste 
zaak zou zijn geweest? Het lijken 
misschien vreemde denkpaden om 
te betreden, vergeet dan niet dat 
we het over creativiteit en innovau
tie hebben, en die worden juist geu
boren doordat we deze vreemde en 
onbekende paden betreden.

Gemak dient de mens I

Gemak dient de mens. Alle inventies die we tot nu 

voorbij hebben zien komen hebben ons van problemen 

afgeholpen. De Senz paraplu zorgt ervoor dat we bij 

winderig weer geen toeren hoeven uit te halen om de 

paraplu onder controle en heel te houden. Een pro-

bleem minder. Het stopcontact is een veilige manier om 

stroom in de huiskamer te brengen voor het voeden 

van verschillende elektrische apparaten. Andere uitvin-

dingen hebben ‘problemen’ opgelost waarvan we niet 

eens wisten dat we ze hadden. Ik stel me zo voor dat 

tandwielen op die manier zijn uitgevonden: door een 

toevallige samenloop van omstandigheden op een mid-

dag lang geleden, toen een van mijn voorvaderen twee 

dennenappels tegen elkaar drukte en draaide en dacht, 

verhip! Die dingen grijpen in elkaar! Of zou het zo zijn 

geweest dat deze persoon er ’s ochtends voor is gaan 

zitten en zich afvroeg: “Zou ik iets kunnen verzinnen 

waarmee je draaiende bewegingen kunt overbrengen 

en ook de kracht vergroot of verkleint?” Het aardige is 

dat het tandwiel al heel veel langer geleden door Moe-

der Natuur is bedacht en verwerkt in een Issus Coleop-

tratus, een krekelachtig insect waarvan de poten met 

tandwielvormige gewrichten in elkaar zitten9. De rol 

die Moeder Natuur kan spelen bij uitvindingen gedaan 

door mensen? Kijk maar eens op biomimicry.org10

Er zijn ook van die tussenvormen, waarbij een vinding 

een probleem oplost waarvan je je kunt afvragen of het 

nu op het moment van de uitvinding een werkelijk pro-

9    In een oud Chinees manuscript wordt gesproken over tandwielconstructies die al meer dan 
800 v. Chr. werden gebruikt (http://wetenschap.infonu.nl/techniek/98027-historische-vin-
dingen-het-tandwiel.html - gevonden op 6 maart 2014), hoewel de veronderstelling dat 
de Grieken het tandwiel rond 300 v. Chr. hebben uitgevonden meer gangbaar is (http://
www.kennislink.nl/publicaties/insect-vond-tandwiel-uit gevonden op 6 maart 2014).

10 Biomomicry.org, gevonden op 13 december 2014

bron: www.dewitgoedpartner.nl bron: galleryhip.com
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bleem was of meer ‘het ding’ van een enkeling: bijvoor-

beeld een broodsnijmachine. Veel uitvindingen zijn van 

dat type: we zaten er niet om te springen maar nu we 

het toch hebben, willen of kunnen we niet meer zonder. 

Ik denk – met een knipoog – aan koffiezetapparaten en 

streaming media. 

geroosterd en gekookt eten hebben ervoor gezorgd dat 

we veel ontberingen hebben kunnen doorstaan en aan 

banden hebben gelegd. En zoveel tienduizenden jaren 

later hangen we, terwijl de wasmachine draait, voor de 

tv en staren in onze smartphone in afwachting van de 

pakketdienst; ik geniet er dagelijks van. 

Doordat we ons van allerlei gemakken voorzien hoeven 

we steeds minder ongemakken het hoofd te bieden. 

Doordat we het steeds gemakkelijker hebben, wordt 

onze creativiteit steeds minder uitgedaagd en worden 

we op het moment dat we die creativiteit wél nodig 

hebben, overrompeld door de gebeurtenissen en slaan 

de creatieve denkradertjes vast: verroest! 

