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Redactioneel
Lezers,
Omdat dit tijdschrift wordt gemaakt door vrijwilligers, hanteren Robert
en ik een ruime planning voor de productie. Mensen hebben naast vrijwilligerswerk immers ook mantelzorg, banen, hobby’s, vrienden en (familie)relaties die zij moeten onderhouden. Het overkoepelende onderwerp van
een nummer is daarom al vroeg bekend. Ook deze keer. ‘Verveling’ stond
al in de steigers toen het nieuwe coronavirus Europa nog niet had bereikt.
Dat heeft het inmiddels wel en verveling vloog het raam uit. Ik denk dat
jullie ons wel vergeven dat we met vier pagina’s minder uitkomen. Interviewkandidaten en excursies vielen af, mensen werden ziek – vooralsnog
gelukkig niet met COVID-19 – en we hadden te maken met maar liefst drie
verhuizingen. Naast organiseren van thuiswerken, moest een aantal redactieleden zich ook bezig gaan houden met les geven aan hun – vaak hoogbegaafde – kroost. Ik weet van een aantal dat die dolgelukkig zijn, omdat de
lesstof eindelijk in de pas loopt met hun vermogen én ze hebben een superlieve juf of meester. Niet alles is slecht in deze interessante tijden.
We leren onverwachte dingen over onszelf, onze naasten en onze samenleving. Zo vond ik het intrigerend dat verveling opeens een polariserend
onderwerp werd, bijvoorbeeld tussen thuisblijvers met en zonder kinderen
en freelancers met te veel en te weinig werk. Maar persoonlijk heb ik nu wel
genoeg geleerd. Van onzekerheid word ik onrustig en mijn concentratievermogen flikkert aan en uit als een veld vol vuurvliegjes. Het werk is op, de
verveling ligt op de loer. Ik dacht dat ik stapels boeken zou lezen, maar ik
verspil vooral tijd op Twitter en speel stomme spelletjes op mijn telefoon.
Het is wat het is. Ik denk dat we in deze tijden vooral
zachtaardig moeten zijn voor elkaar en onszelf. We
zijn van ons brein gewend dat het veel kan verwerken, maar een pandemie is voor ons allemaal
nieuw.
Ik wens iedereen de best mogelijke gezondheid toe.

OVER DE OMSLAG
Maxim Startsev weet veel van parfums (zie pagina 12).
Hij beperkt zijn verzameling tot geuren die hij zelf heeft
gemaakt, parfums en frisse colognes die hem emotioneel raken
en miniaturen van klassieke parfums.

Karina Meerman (NL2143)
hoofdredacteur
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EEN ONVERVULD
VERLANGEN
Verveling. Iedereen heeft het weleens ervaren en voor de meeste mensen is vervelen een onaangename sensatie. Maar wat is verveling eigenlijk? Is het gevaarlijk? Zijn hoogbegaafden er vatbaarder voor dan anderen?
Heeft vervelen nut of is het alleen maar ongemak? Elise Hofhuis ging in de wetenschap op zoek naar antwoorden. Tekst: Elise Hofhuis | Illustratie: Jeroen Stolwijk

In een onderzoek naar verveling uit 2013 definieerden Fahlman1 en
collega’s verveling als: “de onplezierige ervaring van een onvervuld
verlangen naar het doen van een bevredigende activiteit”. Het gaat
dus om een situatie waarin mensen graag iets zouden willen doen
waar ze voldoening uit halen, terwijl ze dat op dat moment niet kunnen of willen doen. Dit onderscheid tussen willen en kunnen heeft
te maken met de oorzaak van de verveling.

iemands capaciteiten en datgene wat hij moet
doen. Dat kan zijn omdat de taak te eenvoudig
of oninteressant is, dan is er sprake van onderstimulatie. Ook het omgekeerde kan echter het
geval zijn: als een taak zo moeilijk is dat iemand
niet meer weet wat hij moet doen haakt hij ook
af, in dit geval door overstimulatie.

'Een mismatch tussen taak en
capaciteiten zorgt ervoor dat
iemand zijn aandacht niet meer
op een bezigheid kan richten'

Tenslotte is er een meer functionele manier om
naar verveling te kijken: het blijkt namelijk uit
te maken wat de betekenis is van de taak die
gedaan moet worden. Als het doel van de taak
heel belangrijk is, zijn mensen eerder bereid
om de aandacht te richten op het saaie werk dat
daarvoor nodig is. Dit doel kan bijvoorbeeld het
halen van een diploma zijn, maar ook iets wat te
maken heeft met zingeving en hogere doelen.
Zo beschrijven Westgate en Wilson een experiment waarin proefpersonen die een kleine
vergoeding kregen voor het uitvoeren van een
saaie opdracht zich erger verveelden dan degenen die te horen kregen dat het geld gedoneerd
zou worden aan een goed doel.

