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OVER DE COVER
Jeroen Stolwijk (NL6504) bedacht een wereld om avonturen
in te beleven met vrienden. Hij bracht hem tot leven met
alle creatieve vaardigheden die hij heeft. Hij schreef
ontstaansmythes, ontwierp religies, illustreerde zelfgeschreven handleidingen, bouwde muurtjes en gebouwen en
bevolkte de kaart met kleurrijk beschilderde monsters en
helden. De diepgang en complexiteit zijn typerend voor de
innerlijke rijkdom van veel hoogbegaafden. Jeroens verhaal
staat op pagina 9-11.

Redactioneel
Lezers,
Mensalen zijn makers. Dit strookt niet met het idee dat een zeer hoog IQ ons
drijft tot boeken en studies en onze handen alleen worden gebruikt voor het
benadrukken van rationele argumenten. Hoogbegaafden schilderen, haken,
breien, schaven, componeren, beeldhouwen, koken, fotograferen, tekenen,
naaien en borduren – al dan niet in combinatie. Noem een werkwoord dat
leidt tot een creatief eindproduct en wij vinden een Mensalid die het op
bijzondere wijze beheerst. Zoals de omslag elke editie weer wil laten zien.
Toch lijken deze creatieve vormen van maken in onze samenleving minder
te tellen dan de kunst van het leidinggeven of vergaderen. Cursussen te over
voor de mens die zich zakelijk wil ontplooien, maar waar zien we creatieve
activiteiten oververtegenwoordigd? In instanties waar mensen gerepareerd,
begeleid of verzorgd worden. Theezakjes vouwen als middel tegen eenzaamheid. Mandala’s kleuren als onderdeel van een innerlijke zoektocht.
Ooit naar een KreaDoebeurs geweest? Die in Utrecht valt gelijk met een
IT-beveiligingsbeurs. Ik moest bij die tweede zijn en deed aanvankelijk lacherig over de scheiding pakken naar de ene hal en boodschappenkarretjes
naar de andere. Tot ik me afvroeg waarom ik knutselen niet associeerde met
mensen in verstandelijke beroepen. Waarom hangt daar een sfeer van kinderlijkheid en huiselijkheid omheen? En dat terwijl ik struikel over vacatures voor creatieve kandidaten, in iedere branche. Ik zie me al aankomen met
m’n zelfportret uit 1971: ‘Ja, het zat er al vroeg in.’ Maar mevrouw, u heeft
buiten de lijntjes gekleurd!
Tja.
Juist daar waar hoogbegaafden vernieuwing en
verdieping te bieden hebben, wordt meestal gevraagd om meer van hetzelfde. Meer van het soort
creativiteit dat binnen de lijntjes past. Innoverend
talent vloeit weg, in het gunstigste geval richting
creatieve hobby’s. Een oplossing heb ik niet. Wel
een vrolijk beeld van mensen die tijdens vergaderingen praten en breien, gewoon, omdat ze dat
kunnen. Zou het er ooit van komen?

Zelfportret op 3,5-jarige leeftijd

Karina Meerman (NL2143)
hoofdredacteur
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ONDER ZOEK

CREATIVITEIT EN INTELLIGENTIE ,
TWEE KANTEN VAN DEZELFDE MEDAILLE?
Volgens het Delphi-model van hoogbegaafdheid is creativiteit een belangrijke kerneigenschap van hoogbegaafden. Toch zal niet iedere hoogbegaafde die creativiteit bij zichzelf herkennen, omdat zij het gelijk stellen
aan kunst of literatuur, schilderen als hobby of misschien kaarten maken en asbakjes kleien. Creativiteit is
echter veel breder dan dat en kan in ieder aspect van het leven naar voren komen. Tekst: Elise Hofhuis
De definitie van creativiteit is niet altijd eenduidig. Wanneer het
gaat om kunst of literatuur is de beoordeling van creativiteit en
wat mooi en betekenisvol is vaak heel subjectief. Voor creativiteit
in bredere zin, en vooral wanneer creativiteit het onderwerp van
onderzoek is, is een definitie nodig. Over het algemeen wordt creativiteit in wetenschappelijk onderzoek gelijkgesteld aan divergent
denken, wat we in het dagelijks leven out of the box (buiten kaders)
denken noemen, maar dat is nog steeds een vrij vaag begrip.

Origineel, betekenisvol en verrassend

Scott Barry Kaufman noemt in een blog voor Scientific American
de indeling van Simonton uit 2012 als bruikbaar, een indeling
die eigenlijk afkomstig is van het United States Patent Office. Dit
bureau (tegenwoordig het United States Patent and Trademark
Office) gebruikt drie argumenten om te beoordelen of er een patent
kan worden verleend voor een nieuw product: ten eerste moet het
origineel zijn. De maker moet buiten de normale kaders voor een
bepaald product of discipline gedacht hebben en zo iets geheel
nieuws bedacht hebben. Ten tweede moet het product betekenisvol
zijn: het product moet toegevoegde waarde hebben of een nieuwe
interpretatie ergens aan geven. Als laatste moet het bedachte
product verrassend zijn, niet alleen voor de maker zelf maar voor
iedereen. Dat laatste zorgt ervoor dat originele en betekenisvolle
producten die iedereen in een vakgebied had kunnen bedenken als
voor de hand liggend kunnen worden aangemerkt en daarom geen
patent krijgen. Ontdekkingen
zoals die van Galileo Galilei en Anthoni van Leeuwenhoek verrasten
zelfs experts en kunnen daarom
echt creatief genoemd worden.

Drempeltheorie en -effect

Hoewel door onderzoekers algemeen wordt aangenomen dat intelligentie en creativiteit samenhangen, zijn ze het niet helemaal eens
over de precieze samenhang tussen deze twee eigenschappen. Een
bekende theorie is de drempeltheorie, waarin wordt aangenomen
dat er een samenhang is tussen intelligentie en creativiteit tot een
bepaalde IQ-drempel. Boven een IQ van ongeveer 120 zouden verschillen in IQ er niet meer toe doen. Er is echter kritiek op deze theorie, die veroorzaakt zou kunnen worden door het feit dat niet iedere onderzoeker dezelfde definitie van creativiteit gebruikt. Jauk
et al. onderzochten daarom de drempeltheorie opnieuw in 2013
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en ontdekten dat er inderdaad een verband
lijkt te bestaan, maar dat het vaak genoemde
drempeleffect afhangt van de manier waarop
je creativiteit test en definieert. Zij lieten proefpersonen zoveel mogelijk nieuwe en ongewone
manieren bedenken om voorwerpen zoals een
mes te gebruiken. Ook vroegen zij mensen om
zoveel mogelijk nieuwe oplossingen te bedenken voor vragen als: “Wat kan geluid maken?”
De antwoorden die de proefpersonen gaven
werden vervolgens beoordeeld op originaliteit.
Het bleek dat onder een IQ van ongeveer 85
er een positief verband was tussen IQ en de
hoeveelheid verzonnen alternatieven. Boven
deze drempel maakte extra intelligentie
geen verschil meer. Voor het eenvoudigweg
opsommen van alternatieve manieren om
voorwerpen te gebruiken of oplossingen
te bedenken was een IQ vanaf 85 blijkbaar
voldoende. Wanneer gekeken werd naar de
origineelste ideeën werd de drempel echter
hoger en bij proefpersonen met de hoogste
gemiddelde originaliteitsscores bleek er
inderdaad een drempel rond een IQ van 120
te liggen, waarboven de score niet meer beter werd. Als ook nog gekeken werd naar de
mate waarin mensen in het dagelijks leven
creatieve prestaties leverden – dit kon op
vele vlakken zijn, zoals kunst, muziek, koken
maar ook wetenschap – dan bleek er geen
drempeleffect meer te zijn: hoe intelligenter
proefpersonen waren, hoe hoger ze scoorden
op de maat voor creatieve prestaties.

Executieve functies

Het blijft dan toch een interessante vraag
wat creativiteit en IQ dan precies gemeen
hebben, wat zou het verband tussen deze
twee kunnen verklaren? Dit lijkt te zitten in
de executieve functies die voor zowel creativiteit als intelligentie een rol spelen. Exe-

ONDER ZOEK

cutieve functies zijn hogere controlefuncties
van de hersenen, die zorgen voor aandacht,
planning, bijsturen en dergelijke. Eén van
deze functies, updating, maakt onderdeel
uit van het werkgeheugen en lijkt een sterk
verband te hebben met zowel intelligentie als
creativiteit. Deze functie zorgt voor het controleren van de informatie die je binnenkrijgt
en het vervangen van niet bruikbare informatie in het werkgeheugen door informatie
die relevant is voor de taak die je aan het
doen bent. Benedek et al. ontdekten in 2014
dat deze functie een belangrijk gedeelte van

gecontroleerde chaos, omdat er naast goede executieve functies
nog iets anders nodig is: een flexibele geest die goed kan associëren en ook associaties die minder voor de hand liggen met elkaar
kan verbinden. Bij het bedenken van creatieve ideeën zijn er twee
netwerken in de hersenen die met elkaar samenwerken. Het Default
Mode Network is het standaardnetwerk van de hersenen, dat aan
staat als iemand niet op de buitenwereld hoeft te reageren. Het is
het netwerk van de verbeelding, waarin persoonlijke herinneringen
gebruikt worden en verschillende scenario’s en alternatieven bedacht kunnen worden. Het Executive Attention Network, waarin de
executieve functies een rol spelen, zorgt ervoor dat de verbeelding
in goede banen geleid wordt, zodat er geen bizarre en onbruikbare
ideeën gegenereerd worden. Beide zijn even belangrijk voor de creatieve geest.

Life hacks

de relatie tussen IQ en creativiteit verklaarde. Zij veronderstellen dat dit komt omdat je
voor het bedenken van nieuwe ideeën, zoals
nieuwe manieren om een autoband te gebruiken, je werkgeheugen nodig hebt om een
selectie te maken van bruikbare zaken uit
het geheugen. Belangrijke kenmerken van
een autoband, zoals de vorm en de grootte,
moeten in het werkgeheugen worden gehouden en ondertussen moet er efficiënt gezocht
worden naar mogelijke alternatieven manieren van gebruik, zoals de band gebruiken als
fotolijst.

Chaos

In een ander blog voor Scientific American beschrijft Scott Barry Kaufman creativiteit als

Het lijkt er in ieder geval op dat hoogbegaafden gemiddeld creatiever zijn dan de minder intelligente medemens, hoewel ook karaktereigenschappen een rol spelen zoals openstaan voor nieuwe
dingen. Nu zijn er waarschijnlijk veel hoogbegaafden die het idee
hebben dat ze niet heel creatief zijn omdat zij zich niet bezighouden met zaken als kunst, muziek of wetenschap. Creativiteit kan
zich echter op veel manieren laten zien in het dagelijks leven. Ook
in het bedenken van oplossingen voor dagelijkse problemen kan
veel creativiteit zitten. Misschien bedenk je op het werk wel aan
de lopende band nieuwe oplossingen voor problemen. Ook bij de
opvoeding van kinderen komt een flinke dosis creativiteit van
pas, om oplossingen te bedenken als alles in het honderd loopt
door een ziek kind of om te bedenken hoe je een onwillig kind
kunt overhalen om iets te doen waar het geen zin in heeft. Wanneer je vergeten bent om boodschappen te doen kan creativiteit
ervoor zorgen dat de ingrediënten in de voorraadkast gecombineerd worden tot een lekkere maaltijd. Of je bedenkt dat een
blikje tomatenpuree precies de goede maat heeft om het gat in de
uitlaat van je auto te repareren. Dit soort handige, grappige en
soms ook onzinnige ideeën zijn op dit moment als life hacks populair op internet. Zo kun je eieren scheiden door de dooier op te
zuigen met een lege plastic fles en een wasknijper gebruiken om
te zorgen dat je bij het timmeren niet op je vingers slaat. Creativiteit heeft boven alles te maken met nieuwe oplossingen bedenken
voor kleine en grote problemen en zo kan creatief denken ook het
dagelijks leven interessanter en makkelijker maken.
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Delphi-model van hoogbegaafdheid

Een Delphi-studie is volgens Wikipedia een onderzoeksmethode waarbij een groot aantal experts naar hun mening
wordt gevraagd over een onderwerp waar men het niet over
eens kan worden. Door de antwoorden van de andere experts
(anoniem) terug te koppelen proberen de onderzoekers in
een aantal rondes overeenstemming te krijgen. Zo kwam
ook het Delphi-model over hoogbegaafdheid (Maud Kooijman) tot stand. Dat model is de laatste tijd steeds bekender
aan het worden, juist omdat er geen eenduidige definitie van
hoogbegaafdheid voorhanden is. In dit model wordt een hoogbegaafde op de volgende manier beschreven. “Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan.
Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief
en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier
in creëren.” Onderstaand model verduidelijkt de definitie en
laat zien dat scheppingsgericht zijn en creativiteit door veel
mensen worden gezien als eigenschappen die onlosmakelijk
verbonden zijn met hoogbegaafdheid.

Ons creatieve brein
Dick Swaab (2016)
Intelligence, creativity, and cognitive control:
The common and differential involvement
of executive functions in intelligence and
creativity
Benedek et al. (2014)
The relationship between intelligence and
creativity: New support for the threshold
hypothesis by means of empirical breakpoint
detection
Jauk et al. (2013)
www.scientificamerican.com
www.lifehack.org

DELPHI-MODEL HOOGBEGAAFDHEID©
creatief

MAATSCHAPPIJ

snel

HOOGBEGAAFDE
(denken)
hoogintelligent

(willen)
gedreven, nieuwsgierig

(zijn)
autonoom

(doen)
scheppingsgericht

(waarnemen)
hoogsensitief
(voelen)
rijk geschakeerd

SAMENSPEL

intens

complex

Bron: M.B.G.M. Kooijman - van Thiel (red.) Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden. OYA Productions, 2008

Over de schrijver: Elise Hofhuis studeerde taalkunde en pedagogiek en helpt in het dagelijks leven mensen met gehoorproblemen.
Hiernaast houdt ze zich bezig met onderzoek, schrijven en nieuwe dingen leren.
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INTERVIE W
Jeroen Stolwijk is

MAKER VAN WERELDEN

Grafisch vormgever en technisch medewerker Jeroen Stolwijk kan zowel zakelijk als privé zijn creativiteit
kwijt. Hij bedenkt oplossingen voor technische problemen, geeft vage ideeën vorm in concrete ontwerpen,
maakt illustraties voor onder andere HiQ Magazine en bouwt privé aan een geavanceerde fantasiewereld voor
rollenspellen. Tekst: Carina Nieuwenweg / Fotografie: Michiel Borgart / Illustratie: Jeroen Stolwijk
“Sinds ik een potlood kan vasthouden, ben ik
aan het tekenen. Mijn vader werkte bij de Belastingdienst en in zijn vrije tijd is hij tekenaar. Hij
heeft mij leren tekenen. Hij heeft ook een kelder
die vol staat met fantasy- en sciencefictionboeken. Die heb ik allemaal verslonden en dan
gaat een creatief kind als vanzelf over eigen
wereldjes fantaseren. Ik vond het leuk om daar
over na te denken: hoe zou ik een wereld maken?

nodig, want dit is geen indiaantje spelen waarbij je een paar keer
‘pang’ roept en een discussie krijgt of iemand wel of niet dood is. Wij
werken het meest met een 20-kantige dobbelsteen. Gooit iemand
een bepaald getal of hoger, dan mag hij op het dak klimmen en anders valt hij eraf. Al die beslismomenten bepalen het verloop van het
avontuur. Een spel kan kort zijn of maanden duren. De groep spreekt
dit samen af. Een rollenspel is sociaal enorm interactief en daarom
niet te vergelijken met andere spellen.