Laat de broodsnijmachine van Otto 
Frederick Rohwedder en de stormu
vaste paraplu van Gerwin Hoogenu
doorn daarom voor ons een vooru
beeld en inspiratiebron zijn om 
onze denkraderen goed geolied te 
laten draaien. Zodat ze soepel in 
een steeds creatievere versnelling 
kunnen worden geschakeld. Ieder-
een kan een uitvinder zijn. 

De potentie voor creatief en innovatief denken zit in 

iedereen, gewoon omdat we mensen zijn. We vergeten 

dat we deze potentie hebben omdat we gebaat lijken 

te zijn bij regels en conventies, ook gewoon omdat we 

mensen zijn die houden van gemak. En dat is de kern 

van de paradoxale constatering dat juist wat ons on-

derscheid van andere schepselen op deze aarde te veel 

veronachtzaamd wordt. Met de website Vindingrijk  wil 

ik mensen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij 

onderwijs inspireren om leerlingen te laten denken als 

Rohwedder en Hoogendoorn, om later hoefijzers en 

stopcontacten uit te vinden, om onze wereld een stukje 

mooier te maken.

bron: www.geschiedenisleraar.info

vindingrijk.wordpress.com

Gemak dient de mens II

Gemak dient de mens, daar schuilt iets paradoxaals 

in. Mensen zijn bij uitstek creatieve wezens, de wereld 

staat bol – kraakt in zijn voegen – van de creativiteit 

en innovaties van de mens. Praktisch iedere uitvinding 

heeft het ons op de een of andere manier binnen een 

bepaalde context gemakkelijker gemaakt – ik laat de 

eventuele negatieve neveneffecten even buiten be-

schouwing (daar vinden we wel wat op!). Maar gemak 

maakt ons ook lui. Een stofzuiger neemt ons het nodige 

werk uit handen, een quasi-intelligente stofzuigrobot 

nog veel meer; steeds meer tijd voor Moccona. Ons cre-

atieve potentieel heeft er mede voor gezorgd dat we de 

lange loop van de menselijke evolutie succesvol hebben 

doorgemaakt. Het gaf ons een voordeel in de strijdt om 

het bestaan: survival of the fittest betekende voor de 

mens vooral survival of the most creative. Ideeën en in-

novaties zoals de vuistbijl, speer, kleding, (getemd) vuur, 
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Karin Donkers is schoolleider op een school voor 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Op mijn oproep 

om te vertellen over een bijzondere uitvinding 

antwoordde zij met deze opmerkelijke overden-

king over een opmerkelijk ding, de DOOS.1 

In eerste instantie denk ik dan aan 
iets groots. Iets dat wereldberoemd 
is geworden en waar eigenlijk geen 
reclame voor nodig is. Maar toch 
zijn dat niet de uitvindingen waar ik 
een exclusiviteit aan toedicht waaru
van ik vind dat die bij deze oproep 
hoort. Er gaan dan ook een aantal 
dagen voorbij als ik nogmaals de 
oproep op Twitter terugzoek en op 
mijn vrije dag ga zitten nadenken 
over ‘een bijzondere uitvinding’.

Gaat het wel over wereldberoemd? Of gaat het voor 

mijn gevoel veel meer over functionaliteit? Iets dat of 

wat ons leven makkelijker heeft gemaakt? Iets dat we 

geen moment zouden willen en kunnen missen? Gaat 

het over luxe en gemak of juist misschien over dusdanig 

dure uitvindingen dat die nimmer binnen mijn bereik 

liggen? Het gaat in ieder geval over iets heel subjectiefs. 

Een ‘bijzondere uitvinding’, zo denk ik al snel, moet in 

mijn ogen praktisch zijn en op meerdere manieren te 

gebruiken. Het moet binnen ieders handbereik liggen 

en dus ook betaalbaar zijn. Het moet wel wereldbe-

roemd zijn en het mag niet weg te denken zijn uit ons 

straatbeeld, in ons huis, in winkels en op scholen. Het 

moet letterlijk net zo ‘sterk’ zijn als figuurlijk en on-

danks allerlei technologieën ook in de toekomst nog te 

vinden zijn.