Westgate en Wilson2 beschrijven in een review van een aantal
eerdere onderzoeken naar verveling dat er verschillende manieren
zijn om naar de oorzaak van verveling te kijken. Ten eerste is de omgeving waarin iemand verkeert belangrijk voor het wel of niet ontstaan van verveling: is die stimulerend en uitdagend genoeg? Zijn
er veel beperkingen die van bovenaf opgelegd worden of is er juist
veel ruimte om zelf de werkzaamheden in te delen? Schoolsettingen
staan erom bekend dat ze veel verveling op kunnen roepen omdat
de leerlingen er veel moeten terwijl er veel herhaling en routine is.
Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het werken aan de lopende band.
Een tweede belangrijke factor bij verveling is aandacht. Verveling
ontstaat als mensen hun aandacht niet kunnen – of willen – richten
op een bezigheid. Dit gebeurt vaak als er een mismatch is tussen
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Nut

In een onderzoek naar het nut van verveling
stellen Bench en Lench3, op basis van eerder
onderzoek, dat verveling een emotie is. Zij
beschrijven emoties als signalen die ervoor
zorgen dat wij ons aan kunnen passen aan
onze omstandigheden. Blijheid is in deze visie

2020

VERVELING
een gevoel
van leegte
en frustratie
over die leegte
Symptomen
De symptomen van verveling zijn bij
iedereen wel bekend, maar een goede
omschrijving is moeilijk te vinden.
Healthline, een Amerikaanse informatiesite over gezondheid, omschrijft het als:

een gevoel van leegte
en frustratie over die leegte.

bijvoorbeeld een signaal dat een doel bereikt is en angst zorgt voor
het vermijden van bedreigende situaties. Volgens de onderzoekers
zou het nut van verveling kunnen zijn dat deze aangeeft dat het doel
waarop iemand zich richt geen nut meer heeft of de investering niet
meer waard is. Op die manier zou het ervaren van verveling ervoor
kunnen zorgen dat mensen iets nuttigers gaan doen. Er lijkt verder
veel overeenstemming te zijn over het idee dat verveling signaleert
dat een taak geen betekenis (meer) voor iemand heeft. De functie
van verveling zou dan kunnen zijn dat mensen op zoek gaan naar
betekenis door het ontplooien van nieuwe activiteiten.

Hoe slimmer hoe sneller?

Verveelde mensen hebben een korte
concentratieboog en weinig interesse in
wat er om hen heen gebeurt. Ze kunnen
zich apathisch, vermoeid, nerveus of
gespannen voelen. Bovendien is het
belangrijk om te weten dat ernstige
verveling een symptoom van een
onderliggende depressie kan zijn.

# 2 1

Als verveling onder andere ontstaat door een mismatch tussen
iemands capaciteiten en de taak die hij moet doen, zou dit logischerwijs bij hoogbegaafden vaker moeten voorkomen. Met hoge
capaciteiten zal deze mismatch immers eerder optreden. Dit bleek
inderdaad uit één van de door Westgate en Wilson besproken experimenten, waarin vrijwilligers 30 minuten lang de letters ‘cd’
moesten typen. Alle deelnemers vonden dit een stuk saaier dan een
verhaal typen maar de deelnemers die het meeste last hadden van
verveling waren degenen die het hoogst scoorden op een intelligentietest. Ook in de literatuur over de begeleiding van hoogbegaafde
kinderen wordt verveling door te weinig uitdaging op school vaak

VOOR JA A R

2 0 2 0

-

H iQ

ME NSA

MAGA Z INE

>>

7

ONDER ZOEK

ONDER ZOEK

antwoorden op vragenlijsten die duizenden
Londense ambtenaren van 35 tot 55 jaar oud
in de jaren tachtig hebben ingevuld. In deze
vragenlijst moesten de ambtenaren onder andere aangeven hoe erg ze zich de afgelopen vier
weken verveeld hadden. Deelnemers die bij het
invullen al hart- en vaatziekten hadden werden
niet meegeteld. Respondenten die zich erg verveelden bleken relatief jonger te zijn en vaker
vrouw. Ook hadden ze vaker lager betaalde
functies, een slechtere gezondheid en bewogen
ze minder. De onderzoekers vroegen in 2009 de
gezondheidsgegevens van de deelnemers op en
ontdekten dat er meer mensen waren overleden
in de groep die zich in het verleden verveelde
dan in de groep die zich niet verveelde, met
name door hart- en vaatziekten. Gelukkig
bleek dit nadelige effect van verveling niet
langer significant te zijn nadat de onderzoekers andere factoren in de analyse betrokken,
zoals gezondheid, hoeveelheid beweging, laag
inkomen en risico voor hart- en vaatziekten. De
verveling is dus waarschijnlijk niet de oorzaak
van de slechte gezondheid maar staat daar wel
mee in verband. Mensen die zich snel vervelen
doen misschien eerder ongezonde dingen zoals
veel roken, drinken en drugs gebruiken of hebben een slechtere psychische gezondheid. Het
kan natuurlijk ook zo zijn dat het voor minder
gezonde mensen moeilijker is om interessante
dingen te ondernemen. Het is moeilijk achteraf
te bepalen hoe dit verband precies in elkaar zit.