Dungeons & Dragons

Ik speelde iedere maand met een vaste vriendengroep die ik sinds
mijn achttiende ken. Ik ben nu 42. We spelen nog steeds samen,
maar de frequentie varieert omdat een aantal van ons inmiddels kinderen heeft. Ik ben bijna altijd spelleider en dat betekent veel voorbereiden. Ik moet bedenken waar in mijn wereld het verhaal gaat
spelen en welke opties mensen hebben. Sommige spelleiders vinden
het leuk om ter plekke te improviseDawn of
ren. Andere spelleiders schrijven
Kings
alles uit en maken bijvoorbeeld een
miniatuur spookhuis. Ik val in die
Dawn of
Kings
laatste categorie. Ik heb stripboeken gemaakt die de wereld en
zijn bewoners beschrijven, een
wereldkaart, detailkaarten en
poppetjes, muurtjes, deurtjes
waarmee de spelers kunnen schuiven.
Juist in de voorbereiding en het uitdenken van
het verhaal kan ik al mijn creativiteit kwijt.

In mijn vrije tijd heb ik een fantasiewereld gecreëerd voor een rollenspel dat ik met vrienden
speel. De wereld heeft vijf koninkrijken met een
eigen taal, religie en cultuur. Ieder speler is een
personage uit een van die landen, met bepaalde
vaardigheden en eigenschappen. Denk slinkse
soldaat of wijze koopman, om mee te beginnen. We zitten aan tafel en spelen verhalen in
die wereld. Het bekendste voorbeeld van zo’n
rollenspel is Dungeons & Dragons. Hoe het te
beschrijven… Soms, wanneer je een film kijkt,
wil je tegen het scherm schreeuwen: ‘Nee! Niet
de kelder in!’ In een rollenspel kun je daadwerkelijk besluiten om niet de kelder in te gaan.
Wat je nodig hebt is een groep vrienden en een
spelleider die de globale lijn van een avonturenverhaal in zijn of haar hoofd heeft en de opzet
bedenkt. De spelleider komt bijvoorbeeld met
de setting van een spookhuis. De andere spelers
kunnen dan besluiten dat ze het spookhuis binnengaan of dat ze liever op het dak klimmen,
om maar wat te noemen. Een computerspel
heeft maar een beperkt aantal opties, met een
eigen verhaal zijn de mogelijkheden onbeperkt.
Daarom maakt de spelleider ook regels. Die zijn

Spelleider

f

Adventure
s in

a world of

Spirits

f

Adventure
s in

Book one
: Set
Written by

Designed for

use with the

a world of

Spirits

ting Guide

Jeroen Stolwij

k

Adventurer
1

Conquerer King
System

Book two
: Heroes
of the
Written by

Designed for

use with the

Jeroen Stolwij

Known Wo
rld

k

Adventurer
1

Conquerer King
System

Een eigen wereld

Met mijn fantasiewereld ben ik vanaf de basis begonnen: met het
schetsen van de continenten. Vanzelf ging ik me afvragen hoe het
klimaat daar zou zijn. Op internet zijn hele toffe systemen te vinden
waarmee je kunt bekijken hoe de wind waait op jouw continent en
wat dat bijvoorbeeld betekent voor de regenval. Het moet, hoe gek
dat ook klinkt, wel realistisch blijven. Zo kwam ik erachter dat een
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van mijn kusten geteisterd wordt door tropische stormen. Dat vond
ik leuk! Eigenlijk ben ik een zo gek mogelijk concept zo realistisch
mogelijk aan het uitwerken. Staat er ergens een berg, dan heeft
dat tot gevolg dat er op een andere plaats veel regen valt en dat er
hoogstwaarschijnlijk een woestijn in de buurt is. Dan is de volgende
vraag: leven er mensen in de woestijn? Zo ja, dan maak ik een rivier
die door de woestijn loopt.

Eigen religies

De behoefte aan realisme geldt ook voor religies en de bijbehorende normen en waarden. In mijn fantasiewereld heeft alles
een levende geest, vergelijkbaar met het Japanse shintoïsme. Dat
beïnvloedt hoe mensen in de wereld staan. Ze hebben bewijs dat

alles een ziel heeft, maar kunnen dat op verschillende manieren
interpreteren en dat resulteert in verschillende religies. Ik denk
dan weer na over de verschillende ontstaansmythes. Een ervan is
dat het leven is ontstaan toen een grote geest zichzelf uit het Ei bevrijdde. De aanhangers geloven in
de ultieme vrijheid van denken en handelen. Dat
betekent dat ze vrij zijn om alles te doen, ook het
amorele.

iets wat ik zelf heb bedacht, maar waar ik niet
in geloof. Zij zien voor zichzelf de noodzaak
niet om zoiets te bedenken. Als iemand geen
reden heeft om een meteorologische kaart
te maken zal hij dat niet zo snel doen. Wat
dat betreft ben ik het tegenovergestelde van
J.R.R. Tolkien, de schrijver van De Hobbit en In
de ban van de ring. Hij bedacht een taal en had
personages nodig die de taal spraken. Uit die
behoefte werden zijn verhalen geboren. Mijn
spelwereld geeft me een reden om na te denken over onder andere klimaat, taal en religie:
daar liggen de uitdagingen voor mij.

Creatief ondernemer

Tolmeccia

In mijn baan ben ik op een heel andere manier creatief. Ik werk voor een bedrijf dat het
technisch mogelijk maakt om grote hoeveelheden e-mails te versturen met specifieke
eigenschappen. Geen spam, echt zakelijke
e-mails. Bijvoorbeeld met wachtwoordbevestiging, of een ander uiterlijk afhankelijk
van de dag van de week of de bestemming.
Ik bedenk hoe we dat soort zaken technisch
kunnen oplossen. Daarnaast heb ik een
vormgevingsbureau genaamd Droomvorm.
Ik maak websites, ontwerp logo’s en creëer
boekjes. Alles waarbij een verzameling aan

Tolmeccia is a land of vast, open plains.
Most Tolmecci live in simple huts and
tents as hunter-gatherers - always on the
move. But there is a hidden, powerful
side to Tolmeccia as well...
Tolmeccia as it is now was founded when
Great Hykosea fell. Five hundred years ago, the
early Tolmecci moved south into the lands they now
occupy, driven there by a force unknown. There,
they clashed with the Hykoseans, who were steadily
pushing north. Although the Tolmecci did not have
the magic and technology of the Hykoseans, they
did manage to stop them from moving further north
- something no other tribe had ever managed. An
uneasy truce was struck between the two peoples.
When Hykosea fell two hundred years later, the
Tolmecci spread south to the borders it now holds.

Kingdom of tribes

Voor andere mensen kan het verwarrend zijn om
mij zo passievol te horen praten over iets wat
niet echt is. Collega’s vragen weleens of ik zelf
ook in geesten geloof. Het is kennelijk lastig
te begrijpen dat ik zo enthousiast word van
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To outsiders, the plains where the Tolmecci tribes live
are inhospitable. Only one great river provides water,
and pools are few and hard to find. Terrible and
dangerous beasts stalk the plains where the Tolmeccia
tribes make thier camps. And yet, the Tolmecci thrive.
The great Northern River is the site for the few
villages that the Tolmecci have built. These villages
are hotspots for trade and save havens to all
Tolemecci. Outside of the vilages, though, the tribes
do raid each other. Occasionally there are even small
wars between great tribes.
In battle, Tolmecci wear padded armour and favor
bows and spears. Tolmecci also use a clublike sword
with multiple sharp points. The edges of this sword,
as well as the points of Tolmecci arrows and spears
are made of green glass, created and magically
hardened by their shamans.

19

>>

O! To see the silver woods of moonlit Celenos;
to walk among the hills of cryptic Gaullia.
To travel rainswept Cortuga and its great Labyrinth;
to sail on the ships of boisterous Albya!
To delve into the mysteries of glittering Tolmeccia
and brooding Ashur!
O! To see the sons and daughters of those
astonishing kingdoms go for th and create greater realms still!
Uit ‘Dawn of Kings’, boek twee: Heroes of the Known World

tekst, ideeën en visuele aspecten in een product moet worden
gegoten. Ook dat is zoeken naar oplossingen. Ik probeer iets
concreets te maken van de droom in het hoofd van de klant.
Door de juiste vragen te stellen ontdek ik wat een persoon
echt wil en wat bij hem of haar past. En dan maak ik iets wat
er eerst niet was.”

Over de auteur: Carina Nieuwenweg is promovendus, freelance schrijfster en
ambassadeur voor defensie en de chemische sector. In haar vrije tijd kun je haar
op het vliegveld vinden: zweefvliegen is haar passie.
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Gaullian face m

DE VEELWE TER

LIEFDE VOOR
(DE BLAUWDRUK VAN) HET LEVEN
Biochemicus Carina Nieuwenweg (1990) was leerling-piloot in het Belgische leger. Een straaljagercarrière
werd het niet, wel een studie moleculaire levenswetenschappen in Wageningen. Op het snijvlak van scheikunde, biologie en natuurkunde doet zij onderzoek naar DNA, de blauwdruk van het leven.
Tekst: Karina Meerman | Fotografie: Inge Mewe
“Tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met synthetische biologie: het knutselen met DNA om een maatschappelijk
probleem op te lossen. Met een team van de universiteit deed ik mee aan een internationale wedstrijd. Met twaalf
man werkten we een jaar aan een bacterie die de varroamijt kan detecteren. De mijt is schadelijk voor honingbijen en
imkers gebruiken nu nog vrij schadelijke stoffen om hem te bestrijden. Het is belangrijk, want negentig procent van
ons voedsel is afhankelijk van bijen. Wij wilden de bacterie modificeren zodat hij schadelijk was voor de mijt, maar
niet voor de bij. We werden tweede van de wereld, maar hebben het idee niet doorontwikkeld. Te veel haken en ogen.
Plus, je mag genetisch gemodificeerde organismen nog niet loslaten in de natuur in Europa. In Amerika, Australië en
Azië zijn de regels anders.

Bacteriofagen

In 2017 won ik met het team CRISPR-Clear een prijs voor een draagbaar DNA-detectieapparaat. Die techniek gebruik
ik nu in mijn PhD-onderzoek. DNA is een code die veel ingewikkelder is dan welke programmering ook, een combinatie van slechts vier letters, GTCA. Het DNA van één cel zou rechtgetrokken de lengte van een voetbalveld beslaan.
Nu is jouw blauwdruk voor één cel al een heel dik boek. Bij elke celvernieuwing kopieert het boek zich. Dat kan fout
gaan. Door te veel zon kan een letter vervagen, bijvoorbeeld. Of door een foutje van de natuur doet een eiwit niet
wat het moet doen. We weten dat mutaties in het DNA tot nare ziektes kunnen leiden; kanker is een gevolg van een
combinatie van mutaties. Ik vind het heel fijn dat wij een technologie hebben waarmee we daar potentieel iets aan
kunnen doen. Die technologie is gejat van een bacterie. Bacteriofagen en bacteriën zijn vanaf het begin der tijden
verwikkeld in een wapenwedloop. De virussen vallen aan, de bacteriën ontwikkelen zich en vallen het virus aan en
zo voort en zo verder. Zij doen dat door het herkennen van DNA-code, die knippen en kopiëren ze. Dat doen wij nu
ook met CRISPR-Cas.

Nematoden

Ik deed het eindonderzoek van mijn studie naar een gen dat, als het een foutje heeft, in mensen bijdraagt aan het
krijgen van kanker. Daarvoor gebruikte ik de gegevens van nematoden, wormachtigen van 1 mm, van wie veel genen
overeenkomen met die van mensen. Iemand heeft een jaar lang wormen gekruist met verschillende geografische
achtergronden om de genetische verschillen duidelijk te maken. Nematoden zijn hermafrodiet of mannetje en die
hermafrodieten willen alleen maar zichzelf klonen. Dat is dus best lastig geweest. Mijn onderzoek naar de genetische
informatie heeft acht maanden geduurd. En ik heb geen worm gezien, alleen maar achter de computer data geanalyseerd en gevisualiseerd.

Genuanceerd blijven

Dit is echt een technologie van de toekomst, maar het is lastig. Synthetische biologie krijgt veel aandacht in de media,
inclusief onzinnige angstverhalen. Wij wetenschappers hebben een grote verantwoordelijkheid in het informeren
van het publiek, maar het is soms heel moeilijk. Wetenschap is geen mening! Wij kunnen alleen zo objectief mogelijk
informatie geven, maar media bepalen wie een podium krijgen. Zij zetten een doe-het-zelf-amateur naast een wetenschapper en geven hen evenveel spreektijd, alsof beide meningen even zwaar wegen. Je kunt ook geen extra zendtijd
vragen. DNA is simpel en ingewikkeld tegelijk. We weten al veel, maar we komen er ook steeds meer achter hoe weinig
we weten. Wereldwijd zijn we samen een enorme puzzel aan het oplossen.”
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INTERVIE W

KRIJTSTREEP EN
Onder het pseudoniem Mathijs Cluyfhooft schrijft een vijftigplusser die graag anoniem blijft korte verhalen
over mensen die bij grote concerns werken. Ooit gedroomd van een machtige functie bij zo’n organisatie? Als
hoogbegaafde kun je dat maar beter later, zegt dit Mensalid. “Het is een leeg leven voor de middelmaat.” Een
interview op twaalf hoog aan de Zuidas in Amsterdam. Tekst: Karina Meerman

Waarom schrijf je onder pseudoniem?

“De maatschappij en de zakelijke gemeenschap accepteren niet dat
je schrijft over die gemeenschap en er tegelijkertijd onderdeel van
bent. Let wel, in de verhalen die ik schrijf, zitten geen herkenbare
personen. Ik heb een gruwelijke hekel aan mensen die dertig jaar
salaris vangen bij een grote bank en dan na hun pensioen of ontslag
uit de school klappen over hoe slecht het was. Het grote publiek vindt
dat heerlijk om te lezen. Ik schrijf door elkaar gegooide werkelijkheid, geïnspireerd door mijn eigen leven. Mijn personages zijn fictief
en toch herkent iedereen feilloos zijn buurman en nooit zichzelf.
Een andere reden voor mijn anonimiteit als schrijver is dat we
in deze politiek correcte maatschappij niks mogen zeggen of de
mening is seksistisch, racistisch of fascistisch. Veroordeling betekende vroeger vijftien jaar in de gevangenis. De straf heden ten
dage is negatieve publiciteit. Ik heb mijn bedrijf te beschermen
en de mensen die er werken. Ik schrijf niet om boeken te verkopen, maar omdat ik het leuk vind. Daarbij, boeken verkoop je in
praatprogramma’s en daar zit ik wel, maar niet als schrijver.”

Waarom werk je zelf in de financiële sector?

“Ik ben erin gerold. Dertig jaar geleden probeerde ik na mijn
studie te werken bij de multinationals van mijn personages.
Na tien banen in zes jaar was ik er klaar mee en begon ik voor
mezelf. Ik denk nog weleens terug aan een bazin uit die tijd. Op
haar koffiebeker stond: ‘Can I help it that I am surrounded by
idiots?’ Dat klinkt arrogant, maar schrijf het maar lekker op. In
grote organisaties ben je omringd door de middelmaat. Je baas
is een middelmaat, zijn baas is een middelmaat, maar je moet
wel naar hen luisteren. Dat systeem maakt ziek. Ik kom verrekte
weinig hoogbegaafden tegen bij die grote organisaties. De briljante geesten zijn allang weggelopen en voor zichzelf begonnen.”