1  Deze bijdrage verscheen eerder op www.creatiefdenkeninonderwijs.nl

Daarnaast moet het voor mensen binnen Nederland net 

zo belangrijk en toegankelijk zijn als voor inwoners van 

andere landen. Voor rijk en arm, voor groot en klein, 

voor iedereen een belangrijke uitvinding. En plotseling 

weet ik het.

Ik ga in gedachten terug naar zo’n 20 jaar geleden. 

Vrienden met kinderen van dezelfde leeftijd staan na 

een heerlijk diner op het punt om naar huis te gaan, als 

René tegen zijn zoon zegt;” Ruimen jullie het speelgoed 

even op in die doos?”

De DOOS
Door Karin Donkers

bron: www.forbes.com
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Zijn zoon staat op, kijkt om zich heen en vraagt ver-

volgens: “Welke doos?” Dit is het begin van een lange 

reeks woorden. “Wat dacht je zelf, een gebaksdoos?” 

De een na de ander begon om beurten allerlei soorten 

dozen op te noemen. Gebaksdoos, tabaksdoos, verhuis-

doos, eierdoos, poepdoos, naaidoos, bijouteriedoos, 

kijkdoos, kartonnen doos, speeldoos, lucifersdoos...

De rij werd langer en langer en de stemming werd 

steeds meliger. Acht man sterk, speelde het spelletje ‘ik 

ga op reis en neem mee?’ maar nu in de variant van een 

woordketting met dozen. EHBO doos, schoenendoos, 

sigarendoos...

Natuurlijk passen eigenlijk alle spullen die we kennen 

in een doos en dat geeft meteen aan dat ‘de doos’ een 

hele ‘bijzondere uitvinding’ is. De woordketting bleek 

oneindig en het zou nachtwerk zijn geworden als niet 

een van de kids gezegd zou hebben: “Een doos is een 

doos als er doos op staat.” Waarop weer een ander zei: 

“Of als je er doos op zet.” Het was nu echt tijd, einde 

van een gezellige avond. Een afsluiting met veel gelach 

en plezier.

Terugdenkend begreep ik ook dat alle eigenschappen 

die ik toekende aan de ‘bijzondere uitvinding’, de doos, 

ook inderdaad aanwezig waren. En ook nu komt het 

woord doos heel regelmatig terug op studiedagen en 

congressen maar dan in de Engels versie ‘the box’. Een 

weergave van een eigenschap die we heel erg nodig 

hebben om te innoveren, maar ook om onze eigen 

denkpatronen los te laten en te denken in mogelijkhe-

den en kansen. Creatief denken, ‘out of the box’. Een 

doos, een voorwerp maar letterlijk en figuurlijk een hele 

‘bijzondere uitvinding’.

Karin Donkers

Schoolleider op een school voor 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Twitter  @kardosnsch

Blog kardonsch.nl 

Deze bijdrage verscheen eerder op 
www.creatiefdenkeninonderwijs.nl

Karin Donkers



Er waart een stereotiep beeld rond waar het cre-

ativiteit betreft. Creatieve mensen zouden positi-

vo’s zijn. Niets is minder waar. Ik wordt regelmatig 

voor creatief uitgemaakt, en ik gedraag me graag 

als de stereotiepe positieve creatief, maar moet je 

me thuis eens horen; “Bij de schoenmaker thuis…”, 

kan ik zo omdenken in “Bij de creatief thuis loopt 

alles in het gareel!” Zo ben ik een meester in ‘af-

kraken’. Ik lees de krant, kijk T.V. en hup daar ga ik: 

Wat een quatsch! Wie heeft dat verzonnen? Wat 

een slechte serie! Begrijpen ze er dan nog niets 

van? Lukt nooit! Is al honderd keer geprobeerd! 

