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Een mozaïek ter ere van zestig jaar Vereniging Mensa Nederland.
Maker Ilona Boeren (NL5792) geeft creatieve workshops en cursussen in het leren werken met HOBBYFUN-materialen. Zij leert
cursisten anders kijken naar materialen en technieken en hoe
die te combineren. Haar hoogbegaafdheid zit niet in weetjes of
feitjes, maar in praktische vaardigheden en ruimtelijk inzicht.
Ze heeft geen patronen nodig wanneer zij iets maakt, ze weet
hoe ze de dingen passend moet krijgen.

Redactioneel
Lezers,
Afgelopen zomer gaf ik een lezing over dit tijdschrift op de Europese Mensabijeenkomst (EMAG) in Gent. Een van de doelstellingen van ons blad is om
vooroordelen over volwassen hoogbegaafden bij te stellen. Dat we allemaal
een intellectueel kluizenaarsbestaan leiden en Enorm Gebukt Gaan onder
ons gebrek aan humor en sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld.
Om een punt te maken doorploegde ik websites die gratis foto’s aanbieden,
met de zoektermen 'slimme man', 'slimme vrouw” en 'genius'. Ik werd niet
teleurgesteld. Alle clichés zaten ertussen. Opvallend waren de vele gloeilampen als accessoire en de overdreven brildragendheid van met name de
vrouwen. Ik heb hard gelachen om het grote aantal modellen dat opgewekt
een wijsvinger in de lucht stak of kinwrijvend in de verte staarde. Ik durf te
wedden dat hoogbegaafden echt weleens een spaarlamp verwisselen (geen
idee hoeveel er daarvoor nodig zijn overigens) en sommigen van ons dragen
een bril. Toch stak het me een beetje hoe beperkt intelligentie werd weergegeven.
Onlangs kreeg ik bericht dat HiQ Mensa Magazine was genomineerd voor
de publieksprijs van de Mensa Fonds Awards. Deze jaarlijkse prijzen worden
uitgereikt “aan mensen en organisaties die het verschil maken voor hoogbegaafden”. En nu dus ook aan een tijdschrift en wat een lekker gevoel was
dat! Het juryrapport was lovend. De zin die mij het meest raakte was deze:
“Hoogbegaafdheid heeft een gezicht en dat is HiQ Mensa Magazine.” Dat is
wat we willen zijn. Ik weet ook dat we daarin nog kunnen groeien, maar het
voelt bemoedigend dat we zo zijn benoemd.
Deze editie komt uit in de periode tussen publiekscampagne en uitslag. Of we winnen of niet, de
nominatie is een vet compliment voor iedereen die
betrokken is of was bij de HiQ. Per ardua ad astra!

Foto: Uwe Neumann

Karina Meerman (NL2143)
hoofdredacteur
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IS EEN GOED GEHEUGEN
EEN VOORWAARDE VOOR
EEN HOGE INTELLIGENTIE?
Internet staat vol met afvinklijstjes waarop kenmerken van hoogbegaafdheid worden opgesomd en vrijwel
altijd staat daar ook een zeer goed geheugen bij. Maar is het inderdaad zo dat een goed geheugen een voorwaarde is voor een hoge intelligentie? En kun je slimmer worden door je geheugen te trainen? De relatie tussen geheugen en IQ blijkt ingewikkelder in elkaar te zitten dan deze op het eerste gezicht lijkt. Tekst: Elise Hofhuis

Het kortetermijngeheugen wordt de laatste jaren meestal werkgeheugen genoemd. Als je informatie in het werkgeheugen wilt vasthouden zonder die te herhalen lukt dit maar enkele seconden tot
een minuut. Er zit ook een grens aan de hoeveelheid informatie die
je kunt vasthouden: men schat dat de meeste mensen vier tot vijf
items in het geheugen kunnen vasthouden. Dat kan wel uitgebreid
worden door items te combineren. Wanneer je bijvoorbeeld een
telefoonnummer van tien cijfers wilt onthouden lukt dit beter wanneer je groepjes van cijfers maakt en die als heel getal onthoudt,
bijvoorbeeld door één, twee en drie te onthouden als honderddrieëntwintig.
Tegenwoordig wordt meestal het model van Baddeley en Hitch
gebruikt om het werkgeheugen te beschrijven. In dit model bestaat
het werkgeheugen uit een centrale regelfunctie, de central executive, die de activiteit van de andere componenten regelt en waar
aandacht een belangrijke rol in speelt. De andere componenten
zijn de fonologische lus, waarmee je auditieve informatie kunt
vasthouden door die zachtjes in jezelf te herhalen, het visuospatiële notitieblok, waarmee je visuele en ruimtelijke informatie kunt
vasthouden en de episodische buffer, die de informatie uit de ver-
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schillende onderdelen tot een geheel maakt en
ook verbindingen maakt met eerdere kennis.

Gekristalliseerd en vloeibaar

Omdat het geheugen een belangrijk onderdeel
lijkt te zijn van onze intelligentie, is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen geheugen en intelligentie. Om die relatie beter te
kunnen begrijpen, moeten we eerst iets meer
weten over intelligentie. Er is veel controverse
over wat intelligentie nu eigenlijk is, uit welke
factoren intelligentie bestaat en hoe deze het
beste gemeten kunnen worden. Een verdeling
die vaak gebruikt wordt en voor het eerst werd
voorgesteld in 1977 door Cattell, is die van
crystallized (‘gekristalliseerde’) en fluid (‘vloeibare’) intelligentie. Gekristalliseerde intelligentie is de intelligentie die te maken heeft
met kennis en eerder
opgedane ervaringen,
terwijl het bij vloeibare
intelligentie gaat om
abstract redeneren en
het oplossen van nieuwe problemen, los van
eerder geleerde kennis.
Deze twee soorten intelligentie zijn echter
ook afhankelijk van
elkaar en beïnvloeden
elkaar. Het gebruik van

Raymond Bernard Cattell (1905-1998)

Het menselijk geheugen kunnen we beschouwen als een systeem
voor het verwerken van gegevens en bestaat uit een sensorische
processor, het kortetermijn- en het langetermijngeheugen. De
sensorische processor zorgt ervoor dat we informatie via onze zintuigen kunnen ervaren. Het kortetermijngeheugen zorgt voor het
verwerken van de binnengekomen informatie en verbindt deze met
eerder opgeslagen kennis. Het langetermijngeheugen zorgt er ten
slotte voor dat gegevens worden opgeslagen in het geheugen door
ze in categorieën of systemen in te delen.

ONDER ZOEK

vloeibare intelligentie zorgt er bijvoorbeeld
voor dat iemand handige oplossingsstrategieën kan bedenken voor een bepaald soort
probleem om deze vervolgens in zijn langetermijngeheugen op te slaan, zodat ze deel kunnen gaan uitmaken van zijn gekristalliseerde
intelligentie. Deze oplossingen kunnen dan
later weer gebruikt worden wanneer zich een
gelijksoortig probleem voordoet.

Werkgeheugen

Het lijkt daarom misschien voor de hand te liggen dat gekristalliseerde intelligentie te maken
heeft met een goed langetermijngeheugen en
vloeibare intelligentie met het (korte termijn)
werkgeheugen. Dit laatste lijkt inderdaad zo te
zijn, al ligt het wat ingewikkelder dan je in eerste instantie zou denken. In 1990 verscheen een
artikel van Kyllonen en Cristal, waarin zij een
onderzoek beschreven over de gegevens van een
grote groep rekruten van de Amerikaanse luchtmacht waarbij allerlei tests afgenomen werden.
Wanneer de scores op die tests onderling vergeleken werden bleek er een zeer hoge correlatie te
zijn tussen de scores op werkgeheugen en die op
redeneren. Zo hoog dat Kyllonen en Cristal zich
afvroegen of werkgeheugencapaciteit en redeneren misschien zelfs (vrijwel) identiek zijn. In
latere onderzoeken werd de relatie tussen werkgeheugen en redeneren steeds bevestigd, maar
was het verband lang niet altijd zo sterk. Ackerman, Beier en Boyle bekeken in 2005 een groot
deel van deze onderzoeken opnieuw en moesten
concluderen dat er zeker een samenhang is tussen werkgeheugen en vloeibare intelligentie,
maar niet genoeg om te beweren dat het om één
en dezelfde eigenschap gaat.

De ene test is de andere niet

De samenhang tussen werkgeheugen en intelligentie bleek namelijk vooral ook af te hangen van de tests die gebruikt werden om
werkgeheugen en redeneren te meten. Zo vonden Duncan et al.
(2012) bijvoorbeeld dat intelligentie meer samenhangt met werkgeheugentaken met ingewikkelde instructies dan met minder ingewikkelde taken zoals het onthouden van cijfers of objecten. Volgens
de onderzoekers zou die samenhang te maken kunnen hebben met
een algemeen vermogen van intelligente mensen om een soort ‘controleprogramma’ op te stellen, waarmee ze de taak die ze aan het
doen zijn kunnen regelen. Bij een werkgeheugentaak waarbij cijfers
in omgekeerde volgorde herhaald moeten worden is bijvoorbeeld,
naast de fonologische lus waarmee de cijfers onthouden moeten
worden, ook een algemene controle belangrijk die de aandacht richt
op de cijfers bij het luisteren en vervolgens op het nazeggen van de
correcte cijfers. Het zou dus niet het werkgeheugen zelf zijn dat de
hoogte van de vloeibare intelligentie bepaalt, maar een meer algemene goed ontwikkelde taakcontrole.
Ook de timing van taken lijkt een rol te spelen bij het verband tussen werkgeheugen en vloeibare intelligentie. Adam Chuderski deed
verschillende onderzoeken waarbij proefpersonen redeneertests
moesten maken in de helft van de tijd die er normaal voor staat.
Onder deze grote tijdsdruk bleek de kwaliteit van het werkgeheugen de prestaties op de test volledig te verklaren. Als mensen echter
ruim de tijd kregen om de test te maken werd nog maar 38% van
de intelligentie verklaard door het werkgeheugen. Als tests worden
afgenomen met een grote tijdsdruk zou dit er dus toe kunnen leiden
dat de intelligentie van mensen met een minder goed werkgeheugen onderschat wordt.

Langetermijngeheugen

Er is veel minder onderzoek te vinden naar de rol van het langetermijngeheugen bij onze intelligentie. David Martinez lijkt
één van de weinige onderzoekers te zijn die zich hiermee hebben
beziggehouden. In een recent onderzoek analyseerde Martinez
het verband tussen de verschillende soorten geheugen en de ge-
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kristalliseerde en vloeibare intelligentie. De gebruikte gegevens
zijn afkomstig van een onderzoek naar het leren van gebarentaal
en er werden daarom bij enkele onderdelen iets andere tests
gebruikt dan gewoonlijk. Het langetermijngeheugen werd bijvoorbeeld gemeten door te kijken hoe goed de proefpersonen de
gebaren voor verschillende woorden konden leren.
Ook in dit onderzoek wordt weer bevestigd dat werkgeheugen
belangrijk is voor intelligentie. Ook het langetermijngeheugen
blijkt echter een rol te spelen, zowel bij de gekristalliseerde als de
vloeibare intelligentie. Gekristalliseerde intelligentie wordt in het
algemeen wel minder beïnvloed door geheugenfactoren; omgevingsfactoren en iemands persoonlijke interesse zijn hierbij ook
erg belangrijk. Verder is het niet helemaal duidelijk hoe de relatie
tussen langetermijngeheugen en de twee soorten intelligenties precies in elkaar steekt. Proefpersonen kregen bijvoorbeeld de opdracht
om vooral veel gebruik te maken van
handige strategieën om de betekenissen van gebaren te onthouden.
Misschien zijn mensen met een
hoge vloeibare intelligentie wel
veel beter in het bedenken van
zulke strategieën en kunnen
ze daarom de gebaren beter
onthouden, in plaats van
andersom. Uit de analyse blijkt
in ieder geval dat het verband tussen
het langetermijngeheugen en de gekristalliseerde intelligentie lijkt
te worden veroorzaakt door een verschil in vloeibare intelligentie.
Ook wat betreft de vloeibare intelligentie denkt Martinez dat het
verband met het langetermijngeheugen net zo goed omgekeerd zou
kunnen zijn: slim strategiegebruik zorgt er juist voor dat je meer
informatie kunt opslaan in het langetermijngeheugen.

