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Mensen hebben een opmerkelijk vermogen tot creativiteit. Geen enkele andere 

soort in het dierenrijk maakt gebruik van een vergelijkbare vervaardiging en 

gebruik van verscheidene instrumenten, productie van voedsel en uitgebreide 

ontginning van onze omgeving. We zijn in staat voedsel genetisch te 

manipuleren om het resistent te maken tegen bacteriën en onaantrekkelijk 

voor dieren, we sturen onbemande ruimtevaartuigen het heelal in zodat robots 

veraf gelegen planeten kunnen afschuimen op zoek naar leven, en ik heb deze 

dissertatie geschreven op een laptop die slechts één kilogram weegt en het mij 

mogelijk maakt mijn document op te slaan, mijn spelling te checken en mij 

verbindt met het internet waar ik wetenschappelijke artikelen heb gevonden 

om dit proefschrift op te baseren. 

 

 Deze dissertatie gaat over de functionaliteit van creativiteit. Waarom 

investeren mensen tijd en moeite in creativiteit? Creatieve productie is 

risicovol, aangezien je iets nieuws moet bedenken dat afwijkt van het bestaande 

en dit draagt het risico met zich mee dat je belachelijk wordt gemaakt, 

uitgesloten wordt of dat wat je bedenkt simpelweg niet werkt. In dit 

proefschrift heb ik de functionaliteit van creativiteit bekeken vanuit een 

evolutionair perspectief. Als creativiteit functioneel is in het licht van 

evolutionaire fitheid en als zulke fitheid creativiteit bevordert, zouden we 

moeten zien dat mensen creatiever worden als dit in lijn ligt met evolutionaire 

doelen.  

Mensen hebben twee belangrijke motieven: het motief om zich in te passen in 

een sociale groep omdat dit de overlevingskansen vergroot, en het motief om 

zich te onderscheiden van een groep omdat dit kan leiden tot een bevoordeelde 

positie binnen de groep en dus de kans op nageslacht vergroot. Beide motieven 

zijn belangrijk en afhankelijk van de situatie, persoonlijkheid, of een combinatie 

zal een van de motieven een prominentere rol spelen. 
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Als creativiteit functioneel is voor het doel om zich in te passen in een 

sociale groep of zich te onderscheiden van een groep, zouden we moeten zien 

dat individuen creatiever worden. In vier empirische hoofdstukken met in 

totaal acht experimenten heb ik drie factoren onderzocht – de mate waarin 

mensen afhankelijkheid vs. onafhankelijkheid belangrijk vinden, een 

machtsmotief, en het motief om symbolische onsterfelijkheid te realiseren – die 

het belang om zich in te passen in of te onderscheiden van een groep 

beïnvloeden en hoe creativiteit functioneel kan zijn in het bevredigen van een 

van beide motieven. becomes more prominent, and the way in which creativity 

can be functional to satisfying either one of these motives. 

 

Constructie van Zelfbeeld en Creativiteit 

 

Hoofdstuk 2 richt zich op het verband tussen de constructie van 

zelfbeeld en creativiteit. Meer en meer onderzoek suggereert dat mensen met 

een onafhankelijk zelfbeeld creatiever zijn dan mensen met een afhankelijk 

zelfbeeld, omdat zij meer gemotiveerd zijn om zich te onderscheiden van 

anderen en creativiteit hier een een middel toe is (e.g., Goncalo & Staw, 2006). 

Mensen met een afhankelijk zelfbeeld verwerven daarentegen zelfvertrouwen, 

zelfwaarde en een positief zelfbeeld voornamelijk door zich in een groep in te 

passen, te lijken op anderen en door hun verbindingen met familie, vrienden, 

hun gemeenschap en de maatschappij als geheel te waarborgen.  

Als gevolg hiervan zijn zij wellicht niet gemotiveerd om zich te onderscheiden 

van anderen via creativiteit omdat dit kan leiden tot ridiculisering en sociale 

uitsluiting. Bovendien zijn mensen met een afhankelijk zelfbeeld mogelijk meer 

gevoelig voor de druk zich te conformeren (e.g., Bond & Smith, 1996; Kim & 

Markus, 1999). Kortom, aangezien het produceren van unieke en originele 

ideeën per definitie betekent dat men afwijkt van wat gewoon, geaccepteerd en 

normaal is (also see Adarves-Yorno, Postmes, & Haslam, 2006), zijn mensen 

met een afhankelijk zelfbeeld wellicht minder geneigd om creatief te zijn dan 

mensen met een onafhankelijk zelfbeeld. 
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 Echter, we verwachtten dat de mate waarin mensen met een 

onafhankelijk dan wel afhankelijk zelfbeeld zowel bereid als in staat zouden 

zijn om creatief te zijn, afhankelijk zou zijn van de mate waarin creativiteit 

functioneel is voor het doel van positieve distinctie van anderen. We 

voorspelden dat voor mensen met een onafhankelijk zelfbeeld een 

originaliteitsnorm motiverend zou zijn en zou leiden tot meer creativiteit, 

omdat een originaliteitsnorm de ruimte laat voor uitingen van uniciteit.  