Noem het Idea Killers – ik noem het realistisch.

Er zijn onderzoeken gedaan naar de eigenschappen van 

creatieven. De uitkomsten laten een genuanceerd beeld 

zien. De Amerikaans-Hongaarse psycholoog Csikszent-

mihalyi – bekend door zijn ‘Flow-theorie’ – geeft een 

tiental dualiteiten aan die we veel terugzien bij creatieve 

mensen. Deze bijvoorbeeld: Creatieve mensen schom-

melen tussen verbeelding en fantasie enerzijds en een 

diepgewortelde realiteitszin anderzijds. Verderop vind je 

deze 10 dualiteiten op een rijtje.

Hiermee val ik heel aardig in het profiel (hé, dat klinkt als 

‘patroon’) van de creatieveling. Dus, laat je niet op het 

verkeerde been zetten door first impressions, ook niet 

bij kinderen. Gelukkig propageer ik ook ‘balans’ en ‘al-

les met mate’. En daar komt denk ik ook de creativiteit 

vandaan, uit dualiteit, uit divergeren én convergeren, uit 

de overtuiging dat ieder medaille twee kanten heeft en 

uit de kracht van beide kanten begrijpen en verbinden.

We beginnen met onze donkere kant uit te laten.

QUATSCH!
LESIDEE!

Lesidee: ideeën en dingen afkraken 
om daarna te verbeteren

De start van de les is een gesprek over kritiek hebben. 

De kinderen moeten begrijpen dat botte kritiek niet 

past, dat het kwetst. Maar ook dat kritiek opbouwend 

kan zijn. Dat het niet verstandig is om je kritiek voor je 

te houden, omdat het de bron is van verbetering.

Simpel: respectvol geuite kritiek altijd laten volgen door 

opbouwend denken, opbouwende kritiek. Zo kun je in 

een omgeving waarin de kinderen veiligheid en respect 

voelen kritiek inzetten in creatieve denktechnieken.

Begin met iets dat kritiek kan verdragen zonder dat het 

direct de ideeën van de kinderen zelf betreft. Neem je 

eigen tas, of rugzak. Begin maar met: ‘Nou dat zijvakje 

is veel te klein’, ‘Die rits loopt niet lekker’ of ‘Wat een 

saaie kleur’. Laat de kinderen het maar overnemen: ‘De 

banden zijn dun en doen pijn’, De sluiting is niet stevig’. 

Moedig ze aan om echt op alles, maar dan ook alles 

kritiek te hebben: ‘Wat een stomme achterkant’, ‘Hier 

kun je je echt niet mee vertonen’. Schrijf de punten van 

kritiek op het bord.

Laat de kinderen nu in (tafel-)groepjes verder werken. 

Ieder groepje gaat aan de slag om de rugtas te verbe-

teren. Ze kijken naar de punten van kritiek en per punt 

proberen ze de kritiek te beantwoorden met een verbe-

tering. Nadat ze hier een tijdje mee bezig zijn geweest 

peil je hoe de voortgang is. Groepjes die al klaar zijn 

met het verzinnen van verbetering krijgen de opdracht 

om een prototype van de nieuwe tas te tekenen. Mis-

schien iets om in de volgende handvaardigheidlessen in 

het echte te doen? Probeer aan een aantal goedkope 

(promotie)rugtassen te komen om te ‘verbouwen’.
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Een volgende stap is om kinderen zelf met ideeën of 

dingen te laten komen om te laten bekritiseren en daar-

na te verbeteren. Spreek wel duidelijke spelregels af! 

Deze benadering kun je ook gebruiken in de geschiede-

nisles (Die Napoleon, die snapte er ook echt niks van...), 

bij wereldoriëntatie (Rekeningrijden dat lukt nooit!) of 

bij natuur & techniek (Die brug bij Milau, dat kan toch 

veel beter!)