Wat zijn de grote misverstanden
over het leven aan de top?

“Dat men sigaren rokend in dure clubs zit om samen dure whisky te
drinken. Of dat ze de baan hebben omdat hun vader veel geld had of
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een dubbele naam. Deze mensen zitten aan de
top dankzij vaardigheden, inzet, motivatie en
geluk. Zij bewandelen fanatiek de weg waarvan
ze allang vergeten zijn waarom ze hem insloegen. Met andere woorden: ze werken zo hard
dat ze, wanneer ze de top hebben bereikt, niet
meer weten waarom ze daarnaartoe wilden.
Regelmatig hoor ik bestuurders zuchten of
dit het allemaal wel waard was. Hun hele dag
wordt door iemand anders volgepland en om
half 8 's avonds staat de auto met chauffeur
klaar, dan kunnen ze onderweg nog wat langer
werken. Voor het grote geld? Nee hoor, deze
toppers verdienen een tiende van wat hun
Angelsaksische collega’s vangen. Hun wereld
is verschrikkelijk leeg. Ik vroeg me altijd af
waarom ik me ergerde aan de hoogopgeleide
hardwerkende managers in het nette dorp waar
ik woon, maar het is hun saaiheid. Ze werken
en verder is er niks. Ik ga richting de zestig.
Ik ben van de verloren generatie, zoals die
heette. Mannen en vrouwen van mijn leeftijd
zitten nu pas, na dertig jaar zwoegen, in de bestuurskamer en ze zuchten. Het is niet leuk. Ze
worden geleefd en hebben nergens tijd voor.”

Waarom blijven die hoge
functies dan toch lokken?

“Mensen hebben een fascinatie voor macht,
het grote geld, de maatpakken en de grote auto's, maar niet iedereen heeft de capaciteit of
de gelegenheid om te kunnen functioneren in
zo’n omgeving. Het blijft een wereld die buiten
het bereik van veel mensen ligt en dat maakt
hem interessant. De werkelijkheid is dat in
veel grote organisaties mensen op sleutelpo- >>

INTERVIE W

ACHTERKLAP
sities zitten met weinig talent en in sommige
situaties met heel veel vrijheid, die nauwelijks
worden gecontroleerd. Dat is een giftige cocktail. Denk aan de mensen van de inkoop aan
wie het inhuren van mensen is uitbesteed. Zij
gaan voor de marges, niet voor de mensen met
talent. Zij kopen het kattenvoer in, maar hoeven het niet zelf op te vreten. Het gevolg is een
organisatie met middelmatige mensen. Je zal
als hoogbegaafde maar met die mensen moeten werken. Hoeveel mensen gaan er om vijf
uur uitgeput naar huis omdat ze die gifbeker
hebben leeggedronken?”

Hoe houd jij het vol?

“Mijn vak is als consultant de hele dag met heel
veel verschillende mensen praten en dat doe ik

graag. En ik doe het voor mijn eigen bedrijf. De gelukkigste mensen
die ik spreek zijn de mensen die zelf bepalen hoe ze hun vak of ambacht uitoefenen. Dat is het probleem in Nederland: promotie betekent altijd dat iemand manager wordt. Ook specialisten die hoger
komen in een bedrijf moeten mensen gaan aansturen. Dan mogen
ze hun vak niet meer doen. Triest is dat.”

Wat betekent Mensa voor jou?

“Na mijn scheiding kocht ik ieder jaar een nieuwe psycholoog.
De derde gaf me een foldertje van Mensa omdat ze dacht dat
ik misschien wel hoogbegaafd was. Op basis van de wiskundereeksen haalde ik een paar jaar geleden de toelatingstest.
Dat gaf mij veel meer zelfvertrouwen. In mijn studietijd werd
ik neergezet als het achterlijke jongetje. Hoe kon ik toch zo’n
stomme mening hebben? Ik werd weggezet als dom omdat mijn
ideeën zogenaamd belachelijk waren. Dat laat ik niet meer
gebeuren.”

#19

-

VO O RJA AR

2 0 19

15

SIG’S & BIG’S

GA TOCH LEK
Of je nu graag een relaxed rondje door een stad rijdt, met een mountainbike over een parcours rost of de
racefiets pakt voor de Limburgse heuvelen: iedereen met een fiets is welkom bij de Fiets-SIG, opgericht door
Marco Keijzer en Wilma Voets. De vaste fietstocht op de tweede zaterdag van de maand is intussen uitgegroeid
tot een gezellig evenement met een vaste harde kern en een groot aantal regelmatige aanhakers.
Tekst: Marco Keijzer

WELKE ACTIVITEITEN ORGANISEREN JULLIE?

“In het eerste jaar reden we voornamelijk tochten van ongeveer veertig kilometer in Brabant en omgeving. Dit jaar
is het plan om ook langere tochten en verder van huis te organiseren. We denken bijvoorbeeld aan een rondje over
de Veluwe, een stukje van de Amstel Gold Race in de Limburgse heuvelen of een fietstocht over het strand en door de
duinen. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan fietsen, bouwen we de mogelijkheid in om een deel van het parcours
mee te fietsen. Iedereen die zin heeft iets in zijn eigen regio te doen, benader ons gerust, want andere initiatieven zijn
zeker welkom.”

HOE HOUDEN JULLIE CONTACT MET ELKAAR?

“Aankondigingen van evenementen gaan via de Mensa-mededelingenlijst. Met elkaar kletsen over toertochten doen
we op de lijst van de Fiets-SIG. Op de dag zelf gebruiken we een Whatsapp-groep om elkaar op de hoogte te houden.
Tussendoor hebben we ook contact om bij te kletsen, want we zijn niet alleen fietsers, maar ook vrienden geworden.”

WAT VOOR MENSEN ZIJN LID VAN DE FIET - SIG?

“Het makkelijkste antwoord zou zijn ‘mensen die fietsen’, maar wat veel meer opvalt is dat het mensen zijn die van
de natuur houden. Onze fietstochten vertrekken altijd vanaf een station, zodat mensen met de trein kunnen komen.
Daarna gaan we linea recta de stad uit en zoeken de natuur op. Vorig jaar fietsten we bijvoorbeeld in de Kampina in
Noord-Brabant en langs de rivier de Mark richting België. Verder is het van jong tot oud, van klein tot groot, van ongeoefend tot dagelijkse fietser. Iedereen is welkom en we houden rekening met iedereen. Er heeft zelfs al eens iemand op
een vouwfiets meegereden.”

WAT MAAKT DEZE SIG DE ALLERLEUKSTE VAN MENSA?

“Ik weet niet of we de leukste SIG zijn, maar we voorzien wel duidelijk in een behoefte. Mensalen zijn vaak natuurliefhebbers en buitenmensen die graag op een rustige manier bezig zijn en intussen kunnen kletsen of onderweg van de
natuur genieten. Ik kom bij de Fiets-SIG gezichten tegen die ik op andere evenementen niet zie. Dat maakt het voor
mij extra leuk. En ik houd ook van de pauzes en de afzakkertjes; tijdens en na het fietsen even lekker bijkletsen, zo
ontstaan mooie vriendschappen.”

WELKE VRAAG WIL ZE JE ZELF GESTELD ÉN BEANTWOORD ZIEN?

“Ik zou graag van andere SIG-houders horen hoe zij hun SIG levendig houden. Wij hebben gelukkig een enthousiaste
harde kern, maar ik kan me voorstellen dat het soms best lastig is om een leuke opkomst voor elkaar te krijgen.”
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SIG’S & BIG’S

KER FIETSEN!

UIT HET MENSA-WOORDENBOEK

SIG Speciale Interessegroep.

Open groep bestaande uit minimaal
twee leden met een gedeelde interesse.

BIG

Besloten Interessegroep.
Besloten groep bestaande uit minimaal
twee leden met een gedeelde interesse.
Alleen toegankelijk voor leden die aan
specifieke voorwaarden voldoen (zoals
leeftijd of geaardheid).
SIG’s en BIG’s zijn autonoom en hebben
geen statuten.
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SLIMME DINGEN
Tekst: Karina Meerman

Beestje aan de lijn

Internet leek opeens vergeven met advertenties voor Cable Buddies. De schattige kunststof beestjes moeten voorkomen dat iPad- en iPhone-kabeltjes beschadigen op de kwetsbare aanhechting van kabel en stekker. Te koop vanaf € 2,86 per stuk of als assorti. De
maat van het bekkie kan variëren per verkoper, dus soms passen ook micro-usb en usb-c.
Kijk o.a. op officialcablebuddies.com en shopcablebuddies.com

Et tu, Brute?

Voor de classici: een Julius Ceasar-pennenbak van milieuvriendelijke
kunststof. Het beeld heeft 14 gaten in de rug voor potloden, pennen en
penselen. Afmetingen zijn 92 x 104 x 150 mm. Julius komt per bestelling uit
een 3D-printer met een uiterlijk van marmer, goud, zilver, hout, wit of grijs.
Te koop voor € 20,13 plus bezorgkosten op etsy.com

LEGO-groen

In 2018 begon LEGO met de productie van duurzame steentjes en losse elementen. Hun botanische verzameling is gemaakt van plastic op
plantaardige basis (suikerriet). Plantjes en bomen gemaakt van planten.
Leuk voor bij de LEGO-windmolen (1 meter hoog, prijs € 179,99).
Boompjes en windmolen zijn online te koop op shop.lego.com
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Avocado leef je nog?

De gezonde avocado is wereldwijd zo gewild dat hij ten prooi is
gevallen aan de georganiseerde misdaad. Boeren moeten hun
plantages zorgvuldig bewaken, willen zij hun oogst niet kwijtraken aan dieven die de avocado’s voor veel geld op de zwarte
markt verpatsen. Reden te meer om voorzichtig om te gaan met
deze vrucht. Het Nederlandse Food Huggers brengt de avocadoknuffelaar uit: een siliconen mal ter bescherming van die
helft die nog niet gegeten wordt. Ze maken ook ‘huggers’ voor
anders gevormde groente en fruit.

Altijd en overal
een goed bakkie

De hele collectie is te vinden op foodhuggers.eu

Decadenter wordt het niet: een draagbare espresso-machine, zodat de koffie-afficionado overal en altijd de beste koffie kan drinken. Sommige werken
met cupjes, andere met zelf gemalen bonen. Een goeie bak is een kwestie van
alleen nog heet water toevoegen. De verschillende apparaatjes zijn handzaam, aantrekkelijk en verkrijgbaar in meerdere kleuren.
Kijk voor meer informatie op www.wacaco.com. Prijzen vanaf € 45,90

Meten is weten

Een maatbeker en weegschaal ineen voor grammen, ounces of milliliters, dat is zelf in te stellen. De getallen op het handvat lopen op
naarmate de beker wordt volgegoten of -geschept (en vice versa).
Met Peter’s Pantry kunnen weegschaal en maatbeker de deur uit.
Lekker voor de minimalistische koker.
Meer informatie op peterspantry.co.kr
Te koop via store.moma.org

Boterzacht

Alles is harmonie in Huize Slim Ding tot een van de ontbijters
ontdekt dat de ander de roomboter in de koelkast heeft gezet. Dag
beschuitje. Dit aluminium botermes gaat de vrede redden. Het lemmet heeft een kartelrand en een rand met gaatjes en maakt sliertjes
boter die snel ontdooien.
Het origineel heet ButterUp en is te koop op store.moma.org.
Dichter bij huis kan ook via Bol.com voor € 17,24
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MENSA INTERNATIONA AL

De lekkerste EMAG ooit
7-11 augustus 2019
De European Mensa Annual Gathering
is open voor alle Mensaleden, ieder
jaar zijn er behalve Europeanen ook
mensen uit de Verenigde Staten van
Amerika, Mexico, Indonesie, Singapore, de Filipijnen, Australië en
Nieuw-Zeeland.

Ghent
2019

In het conferentiecentrum staan ruim dertig lezingen op
de agenda over gevarieerde onderwerpen, van bier tot biomarkers and liquid biopsies in cancer. Buiten zijn er excursies
naar een brouwerij, meerdere stadswandelingen en een
bezoek aan Orsi Academy, een onderzoekscentrum waar
mensen worden opgeleid in robotchirurgie. De gamesroom in het conferentiecentrum is 24 uur per dag open,
men kan naar 30 escaperooms en inschrijven voor acht
verschillende VR-games. ’s Avonds zijn er natuurlijk de
gezellige restaurantjes en cafés die iedereen ontvangen
om te genieten van al het lekkers wat België en de wereld
te bieden heeft. Na de EMAG is een ‘after EMAG Tour’
voorzien langs andere leuke plaatsen in België.
Eind maart stond het aantal inschrijvingen op 393, er
kunnen nog meer mensalen bij. Kijk voor informatie op
emag-mensa.eu
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MENSA BELGIË
Opgericht: 1967
Aantal leden: bijna 600
Website: www.mensa.be
SIGHT-coördinator: info@mensa.be
Voorzitter: Wim Proost

Herman Umans (foto) is sinds 2018 bestuurslid van Mensa België. Gevraagd naar het
jaar van oprichting van Mensa België antwoordt hij: “Elke vereniging zonder winstoogmerk die wordt opgericht verschijnt hier in het Belgisch staatsblad, volgens hen
zelf de saaiste krant van het land. Volgens hen is Mensa-België / Mensa-Belgique
opgericht in 1967.” Herman is verantwoordelijk voor de testen, zelfbenoemd chaoot
van dienst en – tot vervanging is gevonden – SIGHT-coördinator. Ook neemt hij
deel aan het organisatieteam van de EMAG 2019, de jaarlijkse Europese Mensabijeenkomst die dit jaar in Gent is.
Over België
“Als inwoner heb ik natuurlijk een ander beeld van België dan iemand die enkel op doorreis
komt naar het land. Om mensen te lokken kan ik niet rond ons goede eten en drinken, de
Belgische pralines, lekker een glaasje bier drinken op een zomers terrasje, maar dan wel
met de trui of de jas binnen handbereik, want het koelt soms wel af. En het maakt niet uit
hoeveel terrasjes je doet, je vindt altijd wel een ander onbekend bier op de kaart.
Als inwoner kan ik niet rond de karaktertrek van de Belg, het beste getoond in een beeld
van bordjes voor omleiding, waar het Nederlandse bordje de andere kant opwijst als het
Franstalige. België is een land dat continue in opbouw is en waar de mensen maar hun plan
moeten trekken. We zijn altijd overheerst geweest en hebben geleerd om niet te vertrouwen op de overheid of andere instanties. Het is altijd een beetje ieder voor zich en allen voor
het plaatselijke dorp geweest. Misschien daarom ook dat 'zijn plan trekken – tirer son plan
– seine plan ziehen' een uitdrukking is die in drie talen als Belgisch kan worden aangeduid.
Het maakt de Belg weinig uit waar de pijl naar wijst, hij zal zelf wel bepalen waar de pijl
naar moet wijzen.”
Over Mensa
“Ik ben bij Mensa gekomen toen ikzelf wat in de problemen zat met geen aansluiting kunnen vinden in het dagelijks leven. Bij Mensa heb ik een groep mensen leren kennen die
ook allemaal op hun manier worstelen met het leven in een omgeving die niet altijd
even goed overweg kan met het hoge IQ. Nu ik zelf sterker in mijn eigen schoenen sta, vind ik het een voorrecht om via mensen andere mensen te helpen die
zoeken naar een omgeving waarin ze zich makkelijker zullen aarden, en
vriendschap kunnen sluiten met mensen die zelf ook een hoog IQ hebben.
Mensa België is belangrijk als ontmoetingsplaats voor mensen met
een hoog IQ en daar slagen we wel in. Een ander doel waar Mensa
van belang zou kunnen zijn, is om de verschillende onderzoeksen overheidsinstellingen die werken rond hoog IQ te linken en zo
meer zichtbaarheid te geven aan wat een hoog IQ hebben inhoudt.”