Daarentegen laat een haalbaarheidsnorm minder ruimte voor uitingen van 

uniciteit en dus zou deze norm voor mensen met een onafhankelijk zelfbeeld 

kunnen leiden tot een lagere motivatie om creatief te zijn. Voor mensen met 

een afhankelijk zelfbeeld past een haalbaarheidsnorm beter bij hun doel om in 

te passen in een groep, en dit zou ertoe moeten leiden dat zij meer haalbare 

ideeën bedenken. Tot slot voorspelden we dat deze patronen vooral zouden 

optreden als taaksignificantie hoog was en geproduceerde ideeën ook buiten de 

betreffende onderzoeksetting gebruikt zouden worden. 

 

 Zoals voorspeld bedachten mensen met een onafhankelijk in plaats van 

afhankelijk zelfbeeld meer en meer originele ideeën als taaksignificantie hoog 

was, maar alleen bij een originaliteitsnorm. Bij een haalbaarheidsnorm 

produceerden mensen met een afhankelijk in plaats van onafhankelijk zelfbeeld 

meer haalbare ideeën, en dan vooral bij hoge taaksignificantie. Tot onze 

verrassing bleek voorts dat bij een haalbaarheidsnorm mensen met een 

afhankelijk in plaats van onafhankelijk zelfbeeld meer en meer originele ideeën 

bedachten als taaksignificantie laag was. Wellicht is het dus zo dat ook mensen 

met een afhankelijk zelfbeeld een geëvolueerd vermogen hebben om creatief te 

zijn, maar dat zij alleen bereid zijn hier uiting aan te geven als het geen risico 

van sociale uitsluiting met zich meebrengt. Hoofdstuk 2 laat dus zien als 

creativiteit functioneel is voor het doel van positieve onderscheiding of zich 

inpassen, mensen creatiever worden. 
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Macht en Creativiteit 
 

Hoofdstuk 3 gaat over de manier waarop macht creativiteit beïnvloedt. 

Macht – het vermogen om anderen te beïnvloeden (Bacharach & Lawler, 1981; 

Kelley & Thibaut, 1978) – kan ontleend worden aan een verscheidenheid van 

machtsbases, zoals een hiërarchische positie in een groep of organisatie, of aan 

het bezit van waardevolle hulpmiddelen zoals kennis en expertise (French & 

Raven, 1958; Lee & Tiedens, 2001; Podsakoff & Schriescheim, 1985; Yukl & 

Falbe, 1991). Aangezien macht een belangrijke voorspeller is van het 

verwerven van hulpmiddelen, voorspelden wij dat als creativiteit functioneel is 

tot het verkrijgen van macht mensen creatiever zouden worden. 

 

 Mensen met macht worden over het algemeen minder beïnvloed door 

de situatie, zijn meer geneigd tot het overgaan tot actie (Keltner, Gruenfeld & 

Anderson, 2003; Galinsky, Gruenfeld & Magee, 2003), maken in hogere mate 

gebruik van ideologie, zoals stereotypering (Jost & Banaji, 1994) en 

legitimerende mythes (Chen & Tyler, 2001) en kiezen banen die hun 

eigenbelang dienen (Pratto, Stallworth, Sidanius, & Sears, 1997), en 

dientengevolge vergaren zij meer hulpmiddelen en invloed. Een aanvullende 

manier om deze waardevolle bronnen te vergaren is door creatief te zijn. In 

hoofdstuk 3 lieten we zien dat mensen met veel creatiever zijn dan mensen met 

weinig macht.  

Echter, we voorspelden dat, zodra de machtsposities instabiel zijn en mensen 

met veel macht macht kunnen kwijtraken terwijl mensen met weinig macht 

juist machtiger kunnen worden, dit patroon zou omdraaien. In dit geval zijn 

mensen met veel macht bang om hun bevoordeelde positie te verliezen, terwijl 

mensen met weinig macht gemotiveerd zijn om macht te vergaren. Drie 

experimenten toonden aan dat als machtsposities instabiel zijn, mensen met 

weinig macht flexibele denkers zijn, minder vermijdend zijn en informatie 

globaal verwerken. Als gevolg hiervan hebben zij meer creatieve inzicht, 

vooral als creativiteit functioneel is voor het verkrijgen van macht. Hoofdstuk 

3 laat dus zien dat als creativiteit functioneel is voor evolutionair voordelige 

machtsverwerving, mensen met weinig macht creatief kunnen zijn als 
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machtsposities instabiel zijn, en mensen met veel macht lijden aan een 

tunnelvisie om machtsverlies te voorkomen en dus minder creatief zijn. 