10 dualiteiten in de creatievepersoonlijkheid
naar Mihalyi Czikscentmihalyi (tesktbron: www.btrue.nl/creatievemensen.html)

Je kunt creatieve mensen verbeelden in tien paren van 

schijnbaar tegengestelde eigenschappen:

  1.   Creatieve mensen hebben veel lichamelijke ener-

gie, maar zijn ook vaak rustig en stil. (Ze hebben 

een goede controle over energie, hebben veel ge-

concentreerde energie als het nodig is en weten 

daarna de batterij weer op te laden door rust en 

bezinning).

  2.   Creatieve mensen zijn doorgaans slim, maar tegelijk 

naïef. (Ze zijn in staat het convergente en het diver-

gente denken te combineren)

  3.   Creatieve mensen combineren speelsheid met dis-

cipline.

  4.   Creatieve mensen schommelen tussen verbeelding 

en fantasie enerzijds en een diepgewortelde reali-

teitszin anderzijds. (Grote kunst en grote weten-

schap impliceren dat de verbeelding een sprong 

maakt in een wereld die verschilt van het heden. 

Het gaat om oorspronkelijkheid zonder bizar te 

zijn.)

  5.   Op het continuüm tussen extraversie en introversie 

lijken creatieve mensen tegengestelde neigingen te 

hebben. Zij kunnen goed alleen zijn en ook goed 

omgaan met andere mensen.

  6.   Creatieve mensen zijn vaak zowel opvallend be-

scheiden als trots, zowel ambitieus als onbaatzuch-

tig, gericht op competitie en samenwerking.

  7.   Creatieve mensen vermijden het strikte patroon 

van mannelijke versus vrouwelijke eigenschappen. 

Psychologische androgynie: het vermogen om te-

gelijkertijd agressief en zorgzaam, gevoelig en 

hard, dominant en onderdanig te zijn zonder dat 

het geslacht daarbij een rol speelt. Het is een ver-

dubbeling van het reactierepertoire.

  8.   Een creatief persoon is zowel traditioneel en con-

servatief als opstandig en iconoclastisch. Vernieu-

wen met respect voor het bestaande.

  9.   Een creatief persoon is erg gedreven, maar tegelij-

kertijd uitermate objectief. Betrokken en tegelijker-

tijd onpartijdig.

10.   Door hun openheid en gevoeligheid worden crea-

tieve mensen blootgesteld aan pijn en leed, maar 

ook aan heel veel genot. Een creatief mens heeft 

het vermogen te genieten van het scheppingspro-

ces op zich. Werkgenot, plezier in het werk zelf is 

erg belangrijk.
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Zijn volledige naam was Michelangelo di Lodovico 

Buonarroti Simoni, maar wij noemen hem bij de 

voornaam: Michelangelo. Geboren in 1475 en maar 

liefst - bijna - 89 jaar oud geworden. Een presta-

tie in de die dagen. Wij roemen hem meer om zijn 

kunstzinnige prestaties. Zo was hij onder meer 

kunstschilder, beeldhouwer, architect en dichter.

Bezigheden waarbij je tijdens de uitoefening ervan knap 

vies en vuil kunt worden. Zijn wasvrouw verheugde zich 

in een baangarantie. Ze zal dan ook vreemd hebben op-

gekeken toen ze op een goede dag in de vroege 16e 

eeuw bij Michelangelo de keuken binnenstapte en daar 

een gloednieuwe wasmachine zag staan; geen tobbe 

met een bord en mangel, nee een Bauknecht!

Lesidee: Nadenken over oorzaaku 
gevolg relaties

In dit lesidee gaan we nadenken over de gevolgen van 

– vaak ogenschijnlijk kleine – veranderingen op het rei-

len en zeilen van de samenleving. Een goede en leuke 

manier om dit zichtbaar en bijna voelbaar te maken is 

het vergroten van de verandering, en extra contrast in 

te brengen; impact creëren.