Oppervlakte:
30.528 km 2
Inwoners (2018): 11.358.357
Hoofdstad:
Brussel
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DE KEERZIJDE

DE KEERZIJDE
Interview door Thessa van Aerde

“Vijftien jaar geleden vroeg ik me regelmatig af of ik nou zo
dom was of juist zo slim dat andere mensen mij niet snapten.
Vaak leek ik niet te matchen met mijn omgeving. Ik ben me
toen gaan oriënteren op intelligentietesten en heb uiteindelijk
de officiële Mensa-test gedaan. Na de uitslag ben ik drie dagen
lang boos en verdrietig geweest. Ik besefte dat ik mijn leven
lang had geprobeerd om erbij te horen en nu stond zwart op wit
dat ik echt anders was dan de meeste mensen. Maar na drie dagen zakte dat gevoel en nu geniet ik van het hoogbegaafd zijn.
Als ik op mijn werk ergens goed voor ga zitten, kan ik in een
uurtje een complex onderwerp doorgronden en uitwerken. Dat
is toch heerlijk?

“

Ik wilde leren hoe ik
nieuwe uitdagingen
kon blijven aangaan
Toch verklaarde de Mensa-test niet alles: er leek nog iets te missen. Ik kon bijvoorbeeld bepaalde nuances niet uit gesprekken
halen. Bedoelde iemand nu dat hij blij verrast of juist geschokt
was? Daardoor was ik vaak onzeker in gesprekken.
Omdat ik tegen dingen aan bleef lopen, deed ik in 2015 een
assessment waaruit naar voren kwam dat autonomie en sociabiliteit bij mij minder sterk ontwikkeld waren. Ik heb toen hele
fijne gesprekken gehad met een coach, die al snel het gevoel
kreeg dat er bij mij sprake zou kunnen zijn van autisme. Ik heb
me toen wat verder in autisme verdiept, maar kon me niet echt
herkennen in de beschrijvingen die ik tegenkwam. Ik was bijvoorbeeld juist wél goed in het leggen van contacten.
Vorig jaar in de televisieserie Dokter Deen kwam één van de
personages erachter dat ze autistisch was. Toen dacht ik: ‘Nou,
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als zij dat is, dan zou ik het ook kunnen zijn!’ Ik
heb toen het boek Niet ongevoelig van Henny Struik
gelezen, dat specifiek gaat over vrouwen met Asperger. Daar is veel minder over bekend en het blijft
bij vrouwen ook vaker verborgen, kwam ik toen
achter. Elke keer als ik iets herkende in het boek,
plakte ik er zo’n geel memostickertje in. Ik heb het
boek helemaal geel geplakt.
Aan de huisarts vertelde ik mijn vermoeden en
zij verwees mij door naar de GGZ voor een ondersteuningstraject. Daarvoor moest wel eerst een
diagnose gesteld worden. Daar kwam Asperger
uit en, tot mijn verrassing, ADD. Daarmee was
voor mij het plaatje compleet: wat HB niet verklaarde werd verklaard door Asperger en de rest
door ADD. De spontaniteit die dat laatste met zich
mee brengt hielp mij bijvoorbeeld in het leggen
van contacten.
Ook het ‘erbij willen horen’ snap ik nu beter. Het
kost mij voortdurend moeite om goed op anderen
afgestemd te zijn. Ik was dan ook heel blij toen een
vriendin laatst zei dat het haar niet uitmaakte dat
ik er niet aan toegekomen was haar op het afgesproken moment te bellen. Ze oordeelt niet naar wat ik
doe, maar accepteert mij zoals ik ben. Dat maakt
het voor mij een stuk makkelijker om erbij te horen.
Het diagnosetraject vond plaats in de eerste
maanden van een nieuwe functie op mijn werk.
Ik was net programmamanager geworden van een
complex programma met hoge tijdsdruk, waarbij
vrijwel alle denkbare processen en systemen
betrokken waren. Ik had die functie als nieuwe
uitdaging geaccepteerd, maar werd er doodmoe
van. Nu begreep ik dat dat door de vele contacten,
afspraken en dynamiek in het programma kwam.
Beslist een ongeschikte baan voor iemand met

DE KEERZIJDE

EDJIZREEK ED
Asperger en ADD, was de conclusie van de bedrijfsarts. En ook de GGZ, collega’s en vrienden
gaven me het advies te stoppen met deze functie
en tijd voor mijzelf te nemen.
Toch besloot ik ermee door te gaan. Ik had terug
kunnen gaan naar mijn oude functie, maar
ik wilde leren hoe ik nieuwe uitdagingen kon
blijven aangaan, ondanks mijn ASS en ADD.
En dat gebeurt niet als je teruggaat naar een
vertrouwde, beschermde omgeving. Eén van de
directeuren, die ik over de diagnose had verteld,
gaf me vertrouwen: hij wist zeker dat ik het qua
intelligentie en capaciteiten aan zou kunnen. Ik

dig dachten te hebben. Ik was wel ontzettend moe, maar dacht
voortdurend: als de nood het hoogst is, leer ik het snelst, en is de
redding dus nabij. En dat bleek ook zo te zijn.
Driekwart jaar geleden balanceerde ik op het randje van mijn
kunnen. Nu functioneer ik weer bijna zoals ik ben, maar mijn
hersenen blijven uitdaging zoeken. Dus nu ik mij een stuk beter
voel, ga ik toch weer meer doen. En dus blijf ik steeds tegen mijn
grens aanlopen. Tot nu toe wist ik daar mijn werk op aan te passen, maar ik vraag mij af hoeveel rek er nog in zit. En wanneer
zou het moment komen dat ik toch echt moet besluiten minder
hooi op mijn vork te nemen? Maar voorlopig weiger ik daarover
na te denken.

“

Anderzijds vraag ik mij af of ik mijn gezin hiermee niet tekort
doe. Ik heb het doorzetten van mijn huidige baan uitgebreid met
mijn man besproken. De kans was aanwezig dat ik, als ik thuiskwam, niets meer aan het huishouden zou kunnen doen. Hij
vond het geen probleem die taken op zich te nemen. Maar toch...
als hij op vrijdagavond om half 10 hapjes voor de tv neerzet, zit
ik eigenlijk al aan mijn bed te denken. Toch maar opblijven dan?
Of kan ik beter toegeven aan mijn behoefte aan slaap, zodat ik
mij morgen weer goed voel? Aanvoelen wat thuis nodig is vind
ik vaak moeilijk. Dat is een enorme worsteling.

heb ook mijn team over de diagnose verteld, wat
mijn grenzen zijn en waarom ik bijvoorbeeld
soms wat bot over kan komen. Mijn managementondersteuner en secretaris boden meteen
aan om meer taken op zich te nemen.

HB zijn vind ik prachtig en ik geniet ervan. Het blijft me uitdagen. Maar het combineert lastig met ASS en ADD. Hoe lang
dit zo vol te houden is? Dat weet ik niet. Als je het dan over een
keerzijde hebt… daar zit een groot dilemma.”

Daar heb ik nog wel moeite mee, met loslaten,
maar ik deed het wel. Ik móest wel, anders zou
ik het gewoonweg niet redden. Daarmee leerde
ik heel snel welke belasting ik wel en welke ik
niet aankon en mijn werk daarop in te richten.
Eigenlijk liep het leertraject als een tierelier.
Ook bij de GGZ had ik in twee of drie sessies al
door waar zij tien tot vijftien sessies voor no-

OPROEP

Als de nood het hoogst
is, leer ik het snelst

Wil jij anoniem jouw verhaal delen over de keerzijde van
een hoog IQ? Mail naar redactie-magazine@mensa.nl en
een schrijver neemt contact met je op.
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meer info? FilmSIG debatlijst

LEIDEN- DUINLANDER FILMAVOND

EERSTE DINSDAG (ONEVEN MAANDEN)

AMSTERDAMSE BORREL

EERSTE VRIJDAG V.D. MAAND

HAARLEM - DUINLANDER FILMAVOND

EERSTE DINSDAG (EVEN MAANDEN)

www.leden.mensa.nl/wiki/duinland

REGIO DUINLAND - ETEN & BORREL

DERDE DONDERDAG V.D. MAAND

www.leden.mensa.nl/wiki/Haarlemse-Borrel

HAARLEM - BORREL

LAATSTE WOENSDAG V.D. MAAND

www.leden.mensa.nl/wiki/duinland

HAARLEM - PUBQUIZ

TWEEDE MAANDAG V.D. MAAND

ALKMAAR - NH-BORREL

EERSTE WOENSDAG V.D. MAAND

AGENDA

ACTIVITEITEN

MENSA NEDERLAND

V E R E N I G I N G

TERSCHELLING - TREF OP WEST

EERSTE WOENSDAG V.D. MAAND

UTRECHT - FILMAVOND

VIERDE DONDERDAG V.D. MAAND

REGIO UTRECHT - LITERATUURKRING

TWEEDE DINSDAG V.D. MAAND

https://leden.mensa.nl/wiki/rondomdom

UTRECHT - RONDOMDOM BORREL

DERDE VRIJDAG V.D. MAAND

AMERSFOORT - BORREL

TWEEDE VRIJDAG (EVEN MAANDEN)

WOERDEN - SIGGY SPEELT

TWEEDE ZONDAG (ONEVEN MAANDEN)

HILVERSUM - BORREL

TWEEDE VRIJDAG (ONEVEN MAANDEN)

www.leden.mensa.nl/wiki/Zutphense-borrel

ZUTPHEN - ETEN & BORREL

IEDERE 17e V.D. MAAND

www.leden.mensa.nl/wiki/Deventer-borrel

DEVENTER KOEKSTADBORREL

EERSTE VRIJDAG

EMMEN - BORREL

TWEEDE ZONDAG V.D. MAAND

LELYSTAD - BORREL

VIERDE VRIJDAG (ONEVEN MAANDEN)

LEEUWARDEN - BORREL

EERSTE ZONDAG (EVEN MAANDEN)

FRANEKER BIJEENKOMST

EERSTE ZONDAG (ONEVEN MAANDEN)

DERDE VRIJDAG V.D. MAAND

BUSSUM - RANDMEREN FILMAVOND

GRONINGEN - BORREL/KOFFIEMIDDAG

DERDE ZONDAG V.D. MAAND

REGIO RANDMEREN - LITERATUURKRING

LAATSTE DONDERDAG V.D. MAAND

www.facebook.com/groups/BosscheBorrel

TWEEDE ZATERDAG V.D. MAAND

De agenda is gebaseerd op actuele gegevens uit de Mensa-agenda op de ledensite. Hier vind je ook informatie over onregelmatige
bijeenkomsten, borrels in België en Duitsland en activiteiten van SIG’s & BIG’s.

TILBURG - SPELLETJESMIDDAG

VIERDE ZATERDAG (ONEVEN MAANDEN)

TILBURG - MIDDENBRABANT
BORREL

VIERDE VRIJDAG V.D. MAAND

‘S-HERTOGENBOSCH - BOSSCHE BORREL

EINDHOVEN - PEELTREFFEN

EERSTE DINSDAG V.D. MAAND

www.leden.mensa.nl/wiki/bse

EINDHOVEN - BRABANTS
SPELLENEVENEMENT

DERDE ZATERDAG V.D. MAAND

OOSTERHOUT - SEIZOENSBORREL

LAATSTE ZATERDAG V.D. MAAND

BREDA - ZUIDWEST-NEDERLAND BORREL

VIERDE WOENSDAG V.D. MAAND

GOES - ZEEUWSE BORREL

DERDE VRIJDAG (EVEN MAANDEN)

REGIO RIJNMOND
EET DATE

IEDERE 21e (ONEVEN MAANDEN)

ROTTERDAM
RIJNMOND FILMDATE

LAATSTE WOENSDAG

ROTTERDAM - BORREL

IEDERE 11e V.D. MAAND

PIJNACKER - POKEREN

LAATSTE WOENSDAG V.D. MAAND

www.leden.mensa.nl/wiki/Delftse-Borrel

DELFTSE BORREL

EERSTE DINSDAG V.D. MAAND

meer info? Delfland-lijst of FilmSIG-debatlijst

DEN HAAG - DELFLANDER FILMAVOND

TWEEDE WOENSDAG V.D. MAAND

www.leden.mensa.nl/wiki/rsb

RIJSWIJK - SPELLETJESBORREL

DERDE VRIJDAG V.D. MAAND

WARM AANBEVOLEN

HET OUDE TOLHUIS - UTRECHT

OUWEHAPREÜNIE

25 AUGUSTUS 2019

ETTEN-LEUR

ZOMERSE WEEK

21-28 JUNI 2019

ROTTERDAM

PUZZELWANDELTOCHT

10 JUNI 2019 (2E PINKSTERDAG)

www.leden.mensa.nl/regio/zuidlimburg

ZUID-LIMBURG BORREL

IEDERE 27e (WISSELENDE LOCATIES)

NIJMEGEN BORREL

TWEEDE VRIJDAG V.D. MAAND

ARNHEM - ARNHEMSE BORREL

EERSTE DONDERDAG V.D. MAAND

EDE - FOODVALLEY BORREL

DERDE VRIJDAG V.D. MAAND

ERMELO - BORREL

VIERDE VRIJDAG (EVEN MAANDEN)

WERK

IS HET (ON)MOGELIJK
CREATIVITEIT TE ONTWIKKELEN?
Het dagelijks werk van spreker en trainer Predrag Đukić draait om creativiteit en lerend vermogen. Hij vraagt
zich af of ieder mens creativiteit in zich heeft en zo ja, hoe we dit verder kunnen ontwikkelen. Tekst: Predrag Đukić

Terwijl jij deze regels leest, ben je naar alle waarschijnlijkheid omringd door producten van menselijke creativiteit. De kleding die we
dragen, het voedsel dat we eten, de apparaten die we gebruiken en
de ruimtes waar wij wonen: ze zijn onderdeel van de bewezen kracht
van de menselijke creativiteit, die niet wonderlijk lijkt, maar een
wonder is. Creativiteit is een oerkracht die ons kleine stukje universum intensief vormt.

Innoveren

Het vermogen om informatie op nieuwe manieren te combineren
om ons leven te verbeteren, stijgt in deze tijd snel in waarde. In tegenstelling tot eerdere tijdperken, waarin het eeuwen duurde voor
uitvindingen tot stand kwamen, spreken we tegenwoordig van jaren. In het bedrijfsleven was innoveren een riskante onderneming.
Vandaag de dag is het riskant om niet innovatief te zijn. Het was
vroeger veiliger om te wachten tot een noviteit zich in de praktijk
had bewezen om daarna pas te investeren. Een dergelijke aanpak resulteert nu in achteropraken en niet meer mee kunnen met de competitie. In de oudheid bevrijdden ontwikkelingen in de landbouw
de mens van zwaar lichamelijk werk, zodat hij zich op creatiever
werk kon richten. In onze tijd is automatisering de groeiende kracht
die steeds meer mensen naar creatievere beroepen stuwt.