Brain training

Wanneer we kijken naar de grote hoeveelheid onderzoek die gedaan
is naar de relatie tussen geheugen en IQ, lijkt vooral het werkgeheugen een grote rol te spelen bij de hoogte van onze intelligentie. Een
interessante vraag is dan of het mogelijk is om slimmer te worden
door je werkgeheugen te trainen. Dit lijkt helaas te mooi om waar te
zijn. In de afgelopen jaren is er een hele industrie ontstaan in apps
en games die ontworpen zijn om het brein te oefenen, vaak vooral
gebaseerd op werkgeheugentraining. De makers van deze games
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beweren dat het spelen van deze spellen na een
periode oefenen het werkgeheugen zal verbeteren en dat hiermee ook het functioneren van de
hersenen op zich beter zal worden. Wanneer dit
soort claims onderzocht worden, blijkt het vaak
zo te zijn dat mensen inderdaad beter worden in
de spelletjes die ze geoefend hebben, maar dat
deze grotere vaardigheid niet kan worden toegepast in andere situaties.
Een minder goed werkgeheugen kan een behoorlijke handicap zijn, en komt vaak voor bij
mensen met leerproblemen zoals dyslexie en
stoornissen als ADHD, ook als ze daarnaast
hoogbegaafd zijn. Wat dan kan werken is zo
veel mogelijk zaken opschrijven en schema’s

>>
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maken. Zo helpt een kladblaadje bij het rekenen om het werkgeheugen te ontlasten, zodat je
ingewikkelde berekeningen kunt doen waarbij
je uit het hoofd de draad kwijt zou raken. In een
blog op de website van de Scientific American
beschrijft Scott Kaufman een onderzoek waarbij mensen veel beter konden redeneren nadat
ze geleerd hadden om een probleem te tekenen
als schema. Ook bleek dat een test waarbij mensen logisch moesten redeneren met behulp van
stellingen veel beter verliep als de stellingen
op een scherm zichtbaar bleven dan wanneer
ze alleen mondeling uitgelegd werden. Als het
werkgeheugen op deze manier ontlast wordt
blijft er meer denkkracht over voor het oplossen van problemen.

www.wikipedia.org
www.scientificamerican.com
Ackerman, P.L., Beier, M.E., & Boyle, M.O. (2005). Working Memory and Intelligence: The Same or Different Constructs?
Duncan, J., Schramm, M., Thompson, R. & Dumontheil, I. (2012). Task rules, working memory, and fluid intelligence.
Martinez, D. (2019). Immediate and Long-term Memory and Their Relation to Crystallized and Fluid Intelligence.
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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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MENS A L EN IN HE T WIL D

OP HET KRUISPUNT
VAN OUD EN NIEUW

“

Alles van mijn jeugd is afgebroken

Jan Willem van der Lichte (53) werkt voor
de gemeente Tilburg als data scientist en
adviseur. Zijn expertise is geografische
data. Hij kent de stad als inwoner, maar
ook van kaarten en overzichten. “Ik weet
de weg in buurten waar ik nog nooit ben
geweest.” Tekst: Elise Hofhuis
Zijn eerste huis in Tilburg was een studentenhuis. Dat is inmiddels afgebroken. Het pand
waar hij zijn opleiding volgde is ook weg. “Typisch Tilburg,” zegt Jan Willem. “Alles van mijn
jeugd is afgebroken. Mijn moeder van 96 komt
uit Den Haag en woont nu in Emmen en alle
huizen waar zij heeft gewoond staan er nog.”

Fotografie: Ruud Waij

Tilburg was het hart van de textielindustrie in
Nederland. Op het hoogtepunt van de wolnijverheid stond twee derde van al onze textielfabrieken in deze Brabantse stad. Dat veranderde
in de jaren zestig van de vorige eeuw. De ene
fabriek na de andere sloot zijn deuren en Tilburg gleed af tot een lelijke stad met een slechte
naam.

#20
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Niet langer. Voor de foto koos Jan Willem een
gebouw dat oud en nieuw verweeft: de LocHal
in de Spoorzone. Dit was het gebied in het centrum van de stad waar de NS zijn werkplaatsen
had en waar Tilburgers omheen moesten
lopen. Nu wordt het industriële erfgoed omgevormd en is het bereikbaar voor voetgangers
en fietsers. De oude locomotievenhal is een
prijswinnend ‘huis van de stad’ geworden. Een
bibliotheek, een verzameling flexwerkplekken,
een congrescentrum. Het is de vervlechting
van oud en nieuw waar Jan Willem van houdt.
“Mijn blik op de stad is ook historisch,” zegt hij.
“Ik zie op mijn werk op oude kaarten wijken
groeien en krimpen en opeens zijn ze weg. De
stad is altijd in verandering en toch is ze er ook
altijd. Daar houd ik van.”
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HOOGBEGAAFD
IN HOGER ONDERWIJS
Docent Amber Damen richtte dit jaar het Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs op
(kortweg HB-HO). Omdat ook in het hoger onderwijs hoogbegaafden behoefte hebben aan contact met
gelijkgestemden. Tekst: Thessa van Aerde

Als het gaat over onderwijs en hoogbegaafdheid – of het nu in de
pers is of in wetenschappelijk onderzoek – dan gaat het vaak over
hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Voor de uitdagingen die deze leerlingen in het voortgezet onderwijs tegen kunnen
komen, is inmiddels ook al meer aandacht. Maar die uitdagingen
verdwijnen niet op het moment dat een leerling met een diploma
op zak de overstap maakt naar het hoger onderwijs. Dat is waarom
het Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs, ofwel
HB-HO, dit jaar is opgericht.

Hoogbegaafden op de pabo

Mensalid Amber Damen (1978) werkte twaalf jaar op de pabo van de
Hogeschool Rotterdam als docent muziek en inmiddels al een paar
jaar op de lerarenopleiding als docent onderwijskundige vakken.
Zonder dat zij zich daar expliciet bezighield met hoogbegaafde
studenten, herkende zij gemakkelijk die studenten die weleens
hoogbegaafd zouden kunnen zijn: de twee die als enigen in een klas
lachten om een bepaalde grap, degenen die na een les bleven hangen
voor een praatje. “Soort zoekt soort! Maar ook studenten die hun
studie te saai of juist te moeilijk vonden. Vaak liepen zij vast bij het
schrijven van hun scriptie: ze kregen daarin te veel ruimte en wilden meteen een wereldverbeterend initiatief nemen. Of ze waren zo
perfectionistisch dat ze keer op keer details gingen verbeteren. Dat
zag ik herhaaldelijk.”

Onderzoek naar opleidingsbehoefte

De gelegenheid om concreet aan de slag te gaan met hoogbegaafde
studenten deed zich voor toen de Hogeschool Rotterdam alle docenten verplicht stelde om minstens een masterdiploma te hebben.
“Ik heb zelf pabo én conservatorium gedaan, maar dat zijn geen
masters. Ik had geen zin om in de richting van kunsteducatie of een
instrument te gaan, en toen dacht ik: wacht! Ik moet gewoon met
die hoogbegaafden aan de slag!”
Amber koos voor het specialistenprogramma Special Educational
Needs van Fontys Hogescholen in Tilburg. Haar doel was om de op-
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leidingsbehoeften van hoogbegaafde studenten op de pabo in kaart te brengen en daarbij
echt aandacht te hebben voor hun individuele
behoeften.

Slim team

Het was niet moeilijk om vijftien studenten te
selecteren voor het onderzoek. Amber merkte
in haar team heel veel bereidheid om mee te
werken aan het onderzoek. “Ik werkte in een
heel slim team. Toen ik begon aan het onderzoek, ging ik ook anders naar hen kijken. O
wacht! Daarom heb ik zo’n klik met die collega:
die is ook zoals ik. Veel pabodocenten sporten,
tekenen of musiceren op hoog niveau, of geven
meerdere vakken. Er was echt veel wederzijdse
herkenning.”

‘Hoe slimmer de geïnterviewde
student, hoe moeilijker om
eenduidig antwoord te geven’
Van de vijftien studenten die meededen aan het
onderzoek, hadden er vijf een vwo-diploma en
de andere tien kwamen van de havo of het mbo.
Eén jongen in het bijzonder staat Amber bij: “Hij
kwam via het leger en het mbo naar de pabo. Hij
was een echte doener die van elke klus die hij
aanpakte weer iets nieuws leerde. Hij liet een
heel snelle transfer zien in de aanpak van taken.
Maar hij kwam uit een laagopgeleide familie
en was nooit als zodanig herkend – terwijl het
mij in zijn verhalen opviel hoe maatschappelijk
betrokken en ondernemend zijn familie was.”

ONDER W IJS

Vragenlijsten invullen

De studenten vulden een vragenlijst in gebaseerd op het Delphi-model hoogbegaafdheid
en het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid, ofwel DHH, wat een goede en gevalideerde tool is om begaafdheid mee te signaleren.
De vragenlijst is op bepaalde punten aangepast aan de doelgroep, omdat de originele
vragenlijst op kinderen gericht is. Daarnaast
nam Amber met elke student een interview
af. Hoe slimmer de student, hoe moeilijker
het voor hen leek om eenduidig antwoord te
geven. “Dan gingen ze vragen stellen over de
vragen of het antwoord afhankelijk maken

‘Ik was zelf een typische havist
met allemaal zesjes, maar ik was
wel altijd gitaar aan het spelen’
van de context van de stelling.” Ook waren het
meestal studenten met opvallende cijfers in
plaats van hoge cijfers. Ze blonken uit in bepaalde vakken en in andere vakken helemaal
niet. Amber herkent dit: “Ik was zelf een typische havist met allemaal zesjes, maar ik was
wel altijd gitaar aan het spelen. Ik kan me niet
herinneren dat een docent ooit mijn potentieel
heeft gezien – ik liet het ook niet zien – en ik
hoop dus dat onze huidige studenten – toekomstige docenten – dit leren signaleren.”

Aanbevelingen voor hb-ers

Ambers onderzoek leverde concrete aanbevelingen op voor de begeleiding van hoogbegaaf-

de studenten op de pabo. Om te beginnen moet er in het onderwijsteam kennis en draagvlak gecreëerd worden om deze studenten
goed te kunnen begeleiden. Dat begint bij het trainen van het team
in het signaleren van mogelijk hoogbegaafde studenten. Vervolgens zou er per student bekeken kunnen worden wat zij nodig hebben: differentiatie in lesdoelen en lesniveau, meer autonomie, met
name wat betreft aanwezigheidsplicht, verbreding of verdieping,
flexibiliteit in het volgen van cursussen uit hogere jaren of zelfs
andere opleidingen, en waar nodig begeleiding om te leren omgaan
met perfectionisme of faalangst.
“In een pabo-opleiding moeten alle studenten doorgaans op dezelfde manier van A naar B, terwijl wij hen juist instrueren om later
in hun eigen onderwijs zoveel mogelijk te differentiëren,” vertelt
Amber.
Gelukkig was er in Ambers eigen team veel belangstelling voor
haar onderzoek. Maar om het daar nu bij te laten? Amber kon zich
voorstellen dat niet alleen op de pabo, maar ook elders in het hoger
onderwijs hoogbegaafde studenten tegen bepaalde uitdagingen
aan liepen. En zo ontstond het idee voor een netwerk.

Samen lekker snel

“Mijn eerste contact, Simone Keijsers, heb ik gewoon via Google
gevonden! Zij deed aan de Universiteit Leiden al iets met hoogbegaafde studenten. En ineens zaten we al een half uur met
elkaar aan de telefoon. Via via kwamen we in contact met nog
vijf andere collega’s van andere instituten en in januari besloten
we om bij elkaar te komen. Dat was een feest der herkenning!
Alles ging zo snel en vlot, zonder de gebruikelijke aspecten van
een vergadering. In het netwerk zelf komen veel kenmerken van
begaafdheid voorbij. We wilden een website. Meteen bood Nicole
van Aar-Heinsman (Hogeschool Windesheim) aan om eens te
proberen of zij die kon bouwen. En dat is binnen enkele dagen
gelukt.
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ONDERWIJS

“We merken dat veel mensen in het hoger onderwijs enthousiast
zijn. Echt negatieve of sceptische reacties krijgen we niet gauw, gelukkig. Maar we hoeven ook niet iedereen mee te krijgen. Op onze
eerste inspiratiemiddag in mei kwamen veertig mensen af, en dat
liet wel zien dat er echt een noodzaak is voor een netwerk als dit.
Op die middag hebben we heel open de vraag gesteld waar we ons
met deze stichting voornamelijk op moeten gaan richten. En wat
we als eerste moeten gaan doen.”

Netwerk in de praktijk

“Op 31 oktober houden we daarom ook onze eerste echte studiedag.
Ik heb me weleens afgevraagd wanneer iemand zich een expert
mag noemen op dit gebied, maar ik ga zelf ook een workshop geven: ik ga vertellen wat ik tot nu toe gedaan heb met betrekking tot
dit onderwerp op de Hogeschool Rotterdam. En wat mijn plannen
zijn. Op mijn werk was het toch wel een beetje uit de kast komen,
vertellen dat je zelf hoogbegaafd bent. Maar als ik niets doe, dan
blijven we hangen in een sfeer van taboes en misvattingen. Ik sta
op mijn werk bekend als een doener, een kartrekker met een grote
mond – niet als intellectueel. Dat wil ook laten zien, dat je als hoogbegaafde niet per se aan een bepaald beeld hoeft te voldoen. Je kunt
gewoon passie voor onderwijs hebben en werken als docent aan een
hogeschool. Dat is genoeg. Toen ik dat een keer vertelde tijdens een
lunchlezing bij het onderwijsteam engineering op de Hogeschool
Rotterdam, zag ik bij een aantal docenten echt opluchting.”

HB op het curriculum?