De vraag die je met de leerlingen behandelt is “Wat 

zou er in de geschiedenisboekjes veranderen als we be-

gin 16e eeuw in alle huishoudens een volautomatische 

wasmachine hadden gehad?” Welke ‘chain of events’ 

zou hier door in werking worden gesteld? Zouden de 

mensen minder hard gestonken hebben? Want, dat de-

den ze in die tijd!

MICHELANGELO’S WASMACHINE!
LESIDEE!

Maar wacht eens even, dat kan toch helemaal niet, een 

wasmachine loopt op stroom! Goed zo. Probeer daar 

ook eens over na te denken. Hoe zouden de wasma-

chines gedraaid hebben zónder stroom? Of moeten we 

dan maar aannemen dat er speciaal voor de wasma-

chines elektriciteitscentrales werden gebouwd. En waar 

komt trouwens het waspoeder vandaan? Teken tijdens 

de discussie de oorzaak-gevolg relaties schematisch op 

het bord. Nadenken over oorzaak en gevolg. Het gaat 

niet om een of andere correcte uitkomst. Het gaat om 

experimenterend denken; scenario- en systeemdenken.

Je kunt na de klassikale behandeling van Het Myste-

rie van de Florentijnse Wasmachine, aan de kinderen 

vragen om ieder zo’n vreemde situatie te bedenken. Je 

krijgt dan bijvoorbeeld:

•   Het Romeinse leger op moutain-bikes

•   Egyptenaren met shovels

•   Cro-Magnon met pressure cookers

•   Columbus met een dieselmotor

Doe alle vondsten in een hoge hoed (die heb je toch 

wel in de klas?) en laat ze blind trekken. De kinderen 

denken samen of individueel na over de vreemde situa-

tie, en maken notities. Daarna tekenen ze een diagram 

(groot vel papier!) waarin ze weergeven wat de gevol-

gen van het een voor het ander zijn, door verbindingen 

te tekenen en te benoemen (‘concept map’).

Deze manier van denken is ook erg goed geschikt om 

kinderen te laten nadenken over de zgn. ecologische 

footprint van gedrag en producten. Wat is beter? Rijden 

op benzine, gas of stroom? Een concept map verschaft 

inzicht en vergemakkelijkt de discussie.
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Handleidingen zijn vaak een bron van ergernis of 

juist van hilariteit; het is maar net hoe je in het 

leven staat. Hoe vaak sta je niet met een schroe-

vendraaier en wat planken in je handen terwijl je 

in een handleiding staart, met daarin een tekst die 

uit het Chinees naar het Nederlands vertaald lijkt 

te zijn door een Poolse vertaler: “Maakt het draai-

wormel met de wormeltang tussen de planken 

aan allebeiden”.

Handleidingen zijn misschien wel het summum van 

niet creatief zijn. Immers, zij vertellen hoe het moet. En 

omdat mensen van nature creatief zijn - en eigenwijs 

– wordt de handleiding vaak terzijde gelegd. Met alle 

creatieve gevolgen van dien.

Lesidee: handleidingen maken voor 
alledaagse handelingen

Deze activiteit kunt je beginnen door eerst met de kin-

deren te praten over handleidingen in het algemeen. 

Wat zijn het, waarvoor gebruik je ze, zijn ze handig 

of juist niet? Neem voorbeelden mee van handleidin-

gen; voor een DVD speler, voor een IKEA kastje, een 

Flight-Safety kaart, noem maar op. Vraag anders een 

dag van te voren aan de kinderen om een handleiding 

van huis mee te nemen. Die worden vaak angstvallig 

bewaard in een mapje; voor een mogelijke toekomstige 

verhuizing. Maak er een mooie uitstalling van.

De meeste handleidingen bestaan uit een aantal secties: 

de inhoud van de de verpakking, benodigde gereed-

schappen, een stappenplan, het eindresultaat, proble-

men oplossen, waarschuwingen, en zo meer.