Zakelijke waarde

“Er is tegenwoordig aanzienlijk bewijs dat de creativiteit
van werknemers substantieel kan bijdragen aan de groei en
overlevingskans van organisaties” (Baer & Oldham, 2006).
“Creatieve teams zijn productiever en efficiënter” (Gilson,
Mathieu, Shalley and Ruddy, 2005) en “het vermogen om creatief denken te managen, organiseren, cultiveren en koesteren
heeft een direct verband met groei en prestatie” (Connection
innovation to profit, EY, 2010). Daarom hebben “creativiteit en
innovatie de hoogste strategische prioriteit voor organisaties
over de hele wereld” (Boston Consulting Group). Eindelijk.
De mens heeft deze wereld tot de rand van een afgrond
gebracht. Creativiteit speelt een belangrijke rol in het voorkomen van een tragisch einde aan het leven op deze planeet, die
ons leven heeft gegeven.
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Kan het beter?

Als het belang van creativiteit inderdaad zo
snel groeit, dan moeten we onszelf de volgende
vraag stellen: Wat kunnen wij doen om haar te
verbeteren? Of misschien is het beter te vragen
of we überhaupt iets kunnen doen, omdat het
idee overheerst dat creativiteit slechts voor
enkelen is weggelegd. De meerderheid van de
mensen gelooft zelfs dat zij de eigenschap of
gave niet eens hebben. “Ik ben niet creatief”
of “ik heb nooit inspiratie”. Het zijn zinnen die
ik al duizenden keren heb gehoord. Dus als we
iets niet hebben, hoe kunnen we het dan verbeteren?

Beperkend onvermogen

Als we accepteren dat we niet creatief zijn,
dan plaatsen we onszelf in een positie van
onvermogen. En dan is elke investering in de
ontwikkeling van creativiteit betekenisloos.
Dat is ook zo wanneer we geloven dat ons creatieve potentieel genetisch is bepaald, dat het
niet kan veranderen. Als we iets niet kunnen
veranderen, waarom zouden we dan moeite
doen? Dit denken lijkt op het verplaatsen van
de muren van ons huis. Hoe hard we het ook
proberen, de muur beweegt geen millimeter en
al onze pogingen zijn nutteloos. Een dergelijke
houding ten opzichte van creativiteit blokkeert
alle vooruitgang want we beperken onszelf en
doen geen enkele poging die beperkingen te
overwinnen.

Aangeboren of niet?

Laat ik duidelijk maken dat ik het niet eens
ben met deze manieren van denken. Ik geloof
dat zij hun herkomst hebben in een populaire
vastbeslotenheid om binnen de eigen comfort- >>

WERK

zone te blijven. Door mijn lange ervaring in
de ontwikkeling van creativiteit ben ik ervan
overtuigd geraakt dat iedereen geboren is met
creatief vermogen. Het is net als met intelligentie. Sommige mensen krijgen de classificatie
gemiddeld intelligent, anderen vallen daarboven of daaronder, maar iedereen heeft een mate
van vaardigheid om iets nieuws of origineels
te creëren. Kijk naar kinderen, zij doen het iedere dag. Voor een kind is iedere tekening een
schepping, ieder verhaaltje dat ze vertellen en
elk kunstwerk dat ze maken van blokken. Ze
beginnen uit zichzelf met creëren, ook wanneer
ze het nog nooit iemand hebben zien doen. Dit
is zeker geen toeval. Kinderen volgen de biologische programmering die hun kans op overleven doet toenemen wanneer ze ouder zijn. Of
hun creativiteit al dan niet bijdraagt aan de samenleving is een ander verhaal. Wat telt is dat
creativiteit er is en zich manifesteert. Daarom
kunnen we dus praten over aangeboren creatief
vermogen en niet over de vraag of een individu
het heeft of niet. Dat staat buiten kijf.

Spieren trainen

Wat ook buiten kijf staat is dat creativiteit een
hersenfunctie is. En hersenen hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Deze eigenschap
van de hersenen om zich te ontwikkelen in
gebieden waar ze worden gestimuleerd, heet
neurale plasticiteit. Het is deze eigenschap van
het brein die ervoor zorgt dat ook creativiteit de
potentie heeft om te groeien en te ontwikkelen.
Onze hersenen zijn te vergelijken met spieren
die sterker worden wanneer ze regelmatig
geprikkeld en gestimuleerd worden. Ook voor
ons brein geldt dat wat we gebruiken, sterker
wordt. Ik vraag me weleens af als Leonardo da

Vinci gestopt was met experimenteren op de leeftijd waarop onze
kinderen voor het eerst naar school gaan, hij als 40-plusser creatief
genoeg geweest zou zijn om Het laatste avondmaal te schilderen of de
Mona Lisa na zijn zestigste?

Synapsen

Het is een logische conclusie dat we creatieve activiteiten moeten
doen om onze creatieve vermogens te ontwikkelen. Als ik heel
eerlijk ben, als creatieve activiteiten geen onderdeel uitmaken
van onze dagelijkse werkzaamheden, dan zal dat niet eenvoudig
zijn. Vergelijk het met joggen: met een slechte conditie happen we
al snel naar adem. En inspiratie komt langzaam en vervliegt snel
wanneer we niet gewend zijn aan het creatieve proces. Door gebrek

“Je kunt creativiteit niet
opmaken. Hoe meer je
gebruikt, hoe meer je hebt.”
Maya Angelou
aan ervaring zal er aanvankelijk niet veel uitkomen, waardoor we
ons misschien gefrustreerd terugtrekken en gaan twijfelen aan ons
vermogen tot ontwikkeling. Maar alles is moeilijk tot het makkelijk
is. Wat telt is dat we niet opgeven. Wanneer ons brein met regelmaat
wordt geprikkeld, versterkt het de verbindingen (synapsen) tussen
neuronen zodat de signalen sneller heen en weer gaan. Dit vergroot
het vermogen tot creativiteit, waardoor activiteiten makkelijker
worden en dus leuker.

Hormonen

De creatieve prestatie wordt namelijk op de voet gevolgd door een afgifte van dopamine, het neurohormoon dat een magisch gevoel van
tevredenheid geeft. Als we daarna ook nog eens bevestiging krijgen >>
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van de mensen om ons heen gaat de beloning samen met een dosis
serotonine die ons trots en gewaardeerd doet voelen. Tevredenheid
en voldoening dragen bij aan ons zelfvertrouwen en de motivatie
om door te gaan. Het feit dat we als mensen een hormoonfabriek
hebben die creatief gedrag beloont, bewijst dat dit mechanisme zeer
belangrijk is voor onze toekomst, vooruitgang en welvaart. En dat
wij als mensen voorbestemd zijn om te creëren.

Problemen oplossen

Tot slot, welke activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van creativiteit? Het antwoord is: elke activiteit die vraagt om conceptualisatie en vindingrijkheid. Dit kan tekenen zijn, schilderen, schrijven, fotograferen, decoreren, tuinieren, knutselen, het plannen van
reisjes en vakantie, het organiseren van evenementen, het doen van
vrijwilligerswerk. Maar ook nieuwe gerechten koken, experimenteren met ingrediënten, het decoreren van taarten en aanpassen van
traditionele recepten. In feite is alles wat vraagt om een nieuwe of
zelfstandige manier van problemen oplossen, het trainen en oefenen van jouw creativiteit. Het is belangrijk dat het een activiteit is
die jou interesseert en dat je geniet van wat het oplevert. Aangezien
we het met één stel hersens moeten doen voor alle verschillende activiteiten, werkt de creativiteit in het ene gebied door in alle andere.
Ik moedig jullie daarom aan om elke dag een klein beetje tijd te besteden aan iets creëren, zodat uiteindelijk jouw volledige creatieve
potentieel wordt ontsloten. En de kansen voor creativiteit zijn in
onze tijd absoluut eindeloos.

Predrag Đukić is een gastschrijver van Mensa Servië. Hij werkt als expert bij het
Servische National Talent Center en is daar verantwoordelijk voor de training en
ontwikkeling van topprofessionals. Hij geeft ook lezingen over begaafdheid,
creativiteit, mentale vaardigheden en onderwijshervorming. In 2016 was hij een
Mensa International LEAP (Leadership Exchange) Ambassador.
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ZELF NEUSHOORNS
MAKEN
Mieke Roth (50) wilde als kind twee dingen: weten hoe dingen en wezens in elkaar zitten en tekenen. Met kunst
was geen droog brood te verdienen, zeiden haar ouders, en dus volgde zij een wetenschappelijke opleiding
aan de universiteit in plaats van een kunstzinnige aan de academie. Dertig jaar later maakt zij wetenschappelijk
correcte digitale illustraties in 3D. De redactie vroeg haar per e-mail waarom zij neushoornkalveren maakt en
hoe dat technisch in zijn werk gaat. Illustraties: Mieke Roth
“De twee passies uit mijn kindertijd gaan nog
steeds hand in hand. Ik verdien tegen elke verwachting in mijn brood met tekenen. De kleine
details geven mij een enorme kick, zeker als ik
ze echt kloppend krijg. Het is een verslaving
maar een fijne, want hij houdt me ook nog eens
geestelijk gezond. Door te experimenteren en
te blijven oefenen, blijven mijn vaardigheden
up-to-date en verbeteren ze. Omdat ik een hekel

heb aan doelloos dingen doen, moet er wel resultaat zijn. Dus verzin
ik voor mezelf projecten waarvan ik weet dat ze net boven mijn kunnen van dat moment zitten.

Waar te beginnen?

Mijn huidige project is het maken van alle vijf de bestaande neushoornsoorten, zowel de volwassen dieren als hun jongen. Daar ben
ik nu – af en aan – anderhalf jaar mee bezig. Ik ben begonnen met de
jongen, omdat die het grote publiek meer aanspreken. Mijn eerste
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was de witte neushoorn, vooral omdat deze het makkelijkst te
vinden is. Vrijwel alle neushoornfoto’s online zijn van de witte.
De foto’s gebruik ik als voorbeelden voor de vorm, kleur en textuur van het eindresultaat. Sinds 2005 werk ik alleen nog maar
met software. Potloden en papier staan te verstoffen op de plank.
In het geval van de neushoorns bepaalde ik allereerst in hoeverre
ik hetzelfde model kon gebruiken voor alle kalveren. Ik keek
naar wat deze vijf gemeen hebben en maakte daarvan een grof
digitaal 3D-model. Daarna ging ik verder met de verschillende
dieren. Het belangrijkste kenmerk van witte neushoornjongen
zijn bijvoorbeeld de enorme voeten in vergelijking met hun lijf.
Als laatste model koos ik het jong van de Sumatraanse neushoorn omdat dit heel erg behaard is. En beharing is een echte
uitdaging in 3D.

Van kale klei naar behaard kalf

WEBSITES

De software waarmee ik begin is Zbrush. Daarin klei ik als het
ware een vorm, die ik steeds gedetailleerder maak tot en met de
kale huid. Ik maak die zo realistisch mogelijk en verf hem in de
kleuren die bij het dier passen. Ik exporteer dit model naar Blender en ga daarin verder, onder andere met het skelet en de ogen.
Deze software is ook heel goed om de neushoorn een realistische
huid te geven, want met verven alleen ben ik er nog niet. Elk materiaal heeft zijn eigen kenmerken. Metalen glanzen, hout is dof
op een bepaalde manier en huid is in meer of mindere mate doorschijnend. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet
houden als je in 3D iets realistisch wilt maken, met daarnaast
nog de belichting. Voor mij zijn die zaken inmiddels gesneden
koek, maar bij de Sumatraanse neushoorn was het een heel ander
verhaal. Het maken van het model zelf kostte me ongeveer een
dag werk, wat voornamelijk ging zitten in het aanbrengen van de
details van de huid. Maar de beharing was een stuk moeilijker.

Zelf aan te slag ?

Download Blender gratis:
De online Blender-community:
Serieuze e-learning:		
Zbrush, ZbrushCore en Sculptris:
Gratis kleiprogramma Sculptris:
De online Zbrush-community:

Of liever eerst kijken:
sketchfab.com/miekeroth
www.artstation.com/
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Het is lastig uit te leggen zonder heel technisch te
worden, maar de basis om het voor elkaar te krijgen
is het maken van een softwarematige koppeling tussen haren en vacht. Vervolgens deelde ik de huid in
op de verschillende ‘haarsystemen’ van staart, oren,
poten, kop, nek en lijf. Een vacht ziet er namelijk op
verschillende delen van het lichaam anders uit. Het
haar heeft ook eigenschappen zoals dikte, krul en
wijze van inplanting. Ook heeft het specifieke materiaaleigenschappen en moet 3D haar, net als echt
haar, gekamd worden. Als je niet uitkijkt zit het veel
te netjes waardoor het dier er onrealistisch uitziet.

Heel veel oefenen

Alles bij elkaar heeft het maken van de vacht van de
Sumatraanse neushoornbaby me dan ook een week
gekost. Maar ik weet nu al dat het me een volgende
keer ongeveer de helft van die tijd gaat kosten en dat
dit ook weer minder zal worden naarmate ik het vaker doe. Nu kan ik me voorstellen dat bovenstaand
verhaal afschrikt als je er zelf mee aan de gang wilt
gaan. Ik ben immers al 15 jaar bezig met een passie
die nu al 50 jaar duurt. Maar dat valt reuze mee.
Natuurlijk heb ik een onmiskenbaar talent, maar
met dat talent kom ik niet veel verder als ik niet
oefen. Mijn werk is vooral heel monomaan doorgaan. Eigenlijk heel saai als je het van een afstandje
bekijkt. Het geeft mij echter een enorme kick als ik
na veel oefenen iets onder de knie krijg wat een tijd
daarvoor onbereikbaar leek. Zoals de vacht van een
jonge Sumatraanse neushoorn.”

www.blender.org/
blenderartists.org/
cgcookie.com/
pixologic.com/
pixologic.com/sculptris/
www.zbrushcentral.com/

WE TENSCHAP

OVER DE SOFTWARE
Mieke gebruikt Zbrush voor het maken van 3Dmodellen en werkt ze verder uit in Blender. Voor
het retoucheren van de laatste kleine dingen gebruikt ze Photoshop (kosten vanaf € 24,19/maand).
Zbrush is een soort digitaal kleiprogramma,
waarin bijna alle monsters en aliens in films hun
oorsprong vinden. De software is verkrijgbaar met
een eenmalige licentie of als maandelijks abonnement a $ 39,95. Je kunt het eerst 45 dagen gratis
proberen.
Sculptris is een gratis ‘kleiprogramma’, ZbrushCore een afgeslankte en goedkopere versie van
Zbrush.
Blender is een opensource programma waarin je
eigenlijk alles kunt doen in 3D, van het bouwen van
een machine tot het maken van een animatiefilm.
Blender is gratis.