 

Hoofdstuk 4 is een uitbreiding van hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 hebben 

we naast instabiliteit naar illegitimiteit van macht gekeken, en hoe dit het 

creatieve potentieel van mensen met veel macht beïnvloedt. Legitimiteit van 

macht is de perceptie dat machtsverschillen eerlijk en rechtvaardig zijn, dat de 

procedures die gebruikt zijn om macht te verdelen eerlijk of rechtvaardig zijn, 

of een combinatie van die twee (Lind & Tyler, 1988; Tyler & Lind, 1992). 

Legitieme machtshiërarchieën worden gekenmerkt door samenwerking en 

coördinatie (Lammers & Galinsky, 2008).  

Illegitieme machtshiërarchieën worden juist gekenmerkt door dwang en 

verzet, doordat mensen in lage machtsposities in opstand komen tegen hen in 

hoge posities en er een machtsstrijd ontstaat (Greer & Van Kleef, 2010; 

Martorana, Galinsky & Rao, 2005; Tajfel & Turner, 1979; 1986). Mensen met 

illegitieme macht voelen zich wellicht geremd in hun gedrag omdat zij minder 

geneigd zijn hun onverdiende macht uit te oefenen of omdat zij in beslag 

genomen worden door het beschermen van hun machtspositie (Lammers et al., 

2008). Er is inderdaad gebleken dat mensen met illegitieme net als instabiele 

macht minder toenaderingsgemotiveerd (Lammers et al., 2008; Willis & 

Rodríguez-Bailón, 2010) en meer dreigingsgeoriënteerd zijn (Rodríguez-

Bailón, Moya & Yzerbyt, 2000). 

 

 Hoewel algemeen aangenomen wordt dat percepties van illegitimiteit 

leiden tot percepties van instabiliteit (Tajfel, 1981; Rodríguez-Bailón, Moya, & 

Yzerbyt, 2000) dient deze propositie nog getest te worden. Daarnaast gaan 

(il)legitimiteit en (in)stabiliteit niet noodzakelijk samen. Bijvoorbeeld, een 

dictator die via een illegitieme coup aan de macht is gekomen, kan een zeer 

stabiele machtspositie hebben en een land voor decennia besturen. Bezit van 

een politieke functie is een voorbeeld van een legitieme maar instabiele 

machtspositie. Ook al is deze positie legitiem omdat de politicus is gekozen 

door het volk kan deze zeer instabiel zijn door zware economische tegenspoed. 

Hoofdstuk 4 laat zien dat onder instabiliteit van macht, de legitimiteit van een 
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machtspositie geen effect heeft op de creativiteit van mensen met macht. Als 

macht echter stabiel is, hebben mensen met macht meer creatief inzicht 

wanneer hun positie legitiem en niet illegitiem is. Hoofdstuk 4 toont dus aan 

dat als mensen met macht hun positie bedreigd zien, zij wellicht bezig zijn met 

het beschermen van deze evolutionair voordelige positie wat ertoe leidt dat zij 

minder creatief zijn. 

 
Doodsaillantie en Creativiteit 

 

Een belangrijke factor die mensen onderscheidt van andere levende wezens, is 

het vermogen om na te denken over onze eigen sterfelijkheid. Dit kan 

functioneel zijn, aangezien mensen kunnen anticiperen op levensbedreigende 

situaties en deze dan vermijden (Sedikides & Skowronski, 1997). Echter, 

onderzoek binnen het kader van de terror management theory (Greenberg, 

Pyszczynski, & Solomon, 1990) toont aan dat als mensen herinnerd worden 

aan hun eigen sterfelijkheid, het belang van hun culturele wereldbeeld groter 

wordt. Zij bekrachtigen vervolgens hun geloof in het culturele wereldbeeld en 

proberen hun zelfvertrouwen op te krikken (Hayes, Schimel, Arndt & Faucher, 

2010).  