De DRAAIWORMELTANG
LESIDEE!

Inventariseer deze zaken gezamenlijk. Verduidelijk 

e.e.a. met voorbeeldhandleidingen.

Vervolgens gaan we een handleiding maken voor een 

dagelijkse handeling. Bijvoorbeeld een kop thee zetten. 

Doe dit eerst gezamenlijk. Inventariseer op het bord alle 

nodige stappen. Het is de bedoeling om de stappen tot 

in kleine details te benoemen. Dus niet: ‘pak een thee-

zakje’, maar ‘open keukenkastje, pak theedoosje, maak 

doosje open, pak zakje, doe doosje dicht, zet doosje 

terug, sluit kastje’

Teken dit op het bord in een grote mindmap. Deze ac-

tiviteit is bij uitstek geschikt om in een mindmap weer 

te geven.

De detail-activiteiten kunnen geclusterd worden (‘pak 

een theezakje’). Bij ieder cluster kunnen een of twee 

afbeeldingen de benodigde handelingen verduidelijken.

Geef nu de kinderen de opdracht om een alledaagse 

handeling te verzinnen en daar een handleiding voor te 

maken. Hier een paar suggesties voor als het stil blijft: 

neuspeuteren, de wc doortrekken, schooltas inpakken, 

klas opruimen, mindmap maken.

De handleiding kan op verschillende manieren worden 

uitgewerkt:

•   Een reeks plaatjes met verklarende teksten, pijltjes, 

uitvergrotingen (‘inserts’)

•  Een mindmap

•  Een video rapportage of podcast

•  Anders, nl. …

O ja, vergeet de hilarische waarschuwingen niet; niet te 

diep peuteren!
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Neutrino’s die sneller gaan dan het licht? Ik moet 

het nog zien. Maar ik heb wel een andere weten-

schappelijke doorbraak te melden, nl. 0 = 1.

Creativiteit heeft iets paradoxaals; eerst is er iets niet, 

en dan opeens wél. Iets uit niets, het lijkt niet mogelijk. 

Maar niets is minder waar. In een eerdere blogpost heb 

ik betoogd dat creativiteit ontstaat door bestaande ken-

nis te combineren tot nieuwe kennis. En als je er goed 

over nadenkt, goed observeert en toets, dan blijkt dat 

altijd te kloppen; 0 = 1, vertrouw me maar of probeer 

het zelf!

Lesidee: mogelijkheid en onmogeu
lijkheid combineren

Dit lesidee neem als startpunt dat functionaliteiten van 

nieuwe gebruiksvoorwerpen gevonden worden door 

bestaande functionaliteiten te combineren. 

Omdat het om de kern van creatief denken gaat (=com-

bineren, verbinden), vandaag maar eens een techniek 

toegevoegd aan dat rijtje. Hiernaast de handleiding.

Breaking: 0=1!
LESIDEE!

Neem een gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een stoel en 

beantwoord de volgende 3 vragen:

1.  Waar dient dit voor?

Omschrijf de functionaliteit van het gebruiksvoorwerp; 

waar het voor gemaakt, bedoeld is. In ons voorbeeld: 

Een stoel is om te zitten.

2. Waar dient dit NIETvoor?

Hier kun je twee soorten antwoorden op geven:

•   Tegenstellen. In ons voorbeeld: NIET zitten.

•    Onmogelijkheden zoeken. Met een stoel kun je geen 

taart bakken, hij geeft geen licht en maakt ook de 

kattenbak niet schoon.

3. Wat moet ik eraan veranderen zodat het voor 

beiden dient?

Nu worden de functionaliteit en de ‘anti-functionaliteit’ 

gecombineerd en met enig kraken van de hersenspie-

ren hebben we een uitvinding gedaan. Ook hier weer 

twee mogelijkheden op basis van welk pad we in de 

vorige vraag bewandeld hebben.