Als docenten in het hoger onderwijs bereikt kunnen worden, kan
ook de volgende stap gezet worden: kennis over hoogbegaafdheid
een plaats geven in de curricula van diverse opleidingen. Ondanks
het feit dat er in het onderwijs meer aandacht komt voor hoogbegaafdheid, verdient de kennisoverdracht over het onderwerp op
de pabo, maar ook in opleidingen tot bijvoorbeeld psycholoog of
huisarts veel meer aandacht.
Binnenkort wordt het Landelijk Netwerk HB-HO een officiële stichting. “We hebben nog een hoop te doen en te leren,” concludeert
Amber. “Maar dat hoeft gelukkig niet in één dag.”
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Het Landelijk Netwerk HB-HO is te bereiken
via www.hb-ho.nl
Het volledige onderzoek van Amber Damen
is terug te lezen op haar website:
www.amberdamen.nl/specialist-begaafdheid

MENSALEN IN HE T WILD

WONEN IN HET
ZAANS GROEN
TWEE JAAR WOONT KARINA MEERMAN NU IN ZAANDAM, MAAR HELEMAAL
WENNEN IS NOG NIET GELUKT. “DE STAD HEEFT IETS RAARS,” ZEGT ZIJ.

huis dat eruitziet als een kindertekening, en opeens was daar die berg
huisjes. Het gebouw heeft prijzen gewonnen en altijd staan er blije
toeristen die zichzelf en elkaar op de foto zetten met het gevaarte. Ik
wandel er heel vaak langs, maar het blijft onrustig. Die omarming van
het erfgoed is een jaar of vijftien geleden ingezet, in een drastische
poging Zaandam mee te krijgen in de vaart der volkeren. Nu zit hier
ook heel wat historie waar Zaankanters trots op kunnen zijn. Blokker,
Albert Heijn, Lassi, Duyvis, Honig, Verkade: allemaal van hier. Monet
heeft hier geschilderd, tsaar Peter de Grote heeft er gewoond. En ik,
zei de gek.”

Fotografie: Michiel Borgart

“Door de winkelstraat in het centrum loopt de
Gedempte Gracht, maar die heeft wel degelijk
water. Terwijl in de Rozengracht nooit water
heeft gestaan. Nieuwe wijken worden uit de
grond gestampt in alle tinten van het kleurenspectrum Zaans Groen. Het Inntel Hotel op de
foto is een stapel van die huisjes. De eerste keer
dat ik het zag, brak het zweet me uit. Wat een
overdaad aan prikkels. Ik wandelde nietsvermoedend het station uit, langs het gemeente-
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SIG’S & BIG’S

De K unst van het
schrỳven
De Schrijven-SIG heeft tachtig leden die allemaal op een eigen manier bezig zijn met het geschreven woord.
Voor sommigen is creatief schrijven een hobby of passie, anderen schrijven ook beroepshalve. Voor een aantal
leden is het schrijven van een boek de vorm waarin hun eigenlijke passie weerslag krijgt. Of het nu fictie,
non-fictie, proza, poëzie of theaterteksten zijn, iedereen die van schrijven houdt is welkom.
Tekst: SIG-houder Frank Rieter

Wat is het doel?

“Leden van Mensa die met schrijven bezig zijn de gelegenheid bieden om elkaar te vinden. Zo is het begonnen; we
stelden ons de vraag of er meer leden schreven, om tot de ontdekking te komen dat deze gezamenlijke interesse bij
gebrek aan een SIG vrij onzichtbaar bleef. Het is nu vooral een kanaal waar mensen oproepen kunnen plaatsen: voor
schrijfvragen, proeflezers, redacteurs, boekpresentaties en cursussen.”

Welke activiteiten organiseren jullie?

“We organiseren geen structurele activiteiten vanuit de SIG. Er is wel eens een bijeenkomst bij één van de leden thuis
geweest. Ik geef zelf schrijfcursussen waar ook leden van Mensa elkaar wel treffen.”

Hoe houden jullie contact?

“Zowel via de maillijst als via het forum. Je ziet ook dat mensen die elkaar initieel via de SIG gevonden hebben elkaar
later daar buitenom ook prima weten te vinden.”

Wat maakt deze SIG de allerleukste van Mensa?

“Wat ik zelf heel fijn vind aan deze SIG is de rustige aanwezigheid op de achtergrond. Hij vervult de kerntaak die een
SIG heeft: mensen met elkaar in contact brengen wanneer ze daar behoefte aan hebben. Schrijven is uiteindelijk een
vrij solitaire aangelegenheid. En hoewel je over schrijfonderwerpen ook via een maillijst dagelijkse debatten zou kunnen voeren, vindt het merendeel van de activiteit logischerwijs plaats in de hoofden, computers en schrijfschriften van
de leden.”
“Voor de basis, het schrijven zelf, heb je anderen niet nodig. Maar je schrijft ook om gelezen te worden en hebt anderen
soms nodig om je verder te helpen, en dan is het heel plezierig dat er een podium is waar je mensen vindt die je denkstappen en -kronkels goed kunnen volgen.”
“De Schrijven-SIG is niet actief genoeg om voor het wervelende predikaat ‛allerleukste’ in aanmerking te komen. Maar
het onderwerp is wel het allerleukste ter wereld. Schrijven is één van de meest veelzijdige processen die ik ken. Er
is niet één manier om het goed te doen en er zijn altijd oneindig veel mogelijkheden tot verbetering. Het kan heel
praktisch, technisch en functioneel zijn, maar gaat voor de meeste schrijvers uiteindelijk over hun meest wezenlijke
overtuigingen en drijfveren. Schrijven kan kunst zijn en kunst raakt aan zingeving. De breedte van dat spectrum
maakt het juist voor veel mensalen aantrekkelijk.”
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SIG’S & BIG’S

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

Wees mijn ogen
Blinden en slechtzienden redden zich over het algemeen prima zelf, maar
soms is een paar ziende ogen in de buurt handig. Dat is wat de gratis app
Be My Eyes wil zijn. De app verbindt blinden en slechtzienden met een netwerk van ziende vrijwilligers, die ze via een videogesprek kunnen vragen
om informatie of hulp. Bijvoorbeeld bij het lezen van een handleiding of
het controleren van de houdbaarheidsdatum op een verpakking. Als vrijwilliger neem je een gesprek aan wanneer het schikt.
Meer informatie op www.bemyeyes.com

Schoonmaakslijm
Het idee is dat je dit ‛high-tech cleaning compound’ (slijm) in gaten en kieren propt en
dat stof en viezigheid eraan blijven plakken wanneer je het er weer uit haalt. Kinderspel! Super Clean werkt zeker voor ‛diepe’ toetsenborden en afstandsbedieningen; de
redactie moet nog aan de slag in de auto.
Verkrijgbaar via www.bol.com

Le Death Star
Stel, je maakt peperdure pannen die een levenlang meegaan.
Hoe blijf je dan toch spullen slijten? Door superschattige kleintjes
te maken in alle kleuren (4 vanaf € 69). Of met een zeer speciale
uitgave. Le Creuset lanceerde op 1 november de Star Wars Editie. Ga
voor de Three Droids stoofpannenset of een Death Star onderzetter.
Meer informatie en prijzen op www.lecreuset.nl/star-wars

Nog een keer!
Correctbook is een notitieboek met geplastificeerde pagina’s. De
bijgeleverde stift is uitwisbaar met een vochtig doekje of de bijbehorende sponsjes. Alsof je een mini-whiteboard in de tas hebt! Te analoog? Download de app om de aantekeningen op uitwisbaar papier
eenvoudig te digitaliseren en organiseren. Aardig: Correctbook doneert schrijfmateriaal aan Kinderen in Nood, zodat ook zij “eindeloos
kunnen schrijven”.
Prijs € 14,95 via www.correctbook.nl
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Privacycondoom
Project Alias is een handleiding voor het bouwen en programmeren van een ‘parasiet’ voor jouw digitale assistent. De
Alias vormt een extra laag over Google Home en Amazon Echo, zowel fysiek (3D-print) als softwarematig (Raspberry Pi via
GitHub). Zo kun je de assistent opnieuw opvoeden met een nieuwe naam, waarna jij meer controle hebt over de data die het
apparaat ontvangt en verzendt.
Heel eenvoudig is het niet, maar privacy was dat nooit: www.instructables.com/id/Project-Alias

Koptelefoonabonnement
Gerrard Street verkoopt maand- of jaarabonnementen op koptelefoons,
inclusief vervanging van onderdelen. Je hoeft dus nooit meer een nieuwe te kopen omdat er een dopje kwijt is of een schroefje los zit. Kosten
vanaf € 7,50 per maand (bedraad) tot max € 100 per jaar (draadloos).
Meer informatie op gerrardst.nl

Puzzelen met Mensa
Drie puzzelboeken met ons verenigingslogo erop en een voorwoord door de vorige voorzitter erin. Die moeten wel goed zijn natuurlijk. Uitgeverij Deltas komt met vrolijk gekleurde
RekenTests (150 cijferpuzzels), IQ-Tests (meer dan 200 hersenkrakers) en LogicaTests
(meer dan 200 denkpuzzels en raadsels).
Prijs in de officiële boekhandel: € 16,95 per stuk.
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MENSA INTERNATIONA AL

'Ik krijg de kans
een verschil te maken'
20
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MENSA GROOT-BRITTANNIË
Opgericht: 1946 in Oxford
Aantal leden: 18.700
Website: www.mensa.co.uk
SIGHT-coördinator: Jay Yang, sight@mensaofficer.org.uk
Voorzitter: Chris Leek (1999-2003, 2007-2010, 2019-heden)

“Als voorzitter geniet ik het meest als ik de kans krijg om verschil
te maken. Ik geef heel veel om Mensa. De tolerantie en diversiteit van mensalen, de bereidheid nieuwe ideeën te overwegen
en de vriendschappen die ontstaan, geven mij een sterk gevoel
van verbondenheid. Mensa heeft mij veel gebracht. Ik ontmoette mijn vrouw Kirsty dankzij de vereniging, mijn kinderen zijn
alle drie Mensalid en door de tijd heen heb ik er veel vrienden
gevonden en veel plezier gemaakt. Mijn rol als vrijwilliger en
de inzet van mijn professionele vaardigheden in het steunen en
helpen ontwikkelen van Mensa zijn voor mij een manier om een
fractie van wat ik heb gekregen terug te geven.
De vereniging kent een lange geschiedenis in Groot-Brittannië:
Mensa werd in 1946 opgericht in Oxford door advocaat Roland
Berrill en wetenschapper en jurist dr. Lance Ware. Roland en Lance
hadden het idee om een vereniging te stichten van slimme mensen,
met een hoog IQ als enige toelatingseis. Hun doel was, net als op
de dag van vandaag, een gemeenschap die a-politiek is en vrij van
onderscheid op ras, religie of andere kenmerken; een vereniging die
gegroeid is tot 140.000 leden wereldwijd.
Voor haar leden draait Mensa om het verbinden van mensen door
de uitwisseling van ideeën, sociale activiteiten, online interacties,
tijdschriften, Speciale Interesse Groepen, spelletjes en meer. Voor
junior en jonge mensalen zijn wij een mentorprogramma gestart.
Onze Gifted Child Consultant (red.: begaafd kind-adviseur) biedt
actief hulp en advies aan ouders van begaafde kinderen. Voor de
Britse samenleving in haar geheel werkt Mensa samen met gelijkgestemde organisaties voor de promotie van educatie en
ondersteuning van (hoog)begaafde jongeren.”

Oppervlakte:
209.331 km 2
Inwoners (2017): 64,170.000
Hoofdstad:
Londen
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DE KEERZIJDE

DE KEERZIJDE
Interview door Thessa van Aerde

Van kinds af aan weet ik dat ik niet in het reguliere proces pas.
Dat was me altijd al duidelijk, maar waarom had ik me nooit
beseft, tot ik in aanraking kwam met Mensa.
Ik ging naar de mavo en daar ging het van slecht naar slechter.
De exacte vakken gingen goed, de talen niet. Voor Frans zakte
ik van een 3 naar een 2 naar een 1. Later ben ik wel beoordeeld
als licht dyslectisch, maar achteraf gezien denk ik zelf eerder
dat ik lui was. Rond die tijd, in 1984 of 1985, is er al wel een test
bij me afgenomen bij een organisatie hier in Amersfoort – ik
zou de naam echt niet meer weten – en toen ik na jaren het
testrapport doorlas, viel het me op dat daar al een verwijzing
naar mogelijke hoogbegaafdheid in stond.

“

Als er een les uitviel
was ik de leerling die
oplossingen zocht en
afspraken maakte

Op het moment dat ik na jaren op een punt kwam
dat alles als routine aanvoelde, ben ik vertrokken.
En nog steeds had ik dat gevoel dat ik er niet bijhoorde in mijn achterhoofd.

Maar ik ging van de de mavo naar de leao en daar dreigde het
dezelfde kant op te gaan. Toen een docent mij echter vroeg om
mee te denken over de gang van zaken op school, bloeide ik op.
Ik zat in de leerlingenraad, ik kon klasgenoten helpen. Iedereen zei altijd dat ik ontzettend sociaal was, en nog. Zelf vind ik
dat ik nog niet ver genoeg ben.
Ik vervolgde mijn opleiding op het VHBO, maar daar vond
weer dezelfde achteruitgang plaats, met als gevolg dat ik deze
opleiding verliet. Ik ben gaan werken, en ook daar kreeg ik al
snel een uitbreiding van taken. En de opdracht om weer naar
school te gaan.
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Dat werd MCO-BD levensmiddelen. In de groep
had ik al gauw een vertegenwoordigende rol.
Als er een les uitviel of iets dergelijks, was ik degene die naar oplossingen zocht en met leraren
afspraken maakte. Ik groeide als persoon. De
jaren verstreken, ik haalde mijn diploma en heb
vervolgens meer dan vijftien jaar in supermarkten gewerkt. Dit zijn snelle organisaties waarin ik
altijd projectmatige acties opzocht. Bijvoorbeeld
het inrichten van nieuwe supermarkten. Ik begon
bij een kleintje en stroomde van daaruit door
naar een grotere en zo kon ik steeds helpen met
bijvoorbeeld het maken en aanpassen van schappenplannen. Dat was creatief en leuk om alles
passend te maken. Ik kreeg inzicht in wat er nu
daadwerkelijk kwam kijken bij het opzetten van
een nieuwe supermarkt.