De verklaring hiervoor is dat mensen, wanneer zij worden geconfronteerd met 

hun eigen sterfelijkheid, een existentiële angst kunnen ervaren. Aangezien een 

grote sociale groep en de cultuur waar men toe behoort bestaat per definitie 

langer bestaan dan een enkel individu, streven zij via het versterken van hun 

culturele wereldbeeld en zelfvertrouwen naar letterlijke of symbolische 

onsterfelijkheid. Tegelijkertijd kan doodsaillantie ook leiden tot een versterkte 

neiging om zich te onderscheiden van een groep om iets unieks achter te laten 

en een speciale positie binnen een groep te creëren. Hoofdstuk 5 behandelt de 

vraag of creativiteit functioneel kan zijn voor het omgaan met de existentiële 

dreiging die uitgaat van doodsaillantie. 
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Ik voorspelde dat creativiteit een manier kan zijn om een gevoel van 

onsterfelijkheid te bereiken door een nalatenschap te creëren. Creativiteit heeft 

het potentieel om een diepgaande invloed uit te oefenen op de maatschappij. 

Een nieuw product of oplossing kan langer voortleven dan de bedenker ervan, 

en de bedenker van een revolutionair idee kan voortleven in de gedachtes van 

andere mensen. Als een creatief product lang kan blijven voortbestaan, en dus 

een nalatenschap kan scheppen, kan dit ertoe leiden dat mensen symbolische 

onsterfelijkheid ervaren.  

Ik verwachtte dus dat mensen onder een besef van sterfelijkheid creatiever zijn 

maar alleen als de creatieve producten konden resulteren in een nalatenschap. 

Als de creatieve producten kort blijven bestaan, zullen mensen zich sterker 

conformeren aan hun sociale groep (Routledge, Arndt & Sheldon, 2004), en als 

gevolg hiervan minder creatief zijn. Daarnaast verwachtte ik dat dit alleen het 

geval zou zijn als creativiteit sociaal gewaardeerd werd en dat het effect vooral 

uitgesproken zou zijn voor individualistische meer dan collectivistische 

individuen.!
!

De resultaten bevestigden deze hypotheses. Doodsaillantie maakte 

mensen creatiever als zij een nalatenschap konden creëren; dit patroon vonden 

we vooral voor individualistische mensen; en dit was alleen het geval als 

creativiteit door anderen werd gewaardeerd. Een interessante bevinding was 

dat de mate van creativiteit de toegankelijkheid van aan de dood gerelateerde 

gedachten voorspelde. Het is mogelijk dat de dood hier als minder 

angstaanjagend werd ervaren omdat mensen zich existentieel gewaarborgd 

voelden. Hoofdstuk 5 laat dus zien dat creativiteit functioneel kan zijn voor het 

omgaan met doodsaillantie en dat de mogelijkheid om een nalatenschap te 

creëren een alternatieve manier kan zijn om symbolische onsterfelijkheid te 

realiseren. 
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Conclusie 
 

In deze dissertatie heb ik de functionaliteit van creativiteit bekeken vanuit een 

evolutionair raamwerk. Mensen hebben twee belangrijke, en soms 

conflicterende motieven: het motief om zich in te passen in een groep en het 

motief om zich te onderscheiden van een groep. Creativiteit vereist een balans 

tussen deze twee motieven; ideeën moeten zowel haalbaar – en dus acceptabel 

voor een sociale groep – als origineel zijn – en dus afwijkend van sociale 

consensus. Ik heb laten zien dat creativiteit functioneel kan zijn voor het beide 

motieven en dat een combinatie van persoonlijkheid en de situatie bepaalt welk 

motief prominenter is en hoe dit zich vertaalt naar creatieve productie.  

Creativiteit kan functioneel zijn voor het motief van onafhankelijke mensen om 

uniek te zijn, het motief van afhankelijke mensen om zich in te passen, voor het 

motief om macht te vergaren en voor het motief om een nalatenschap te 

creëren als de dood saillant is. Echter, mensen zijn niet geneigd tot creatieve 

productie als ze bang zijn voor sociale uitsluiting, als zij macht kunnen 

verliezen, of als zij herinnerd worden aan hun eigen sterfelijkheid en 

creativiteit niet kan helpen om hiermee om te gaan. 

  

 Creativiteit is cruciaal voor het omgaan met grote hedendaagse en 

toekomstige uitdagingen rondom maatschappij, economie en milieu. Alleen 

door constante aanpassing aan veranderende sociale omstandigheden door het 

vinden van nieuwe en passende oplossingen, door het toepassen van nieuwe 

ideeën om te komen tot innovatie, en door het vervaardigen van nieuwe 

producten zullen we kunnen overleven en floreren. Een evolutionair raamwerk 

kan functioneel zijn om te ontdekken hoe, wanneer en waarom welke mensen 

kleine stappen zetten met zevenmijlslaarzen richting creatieve doorbraken. 

 

 