•   Tegenstellen: Een stoel waar je niet in kan zitten...

•     Onmogelijkheden: Een stoel die licht geeft (en het is 

ook waardevol om deze om te draaien: ‘licht waar 

je op kan zitten’. Vraag maar aan Einstein)

Laat je verrassen door de uitvindingen die de kinderen 

zullen verzinnen.
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Uitleiding
Deze reader is ontstaan uit – tijdens – het schrijven van 

een boek (en blogs voor de website Vindingrijk). Als 

eerste verkenning van het thema voor dat boek: ont-

werpend denken. Het heeft mij geïnspireerd om het 

boek inhoudelijk vorm te kunnen geven. Het lijkt erop 

dat ik daarin geslaagd ben – ik hoop het van harte – en 

mik erop om dit bewuste boek eind 2015 begin 2016 

het licht te laten zien. Op deze manier is ook Het Grote 

Vindingrijkboek ontstaan en uiteindelijk ook uitgege-

ven. En net als bij het schrijven van dat boek besefte ik 

dat daardoor dit eerste hoofdstuk – in deze vorm – er 

geen deel vanuit zou maken. Maar daardoor is het niet 

minder waardevol en wil ik het graag op deze manier 

met jullie delen in de hoop dat het jullie inspireert om 

ermee aan de slag te gaan in de klas. De lesideeën in 

deze reader zijn eerder gepubliceerd op Vindingrijk.

Met dank aan Hans Stavleu, die mij inspireerde om uit 

te vinden. Aan Enno Meines vanwege het hoefijzer. Aan 

Karin Donkers voor haar bijdrage en warme hart voor 

de creatieve ontwikkeling van kinderen. En aan Manu 

De Bruyn van wie ik op elegante wijze de Senz – maar 

het het is geen - paraplu stal.

David van der Kooij            Amstelveen december 2014





Een heel gesneden volkoren is de eer-
ste in een reeks van inspiratiereaders 
van Vindingrijk. Met deze reeks wil 
de schrijver leraren in alle lagen en 
hoeken van het onderwijs prikkelen 
om hun onderwijs te richten op het 
talent en de creativiteit van de leer-
ling én zichzelf. Samen ontdekken 
wat en hoe te leren in verbintenis met 
de wereld om je heen: creatief, open, 
kritsch, opbouwend en waardevol.

In Een heel gesneden volkoren staat 
David van der Kooij stil bij de grote en 
kleine uitvindingen die ons dagelijks 
omringen: “Door ons meer bewust 
te zijn van de creativiteit en vinding-
rijkheid die deze vondsten mogelijk 
hebben gemaakt worden we nieuws-
gierig naar wat we met onze eigen 
creatieve denkkracht voor elkaar 
kunnen brengen.” 

Over de schrijver: Met een achter-
grond in de ICT, vrachtlogistiek en 
marketing kreeg David van der Kooij 
(1960) meer en meer interesse in de 
creatieve ontwikkeling van mensen 
en organisaties. Het besef dat crea-
tiviteit bijdraagt aan welzijn en duur-
zaamheid deed hem besluiten om 
zich in te spannen voor de creatieve 
ontwikkeling van jonge mensen; om-
dat zij nog altijd de toekomst hebben. 
David maakt lesconcepten en materi-
alen en geeft trainingen, workshops 
en advies aan leraren op het gebied 
van creatieve ontwikkeling. Sinds eni-
ge jaren schrijft hij regelmatig op zijn 
weblog Vindingrijk over creatief den-
ken en hoe dat in het onderwijs ge-
bruikt kan en - naar zijn mening moet 
- worden. Hij wordt regelmatig in de 
klas en in teamkamers gesignaleerd.

Van zijn hand verscheen eerder 
Het Grote Vindingrijkboek
(ISBN 9789461938732) 
bij uitgeverij Leuker.nu  
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