Een periode van kleine baantjes volgde. Het eerste
baantje heb ik twee weken volgehouden. Dat was
een afdeling vol haat en nijd en daar wilde ik weg.
Toen ben ik zzp’er in de bouw geworden – ik had al
in een half jaar een agenda vol genoeg met werk
voor een heel jaar. Dat ging een hele tijd goed, totdat mijn relatie stuk liep en bleek dat mijn partner
erg veel geld had uitgegeven, ook van het bedrijf.
Ik ben failliet gegaan en vanaf dat moment niet
meer zelfstandig gaan werken.
Weer volgden er allerlei baantjes. Ik kreeg vaak
de opmerking dat ik zaken snel kon oppakken,
maar dit werd ook als een bedreiging gezien. Dus

2019

DE KEERZIJDE

EDJIZREEK ED
opnieuw voelde ik me niet thuis. Maar ik was
bewust aan het werken voor het geld, om mijn
schulden af te lossen. Sinds een jaar of twee kan
ik weer werken aan wat ik leuk vind.
In die periode had ik een gesprek met mijn
vader: hij is sinds de jaren negentig Mensalid.
Hij vroeg mij de online toelatingstest te doen
en tot mijn verbazing slaagde ik ervoor. Ik had
verwacht binnen een jaar wel uit te vinden wat
het inhoudt om hoogbegaafd te zijn. Nu, zeven
jaar later, word ik nog bijna dagelijks verrast.

“

Ik had verwacht
binnen een jaar
wel uit te vinden
wat het inhoudt
hoogbegaafd te zijn
De manier waarop ik naar mezelf kijk, is heel
anders dan tien jaar geleden. Daarbij ben ik
geholpen door mijn contacten bij Mensa. Het
eerste hulpmiddel was het vinden van een coach
die voor mij inzichtelijk kon maken wat het is
om hoogbegaafd te zijn. Ik heb geleerd om mijn
eigen blinde vlekken te zien. Mijn empathie is
heel hoog en als kind werd ik daardoor heel veel
gepest, waardoor ik me lange tijd emotioneel
heb afgesloten. Ben ik daar een slechter persoon
door geworden? Voor mijn gevoel niet, ik heb
alleen veel dingen op emotioneel gebied niet

geleerd, maar gewoon gedaan omdat het bij mij paste. Inmiddels
heb ik me verdiept in wat EQ betekent en kan ik het allemaal veel
beter plaatsen.
Ook het lezen van HiQ Magazine heeft me geholpen. In het nummer van maart 2015 stond een artikel met de titel “Hoe vertel ik
het mijn werkgever?” De tips voor leidinggevenden die daarin
stonden, hebben al mijn leidinggevenden vanaf dat moment
van mij doorgekregen. En met resultaat: ik herken hun uitwerkingen van deze tips in overlegmomenten die we hebben. Met
name de punten ‘zorg voor een klankbord’ en ‘vraag door’ zijn
belangrijk voor mij.
Ik kan ook erg veel werk aan. Bijna elke avond ben ik na mijn
werk bezig met vrijwilligerswerk, waaronder twee voorzitterschappen. Mensen vragen mij weleens: doe je niet te veel? Maar
thuis op de bank rot ik maar weg.
Hoe verder? Momenteel zit ik in een reorganisatie waarbij twee
bedrijfspanden samengevoegd worden. Ik volg de logica van het
bedrijf en kijk daarbij niet naar wat voor mij het beste is. Ik heb
min of meer mijn eigen functie opgeheven. Toch is dat een dynamiek waar ik me prettig in voel. Zo kan ik het beste halen uit
de mensen om me heen. Dus op 11 oktober sta ik op straat. Maar
vandaag zag ik de ideale vacature voor mij voorbij komen. Daar
ga ik dus meteen op solliciteren!

OPROEP
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

DERDE ZONDAG V.D. MAAND

EERSTE ZONDAG (ONEVEN MAANDEN)

DERDE VRIJDAG V.D. MAAND

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)

BUSSUM - RANDMEREN FILMAVOND

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

FRIESLAND - FILOSOFISCHE HAARDVUURAVOND GRONINGEN - BORREL/KOFFIEMIDDAG

DERDE MAANDAG V.D. MAAND (WISSELENDE LOCATIES)

www.facebook.com/groups/BosscheBorrel

‘S-HERTOGENBOSCH - BOSSCHE BORREL

VIERDE VRIJDAG V.D. MAAND

EINDHOVEN - PEELTREFFEN

TWEEDE DINSDAG V.D. MAAND

www.leden.mensa.nl/wiki/bse

EINDHOVEN - BRABANTS
SPELLENEVENEMENT

DERDE 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

TWEEDE 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. ONEVEN MAANDEN

www.leden.mensa.nl/wiki/rsb

RIJSWIJK - SPELLETJESBORREL

DERDE VRIJDAG V.D. MAAND

WARM AANBEVOLEN

MENSA

WADDENWEEKEND

27-29 MAART 2020

MUSEUM BOERHAAVE - LEIDEN

UITREIKING MENSA FONDS
AWARDS

24-11 2019

www.leden.mensa.nl/regio/zuidlimburg

ZUID-LIMBURG BORREL

IEDERE 27e (WISSELENDE LOCATIES)

OOSTRUM - SIGGY SPEELT

LAATSTE ZATERDAG V.D. EVEN MAANDEN

ARNHEM - ARNHEMSE BORREL

EERSTE VRIJDAG V.D. MAAND

EDE - FOODVALLEY BORREL

DERDE VRIJDAG V.D. MAAND

ERMELO - BORREL

VIERDE VRIJDAG (EVEN MAANDEN)

MENSALEN IN HE T WILD

OP DE WEG TERUG
Heerlen was halverwege de vorige eeuw een van de rijkste steden van Nederland. De bomen groeiden tot
in de hemel, vanwege het zwarte goud van de mijnbouw. Totdat het naar boven halen van de kolen te duur
werd en Joop den Uyl in 1965 de sluiting van deze (goud)mijnen aankondigde. Terwijl alle mijnwerkers weer
bovengronds gingen, donderde de stad in rap tempo bergafwaarts. Tekst: Robert Nijboer

Zo werd de meest belovende stad van Limburg zomaar de meest
mislukte stad van Nederland, een antistad. Hoge werkeloosheid,
drugsproblematiek, armoede. Noem het maar op, Heerlen had het.
Op weg naar de stad struikelden we over de drugsverslaafden. Zij
verzamelden zich in de naar urine ruikende stationstunnel. De
stad bereikte na de vele vette jaren in sneltreinvaart een ongekend
dieptepunt met veel leegstand en lelijke gebouwen. Het had ook één
voordeel: Heerlen kon alleen nog maar omhoog.

gemeenteraad en burgemeester waren ondersteboven van het idee en keurden de plannen
bijna unaniem goed. Huisman mocht beginnen.

Een nieuwe maan

Zestien jaar later is het nieuwe station open.
Bij het verlaten van de stationshal ontvouwt
zich een schitterende omgeving die qua sfeer
veel wegheeft van een Italiaans dorp. Een fijne
eerste kennismaking met een stad. Vanaf het
stationsplein loopt het bergafwaarts richting
de ingang van het centrum. Het complete
Maankwartier is in 2020 klaar. Heerlen begint
aan een nieuw tijdperk. Met dit knappe stukje
tegen de stroom in zwemmen heeft Huisman,
die qua uiterlijk veel weg heeft van Doc uit
Back to the Future, van de stationsomgeving
een van de mooiste gemaakt die we in Nederland hebben.

Middenin de transformatie

Dit kan ik beter

Fast forward naar 2003. Het stadsbestuur was zoekende naar de
juiste invulling voor de verloederde stationsomgeving. Enter
Michel Huisman. Deze Heerlense kunstenaar hekelde de gemaakte
voorstellen van diverse projectontwikkelaars en verklaarde: “Dit
kan ik beter!” Hij bedacht een witte berg die uitrijst boven de stad.
Een bovengronds spiegelbeeld van de zwarte uitholling van de mijnen. Huisman bouwde een complete maquette, doopte zijn creatie
‘Het Maankwartier’ en presenteerde het aan het grote publiek. Ook
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De ooit door steenkoolroet zwartgeblakerde
stad zit nog middenin een transformatie. Zij
is er nog lang niet, maar de juiste weg is ingeslagen. Zelfs de grootste zeurkous moet steeds
meer zijn best doen om te blijven hangen in
negativisme. De stad bruist van de activiteiten
en evenementen. "Als ik, als geboren en getogen Hoensbroekenaar (een plaats binnen de
gemeente Heerlen) nu rondloop in de stad, is
er zoveel om trots op te zijn. Naast het Maankwartier kun je hier terecht voor het Glaspaleis
(aanwezig op de lijst van 1000 mooiste gebouwen van de wereld) en een indrukwekkende
verzameling straatkunst om maar iets te noemen. Ik zou zeggen, kom zelf maar eens kijken!
Je zult verbaasd zijn.”

HEERLEN

Fotografie: Marco Bakker

'Als je als stad een kunstenaar
je stationsomgeving laat ontwerpen,
dan heb je ballen.'

27

DE VEELWE TER

IK BEN EEN AUSDAUER
Mensalid Rogier Rümke (64) weet veel van hardlopen. Het interview kreeg een onverwachte wending toen hij
vertelde over zijn zeldzame en ongeneeslijke longziekte. Patiënten met een vergelijkbare longinhoud lopen
met moeite 60 meter per dag. Rogier rent 60 kilometer per week, een medisch unicum.
Tekst: Karina Meerman | Fotografie: Inge Mewe
“Met hardlopen begon ik pas toen ik veertig was. Ik had talent en liep met zes maanden mijn eerste dertig-kilometerloop. Ik deed een opleiding tot coach en ontwikkelde een eigen training van een half jaar, waarin ik minicolleges
combineerde met techniek. Met mijn methode leerden mensen niet alleen tien kilometer hardlopen, maar ook wat er
in hun lijf gebeurde.

Spierles

Ik gaf les over spiergroei en energieverbruik, het verschil tussen aërobe en anaërobe verbranding en hoe dat afhankelijk is van de manier waarop je beweegt. Het lichaam is efficiënt. Iedere dag verlies je 2 procent van de spiermassa
en iedere dag krijg je 2 procent terug. Wie veel zit, krijgt zitspieren. Wie veel hardloopt, krijgt hardloopspieren. Dan
moet je wel drie keer in de week trainen, anders heeft al dat sporten geen zin. Veel hobbysporters trainen te weinig om
effectief spieren op te bouwen en krijgen daarom blessures. Dan is bankzitten nog beter voor je lichaam.

Diagnose

In 2011 kreeg ik een kwaal die ik niet begreep. Zonder verklaring daalde mijn snelheid op de tien kilometer en ik raakte
aan het begin heel snel buiten adem. In twee jaar tijd bezocht ik tien specialisten. Ik wist dat het geen burn-out was,
ook al zagen artsen dat anders. In 2013 nam ik me voor iedere week 60 kilometer te gaan hardlopen. Daar heb ik mij
onwaarschijnlijk braaf aan gehouden. Mijn conditie werd niet beter. Nog meer onderzoeken volgden en in maart 2019
kreeg ik de diagnose idiopathische pulmonale fibrose (IPF), een progressieve ziekte waar geen medicijnen voor zijn.
Er zijn 15-40 gevallen op de 100.000 mensen en de gemiddelde levensverwachting is 3-4 jaar na diagnose. Het was de
oorzaak van de terugval in hardloopsnelheid: mijn longcapaciteit is nog maar 55 procent, maar ik ben sinds 2013 niet
achteruitgegaan. Hardlopen is letterlijk levensreddend geweest. Of daar lijkt het op.
Fluctuerende, korte inspanningen veroorzaken een te lage hartslag en maken me moe. Mijn hartslag gaat pas na drie
tot zes minuten omhoog, maar een medische oorzaak is nog niet gevonden. Ik denk dat door de combinatie van intensief sporten en mijn longziekte mijn hart beschermd wordt. Hardlopen reguleert mijn gezondheid.

Unicum

Hoogbegaafd als ik ben, wilde ik met de longarts samenwerken. Ik dook in klinische onderzoeken en vond informatie
over een onderzoek door hoogleraar Andrea Maier. Mijn longarts kende dit niet. Maier was in 2014 bij Zomergasten en
praatte over ouderdom als ziekte, veroorzaakt door senescente cellen. Dit zijn cellen die het verouderende lichaam niet
meer gebruikt. Als ze niet worden afgevoerd, staan ze in de weg van de aanmaak van nieuwe cellen. Mensen die vaak
ziek zijn, hebben op latere leeftijd meer senescente cellen dan mensen uit families waar hoge leeftijden veel voorkomen.
Er zijn al proeven geweest met het verwijderen van die cellen uit muizen en qua fitheid en uiterlijk verjongden ze gigantisch. Alles wat op veroudering duidt, verdween. Ik leerde dat fibrotisch weefsel – dat ook in mijn longen zit – ook uit senescente cellen bestaat. Volgens Maier is hardlopen de enige activiteit waarbij die cellen enigszins worden afgevoerd.
Ik wil dat dit medisch wordt onderzocht. Voor zover ik kan achterhalen ben ik de enige ter wereld met deze ziekte en
deze fitheid. Ik zoek daarom hulp van microbiologen en andere specialisten die dit met mij willen onderzoeken.”