Mieke bouwt haar 3D-illustratie op in verschillende fasen.
Voor een realistisch beeld moet de anatomie uiteraard
kloppen, maar ook de kleur, de textuur van huid, haar en
hoorn en de belichting.
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S TICHTING MENSA FONDS

GELIJKHEID TROEF IN HET
NEDERLANDSE BASISONDERWIJS

Auteur Willy de Heer te midden van haar werk

Na een afwisselende carrière en diverse studies heeft Willy de
Heer een plek gevonden waarin haar ervaring in en kennis van
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, bedrijfsleven, crisismanagement, automatisering en onderwijs bij
elkaar komen. Ze promoveerde aan de Universiteit Leiden op de
kennis over zeer makkelijk lerende kinderen in het onderwijs en
de toepassing van die kennis. Begin maart verscheen, met steun
van het Mensa Fonds, de publieksversie van haar proefschrift.
Tekst: Brenda Dekkers
Of ze zelf hoogbegaafd is weet ze niet. Vindt ze ook niet belangrijk. Voor dr. Willy de Heer tellen vooral de kinderen. En dan
vooral hoogbegaafde of zoals zij ze liever noemt: zeer makkelijk
lerende kinderen. Ze verklaart: “In het onderwijs zou je het niet
over hoogbegaafd moeten hebben. Het gaat op school niet over je
IQ of zijnskenmerken, maar om het leren. Ik gebruik daarom de
term Zeer Makkelijk Lerend of ZMAL, omdat deze kinderen van
zichzelf zeer makkelijk leren. Die sluit bovendien mooi aan bij het
bekende begrip Zeer Moeilijk Lerend of ZML.” Ook in problematiek
trouwens: “ZML-kinderen hebben stress van overvraagd worden,
maar ZMAL-leerlingen hebben stress van ondervraagd worden.”
Al is het wel zo dat zeer makkelijk lerenden, anders dan zeer
moeilijk lerenden, vaak denken dat de omgeving begrijpt wat
zij bedoelen en soms meer van de omgeving verwachten dan
deze kan bieden. Leerkrachten moeten inzien dat deze kinderen
niet alleen anders leren, maar dat zij ze anders moeten benaderen. En dat gebeurt nu niet, is een van de pittige conclusies uit
haar onderzoek en boek. “Het lijkt voor mensen heel moeilijk te
zijn om het te begrijpen. Moeilijk lerenden snapt het onderwijs
wel, maar makkelijk lerenden worden niet gezien. Dat moet
anders, want anders gaat het een keer fout. Op school of later.”
Niet dat ze alleen maar problemen ziet. De goedlachse doctor in de
Rechten kan intens genieten van de kinderen, zich verwonderen
over de heldere opmerkingen die een klein kind al kan maken, het
heldere kijken. Vrolijk wordt ze ook van de herkenning, de gedeelde humor die ze bij deze kinderen ziet. “Maar,” zo waarschuwt ze,
“er moet wél wat gebeuren en snel ook. Als we het onderwijs niet
aanpassen gaat het niet goed met deze kinderen, niet met hun gezin
en uiteindelijk ook niet met Nederland.” In haar eigen omgeving
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zag ze bijvoorbeeld een meisje afzakken van
gymnasium naar vmbo. “Dat moeten we zien
te voorkomen, als een kind niet leert leren, als
het slimmer is en toch geen voldoendes kan
halen, dan heeft het daar zijn of haar leven
lang last van. Iedereen moet het een keer leren.
En dat is later lastiger dan op de basisschool.”
Helaas leren deze kinderen het op de basisschool meestal niet, zag ze in de praktijk. “Ik
vond dat kinderen een gebrek aan onderwijs
hadden. Ik ben PABO gaan doen en ik wilde
iets doen met kinderen die meer konden dan
gemiddeld. Maar daar werd op de PABO geen
les in gegeven, ik werd als laatstejaars zelfs gevraagd om les te geven aan de eerstejaars. Vervolgens had geen enkele basisschool in mijn
omgeving er eigenlijk interesse in. Zelfs op de
Leonardo-school waar ik inviel zag ik een ge-

brek aan kennis en aan de inbedding hiervan.
Verbazingwekkend.” En de directe aanleiding
tot haar onderzoek naar de vraag waarom kennis over ZMAL-kinderen niet wordt toegepast
in het onderwijs.
Daarvoor zijn grofweg twee redenen, ontdekte
ze: het gebrek aan kennis bij leerkrachten en
het vooroordeel dat ZMAL-kinderen al zoveel
mee hebben dat ze het zelf wel kunnen redden.
En nee, dat is niet iets typisch Nederlands. “Ook
in bijvoorbeeld Amerika zie ik dat er vooral
aandacht is voor hoogbegaafden als er een crisis is, als het nodig is. Als de problemen voorbij
zijn, zijn de slimmeriken niet meer echt nodig
en is er geen geld meer voor.” De aandacht die
er nu is voor Zeer Makkelijk Lerenden is wat
Willy de Heer betreft vooral schijnaandacht.
De subsidie hoogbegaafdheid vindt ze meer
window dressing dan dat het echt wat is. “Samenwerkingsverbanden bepalen wie de 10%
best presterende kinderen zijn – maar de samenwerkingsverbanden hebben hier geen kennis van. Zo vallen veel ZMAL-kinderen buiten
de boot, omdat ze bijvoorbeeld niet tot die 10%
best presterenden behoren. Samenwerkingsverbanden helpen vaak alleen kinderen die
in de knoop zijn geraakt. Maar zo voorkomen
ze niet dat kinderen in de problemen raken.
Dat is investeren in zorg, niet in onderwijs.”
Wat er dan wel nodig is? “Serieus investeren
in deze groep door de overheid. Zij moeten
bijvoorbeeld PABO’s verplicht stellen om
aandacht aan ZMAL te besteden. Er iemand
op zetten die er echt verstand van heeft en investeren in een kenniscentrum, niet steeds in
losse projectjes.” Dat kenniscentrum heeft ze
zelf alvast opgericht, het Kenniscentrum voor
Makkelijk Lerenden. Ambitie: het onderwijs
veranderen. “Ik zie zoveel nadelen van het

huidige systeem en ik heb een enorme drive om het onderwijs te
veranderen. Onderwijs moet echt passend worden. Als ik daaraan
heb kunnen bijdragen, ben ik tevreden.” Maar haar ambities reiken
verder dan het onderwijs: “Het moet veel breder bekend worden dat
overtuigingen als ‘ze komen er toch wel’ niet kloppen. Jeugdzorg,
gezondheidszorg, GGZ, consultatiebureaus en dergelijke instituten en instanties moeten weten dat deze kinderen anders in elkaar
zitten dan gemiddeld lerende kinderen. Omdat deze kennis er nu
niet is worden ouders soms zelfs uit de ouderlijke macht ontzet. Dat
moet anders. Ik wil dat deze kinderen (en hun ouders) begrepen
worden en niet worden weggezet als wijsneuzen.” Lachend: “Ik heb
grote plannen.”
Het publieksboek van Willy de Heer – Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden Een overzicht van de wetenschappelijke kennis – is een bewerking van het
eerste deel van het proefschrift Gelijkheid
troef (2017). Het publieksboek is mede gefinancierd door het Mensa Fonds. Het is
verkrijgbaar via boekwinkels, webwinkels
en de website van de uitgever Eburon.
Het proefschrift is eveneens te verkrijgen
via boekwinkels, webwinkels en ook te
vinden op de website van de Universiteit
Leiden: openaccess.leidenuniv.nl/
handle/1887/54859.
Kijk voor meer informatie over het Kenniscentrum voor Makkelijk
Lerenden op: kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl

STICHTING MENSA FONDS
Stichting Mensa Fonds is in 2013 opgericht door Vereniging
Mensa Nederland. De stichting heeft als doelen het benutten
van talenten van hoogbegaafden en het zichtbaarder maken
van de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving.
fonds
is voor iedereen
die geïnteresseerd
in hoogbeDit Het
artikel
is geschreven
door Christianne
Bezembinder-deis Wolf
en Karina
Ahles-Frijters,
beiden
vande
Stichting
MensaofFonds.
gaafdheid,
of zebestuurslid
lid zijn van
vereniging
niet.Ze houden allebei

van soep, hebben al enkele grijze haren en hart voor het speerpunt Grijs Goud.
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ONDERWIJS

HET VERSCHIL TUSSEN
MEERBEGAAFD EN
HOOGBEGAAFD OP SCHOOL
Een grootschalig onderzoek van de KU Leuven, de UGent
en de UAntwerpen toont aan dat hoogbegaafde leerlingen
zich vaak stierlijk vervelen op de middelbare school.
Tekst: Angela Riddering
Project TALENT is het eerste grootschalige onderzoek naar hoogbegaafdheid in het Vlaamse onderwijs. 3.024 leerlingen uit het
eerste middelbaar kregen een IQ-test en vulden een vragenlijst in.
270 van hen waren ‘meerbegaafd’ – met een IQ tussen 120 en 130,
waarmee ze in de bovenste tien procent scoren. 124 jongeren scoorden nog hoger, in de bovenste 2,5% en zijn als hoogbegaafd geduid.
De antwoorden van de begaafde leerlingen werden vergeleken met
die van ‘gewone’ leerlingen.
Interessant om te zien is dat op een aantal fronten de meerbegaafde en gewone leerlingen ongeveer gelijk scoren, terwijl de scores
van hoogbegaafde leerlingen sterk afwijken. Dit is het geval voor
de factoren flow, motivatie, uitdaging en verveling. Hoogbegaafden scoren veel lager op flow: schoolwerk zo interessant kunnen
vinden dat men er helemaal in opgaat. Bij motivatie scoren de
hoogbegaafden zowel op intrinsieke motivatie (leren leuk vinden),
als autonome motivatie (leren waardevol vinden) behoorlijk wat
lager. Niet verrassend is dat leerlingen school minder als uitdaging
ervaren naarmate hun IQ hoger is. De mate van verveling toont een
interessante lijn:

VERVELING

In Nederland wordt in het onderwijs vaak
gedacht dat de meerbegaafden en hoogbegaafden gelijk behandeld kunnen worden. Dat een
‘plus’ die werkt voor meerbegaafden ook voor
hoogbegaafden goed zal zijn. Dit onderzoek
laat zien dat hoogbegaafde kinderen ook op de
middelbare school een andere aanpak nodig
hebben dan zowel gemiddelde als meerbegaafde leerlingen, om uitgedaagd en gemotiveerd te
blijven.
In een artikel over het onderzoek in de Belgische krant De Standaard werd het economisch
effect van deze mismatch in het onderwijs
uitgelegd. “De impact op onze samenleving
is enorm,” aldus cognitief psycholoog Wouter
Duyck van de UGent. “Onderzoek heeft aangetoond dat een extra IQ-punt bij de toppers op
school een land 410 euro bruto nationaal product extra oplevert per inwoner. Dat kan alleen
als we voldoende aan de bovenkant trekken en
niet al onze middelen reserveren voor de zwakkere leerlingen. Het zijn onze toppers die later
naar de universiteit gaan, patenten aanvragen,
een bedrijf oprichten. We zijn een kenniseconomie en dus moeten we het hebben van onze
grijze massa.” Waarmee hij uiteraard doelt op
het orgaan dat tussen onze oren zit.

2,50
2,15

2,07

1,99

2,00

1,50
IQ >80 en <120

IQ >120 en <130

IQ >130

Data: TALENT, Wave I.
Waarden gecorrigeerd voor geslacht. ***þ<0,001, **þ<0,01, *þ<0,05
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Bronnen:
Betrokkenheid en motivatie van cognitief sterke
leerlingen: eerste resultaten van de TALENT-studie,
Jeroen Lavrijsen & Karine Verschueren
(KU Leuven), november 2018.
Lees meer op www.projecttalent.be/onderzoek
Krantenartikel:
www.standaard.be/cnt/dmf20181106_03910769

DOEN

VAN IDEE
NAAR OCTROOI

Criteria voor een patent. Is het...

Tekst: Zyg Murach

OCTROOIRECHT
het recht om anderen te weerhouden van het
maken, verkopen of commercieel toepassen
van het beschermde goed
AANVRAAG INDIENEN

(OCTROOICENTRUM NEDERLAND)

Aanvraag
openbaar:
18 maanden
na indienen

Aanvraag omvat:
- Verzoek tot verlening van octrooi
- Beschrijving van de vinding
- Een of meer claims
die de vinding beschermen
- Tekeningen
- Samenvatting

Nieuw?
Inventief?
Toepasbaar?
KEUZE
Nationaal patent

Europees patent
Maximaal geldig
voor 38 landen
tegelijk

Het is onbekend wie het patent op de brandkraan heeft gekregen,
tijdens een brand.

want dit patent is verloren gegaan
KORT ONDERZOEK
Inzet zoektocht:
- Is de vinding nieuw? (nog niet bekend gemaakt)
- Is de vinding inventief? (geen computerprogramma,
medische operatie, dier- of plantensoort)
- Is de vinding industrieel toepasbaar?

RAPPORT
Rapport plus mening over octrooibaarheid

DEFINITIEVE
AANVRAAG
Max. 6 maanden na openbaar maken
DIEPGAAND ONDERZOEK

OCTROOI (verloopt na 20 jaar)
Jaarlijkse kosten voor
vernieuwing van octrooi
(loopt op tot 1575 euro/jaar)

Noord-Brabant is goed voor
meer dan de helft (51,2 procent) van
de Nederlandse octrooi-aanvragen.

WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY DAY

OPPOSITIE?
Tot max. 9 maanden na
publicatie van octrooi

26

APRIL

De Japanner Shunpei Yamazaki heeft
volgens het Guinness Book of Records
de meeste patenten op zijn naam: 6314
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LE ZEN

Ik moet nog even
kijken of ik kan

De stille revolutie
van de introverte mens
Liesbeth Smit, 2017

ISBN 9789038804262
De introverten van deze wereld
zijn al snel het ondergeschoven
kindje. De extraverten roepen harder, zijn meer aanwezig, waardoor het lijkt of extravert zijn de standaard is.
Toch zijn er net zo veel introverten, met hun eigen kwaliteiten. Liesbeth Smit is er een van. Ze beschrijft haar eigen ervaringen en interviewt andere introverten in haar
kennissenkring. Met een onderwerp als werk of feestjes
per hoofdstuk geeft ze voorbeelden en tips.
Smit werkt voor vrouwenbladen als Libelle, Viva en Marie
Claire, wat duidelijk te merken is aan de schrijfstijl en layout. Het boek is gelardeerd met knalroze emoji’s, teksten
en zelfs hele pagina’s knalroze. Het taalgebruik zit vol met
onzekerheidsverradende zelfspot die in tienerblad Tina
niet zou misstaan. Daarmee zal het vrouwenbladenlezeressen zeker aanspreken, maar andere doelgroepen bij
voorbaat afschrikken. Dat is jammer, want er staat best
wat interessants in voor de introvert die behoefte heeft aan
herkenning en adviezen. Wel generaliseert ze wat snel persoonlijke ervaringen van haarzelf en de geïnterviewden.

Selfie

Hoe we zo bezeten zijn
geraakt van onszelf,
en wat het met ons doet

baar dat is. Hij spreekt met een man die van hooligan bekeerd is tot heilig boontje. In Californië gaat hij naar Esalen,
een zelfhulpinstituut opgericht in de jaren zestig, waar mensen op zoek gaan naar hun ware zelf en hun ware potentie.
Hij duikt in de literatuur om de verschillende perspectieven
op zelfhulp door de loop van de tijd te analyseren. Ben je echt
jezelf als je je als een eikel gedraagt en je niks aantrekt van
wat anderen vinden? En is dat dan een goed idee?
De titel suggereert het zoveelste luchtige boekje dat op
een trend probeert mee te liften, maar de dikte verraadt
dat het dieper gaat. Het is een zowel brede als diepe zoektocht naar het zelfbeeld en de maakbaarheid van je persoonlijkheid. Ietwat langdradig hier en daar, maar zeker
de moeite van de 300+ pagina’s waard.

Uitzonderlijk talent
Gids voor hoogbegaafden,
uitvinders en andere
vreemde vogels
Frans Corten, 2019

ISBN 9789491757846
Voor vreemde vogels met uitzonderlijke talenten is het niet altijd makkelijk om een
passende plek in de samenleving te vinden. Op school
en op het werk kunnen zich allerlei drempels voordoen
als je niet in het standaard plaatje past. Corten, Mensalid, begeleidt al 20 jaar uitzonderlijke talenten in hun
loopbaan. In dit boek deelt hij adviezen die kunnen
helpen bij het vinden van een plek die bij je past. Ook
interviewt hij een aantal uitzonderlijke talenten die
(uiteindelijk) goed terecht zijn gekomen, over hun weg
daarnaartoe.

