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‘Creativiteit is     macht’ 

De Brit Shed Simove staat bekend als ideeënman. 
Van veel ideeën maakte de voormalige tv-maker 
bestsellers.‘Ik denk dat iedereen het kan.’ creatie

Ideeën bedenken en ze vervolgens verwezen-
lijken, dat is wat Shed Simove (40) doet. De 
Brit vergaarde in thuisland Groot-Brittannië 
enige bekendheid met tv-productiewerk voor 
de populaire ‘The Big Breakfast’ en ‘Big Bro-
ther’ en met het spraakmakende programma 
waarin hij zich als 30-jarige voordeed als 
16-jarige en een kwartaal meedraaide op een 
school. Dit programma deed nogal wat stof 
opwaaien en werd nooit uitgezonden, maar 
hij haalde er wel de voorpagina’s mee. Sinds 
twee jaar werkt hij voor zichzelf en bedenkt 
cadeau-artikelen zoals afstandbedieningen 
voor mannen en vrouwen (die niets doen), de 
Cock-a-Doodle-pad en verjaardagskaarsjes 
die ‘You’re old’ spellen. Veel van de gifts zijn 
kleine, seksueel of seksistisch getinte, grapjes 
en bijna allemaal verkopen ze als een tiere-
lier. Simove passeerde reeds de grens van een 
miljoen. Om die reden wordt hij regelmatig 
voor advies ingehuurd door bedrijven als 
Unilever, Sony en eBay.

Simove is ook de man achter het boek ‘What 
every man thinks about apart from sex’, dat 
bestaat uit 200 blanco pagina’s, waarvoor hij 
door The American Book Centre naar Ne-
derland is gehaald. Het boek is inmiddels 
‘vertaald’ in acht talen en is een wereldwijde 
bestseller, iets wat Simove zowel met trots 
als gêne vervuld. ‘Het is grappig, maar ik 
vind het ook verbazend en deprimerend’, 
zegt hij tijdens een gesprek in Hotel V. 
Toch is het boek een goede illustratie van 
een van de adviezen die de energieke en 
licht excentrieke Simove geeft om creativi-
teit te stimuleren. ‘Ik raad mensen vaak aan 
naar een vakgebied te kijken en te zien wat 
iedereen doet, wat normaal is. Om ze vervol-
gens te adviseren precies het tegenoverge-
stelde te doen. Dat heb ik met mijn boek 
ook gedaan. Het was nieuwswaardig omdat 

er niks in staat. Je kunt er ook uithalen dat 
boeken minder belangrijk worden in het le-
ven van mensen. Misschien vinden ze een 
lach belangrijker dan een boek. Dat is wel 
wat tragisch, maar tegelijkertijd ongelofe-
lijk. Het enige wat ik heb gedaan is het pro-
duceren van een driedimensionale grap. Als 
je hem één keer hebt gezien, moet je er niet 
meer om lachen. Je koopt het boek dus om 
cadeau te geven en de lach te zien als de ont-
vanger hem uitpakt. Die lach is zeven euro 
waard.’ 

Je eerste boek heette ‘ideas man’, een auto-
biografie over hoe jij je ideeën hebt verwe-
zenlijkt. is creatief zijn een talent of kan 
 iedereen het? 
‘Ik ben self-branded ideeënman. Ik denk dat 
iedereen het kan. Het menselijk brein is ge-
maakt om te jagen en deze vaardigheden 
hebben we niet meer nodig omdat er super-
markten zijn. Ik denk dat we die capaciteit 
nu gebruiken voor ideeën. Als ik lezingen of 
workshops geef, begin ik met relatief een-
voudige technieken. Bijvoorbeeld: voeg 
twee dingen samen die nog nooit zijn sa-
mengevoegd. Of draai iets om. Of breek een 
regel. Als je dat soort dingen traint, dan 
wordt het een tweede natuur.’ 

Wat doe jij zelf als je een nieuw idee wilt 
 bedenken? 
‘Ik geloof dat de kwaliteit van de creativiteit 
is gerelateerd aan de stimulus die je van bui-
ten krijgt. Het is makkelijk om te zeggen: ga 
maar naar een museum. Iedereen, uit elke 
business, kan daar wel iets vinden waardoor 
hij wordt geïnspireerd of waar zijn vak een 
connectie mee heeft. Maar zo werkt het niet, 
want de meeste mensen zitten op kantoor. 
Ik ga dus achter de computer zitten en open 
de Gouden Gids en een encyclopedie waar 

ik een zoekterm invul. De resultaten gooi ik 
bij elkaar en dat bepaalt mijn route. Wat ik 
ook wel eens doe, is paardennamen zoeken 
op internet. Namen van paarden zijn heel 
creatief en bizar. Wat dat oplevert? Als ik 
zoek naar een manier om personeel blij te 
maken en er is een paard dat Magic Box 
heet, kom ik misschien op het idee een goo-
chelaar in te huren. Bij Naughty Devil denk 
ik: rebellie, het moet allemaal anders. Het 
gaat erom dat je niet blijft zitten wachten op 
het idee, kleine dingen kunnen helpen.’ 

Je bent met veel dingen tegelijk bezig, maar 
wat vind jij leuk om te doen? 
‘Samenwerken met briljante, gepassioneerde 
mensen en iets nieuws neerzetten. Een vrouw 
kan een kind op de wereld zetten, ik kan dat 
niet, maar ik kan wel ideeën op de wereld zet-
ten. We zijn maximaal negentig jaar op deze 
planeet. Het gaat erom wat je met die negen-
tig jaar doet. Je kunt gewoon voortkabbelen, 
maar misschien hebben we de verantwoorde-
lijkheid naar onszelf en de planeet toe om tot 
goede oplossingen te komen. Ik geloof dat de 
sleutel daartoe in ons brein ligt.’ 

Hoe relateren jouw ideeën, die ook nogal 
flauw kunnen zijn, met dit hogere plaatje? 
‘Goed punt. Ik zeg niet zozeer dat mijn 
 ideeën de mensheid gaan redden, maar ik 
denk dat het brein ertoe in staat is. Om een 
idee te laten slagen, moet het einddoel zo 
opwindend zijn, zo geweldig, dat je alle pro-
blemen onderweg aankan. Dat geldt voor 
kleine ideeën net zo goed als voor grote 
ideeën. Het gaat erom dat je het meest feno-
menale einddoel definieert en dan leidt het 
vuur je door alle stappen heen. Als je niet 
echt enthousiast bent, kom je er niet. Mijn 
drijfveer is niet geld of macht, maar het ont-
moeten van de beste mensen en het gaan 
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