Roger Rümke zoekt hulp van mensalen voor het opzetten van een online platform www.loopdoetleven.nl over hardlopen en IPF
en het vinden van sponsoren.
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DE SLEUTEL TOT SUCCES
Hoeveel mensen ken jij die niet succesvol willen zijn? De definitie van succes varieert per mens, maar iedereen
zou graag succesvol zijn, op zijn of haar eigen manier. Slechts enkelen lukt het. Wat doen zij anders dan
anderen? Tekst: Predrag Đukić

Een populaire aanname is dat het verschil tussen succes en falen zit
in het al dan niet hebben van een bevoorrechte maatschappelijke
positie. Mensen uit welvarender gezinnen hebben meer kans op een
goede opleiding en het ontmoeten van invloedrijke personen die
de deur naar succes voor hen openhouden. Dat is zeker niet onbelangrijk, maar de succesvolste mensen komen zelden uit dergelijke
families. Veel topatleten komen vanuit armoede, net als veel succesvolle zakenmensen, wetenschappers en kunstenaars. Iemand
die alles mee heeft en een gespreid (kingsize) bedje voor zich ziet,
ontwikkelt wellicht niet het sterke zelfvertrouwen en de fanatieke
toewijding die nodig zijn om door te breken naar succes. Omgeving
is belangrijk maar niet cruciaal, anders zouden succesvolle mensen
alleen uit een specifiek milieu komen en dat is zeker niet het geval.

Meer, beter, slimmer denken?

Een andere aanname is dat succesvolle mensen toegang hebben
tot betere informatie, vaker betere ideeën bedenken en betere
beslissingen nemen. Ook dit zijn belangrijke factoren, maar niet
doorslaggevend. Evenmin is een zeer hoge intelligentie de sleutel,
anders zouden alle mensalen zich wereldwijd succesvol kunnen
noemen. Sterker nog, mensen met een zeer hoge algemene intelligentie willen zich nog weleens verliezen in hun gedachten. Zij hebben een talent voor het inschatten van heel veel risico’s en obstakels
en dat vermogen kan het uitvoeren van ideeën blokkeren. Wat weer
kan leiden tot ontmoediging en uitval. Zo bekeken zou een hoge
algemene intelligentie de kans op succes zelfs kunnen verkleinen.

Meer doen!

Het cruciale verschil zit in één banaal vermogen en dat is daadkracht – de bereidheid om ergens aan te beginnen en dat vol te
houden. Onsuccesvolle mensen aarzelen en stellen activiteiten uit
tot een ‘geschikter moment’. Succesvolle mensen gaan de obstakels
te lijf wanneer zij die onderweg tegenkomen op weg naar hun doel.
De eerste groep probeert te bedenken wat er op hun pad zou kunnen
liggen. De tweede groep leert in de praktijk wat de daadwerkelijke
problemen zijn.
Als wij bovengenoemde voor waar aannemen, dan rijst de vraag:
wat maakt dat mensen aarzelen? Wat weerhoudt ons ervan een reis
te beginnen die ons naar een gewenst doel leidt? Het is verleidelijk
om de oorzaak in onze omgeving te zoeken, maar in de meeste gevallen zijn wij zelf de schuldige.
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Minder behouden

Wanneer wij aan het werk denken dat nodig is
om een idee uit te voeren, dan ervaren we soms
gevoelens die ons wegleiden van het onzekere.
Het is een gevoel dat ons ontmoedigt om actie
te ondernemen en zo lang wil blijven hangen,
dat we uiteindelijk niets meer willen. Deze
vorm van luiheid, waarin ons lichaam streeft
naar een minimaal verbruik van energie,
gaat vaak gepaard met angst om te falen. Of
preciezer gezegd, angst voor de gevolgen van
onze daden, want de kans op succes kan net zo
angstaanjagend zijn. “Wat als ik dit allemaal
voor niets doe?” “Wat als ik mezelf voor schut
zet?” Of: “Wat als het wel lukt?”

Gevaar en dreiging

Om dit obstakel uit de weg te ruimen, moeten
we ons eerst bewust zijn dat de angst niet
buiten ons bestaat. Wij creëren angst op basis
van aannames over de toekomst. We vertellen
onszelf verhaaltjes, waarin we onszelf vervolgens verliezen. Omdat we geen daadwerkelijk
gevaar lopen, ontstaat dit gevoel niet uit het
lezen van signalen uit onze omgeving, maar in
onze verbeelding.
Het kunnen voorspellen van dreiging is enorm
belangrijk en misschien zelfs de reden dat
wij überhaupt verbeelding hebben. Risico’s
bestaan absoluut, maar de meerderheid wordt
nooit werkelijkheid. En wat we ons ook voorstellen in ons eigen hoofd, de kans is zeer klein
dat de realiteit er daadwerkelijk zo uit zal zien.
Realiteit is te complex om voorspelbaar te zijn.

Behoefte aan stabiliteit

Als wij onszelf verhalen vertellen, waarom
kiezen we dan voor negatieve in plaats van
positieve? De reden daarvan is dat onze afkeer
van falen groter is dan onze behoefte aan
winnen. Nobelprijswinnaar en psycholoog

P S YCHOLOGIE

Daniel Kahneman schreef in zijn boek Ons
feilbare denken vrij vertaald het volgende:
“Afkeer van verliezen (‘loss aversion’) is een
sterke, conservatieve kracht die de voorkeur
geeft aan zo min mogelijk veranderingen in
de status quo van het leven van instituten en
individuen. Deze behoudendheid houdt onze
buurt stabiel, ons huwelijk en onze banen; het
is de zwaartekracht die onze levens in stand
houdt nabij het referentiepunt van wat we
kennen.” Afkeer van verliezen, van falen, is
een diepgeworteld mechanisme, waardoor
we als mensen overleefden gedurende de millennia waarin een klein falen ons echt fataal
had kunnen worden.
Het is niet makkelijk om tegen deze oerdrift in
te gaan, maar het is wel mogelijk. Als mensen
het niet konden, waren we nooit uitgezwermd
over de planeet. Laat staan dat we geprobeerd
hadden de sterren te bereiken.

steeds beter in volharding. We worden steviger en vaardiger in
het bereiken van succes.

Interpretatie

Nog één ding. Falen staat niet alleen, evenmin als angst. Om iets
te kunnen benoemen als succes of falen, moet er iemand zijn die
de situatie interpreteert. Dit is altijd subjectief omdat de criteria
voor succes verschillen per persoon. Iemand kan rijk worden en zijn
vrienden en familie kwijtraken. Iemand kan de top beklimmen en
zijn gezondheid beschadigen.
Het feit is dat al onze daden gevolgen hebben en van die gevolgen
leren we. Als het gevolg niet het resultaat is dat we willen, dan analyseren we hoe dat kwam en doen we het de volgende keer anders.
Daarmee vergroten we onze kansen op de gewenste uitkomst. Als
we wat verder kijken, dan zien we dat dit de weg is waarlangs we de
wereld ontdekken waarin we leven. Dit is het pad der vooruitgang
en als we goede leerlingen zijn, dan leren we stap voor stap ook over
onszelf. Wie stil staat, heeft dat voorrecht niet.

'Het leven zit vol kansen.
Die kun je grijpen of je blijft
te bang om ze te grijpen'

Zet de eerste stap

De eenvoudigste manier om falen te vermijden, is door nooit de eerste stap te zetten. Het
is psychologisch gezien de moeilijkste stap,
want hij markeert het begin van een reis. Het
is de belangrijkste stap, want zonder die eerste zijn er geen vervolgstappen. En wanneer
we eenmaal op weg zijn, zou ons doel moeten
zijn te volharden om op het pad te blijven.
Ook volgens de natuurwetten is het eerste
begin het moeilijkst, omdat beweging vanuit
stilstand het meeste energie vereist. Daarna
wordt het makkelijker; het enige wat nodig is
om het doel te bereiken is de beweging gaande houden.
Te beginnen vraagt om dapperheid. In beweging blijven vraagt om volharding in het
overwinnen van weerstand. Zelfs als we
nooit aankomen op onze bestemming, dan
leren we nog steeds van de reis ernaartoe.
Het doel is belangrijk maar waar we van
groeien als mensen is van het reizen. En
wanneer we blijven proberen, worden we

Jim Carrey
Uiteindelijk boekt niemand succes zonder te falen. Goede beslissingen zijn gebaseerd op ervaringen en ervaring komt van
slechte beslissingen. Wat telt is hoe lang je onderweg bent en wat
voor mens je bent geworden. Al het andere zijn anekdotes.
Ga op avontuur en houd vol tot je een bestemming hebt bereikt.
We kunnen spijt hebben van gemaakte fouten, maar meer nog
hebben mensen spijt van de kansen die zij niet eens hebben durven grijpen.

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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S TICHTING MENSA FONDS

MENSA FONDS AWARD WINNARES
LIANNE HOOGEVEEN: WEG MET LABELS
Het klinkt vreemd voor iemand die onderzoek doet naar onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen, maar dr. Lianne Hoogeveen hoort het woord hoogbegaafd liever niet. “Althans,” verduidelijkt ze, “niet
als een stempel of label. Ik wil dat we het er straks niet meer over hebben wie hoogbegaafd is, maar over de
behoeften van iemand die bijvoorbeeld complexer denkt en hoe we daaraan, bijvoorbeeld in het onderwijs,
kunnen voldoen.” Tekst: Brenda Dekkers

Natuurlijk, steeds open kijken naar mensen en hun behoeften is in
het dagelijks leven onmogelijk, dat geeft ze direct toe: “Ik kan dat
in mijn eigen groep van 37 studenten ook niet. Het kost simpelweg
te veel tijd.” Je hebt die labels, vooroordelen of – in wetenschappelijke termen – implicit theories dus als mens nodig. “Maar,” vervolgt
Hoogeveen, “je moet ze niet verwarren met de waarheid. Je moet ze
steeds bevragen, is het wel zo?” Zeker als het om kinderen gaat, wat
haar betreft. “Het risico van labelen is dat we niet meer nadenken
over wat kinderen werkelijk nodig hebben om zich in het onderwijs
optimaal te ontwikkelen.” Bovendien kan een kind flink last hebben van het label ‘hoogbegaafd’. Alles moet lukken, want hij is toch
hoogbegaafd? Maar waarom haalt hij dan geen hoge cijfers? Dat is
een vooroordeel dat bij leerkrachten of in de omgeving kan leven,
maar zeker ook bij het kind zelf. Het kind kan zich gaan schamen
dat dingen niet goed gaan.

‘Het gaat er niet om welk
label kinderen hebben,
maar om wat ze nodig hebben’
Mindset

Uit haar onderzoek naar het beeld dat kinderen hebben van intelligente personen[1], blijkt gelukkig dat die intelligente mensen zien
als (vooral) hardwerkend, doorzetters en getalenteerd in wiskunde
en wetenschap. “We waren echt blij dat kinderen intelligente mensen zien als hardwerkend. Het lijkt alsof we de aandacht die er op
scholen wordt besteed aan mindset terugzien in de antwoorden.
Kinderen lijken intelligentie niet (meer) te zien als iets wat gegeven
is, waar je niets voor hoeft te doen.” Het beeld dat leerkrachten hebben van intelligente personen was geen onderdeel van het onderzoek. “Maar ik merk wel dat best wat mensen, ook in het onderwijs,
nog naïeve ideeën bij deze doelgroep hebben. Intelligent, dat is dat
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Lianne Hoogeveen won in 2018 een
Mensa Fonds Award in de categorie Onderwijs voor haar langdurige en uitzonderlijke inspanningen op dit gebied. “Die
Mensa Fonds Award was een leuke verrassing. Ik kende de prijs eigenlijk alleen
uit andere landen, en nu kreeg ik hem
gewoon in Nederland.” De prijs staat op
haar kamer en zette voor haar toch weer
even Mensa op de kaart. Ook is ze blij met
de waardering die eruit spreekt. Op de
vraag of de Mensa Fonds Award haar iets
gebracht heeft, antwoordt ze: “Ik krijg zo
af en toe nog een felicitatie uit het buitenland.” Om lachend te vervolgen: “En
zo’n prijs brengt ook wel een bepaalde
verantwoordelijkheid met zich mee natuurlijk.” Dit jaar droeg ze zelf mensen
voor voor een Mensa Fonds Award: “Er
gebeuren goede dingen in Nederland,
daar word ik blij van. Het wordt steeds
diverser. Het thema wordt groter.”
kind dat altijd hele hoge cijfers haalt.” Zelf had
ze trouwens ook ooit de nodige vooroordelen
ten opzichte van de doelgroep. “Voor ik bij het
Centrum voor Hoogbegaafdheidsonderzoek
ging werken, had ik in Peru in een sloppenwijk gewerkt. Wat konden die hoogbegaafde
Nederlandse kinderen nou helemaal voor problemen hebben, dacht ik. Maar bij het eerste
adviesgesprek merkte ik al dat ik ernaast zat
met mijn aannames. Ik ben gegrepen door het
onderwerp en altijd gebleven.”