Will Storr, 2018

ISBN 9781447283669
Met als startpunt de vele selfies die
hij voorbij ziet komen op sociale
media, gaat Storr op onderzoek uit
waar die obsessie met onszelf vandaan komt. Hierbij graaft
hij als onderzoeksjournalist diep in de geschiedenis van
het zelfbeeld, wat ons definieert als individu en hoe maak-
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Corten heeft een vriendelijke en positieve manier van
benaderen. Iets waar een ander zich slechts aan zou ergeren, weet hij om te denken tot een kracht. De vele nuttige
adviezen worden met respect gebracht. Ook als je alles
over hoogbegaafdheid al gelezen hebt, is dit een boek
waar je inspiratie uit kunt halen. Ongetwijfeld zal Corten
er klanten aan overhouden; toch leest het boek niet als
een reclamefolder.

LE ZEN

Het grote geld

Verhalen uit de zakenwereld
Mathijs Cluyfhooft, 2017

ISBN 9789049077013
Die snelle, rijke jongens op de Zuidas vinden zichzelf heel wat, maar
zijn ze ook gelukkig? In een aantal
korte verhalen krijgt de lezer een kijkje in de dagelijkse
dilemma’s van de succesvolle zakenman. Meestal komen
ze neer op een keuze tussen geld en reputatie aan de ene
kant, en familie en relaties aan de andere.

Arts en statisticus Rosling is in 2017 overleden, waarna
het boek is afgemaakt door zijn zoon en schoondochter.
De verhalen van Roslings werk als tropenarts zijn erg
boeiend en geven een andere kijk op de vooruitgang in
voornamelijk Afrika. Hij beschrijft met zijn typische
humor en enthousiasme hoe de cijfers reden zijn voor
optimisme. Er zijn weinig boeken over statistiek die zo
lekker weg lezen.

Wat op het
spel staat

Philipp Blom, 2017

ISBN 9789023465980
Cluyfhooft is een pseudoniem van een Mensalid. De achterflap belooft herkenbare verhalen vol humor, en een
stijl als die van Herman Koch. Er is duidelijk een poging
gedaan om de spanningsboog te evenaren van Roald
Dahls korte verhalen voor volwassenen. Daarvoor zijn
de verhalen in dit boek echter veel te voorspelbaar. Het is
niet uitgesloten dat iemand die in de sector werkt de humor en herkenning wél kan vinden. Voor anderen is het
een saai boek dat alle vooroordelen bevestigt.

Feitenkennis
Tien redenen waarom we
een verkeerd beeld van de
wereld hebben en waarom
het beter gaat dan je denkt

Hans Rosling, 2018
Hoeveel procent van de meisjes
gaat wereldwijd naar school?
Waarom groeit de wereldbevolking? Elk publiek waaraan Rosling deze vragen stelde,
scoorde slechter dan chimpansees. Hij laat in dit boek
zien hoe statistieken gemanipuleerd worden om een negatief beeld te scheppen, of verkeerd worden geïnterpreteerd. Met de tien gepresenteerde handvatten hoopt hij
de lezer weerbaarder te maken tegen misleidingen door
statistiek. De focus ligt hierbij op welvaart en verdeling
hiervan, met veel verhalen uit Afrika, waar Rosling als
tropenarts werkte.

Blom beschrijft een pessimistisch en in zijn ogen
onvermijdelijk toekomstbeeld. De klimaatverandering heeft de wereld ontwricht en de werkloosheid
is door automatisering
enorm. Hoe heeft het
zover kunnen komen? De
historicus analyseert de huidige status quo en de recente
geschiedenis van zowel het westen als de rest van de wereld. Zijn betoog beschrijft de mechanismes die hij ziet,
waardoor het in elk geval voor het Westen de verkeerde
kant op gaat.
De pessimistische toon maakt het geen vrolijk boek. Zijn
betoog is duidelijk zijn eigen visie en is vaak kort door de
bocht. Het kan zijn dat hij gelijk heeft, maar de wetenschappelijke onderbouwing mist. De schrijfstijl van Blom
is poëtisch met gevoel voor dramatiek, wat de leesbaarheid niet ten goede komt.

Over de schrijver: Marion de Groot (1981) woont op de Utrechtse Heuvelrug en is zelfstandige in de IT onder de naam Pick my Brain. Als
requirementsanalist vertaalt ze de eisen van de klant in realistische
specificaties voor de programmeur. Ze is sinds 2010 lid van Mensa.
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KIJKEN
Het

is weer een eclectisch aanbod in de bioscoop: mannen op leeftijd

die gaan synchroonzwemmen, honderd jaar oude soldaten die ineens
praten, een actiefilm met artistieke intenties en een

Dolly Parton achterna wil gaan.

dame die

Tekst: Romy van Krieken

LE GRAND BAIN

THEY SHALL NOT GROW OLD

Een groepje mannen van middelbare leeftijd probeert
in het gemeentelijk zwembad de nobele kunst van het
synchroonzwemmen onder de knie te krijgen. Ze hebben allemaal zo hun eigen zorgen, die ze in het water
even achter zich kunnen laten. Ondanks het gebrek aan
steun uit hun omgeving besluiten ze mee te doen met
het wereldkampioenschap en vol overgave storten ze
zich in het avontuur.

In 1914 nemen Britse mannen massaal dienst en we
volgen ze tot de dag dat ze weer huiswaarts keren.
Voor zover ze dat tenminste kunnen... Regisseur
Peter Jackson (The Lord of the Rings) heeft niet
geprobeerd een film over de Eerste Wereldoorlog te
maken, maar om een weerslag te geven van de herinneringen van de mannen en hoe het voor hen was
om soldaat te zijn.

Het is altijd leuk om mensen iets te zien doen waar ze
van nature niet zo geschikt voor (lijken te) zijn. Deze
bescheiden feelgoodfilm schetst met de nodige humor
een herkenbaar beeld van het alledaagse leven. En het
is nog gebaseerd op ware gebeurtenissen ook! Te weten
een groep Zweedse mannen die een zwemploeg vormde “als protest tegen de zinloosheid van het leven.” Daar
werd al een documentaire en een Zweedse speelfilm
aan gewijd, maar na het Britse Swimming with Men zijn
nu ook de Fransen overstag gegaan. Le grand bain ging
vorig jaar in première op het filmfestival van Cannes,
werd genomineerd voor tien Césars en trok op eigen
bodem meer dan vier miljoen bezoekers. Zwemtrainster Delphine wordt gespeeld door Virginie Efira, die
de titelrol heeft in Benedetta, de nieuwe film van onze
eigen Paul Verhoeven.

Als je praat over films van honderd jaar geleden,
denken de meeste mensen aan films zonder kleur,
geluid of vloeiende bewegingen. Het is dus even
wennen om antiek beeldmateriaal te zien zonder al
die gebreken. Het is ook ontzettend gaaf, want voor
je het weet, ben je eraan gewend en ga je helemaal
mee in het verhaal. Originele teksten van toen (uit
brieven en dagboeken) worden voorgelezen en geven
daarmee een blik in het innerlijke van de soldaten. Ze
hebben ook liplezers gebruikt om erachter te komen
wat de mannen in de filmfragmenten zeggen en juist
het triviale gehalte daarvan maakt het zo herkenbaar.
De film is een mooi eerbetoon dat werd gemaakt ter
viering van het eeuwfeest van het oorlogseinde. Alleen de 3D-versie is een geforceerde stap te ver en had
achterwege kunnen blijven.

(sinds 11 april)
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KIJKEN

SHADOW

WILD ROSE

In de derde eeuw onderhouden twee buurlanden een
ongemakkelijke vrede, die gaat wankelen als een koning en zijn generaal andere ideeën krijgen over de
kant die hun land op moet. De legerleider probeert
een oorlog uit te lokken, die al decennialang onder de
oppervlakte pruttelt, maar is hij wel wie hij beweert te
zijn? Want door de voortdurende dreiging hebben veel
hoge pieten in het geheim stand-ins geregeld; de zogenaamde 'schaduwen'.

Tekstschrijver Harlan Howard zei ooit: "Om een
countrynummer te schrijven, heb je drie akkoorden en de waarheid nodig." Maar het is toch niet zo
simpel als je een alleenstaande moeder uit Glasgow
bent, die net uit de gevangenis komt en geen baan
heeft. Daarbij is de jonge Rose-Lynn (Jessie Buckley) ook nog eens een chaoot, die iedereen net zo
makkelijk om haar vingers windt als tegen zich in
het harnas jaagt.

Is het mogelijk om een actiefilm tot kunst te verheffen? Ja, want regisseur Zhang Yimou heeft dat al een
aantal keren laten zien met zijn films Hero en House
of Flying Daggers. Hij schakelde de hulp in van zijn
vaste medewerkers om met Shadow niet alleen weer
een verbluffend visueel spektakel te creëren, maar ook
om nog een stapje verder te gaan. In de kostuums,
decors, vormgeving en het hele kleurenpalet van dit
filmische epos wordt constant verwezen naar het
yinyang-symbool door het gebruik van water, kalligrafie en uiteraard allerlei tinten grijs, van zwart tot
wit. Het verhaal zit vol intriges aan het hof, gevechten
op leven en dood, een tragische romance, en een paraplu-wapen (dat leest u goed) waar Gene Kelly jaloers
op zou zijn.

Het klinkt misschien vreemd, maar er schijnt daadwerkelijk een bloeiende countrymuziekscene in Glasgow
te bestaan en door deze film zal menigeen wensen dat
er ook eentje in de eigen stad zou zijn. Het zegt veel
over het talent van hoofdrolspeelster Jessie Buckley (die
vorig jaar grote indruk maakte met de thriller Beast) dat
je helemaal meeleeft met wat toch een vrij onsympathiek personage is. Zelfs de muziek is heel goed te doen
– ook voor wie geen countryfan is – en wordt nooit
te veel. De puike filmprestatie is extra opmerkelijk als
je bedenkt dat dit het eerste verfilmde scenario is van
Nicole Taylor, die geholpen wordt door een aantal uitstekende actrices. Julie Walters als Rose-Lynns gefrustreerde moeder, Sophie Okonedo als een idealistische
weldoener en uiteraard de showstelende Buckley, die
speelt en zingt alsof haar leven ervan afhangt.

(vanaf 16 mei)

(vanaf 16 mei)

Over de schrijver: Romy van Krieken werkt al sinds haar studie Filmwetenschap, meer dan twintig jaar geleden, bij Veronica Magazine.
Daarnaast houdt ze zich bezig als filmdocent, quizmaker en tolk/vertaler. Ze woont in Utrecht, maar is een geboren Limburgse.
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GETEKENDE LIEFDESVERKLARING
AAN NIJMEGEN
In de vijftig jaar dat onze wereld in een versnelling raakte, werkte oud-tekendocent Ben Luderer in zijn eeuwenoude woning aan zijn visie op Nijmegen. Met vlijmscherp potlood, pen en Oost-Indische inkt bracht hij de
benedenstad tot leven op papier, in onwaarschijnlijk detail. Ieder kozijntje en ieder geveltje tekende hij zoals
het ooit was. Tekst: Karina Meerman // Fotografie: Ruud Waij

Op dinsdag 2 februari 1944 vielen geallieerde bommen op het
bezette Nijmegen en rukten het hart uit een van de oudste steden
van Nederland. Bijna achthonderd burgers en een onbekend aantal
onderduikers kwamen om het leven. Ben Luderer moest nog zeven
worden. Hij was die dag in de binnenstad, een dag die begon in helder zonlicht. Toen hij uit de schuilkelder kwam, was zijn stad grijs
en grauw en ingestort.
Ben is nu 81. Al vijftig jaar woont hij met zijn vrouw Tine in een
oud boerenhuis onder aan de heuvelrug in Ubbergen, vlak bij
Nijmegen. Hij weet nog goed dat hij als jongen door de verwoeste
straten dwaalde. Hij zag met lede ogen aan hoe monumentale

“Als je de stad in puin hebt zien
storten, vind je niks gek meer.”
panden ten onder gingen aan de sloopwoede van de jaren vijftig
en zestig. “De Grotestraat was de mooiste van Nijmegen,” vertelt
Ben. “Het waren allemaal monumenten. Vijf zijn er maar blijven
staan. Aan de Waalkade staat nog één pand waaraan je kunt zien
hoe men vroeger bouwde; laag op laag. Ik heb geprobeerd het slopen te begrijpen. Na de oorlog heerste ontzettende woningnood.
De Grotestraat had huizen van drie, vier bouwlagen hoog en ze
waren enorm diep. Daar woonden soms tien gezinnen. Wie wilde
er na de oorlog nog in die armoe wonen? Alles moest weg. Het is
echt heel jammer.”

Zelfbedacht perspectief

Zijn ervaringen en zijn passie voor tekenen vormden de grondslag
voor een tekening van Nijmegen zoals het was tussen 1876 en 1910.
Ben begon die tekening in 1971. Ze toont 'in vogelvlucht' in detail
een stad die alleen nog bestaat in archieven. In 2017, het jaar dat Ben
tachtig werd, doneerde hij de tekening aan Museum Het Valkhof in
Nijmegen. Het papieren geheel was in de loop der jaren gegroeid tot
een kaart van 450 x 125 cm. Het is lastig spreken van een eindresultaat
omdat het werk nooit af is. Altijd kon het beter, her en der zijn vlakjes
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te zien waar een origineel detail is uitgesneden
en, soms op een andere kleur papier, vervangen
door een verbetering. Zijn informatie haalde hij
uit archieven en uit verhalen van mensen. Sloten
koffie en thee heeft hij gedronken bij mensen
thuis. Hun namen schreef hij op de daken van
‘zijn’ huizen. Hij gebruikte oude kaarten en
kadastergegevens. De weinige personen in zijn
tekening zijn terug te vinden op oude foto’s en
afbeeldingen.
Het perspectief is vreemd. Het lijkt realistisch,
maar is het niet. Ben heeft het zelf bedacht:
als een vogel zo’n honderd meter boven de
Waal, met duidelijk zicht op gevels en daken.
De straten zijn soms iets breder gemaakt, de
gebouwen hoger of lager om hoogteverschil in
het landschap aan te geven. Toch is de tekening
feitelijk: alle gebouwen hebben echt bestaan en
zijn op schaal. Het bewijs zijn de kadasternummers op de daken en gevels. In een reportage
van Omroep Gelderland (Uit met Esther - uit
2017, zie kader) zei Ben: “Ik ben helemaal niet
creatief of expressief, nee, ik wil het gewoon,
als een verslaglegger, vastleggen en zo eerlijk
mogelijk. Ik word heel boos op mezelf als ik ergens iets mooier zit te maken.” Maar zo mooi als
deze getekende stad zal Nijmegen nooit meer
worden. Veel is gesloopt om plaats te maken
voor nieuwe woningen en kantoren. Te veel is
verloren gegaan als je het Ben vraagt. Zoals bijvoorbeeld de licht beschadigde Dominicuskerk
of Broerenkerk, die nog uit de middeleeuwen
stamde. Die werd – ondanks protesten van de
Nijmegenaren – in 1951 afgebroken omdat men
vier katholieke kerken wel erg veel vond voor
een stad. Ruimte om te wonen en te winkelen, >>

REPORTAGE

De 81-jarige Ben Luderer in zijn werkkamer,
waar hij nog elke dag tekent.

dat wilde de gemeente. “Nijmegen is snel, goedkoop en armzalig heropgebouwd. Omdat de
stad op heuvels is gebouwd zag het rommeltje
er toch nog best leuk uit.”

Kind na de oorlog

Ben maakte een maquette van het huis
waar Tine en hij al vijftig jaar wonen.

Als kind tekende Ben al gebouwen en plaatste
ze in fantasielandschappen. Tine haalt van
zolder een ingelijst werk waarop Ben de kerk
van Vlissingen aanwijst in een middeleeuws
stadslandschap. “Vlissingen, omdat Tine daar
vandaan komt.” Als jongen won hij tekenwedstrijden in Nijmegen en Gelderland. “Ik was een
soort wonderkind,” zegt hij. “Ik ben als kind
zwaar over het paard getild.” Deze rustig sprekende man lijkt allerminst arrogant of hoog
van de toren te blazen. Bij doorvragen blijkt dat

hij bedoelt dat zijn talent werd aangemoedigd door zijn moeder en
de mensen om hem heen. Hij praat over zijn ouders. Zijn vader was
een Duitser die in 1927 naar Nederland was gekomen voor werk.
Zijn moeder was een Limburgse. Toen de oorlog uitbrak mocht zijn
vader Nederland niet meer in. Zijn moeder werd in 1944 in kamp

“Ik was een soort wonderkind.”
Vught gevangen gezet omdat ze met een Duitser was getrouwd. “De
buurvrouw zorgde ervoor dat de post bij haar werd bezorgd. Ik deed
daar altijd een tekening voor mijn moeder bij. Ik tekende de dingen
die ik zag. Op één daarvan schreef de buurvrouw ‘jouw zoon wordt
kunstenaar’. Toen al!” Hij klinkt nog steeds verwonderd.
Ben werd geen kunstenaar. Tenminste, als een kunstenaar een zelfstandige is met een atelier en een losgeslagen levensstijl. Ben ging
na de mulo naar de kweekschool om leraar te worden. Bijna was dat
niet gelukt. “Van de oude directeur mocht ik er niet in omdat mijn
vader Duits was.” De man overleed een week later – geheel bij toeval – en zijn vervanger liet Ben zonder problemen toe. Tijdens zijn
opleiding kreeg hij hulp van een werkloze tekendocent bij hem in
de buurt. “Hij woonde een blok verder. Hij leerde me ontzettend veel
over tekenen en matste me met materialen. Bijna niemand ging met
hem om. Hij had kanker en kon niet goed praten. Ik vond dat heel
gewoon als kind. Als je de stad in puin hebt zien storten, vind je niks
gek meer.”
Hij haalde zijn lesbevoegdheid voor tekenen voor het lager en middelbaar onderwijs en werd tekenleraar op de kweekschool, later de
pabo. “Ik heb gekozen voor tekenen en kinderen. Ik werd docent
en ben dat gebleven tot aan mijn pensioen. Ik heb altijd met plezier
lesgegeven. Ik gaf nooit onvoldoendes, want tekenen en schilderen
is een creatief vak. Het is net als met gym. Als je studenten slechte
cijfers geeft, doen ze het nooit meer. Maar ze moeten wel het werk
doen als docent, later. Ze moeten op een bord kunnen tekenen om
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BOEK WINNEN?
Uitgeverij Vantilt heeft drie
exemplaren van Ben Luderers
boek ter beschikking gesteld
aan HiQ Magazine. In het boek beschrijft Ben in detail straten en gebouwen die hij heeft getekend en hoe hij dat heeft
aangepakt. De opgevouwen overzichtstekening zit er ook bij,
in twee delen.
Wil je een boek winnen? Stuur ons dan een liefdesverklaring
aan jouw favoriete stad. Dit mag getekend zoals Ben Luderer
of anders, maar ook in de vorm van een foto(reportage), een
verhaal, gedicht of een heuse liefdesbrief. Stuur de inzending
o.v.v. jouw naam, leeftijd en lidnummer vóór 31 juli 2019 naar
redactie-magazine@mensa.nl of naar HiQ Magazine, t.a.v.
Robert Nijboer, Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen. Vermeld je leeftijd erbij! De uitslag wordt bekend gemaakt in de
najaarseditie van HiQ Magazine.
Ben Luderer
Nijmegen in vogelvlucht. Tekening van een stad 1876-1910.
ISBN 9789460043543
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aan hun leerlingen uit te leggen wat ze bedoelen of hoe dingen in
elkaar zitten. Ik tekende alles. Sprookjes, portretten, perspectieven, stripverhalen.”

Een kerk bouwen

Bewijzen genoeg in het ruime huis in Ubbergen, dat een samenvoeging is van twee eeuwenoude woningen. Ook dat project heeft
jaren geduurd. Een deel van de grote woonkamer is ingericht als
werk- en tekenkamer. Want het grote werk mag dan wel in het museum liggen, Ben stopt natuurlijk niet met tekenen. Op tafels en in
kastjes liggen stapeltjes papier, boeken en schetsboeken. Hij maakt
ook maquettes. In een heel zware periode van zijn leven bouwde hij
de Stevenskerk na in karton. “Bidden deed ik niet. Ik hoopte dat
het bouwen van een kerk voldoende was.” Voor zijn dochter maakte
hij een model van het huis waarin zij is opgegroeid. Ben haalt het
dak eraf om de bovenverdieping te laten zien met de verschillende
kamertjes. Onder die verdieping kijken we naar de kamer waar we
staan te praten. In de papieren keuken staan een paar keukenkast-

Madelene Ridderhof-van den Bossche is een deskundige op het gebied van omgangsvormen en etiquette.
Deze deskundigheid dankt zij aan een lang en sociaal
gevarieerd leven.

Op YouTube kun je de reportage
Uit met Esther van Omroep Gelderland
terugkijken:
www.youtube.com/
watch?v=pFovBoGcokw
of zoek op: Ben Luderer Uit met Esther

Illustratie: Anke Willems

Heel Sociaal

jes open. Ook hier weer dat ontstellende oog
voor detail. Voor wie ‘detail’ iets is uit andermans vocabulaire is alles wat deze man doet
een wonder van geduld en precisie. En van
extreme concentratie. “Als het kon, tekende
ik iedere avond. Soms tot diep in de nacht, als
iets niet klopte. Elke millimeter was belangrijk. Maar ik had natuurlijk ook een gezin en
ik moest lessen voorbereiden voor school. De
zondag was voor de tekening.”

Beste Madeleine,
Al langer erger ik mij aan de omgangsvormen van mensen op
mail-lijsten en op Facebook. Steeds weer start iemand een zinvolle
discussie en binnen de kortste tijd is er gedoe over spelling of is iemand op zijn of haar tenen getrapt. Ik zou graag een constructieve
bijdrage leveren aan dit soort gesprekken door mensen hierop aan
te spreken. Ze verzieken het namelijk voor een grote groep. Hoe
kan ik dat het beste doen?
Geen onzin in de mail

Beste geen onzin in de mail,
Er zijn zaken die zijn zoals ze zijn. De zon komt op. Het
weer is wisselvallig. Koffie uit een automaat is vies. Mensen
houden zich niet aan het onderwerp van een gesprek. Niet
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in het echt en al helemaal niet digitaal.
U kunt hen erop aanspreken maar dat zal
niets veranderen. Ik raad u aan hier lichtvoetig mee om te gaan. Laat het langs u
heengaan. Maak een kwinkslag, zoals “nu
we samen alle d's en t's weer op de goede
plek hebben gezet, wil ik graag weer naar
het onderwerp”.
>>
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Beste Madeleine,
Tien jaar geleden werd ik verliefd op een
prachtige, complexe vrouw. Tot mijn grote
verrassing wilde ze ook met mij. Het was de
eerste keer dat ik een serieuze relatie kreeg.
Ik was al wat ouder, want niemand wilde mij
ooit. We zijn getrouwd en het was de mooiste
dag van mijn leven. Ik ging haar helaas niet
beter begrijpen. Zij blijkt een psychische aandoening te hebben en haar stemmingen zijn
onvoorspelbaar en wisselen snel. Ik heb mijn

belofte aan haar gedaan en ik ga niet bij haar weg, maar
zwaar is het wel. Soms ben ik bang dat ik niet goed genoeg
voor haar kan zorgen omdat ik gewoon geen energie meer
heb. Vrienden zeggen dat ik haar moet verlaten maar ik heb
haar voor het altaar een belofte gedaan. Wat kan ik doen om
het voor beiden vol te houden?
Bezorgde man

Beste bezorgde man,
Mensen met psychische aandoeningen hebben net zo
hard hulp en ondersteuning nodig als mensen met een
fysieke aandoening. Ga met uw vrouw in gesprek. Leg
uit dat u het zwaar vindt en haar wilt blijven helpen, maar dat u daarvoor niet opgeleid bent. Mensen
met psychische problemen hebben vaak een lange geschiedenis met medicatie en hulpverleners, die niet
altijd goed is geweest. Mogelijk is dat bij uw vrouw ook
het geval. Luister naar wat ze al heeft meegemaakt
en toon daarin begrip. Bied haar aan om te ondersteunen in de zoektocht naar hulp. Benadruk daarbij dat
u haar niet kunt helpen, omdat u geen professionele
hulpverlener bent. U zult dit gesprek waarschijnlijk
meerdere malen moeten voeren, houd daar rekening
mee. Voor uzelf zijn er ook mogelijkheden. Zoek een
lotgenotengroep op. Er zijn rondom iedere veelvoorkomende psychische aandoening groepen actief waarin
ook voor de partners van patiënten ruimte is om ervaringen uit te wisselen. Zo staat u er minder alleen
voor. Denk ook na over wat u nodig heeft om op te
laden. Is dat wekelijks een stevige wandeling in de
natuur of een bezoek aan een museum? Een avond met
vrienden? Zorg ervoor dat u periodiek aan de figuurlijke oplader gaat. Uw vrouw heeft er niets aan als
u uitgeput op de bank ligt, dus regelmatig voor uzelf
kiezen is iets waar u beiden wat aan heeft.
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Heb jij een prangende kwestie voor Madelene?
Zij is bereikbaar via redactie-magazine@mensa.nl

Iets anders is de groep met lange tenen.
Lichtgeraakte mensen zijn digitaal
altijd sterker aanwezig dan andere
soortgenoten. Dit zien we op alle sociale
media. Hen aanspreken op hun lichtgeraaktheid zal het alleen maar erger
maken, zij voelen zich dan dubbel gekwetst. Op Facebook en Twitter kunt u
hen blokkeren, dan ziet u ze niet meer
voorbijkomen. Op mailing-lijsten is dat
helaas nog niet mogelijk. Wordt het u
echt te gortig, probeer dan een tijdje uw
mail-lijst op ‘digest’ te zetten. Dit kan
meestal in de instellingen van de maillijst. U krijgt dan eens per dag of eens per
week een overzicht van alle e-mails. Een
nadeel is dat u dan niet onmiddellijk
kunt reageren op een discussie, maar u
blijft wel op de hoogte. Wilt u dat niet,
dan is afmelden de enige optie. Dat kunt
u ook vergezellen van een kattebelletje
met humor, zodat de achtergeblevenen
toch nog iets van plezier hebben van uw
deelname aan het gesprek.
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LID SINDS... 1994

Hoe het toevallig afleggen van de Mensa-test leidde tot een carrière als loopbaancoach gespecialiseerd in
hoogbegaafden. Frans Corten (1962) vertelt onder andere over zijn nieuwe boek. Tekst: Thessa van Aerde

"Waarom ik eigenlijk lid ben geworden, weet ik niet meer. Ik zag de advertentie in het tijdschrift Intermediair en
eigenlijk was het een bevlieging, die thuistest maken. Zou ik dat kunnen? Ik ben niet zo van de puzzeltjes, dus ik was
verbaasd dat ik het haalde. Toen ben ik lid geworden, al ben ik niet zo’n groepenmens – ik spreek graag met twee, drie
mensen, maar worden dat er meer dan moet het wel heel leuk zijn wil het opwegen tegen de belasting die dat voor mij
is. Vanwege mijn werk spreek ik ook de hele dag mensen, dus in het weekend vind ik het heel fijn om in mijn huisje in
de Achterhoek te zijn en met de vogeltjes te communiceren.
Mijn nieuwste boek Uitzonderlijk talent heet dan ook niet voor niets een gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere
vreemde vogels. Van oorsprong ben ik bioloog, en heel geïnteresseerd in hoe hoogbegaafden functioneren en zich door
hun levensloop heen ontwikkelen. Ik heb op twee plekken gewerkt die eigenlijk een soort hoogbegaafdenhangplek
waren. Niemand daar had het er ooit over. Ondertussen was de helft het wel. Ik heb dus heel goed kunnen zien hoe zij
werkten. Ook had ik ooit gehoord dat mensen beter functioneren in organisaties naarmate hun IQ hoger is, maar dat
dit niet meer opgaat als het IQ boven de 120 komt.
Ik was een tijdje geen lid van Mensa, maar ben opnieuw lid geworden toen ik in een P&O-functie terechtkwam. Ik wilde
er iets mee gaan doen. Zo kwam ik Noks Nauta tegen en gaandeweg vroegen we ons af of we niet iets moesten gaan
ondernemen. Bij hoogbegaafden is de loopbaan nauw verbonden met hun leven en hobby’s. Ik houd me hiermee bezig
sinds 2001; Willem Kuipers sinds 2000. Wij waren de eerste twee ter wereld die zich in deze materie verdiepten. Dat
is toch vreemd, dat daar nooit eerder aandacht voor is geweest? Tot twintig jaar geleden bestond hier helemaal geen
onderzoek over. Toen ik me erin stortte was er al wel veel onderzoek over hoogbegaafde kinderen. Ik heb me bewust
gericht op de volwassenen. Maar ook nu nog ligt bij congressen en opleidingsinstituten de nadruk vaak op kinderen.
Er zijn veel structuren in de samenleving die ons niet helpen, of
zelfs in de weg staan. Eigenlijk zijn er maar twee die hoogbegaafden helpen: de eerste is 40 worden. Het lijkt of je hier in Nederland dan pas mag aangeven dat je iets liever niet doet of dat iets
niet bij je past, zonder dat je daar een reden voor hoeft te geven.
Voor hoogbegaafden zou dat eigenlijk tien jaar eerder mogen
komen. Of het ook altijd begrepen wordt, dat is wat anders.
En de andere is internet. Veel hoogbegaafden zitten qua werk en
interesses in niches – soms meerdere – en in de gewone wereld is
dat vaak een hoekje waar je niet gemakkelijk in of uit komt. Op
internet kom je veel gemakkelijker in contact met gelijkgestemden. En door automatisering is het hebben van een eenmanszaak
ook gemakkelijker geworden. Veel hoogbegaafden passen niet
in een baan die uitgaat van een vacature. Want die vacature is bij
voorbaat te beperkt. Die houdt er geen rekening mee dat iemand
een duizendpoot kan zijn.”

Over de schrijver: Thessa van Aerde werkt als docent, toneelregisseur en puberstressmanager in het voortgezet onderwijs. Ze houdt van boogschieten, lezen,
schrijven en haar kat.
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HiQ Mensa Magazine is een publicatie van Vereniging Mensa Nederland en verschijnt twee keer per jaar. Mensa is
de internationale vereniging voor mensen met een zeer hoge algemene intelligentie. Dit wordt vaak aangeduid als
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