LIANNE HOOGEVEEN OVER DE MENSA FONDS AWARD

Blijven bevragen

Vrouwen

Nog iets wat opviel in het onderzoek: meisjes
tekenen eerder een meisje als ze een intelligent
persoon moeten tekenen, dan een volwassen
vrouw. “Dat is iets om over na te denken. Het

‘Iedereen wil de wereld
veranderen op zijn manier.
Onderwijs is mijn manier’
kan een teken zijn dat ze vrouwelijke intelligente rolmodellen in hun leven missen. Dat
sluit ook aan bij andere onderzoeken die aanwijzingen bevatten dat het nog steeds lastiger
is voor een meisje om zich te profileren als
heel slim.” Intelligente vrouwen zouden best
meer op de voorgrond mogen treden dus. Maar
haar eigen rol ziet ze anders, als ze er zo over
nadenkt. “Ik hoop dat ik via mijn (vrouwelijke)
studenten een rol kan spelen. Ik stimuleer het
doen van ‘rare’ dingen, haal ze uit het veilige.
Zodat zij een rolmodel kunnen zijn.”

Vier de twijfel

Dat rolmodel moet wel af en toe gek doen. Twijfelen, fouten maken én toegeven. Want Hoogeveen pleit voor vraagtekens zetten. Voor twijfel
en disbalans. “Dat is goed, want dat breekt iets
open. Wie openlijk twijfelt en fouten toegeeft,
geeft het goede voorbeeld. Niemand heeft namelijk de waarheid in pacht.” Risico’s nemen
stimuleert ze ook. “Beter ontdekken en struikelen, dan het veilig houden voor een voldoende.”
Ze ziet daarin zeker een taak voor leerkrachten:
“Leerlingen gaan naar school om iets te leren en
vervolgens zien ze een leerkracht die er alles aan
doet om geen fouten te maken. Dat klopt niet.”

De genomineerden voor de
(vernieuwde) Mensa Fonds Awards 2019 zijn:
Uitblinkerprijs
Anouke Bakx
Kathleen Venderickx
Ton Mooij
Publieksprijs
HiQ Mensa Magazine o.l.v. Karina Meerman en Robert Nijboer
Tech Playgrounds
Chloé Rutzerveld
De eerste Mensa Fonds Impact Award gaat naar Robbert Dijkgraaf.
Hij zal ook de keynote verzorgen op de uitreiking op 24 november
in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.
[1] www.researchgate.net/publication/332013934_Exploring_
Dutch_Students%27_Implicit_Theories_of_an_Intelligent_Person

Ontwikkelingspsycholoog dr. Lianne Hoogeveen is hoofdopleider van de opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid (ECHA) en RadboudCSW International
Training on High Ability (RITHA) bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Daarnaast is zij als docent verbonden aan de afdeling Pedagogische
Wetenschappen, waar zij onder andere de mastervariant ‘Gifted Education’
coördineert, en als onderzoeker werkzaam bij het Behavioural Science Institute
(BSI) van de Radboud Universiteit. Als gz-psycholoog adviseert en behandelt
zij kinderen, adolescenten en volwassenen bij CBO Talent Development.

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.
Het fonds is voor iedereen die geïnteresseerd is in hoogbegaafdheid, of ze lid zijn van de vereniging of niet.
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MENSALEN IN HE T WILD

Harry Veldman is een Rotterdammer van geboorte,
een gepensioneerd softwareschrijver, techneut in hart
en nieren en ooit fervent lezer van sciencefiction. Hij
verstaat Fries, plat Rotterdams, Twents, Kampers en Sallands. Liuwe Westra is een Fries van het zuiverste water,
geboren in Tzum, op vijf kilometer van Lollum. Hij is
predikant en vertaalt het werk van fantasy-aartsvader
Tolkien naar het Fries. Waar Harry de voorkeur geeft aan
felgekleurde sokken, weet iedereen in Lollum dat Liuwe
het liefst blootsvoets gaat. Harry zingt, Liuwe praat liever. Hoe deze twee mensalen elkaar hebben ontmoet?
Zoals zo vaak: door toeval.
In 2004 ontmoette Liuwe Westra op het Oktoberweekend
van Mensa ene Marnix Veldman. Als een van de weinige
Nederlanders buiten Friesland had Marnix van Lollum
gehoord: zijn ouders stonden op het punt ernaartoe te
verhuizen vanuit Hengelo. En zo kwam het dat Harry, net
gearriveerd, een hoogbegaafde dominee op de stoep vond.
De mannen zijn te verschillend om beste vrienden te worden, maar ze mogen elkaar graag en op verjaardagen zien
ze elkaar in ieder geval. Liuwe noemt zich een denker,
Harry een doener. Liuwe verhaalt nog steeds hoe Harry
tien jaar geleden de oudste cd-speler van Nederland repareerde, een apparaat dat Liuwe inmiddels dertig jaar
in zijn bezit heeft. Harry schudt wat meewarig het hoofd
over de opwinding over zo’n simpele ingreep. Waar ze elkaar beslist in vinden, is de rust en ruimte van het Friese
land. Hier hoor je geen verkeer en zijn de sterren helder.
Zelfs het licht dat door de kerkramen breekt heeft een
ongekende kwaliteit.

DE PREDIKANT
EN DE TECHNEUT
34

Fotografie: Michiel Borgart

LOLLUM - FRIESL AND

Het Friese Lollum telt evenveel kerken als Mensaleden: twee. Gelukkig kunnen ze prima door één deur.
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LE ZEN

Slaap

Nieuwe wetenschappelijke
inzichten over slapen en
dromen
Matthew Walker, 2018

Op de rijk geïllustreerde pagina’s past al niet heel veel
tekst. Met de korte, eenvoudige zinnen en kinderlijke tekeningen lijkt het boek zich te richten op lezers voor wie lezen
geen hobby is. De gemiddelde hoogbegaafde hsp'er heeft
ongetwijfeld van meer bronnen al betere en diepgaandere
informatie ingewonnen. Hooguit aardig als weggevertje.

ISBN 978 90 445 4035 2
Wat doet slapen met je? En
slaaptekort? Wat gebeurt er in je
hersenen als je droomt? Wat is
het effect van cafeïne? Walker is
docent neurowetenschappen en psychologie en oprichter
van het Center for Human Sleep Science. Dit is zijn eerste
boek voor een groot publiek. Alle aspecten van slaap worden uitgelegd en wetenschappelijk onderbouwd.
Echt alles wat je ooit wilde weten over slapen komt
voorbij. Een solide maar toegankelijk boek, met precies
de juiste balans van wetenswaardigheden, uitleg van
experimenten, onderbouwing en luchtigheid. Het is niet
primair een zelfhulpboek, maar als bonus geeft hij tips
hoe je beter kan slapen.

Overprikkeld

Eerste hulp bij hoogsensitiviteit
Liesbeth Kamerling en
Lieke Zunderdorp, 2018

Concentratie

Gefocust blijven in tijden
van afleiding
Stefan van der Stigchel, 2018

ISBN 978 94 924 9351 4
Er is altijd genoeg om ons heen dat
ons kan afleiden, maar hoe blijven
we geconcentreerd? Van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht, beschrijft hoe
concentratie werkt en hoe je die kan verbeteren. Hij bespreekt aan de hand van wetenschappelijke experimenten
waarom concentreren lastig is en hoe het beter kan.
Het boek mist structuur en springt van de hak op de tak,
waardoor het paradoxaal genoeg lastig is de concentratie
bij de tekst te houden. Van der Stigchel is geen geboren
schrijver. Inhoudelijk is het wel interessant, met boeiende
achtergronden over hoe concentratie werkt in het hoofd.
Met de telefoon uit en wat discipline kom je de pagina’s wel
door, maar een strengere eindredactie was fijn geweest.

ISBN 978 90 215 6974 1

We have been
harmonised

In dit vrolijk geïllustreerde boek
vertellen actrice Kamerling en
psycholoog Zunderdorp (beiden
ook coach) hoe zij hun hoogsensitiviteit ervaren. In minder dan 200 pagina’s beschrijven ze
dagelijkse situaties en mogelijke oplossingen voor hoogsensitieve personen (hsp'ers) om hiermee om te gaan. Elk
hoofdstuk eindigt met een Eerste Hulp-lijst van tips.
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Life in China’s
surveillance state

Kai Strittmatter, 2019

ISBN 978 19 130 8300 7

2019

LE ZEN

Vroeger konden regeringsleiders je alles wijsmaken,
maar in het internettijdperk zullen de Chinezen, de
censuur ontwijkend, de waarheid wel achterhalen, toch?
Strittmatter, correspondent voor de Süddeutsche Zeitung, geeft een minder optimistisch beeld. President Xi
Jinping gebruikt juist de nieuwste technologie om het
volk te laten geloven wat hij wil. Met gamification-technieken kunnen mensen punten scoren of juist verliezen,
wat serieuze invloed heeft, bijvoorbeeld op het krijgen
van een hypotheek. En hoe groot is de invloed van China
in het Westen?
Indrukwekkende onderzoeksjournalistiek die laat zien
hoe ver China al gaat in het beïnvloeden van hun eigen
bevolking en daarbuiten. Vooral eng is hoe groot de invloed buiten China al is, met censuur onder het mom van
het ‘kwetsen van gevoelens van Chinezen’. Strittmatter
vertelt op ironische toon, maar is ook wat langdradig. Een
dystopisch boek dat je niet snel loslaat.

Babel

De 20 reuzentalen
van de wereld
Gaston Dorren, 2019

ISBN 978 90 253 0918 3
Zelfbenoemd ‘taaljournalist’ Dorren
schrijft informatieve, luchtige boeken over taal. In dit boek reist hij
langs de twintig grootste talen van
de wereld. Bij elke taal focust hij op een specifieke karaktereigenschap of geschiedenis. Hij doet zelf een poging
Vietnamees te leren, bij het Javaans gaat hij in op de complexe beleefdheidsvormen en het Japans licht hij door op
verschillend taalgebruik voor mannen en vrouwen.
Dorrens schrijfstijl is vaak grappig maar vooral boeiend.
Elk hoofdstuk is anders doordat hij voor elke taal een an-

#20

der onderwerp kiest. Dit gaat dieper dan oppervlakkige
taalweetjes. Toch blijft het voor de leek goed te volgen.
Echt een aanrader voor de liefhebber van willekeurige
talenkennis.

Verlichting nu

Een pleidooi voor rede,
wetenschap, humanisme en vooruitgang
Steven Pinker, 2018

ISBN 978 90 450 2649 7
Verlichting nu is een vurig
betoog voor de wetenschap.
Pinker laat zien hoe goed
het gaat met de wereld, en
niet alleen in het Westen,
aan de hand van statistiek
en wetenschappelijk onderzoek. Zijn boodschap is optimistisch. Het opkomende wantrouwen tegen de wetenschap bedreigt die vooruitgang. Juist daarom wil Pinker
laten zien hoever de rede ons gebracht heeft en wat die
ons nog kan bieden.
Het optimisme van Pinker is een verademing, al zijn veel
van zijn stellingen geen groot nieuws. Per onderwerp
bespreekt hij welke vooruitgang al geboekt is, hoe dat
te zien is en wat we nog kunnen verwachten. Hij schrijft
toegankelijk, maar naarmate het boek vordert is het toch
steeds lastiger de aandacht erbij te houden. Hij heeft zijn
punt allang gemaakt, dus die 700 pagina’s hadden echt
niet gehoeven.

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 duidelijk dat het Oscar-seizoen is begonnen, want de bioscopen
lopen weer vol met steengoede films, waar we er vier van uitlichten. Ze
zijn alle vier in november te zien in de bioscoop.
Tekst: Romy van Krieken
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LE MANS '66

THE IRISHMAN

Het is altijd indrukwekkend films te zien met oude raceauto's en te horen met welke snelheden daarin werd
gereden. Je moest wel gek zijn, of heel gedreven, om dat te
doen. Christian Bale, intens als altijd, weet die passie goed
over te brengen. Net zoals Matt Damon, meneer laconiek
zelve, een mooie tegenhanger biedt met de nodige fijne
oneliners. Ze spelen twee coureurs die in de jaren zestig
een auto bouwen voor Ford om op het racecircuit de strijd
aan te gaan met de machtige Ferrari. Zowel de acteurs als
hun personages doen waar ze goed in zijn.

Deze film is zowel voor als achter de camera volgepropt met mensen die een meester in hun vak
zijn. Het lijkt wel of regisseur Martin Scorsese zijn
hele adresboek heeft afgebeld, want de film zit vol
bekende gezichten, inclusief Al Pacino, die voor
het eerst met hem werkt, en veteraan Joe Pesci
die hiervoor zijn pensioen op pauze zette. Ze doen
allemaal hun gebruikelijke ding – en niemand
die daar over zal klagen, omdat ze daar gewoon
steengoed in zijn.

De racescènes worden zelfs voor leken enerverend
in beeld gebracht en middels het gezin van coureur
Ken Miles (Bale) wordt op een sierlijke manier kennis
gedeeld over de sport, de risico's en het circuit van Le
Mans waar uiteraard de climax plaatsvindt. Regisseur
James Mangold weet er op een vloeiende manier
de nodige humor, drama en romantiek doorheen te
strooien, zodat iedereen van deze film kan genieten.
Het centrale bromance-koppel steelt de show en maakt
duidelijk wie hier de echte helden zijn. Niet de managers die alleen aan de verkoopcijfers denken, maar de
mafkezen die in de auto stappen en alleen op de kilometerteller letten.

We volgen de carrière van gangster Frank Sheeran,
die door Robert De Niro in verschillende stadia van
zijn leven gespeeld wordt. Dat kan hij doen door de
gebruikelijke ouderdoms-grime en de modernste
digitale verjongingseffecten. Dat laatste is het enige
nieuwtje aan de film, die verder geen rare fratsen uithaalt, maar mensen op de toppen van hun kunnen
laat zien. Ondanks de lengte van drieënhalf uur blijf je
geboeid kijken door al dit talent en het lekker soepele
tempo. Er is duidelijk een fiks budget tegenaan gegooid en we snappen dat Netflix het ervoor over had.
Dit is een masterclass in films maken en het is goed
dat The Irishman ook in de bioscoop wordt vertoond
– waar hij thuishoort.
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KNIVES OUT

MARRIAGE STORY

Met zijn eerst film Brick gaf regisseur en scenarioschrijver Rian Johnson een moderne twist aan
het genre van de film noir. En met zijn nieuwste
film Knives Out levert hij een update van het soort
whodunit waar Agatha Christie bekend mee is
geworden. Zodoende speelt het verhaal zich af
op het klassieke terrein van een statig, afgelegen
herenhuis, waar een groep mensen (en hun geheimen) is verzameld en midden in de nacht een
dode valt. Er komt uiteraard een detective aan te pas,
met een raar accent en dito naam, om dat mysterie
op te lossen.

Regisseur Noah Baumbach werd vijftien jaar geleden
bekend met het sterke The Squid and the Whale, een film
over een gezin dat overhoop wordt gehaald door een
echtscheiding. Het is dus op zijn minst interessant te
noemen dat hij nu opnieuw een film heeft gemaakt over
een echtpaar in scheiding. Vooral omdat hij inmiddels
zelf een keer is getrouwd en gescheiden. Het vermoeden
dat hij er deze keer een aantal autobiografische elementen in heeft gestopt (hij schrijft zijn eigen scenario's)
wordt versterkt doordat Marriage Story gaat over een regisseur die getrouwd is met een actrice. Baumbach was
getrouwd met actrice Jennifer Jason Leigh...

Deze Benoit Blanc, gespeeld door Daniel Craig met
een iets te vet Amerikaans accent, legt iedereen stuk
voor stuk het vuur aan de schenen en komt erachter
dat niets en niemand is wat het lijkt. Het gros van de
verdachten is familie van elkaar en wordt gespeeld
door allemaal bekende acteurs die – net als hun
personages – voortdurend staan te trappelen om iets
van zich te laten horen. De film is aan het begin wat
langdradig, maar revancheert zich gelukkig in de
tweede helft als het tempo wordt opgeschroefd en
het mysterie zich verdicht. Agatha Christie kan trots
zijn.

Ze wordt gespeeld door Scarlett Johansson, die dat
heel goed doet en als tegenspeler Adam Driver krijgt,
die al vaker films met Noah Baumbach heeft gemaakt.
Ze laten samen zien hoe een relatie en een scheiding,
ondanks alle goede bedoelingen aan beide kanten,
toch de mist in kan gaan. Het komt alleen een beetje
vreemd over dat het kind geen last lijkt te hebben van
de huwelijksproblemen. Zou Baumbachs eigen kind zo
hebben gereageerd of had zijn vader dat gewild? Hoe
dan ook, leent deze film zich misschien toch beter om
te worden bekeken in de woonkamer, waar hij wellicht
voor interessante discussies kan zorgen...

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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Illustratie: Anke Willems

Heel Sociaal
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.

Beste Madelene,
Mijn vaatwasser is kapot gegaan en heeft heel veel water gelekt. Nu
is de vloer in mijn flat naar zijn grootje en komt er nieuw laminaat.
Dat betekent een ingewikkelde puzzel van intern meubels verhuizen van de ene kamer naar de andere en weer terug. En dat terwijl
ik gewoon moet werken en voor een marathon aan het trainen ben.
Gelukkig bood mijn moeder aan dat ik een paar weken bij haar in
huis mag. Nu kan ik inmiddels goed met mijn moeder overweg,
behalve dat ze vindt dat hoogbegaafden hun hersens moeten laten
werken en niet hun benen. Dat getrain voor de marathon vindt ze
zonde van mijn tijd. Dat is al een patroon sinds ik op de middelbare
school zat. Toen vond ze dat ik beter de wiskunde olympiade kon
doen dan met de jongens op voetbal zitten. Ik wil heel graag bij haar
in huis want het is praktisch erg handig, maar wil een keer af van
die discussie dat hoogbegaafden niet zouden mogen sporten. Hoe
pak ik dat het beste aan?

alcohol te drinken wanneer we uitgaan. En we gaan een
paar keer per week wel ergens naartoe waar gedronken
wordt. Ik wil niet zeggen dat ik op de tafels dans terwijl hij
stilletjes zijn zesde kopje thee drinkt, maar het verschil
in gemoedstoestand raakt me wel. Hij heeft het ook niet
met mij overlegd, gewoon op een dag besloten dat hij dit
ging doen. Het Oktoberweekend van Mensa komt eraan
en ik verheug mij enorm op te veel wijn in het nachtcafé.
Dat deden we altijd samen maar dit jaar weet ik niet of het
verstandig is om überhaupt te gaan, met een nuchtere
partner. Wat moet ik nu?
Bezorgde groet,
Wijn-is-fijn

Beste Wijn-is-fijn,

Met drukke groet,
Marathon Man

Beste Marathon Man
Het is een fabel dat je geen hersens nodig hebt om te sporten.
Topsport vraagt juist heel veel van je hersens: het combineren
van voedingsleer, trainingsschema’s, spelinzicht, biologie en
allerlei andere kennisvormen. Intelligentie is een voorwaarde om goed te sporten, daar worden de jongens op voetbal tegenwoordig zelfs op geselecteerd, zie het artikel over slimme
voetballers in HiQ #17. Een van de genomineerden voor de
Mensa Fonds Awards van dit jaar, prof. Ir. Kathleen Venderickx, combineerde haar universitaire studie met topsport. Er
is kortom voldoende bewijs voorhanden om uw moeder uit te
leggen dat sporten en hoogbegaafdheid een uitstekende combinatie vormen. Wie weet komt ze u toejuichen!

Stoppen met alcohol drinken is in onze samenleving,
waar alcohol drinken de norm is, een behoorlijk ingrijpend besluit. Binnen een relatie waarin altijd
samen is opgetrokken in inname en feestgedruis
betekent het een behoorlijke trendbreuk. Het lijkt
alsof uw vriend zich niet bewust is van de impact
van zijn besluit op jullie samenzijn. Hij vertaalt
het gewoon als ‘goed bezig zijn’ en ziet niet dat het
jullie allebei en jullie relatie samen raakt. Bespreek
met hem dat zijn besluit jou ook raakt en dat het
iets doet met jullie relatie, want samen slempen zit
er nu niet meer in. Vraag hem om met jou tot een
compromis te komen. Bijvoorbeeld een avond wel, en
een avond niet. Dat betekent aan jouw kant misschien ook letterlijk wat water bij de wijn. Maar ja,
relaties zijn nou eenmaal compromissen.

Beste Madelene,
Mijn vriend is gestopt met alcohol drinken. Ik vind dat knap van
hem en het is heel goed voor zijn gezondheid, maar ik zit nu met
een probleem. Ik vind het namelijk helemaal niet leuk om geen
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Heb jij een prangende kwestie voor Madelene?
Zij is bereikbaar via redactie-magazine@mensa.nl

UITSL AG WEDS TRIJD

Op deze pagina de winnende inzendingen van de wedstrijd 'Ode aan jouw stad'.
Beide winnaars hebben het
boek Nijmegen in vogelvlucht,
inmiddels ontvangen.

MUGGEN
Haarlem, beeld van binnenkronkelstraatjes langs een kronkelstroom
Stad van sterke staaltjes serieuze stadsvernieuwingsdroom
anker in de tijd van mooiegevelkijkenwandelvreugd
artistiekerig, muziekerig, dat doet de muggen deugd
Julia Vrijenhoef - (NL3443)

TEGELEN, MIJN TEGELEN

Toelichting: Haarlemmers worden ook wel muggen genoemd. Ik
woon nog niet zo lang in Haarlem, maar vind het een sfeervolle stad
die met zorg in een mooie staat wordt gehouden.

Tegelen, mijn Tegelen
dorp waar ik geboren ben
waar ik mijn eerste stapjes stapte
in onze winkelwoning boven DE SPAR

De handen visdraaddoorsneden
de wangen tranendoorlopen
mama troostte ons met limonade
en een potje Mens-erger-je-niet
papa heroverde na zijn werk - strak in pak
onze ‘windvogel’ van de takketakken
heldendaden aan de Kaldenkerkerweg

Waar ik op de Sint-Annaschool
bij juffrouw Benders in de eerste klas
onder een bruingroene boom van krijt
op een vaak gewist vaalzwart bord
die magische code zag: b oo m
En de week erna r oo s en daarna v i s
Het geheime schrift ontrafeld

De grasmat verdween onder de A73
de boom werd omgekapt
de beek verzwolgen door het riool
de gymzaal afgebroken
de grond ernaast geasfalteerd

v uu r dus, bij het Sint-Maartenfeest
- Sintermerte in Tegels dialect door donkere straten naar de torenhoge troshoop
waar de bedelaar een stukje mantelzorg kreeg

Geen vliegers meer in bomen
geen lampions verbrand
geen heldendaden te verrichten
geen supermamrol geschreven voor mij

Bang als ik in de vonkenregen keek
boos als de novemberwind het lampionkaarsje doofde
blij als het vlammetje hem weerstond
bedroefd als het daarna het papier verslond
alle universele emoties kwamen voorbij
in dat avonduurtje op de gymzaalplak

Tegelen, mijn Tegelen
dorp waar ik geboren ben
Hoe zullen de kinderen ons gedenken?
Gertie Schouwenberg (52) - (NL 3759)

Net als ’s middags op het grasveld
langs de meanderende Molenbeek
waar ik juichend met mijn broertje
naar onze hemelhoge vlieger keek
tot die ene boom hem verstrikte
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INFOGR APHIC

Tekst & beeld: Robert Nijboer

Hoe maak je een herinnering?
Het geheugen geeft ons zelfbewustzijn en maakt ons wie we zijn. Ons geheugen is echter meer dan een kast
met laatjes vol dossiers. Wat jij terughaalt als een enkele herinnering is eigenlijk een complexe aaneenschakeling van meerdere herinneringen die worden opgehaald uit verschillende delen van het brein.
ZINTUIGLIJK
GEHEUGEN

KORTE
TERMIJNGEHEUGEN

Alle informatie komt binnen
in het zintuiglijke (of sensorische) geheugen, dat zich
bevindt in de hersenschors.
De informatie wordt zeer
kort onthouden, waarna het
wordt doorgestuurd naar het
kortetermijngeheugen, als
het de moeite van het
onthouden waard is.

CODEREN

VERGETEN

Het ‘werk’geheugen dat
informatie maximaal 15
tot 30 seconden bewaard. Opslag is zeer
beperkt, maximaal 7-9
items. Bevindt zich in
de hippocampus.

LANGE
TERMIJNGEHEUGEN
OPSLAAN

Herinneringen worden oneindig lang opgeslagen en er is
een ongelimiteerde opslag.
Bestaat uit drie subcategorieën: expliciet (bewust),
HERINNEREN emotioneel en impliciet (onbewust) geheugen.

RUIKEN
HOREN

Het onthouden en
herinneren van informatie
gebeurt in drie stappen:

• CODEREN

Hippocampus

ZIEN

• OPSLAAN
• HERINNEREN

VOELEN
PROEVEN

Een enkele hersencel
bevat ongeveer duizend
connecties met andere
neuronen (hersencellen).
Gedurende je leven onthoud je meer delen aan informatie
dan dat er sterren staan in de melkweg, namelijk een
quadriljoen (1024).
Om in computeropslag te spreken, dat is 2.500.000 Gigabytes
of 300 jaar non-stop Netflix.
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Een gemiddeld menselijk
brein omvat circa 86 miljard
hersencellen. Een aantal jaar
terug stond dit aantal op 100
miljard, totdat Braziliaanse
onderzoeker dr. Suzana
Herculano-Houzel eens wat
beter ging tellen. Nu hebben
we opeens de complete
omvang van een bavianenbrein minder.

MENSALEN IN HE T WILD

Z ALT BOMMEL

EN TE MIDDEN
VAN DIE ROMMEL…
Maar liefst 281 treden heeft-ie, de trap van
de Sint Maartenstoren. Marielle van Tienen
beklimt hem geregeld – en nog vrijwillig ook.
De leefstijlcoach en sinds kort verzorgende
IG in opleiding is namelijk ook Torengids.
“Ik bezocht de toren vaker als gast, deze keer
nam de gids een andere route, waardoor ik de
kerk ineens anders kon bekijken. Het cadeau
van die nieuwe plek, waar ik niet eerder was
en waar anderen ook niet snel komen, maakte
indruk. Die liefde en nieuwsgierigheid wil ik
op andere mensen overbrengen.”

In haar nieuwe topfunctie neemt ze groepen mee in haar fascinatie
voor de toren en de stad Zaltbommel, waar ze al bijna dertig jaar
woont: “Je ziet de Waal majestueus onder de brug doorglijden. Op
heldere dagen kun je tot Utrecht, Tilburg en Nijmegen kijken. Maar
ik zie ook de geschiedenis. De mensen daarbeneden, die al meer dan
duizend jaar dezelfde straten bevolken. De levens en voetstappen
van de families Van Rossum en Philips, van Franz Liszt, Karl Marx
en Suzanne Leenhoff, de latere madame Édouard Manet. Daar sta
ik dan even bij stil, met mijn 21e-eeuwse groepje. Het maakt je zo
lekker nietig, het brengt perspectief. Daarom die toren.”

Tekst: Brenda Dekkers | Fotografie: Ruud Waij
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WERK

HOOGBEGAAFD TALENT
OP DE WERKVLOER
Hoogbegaafden hebben een enorm hoge verwerkingssnelheid, motivatie en creativiteit. De sterkte ervan is
heel eigen aan hoogbegaafdheid, zei prof. dr. ir. Kathleen Venderickx op de Intelligence Day in Gent deze
zomer. Hoogbegaafden zien echter zelf niet altijd het potentieel en hun werkgevers weten niet dat zij het in
huis hebben. Tekst: Karina Meerman
De presentatie Hoogbegaafd talent op de werkvloer begon met twee
anekdotes uit Kathleen Venderickx’ praktijk. Hoogbegaafden Jan
en Fien waren beide begin dertig, met een gevarieerd arbeidsverleden achter de rug. Waar Fien stralend vertelde over haar nieuwe
baan, praatte Jan vanuit zijn burn-out.
Jan was achttien maanden eerder begonnen als ICT-specialist bij
een tof bedrijf en hij zat vol plannen. Na twee maanden vond hij het
niet leuk meer. Jan wist wat het probleem was. De verkoper verkocht
meer dan de ICT'ers konden waarmaken, omdat hij hun werk niet
begreep. De calculator die er tussen zat snapte sales noch IT en rekende zo strak dat de ICT'ers enorm gestrest raakten. Ondertussen
wist niemand wat de klant wilde. Jan had de oplossing: men moest
gewoon in elkaars huid kruipen! Op de volgende vergadering vertelde hij iedereen hoe het allemaal beter kon. De reacties waren
lauw. Hij werkte er twee maanden en ging mensen vertellen hoe ze
hun werk moesten doen? Jan stelde veranderingen voor waarbij hij
niemand had betrokken en ze werden om die reden niet geaccepteerd. In vergaderingen daarna legde Jan op alle slakken zout, omdat hij mensen wakker wilde schudden voor de fouten die werden
gemaakt. Dat kwam het werkplezier voor niemand ten goede.
Fien had ook zes, zeven banen gehad en veel frustratie gekend, maar
zij pakte de boel nu anders aan. Zij zocht een complexe job binnen
het bedrijf waar zij werkte, op het snijvlak van verschillende domeinen. Voor het werk waarvoor zij was aangenomen, had zij maar
50-75 procent van haar tijd nodig. Tien maanden lang draaide ze de
resterende 25-50 procent van de uren mee met mensen wiens werk
het hare raakte. Het bedrijf leed 500.000 euro verlies per jaar. Fien
wachtte tien maanden en gaf toen een presentatie met drie oplossingen, op basis van problemen die zij van collega’s had gehoord. Zij
zag de verbinding tussen de verschillende domeinen, had overlegd
met mensen en was met oplossingen gekomen waarin iedereen
zijn potentieel kon benutten. Het bedrijf is van verlies naar winst
gegaan.
Door de hoge verwerkingssnelheid, motivatie en creativiteit van
hoogbegaafden liep Jan helemaal vast, terwijl Fien er goed uit kwam.

Embodio’s

Het verschil zit volgens Venderickx in de manier waarop beide omgaan met zogenaamde embodio’s. Dit van oorsprong Griekse woord
gebruikt zij om obstakels aan te duiden, die bij iedereen op de weg
liggen naar het ontwikkelen van potentieel (zie kader). De manier
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waarop mensen die obstakels benaderen verschilt per persoon, maar staat niet vast. Wij
kunnen onszelf ander gedrag aanleren.
Neem bijvoorbeeld ‘communicatie’. Jan zette
in tien minuten iedereen op zijn nummer, terwijl Fien gestructureerd communiceerde. Een
ander embodio is ‘iets bereiken kost tijd’. Niet
alle hoogbegaafden hebben geleerd dat sommige zaken tijd en moeite kosten: als niet voor
henzelf, dan wel voor anderen. Niet iedereen
doorziet bijvoorbeeld na twee maanden wat er
schort aan de organisatie, en gelooft daarom
niet dat een ander het wel kan. Jezelf als norm
stellen is ook een embodio.
Venderickx interviewde succesvolle ondernemers en ook zij botsen tegen deze obstakels
op. En ook bij hen kan dat pijn doen. “Het grote
verschil zit in hun actie na het botsen. Zij blijven niet hangen in nadenken over de botsing,
maar gaan verder met doen. Zij geven niet op,
maar gaan door. Zij houden zich niet bezig met
de redenen waarom iets niet werkt, maar gaan
zoeken naar oplossingen.”

BIO
Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx, combineerde
haar studies met topsport, was vijftien jaar
professor energietechnieken aan de UHasselt, is grondlegger van enkele bedrijven
binnen de energiesector in België en heeft
meer dan tien jaar ervaring in het coachen
van topsporters. Momenteel staat ze aan het
hoofd van de leerstoel hoogbegaafdheid aan
de UHasselt en is ze bestuurder van Exentra
VZW, waar meer dan 10.000 hoogbegaafde
kinderen en volwassen zijn begeleid en
gecoacht. Ze is tevens initiatiefneemster van
het kennisplatform www.hoogbegaafdophetwerk.be en geeft momenteel in Vlaanderen en Nederland opleidingen en lezingen
over coachen en omgaan met toptalent.

>>

WERK

Gemist potentieel

De professor vertelde vervolgens over het kwalitatief onderzoek Exentra van de Universiteit
Hasselt onder 363 ‛intellectueel getalenteerden’.
Tachtig procent ervoer een gat tussen het potentieel dat zij voelen en het potentieel dat zij
mogen laten zien op de werkvloer. De gevolgen
zijn gevoelens van verveling, demotivatie en
frustratie. “Dat zijn blessures,” zei Venderickx,
een voormalig topsporter. Van de onderzochten
deed 77 procent aan jobhoppen, de helft had last
van bore-out, een derde van burn-out. Uit een
steekproef onder hun supervisors bleek dat die
alleen maar in superlatieven spraken over de
inhoud van het werk. Over de omgang met hun
getalenteerden waren zij minder te spreken.
Venderickx: “Wij stelden supervisors vier simpele vragen. Wat zij onder hoogbegaafdheid verstonden, of er binnen de onderneming hoogbegaafden werkten, wat volgens hen de voordelen
van hoogbegaafdheid waren en de valkuilen. Wij
kregen vooral de valkuilen terug en veel minder
het potentieel. Dat terwijl elke krant schrijft
over krapte op de arbeidsmarkt en schaarste aan
talent. Werkgevers zoeken wat hoogbegaafden
hebben en wat ze niet mogen laten zien op de
werkvloer.” Maar wij mogen ook de hand in eigen
boezem steken. “Hoogbegaafden zien hun eigen
potentieel ook niet. Zij zijn zich niet bewust van
die enorme verwerkingssnelheid, motivatie en
creativiteit. Hoogbegaafden weigeren vaak zelf
om kansen te pakken.”

kan rekenen en daarom nog meer dezelfde rekensommetjes mag
maken. Wat echt uitdaging geeft zijn opdrachten met een hoge
moeilijkheidsgraad vanwege de complexiteit. “Dat motiveert.”
Wat de juiste balans is, verschilt per persoon. Fien, uit het begin van
het verhaal, vond het prima om haar werk in de helft van de tijd te
doen, zodat ze daarnaast ruimte had voor andere werkzaamheden.
“Wat werkt is voor ieder persoonlijk. Daar komt men achter door
trial-and-error.” Uit eerdergenoemd kwalitatief onderzoek kwam
ook naar voren dat de ondervraagden het meeste energie kregen
van werkzaamheden die te maken hebben met opstarten en invoeren. Bij taken rondom optimalisatie en onderhoud daalde de
energie sterk. “Een beetje routine is niet erg,” zei Venderickx, “dat is
nodig voor rust en herstel. Maar niet alles kan routine zijn.” Andere
energievreters waren repetitieve taken, een werkomgeving waarin
men sterk de controle wil houden en waar verborgen boodschappen
rondzingen. Wat intellectueel getalenteerden wel zoeken in werk is
de kans om te mogen leren, zich te specialiseren en te ontwikkelen
en de mogelijkheid snel promotie te maken. “Geld staat nooit in dat
rijtje,” aldus Venderickx.

EMBODIO’S
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Sociale omgang
Overpresteren
Weerstand
Lege toolbox
Anders zijn.

(Uit het boek ‘Meer dan intelligent’ van prof. dr.
Tessa Kieboom en prof. dr. ir. Kathleen Venderickx)

Hoe houden we het leuk?

Een manier om potentieel te ontsluiten en blessures te voorkomen is een goede balans in het
werk van complexiteit, hoeveelheid en versnelling. Wie meer van hetzelfde krijgt, ervaart een
versnelling in het werk. Het positieve effect is
echter tijdelijk. Venderickx vergeleek het met
jobhoppen uit verveling: een nieuwe omgeving
is even leuk, maar daarna is het weer meer van
hetzelfde. “Wat doen hoogbegaafden om verveling tegen te gaan? Die zeggen geef mij maar
drie projecten en/of ze gaan zeer gedetailleerd
werken.” Een stijging in de hoeveelheid werk
lijkt de moeilijkheidsgraad te verhogen, maar is
vooral vermoeiend. Denk aan het kind dat goed

Jezelf als norm stellen
Fouten
Communicatie
Comfortzone verlaten
Iets bereiken in korte tijd
Emotie

HOOGBEGAAFDHEID = ZEER WAARDEVOL
VERWERKINGSSNELHEID

•
•
•
•

Snel informatie verwerken – snel denken
Op meerdere niveaus tegelijk denken
Concepten aan elkaar linken
Breed en gevarieerd interesseveld

MOTIVATIE

•
•
•
•

Enthousiast bij interesse
Graag snel vooruit in de job
Bij de besten willen zijn
Aan iets beginnen = alles willen weten

CREATIVITEIT

•
•
•
•

Altijd op zoek naar optimalisaties
Meerdere oplossingen zien
Creatieve oplossingen zien
Creatieve en nieuwe ideeën bedenken

Tip: Zoek op YouTube op haar lezing “Waarom behalen zoveel
hoogbegaafden geen diploma?”
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LID SINDS... 2008

GENER ATIES

Hoe is het om elf jaar na de uitslag ‘hoogbegaafd’ lid te worden van een vereniging van gelijkgestemden? Ilona
Boeren (1958) vertelt over vallende kwartjes en actief lid zijn zonder te organiseren. Tekst: de redactie
“In 1997 liet mijn werkgever me testen omdat men benieuwd was naar wat ik nog meer kon. Ik stond al ruim twaalf jaar
voor de klas op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, maar ik liep vast. Uit de test kwam dat ik gemiddeld
slim was. Daar geloofde ik niks van. In die tijd plaatste Mensa nog kleine advertenties in Opzij. Ik ben de test gaan doen
om te bewijzen dat mijn werkgever ongelijk had. Dat is gelukt. Uit de Mensa-test bleek dat ik slim genoeg was om lid te
mogen worden. Ik heb daar toen niets mee gedaan, ik had kleine kinderen en eigenlijk geen tijd voor een vereniging.
Ruim tien jaar later zag ik op televisie een aflevering van De Reünie, met een Mensalid. Ik hoorde haar verhaal van
twaalf ambachten, dertien ongelukken en een depressie, en dat leek erg op dat van mij. Toen dacht ik: ik wil gelijkgestemden ontmoeten. Alle papieren was ik kwijt, maar bij Mensa hadden ze de informatie nog liggen. Dus elf jaar na de
uitslag ben ik alsnog lid geworden.
Het eerste wat ik deed was heel veel lezen over hoogbegaafdheid. Ik zag mijn eigen gedachten ook bij anderen en wist:
ik ben niet gek, ik ben anders. Het ene na het andere kwartje viel, ik kon gebeurtenissen uit mijn leven in een ander
licht zien. Een heel duidelijk voorbeeld? Op de middelbare school schreef ik een scriptie over de dood in de middeleeuwen. Ik haalde alles erbij: kunst, geschiedenis. Ik had drie weken gespijbeld om eraan te werken en ik kreeg een
onvoldoende omdat ik dit als puber onmogelijk zelf geschreven kon hebben.
Binnen Mensa ben ik wel actief, maar organiseren doe ik al voor mijn eigen bedrijf, dus ik help
mee bij los-vaste activiteiten. Ik ben lid van de
club van 100 van het Mensa Fonds, ben zaalmedewerker op de dag van de SlimmerIQuiz,
en geef workshops tijdens weekenden. Mijn
eerste Mensa-activiteit was het binnenhalen
van mensen bij de Vierdaagse van Nijmegen. Ik
woon in Nijmegen – ik heb de Vierdaagse zelf
vier keer gelopen, maar vanwege tijdgebrek om
te trainen ben ik daarmee gestopt – en ik had
twee labradors, waarmee ik op de dag van de
intocht niet naar het bos kon omdat de weg dan
is afgesloten. Dus liep ik met ze langs de route,
tegen de wandelrichting in, naar een rustigere
plek waar geen dikke rijen mensen staan. Ik
deelde biertjes uit aan wandelaars die ik kende.
Geen gladiolen, die dingen zijn veel te zwaar
om mee te zeulen. Nou ja, en dan zeg je op een
gegeven moment op een Mensa-mailinglijst ‘we
gaan langs de kant staan en wie zin heeft komt
ook en neem een Mensa-vlag mee’ en dan heb je
een activiteit georganiseerd.”
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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
hoogbegaafdheid.
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