Bore-out
genoemd. Over hoogbegaafde volwassenen is minder bekend, maar
uit onderzoeken die gedaan zijn naar de werkbeleving van hb’ers
komt verveling duidelijk als probleem naar voren. Het onderzoek

‘Het ontbreken van betekenis
kan verveling oproepen’
van Vreys, Venderickx en Kieboom4 onder een groep hoogbegaafde
volwassenen laat zien dat de deelnemers het liefst het grootste deel
van hun tijd op het werk bezig zouden zijn met niet-routinematige
werkzaamheden. Ongeveer tachtig procent van de deelnemers
geeft echter aan last te hebben van verveling omdat het werk niet
aansluit bij hun capaciteiten. In vijftig procent van de gevallen leidt
dit zelfs tot uitval op het werk wegens bore-out: het zodanig lang
last hebben van verveling dat iemand uitgeput raakt en langdurig
thuis komt te zitten. Bovendien melden Emans, Visscher en Nauta5
in hun rapport over werkloosheid onder hoogbegaafden dat deze
groep werknemers zeer grote waarde hecht aan zingeving. We zagen eerder dat het ontbreken van een gevoel van betekenis in het
werk verveling op kan roepen. Het grote belang dat door hoogbegaafden aan zingeving wordt toegekend kan er dus ook voor zorgen
dat zij eerder verveling ervaren op het werk.
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Er is de laatste tijd wel steeds meer belangstelling voor de bore-out, hoewel het nog
geen officiële diagnose is. De symptomen
lijken erg op die van een burn-out: vermoeidheid, concentratieproblemen, geagiteerd zijn, en daarom worden ze regelmatig
verward. Het verschil is dat mensen met een
bore-out zich juist onderbelast voelen, veel
meer last hebben van uitstelgedrag, doen
alsof ze veel werk hebben, zich schamen
en vaak een laag zelfbeeld hebben. Mensen
die minder assertief zijn lopen daarom ook
meer kans om een bore-out te krijgen, ze ondernemen minder snel zelf iets om het werk
interessanter te maken.

Wat doe je eraan?

Doodvervelen

Verveling is een heel vervelende sensatie maar
lijkt verder relatief ongevaarlijk. Onderzoekers
van het Department of Epidemiology and Public
Health in Londen6 vroegen zich op een – volgens de onderzoekers zeldzaam – moment van
verveling af of er een kern van waarheid zit in
de uitdrukking ‘je doodvervelen’. Zij hadden
de beschikking over een grote dataset met

2020

>>

Verveling op de werkplek is niet altijd gemakkelijk tegen te gaan. Het is erg afhankelijk van
de organisatie waar iemand werkt en de relatie
met de baas. Vaak bepalen regels en deadlines
een groot deel van de werkzaamheden. Wanneer de relatie met de manager goed is, valt er
misschien te praten over aanpassing van de
werkzaamheden of een andere functie. Volgens
het onderzoek van Vreys en collega’s lossen veel
hoogbegaafden het probleem van de verveling
op door te gaan ‘job-hoppen’: zo gauw ze uitgekeken zijn op een bepaalde functie gaan ze op
zoek naar een andere baan. Vaak in een totaal

# 2 1

andere bedrijfstak zodat er weer echt iets te leren is. Dat is niet altijd
bevorderlijk voor het cv. Potentiële werkgevers met weinig kennis
van begaafdheid hebben hier niet altijd begrip voor en nemen werknemers met een grillige loopbaan minder snel aan. Een eigen bedrijf
beginnen kan ook een goede optie zijn. Volgens een Zweedse studie7
zijn hoogbegaafden met een eigen bedrijf of in een hoge leidinggevende positie het meest gelukkig met hun werksituatie. Waarschijnlijk omdat het dan mogelijk is om eigen werkvoorwaarden te
creëren, waardoor het gemakkelijker is om uitdaging te zoeken en
eentonigheid tegen te gaan. Bovendien zorgt het werken voor een eigen bedrijf er waarschijnlijk voor dat het werk meer betekenis heeft,
waardoor de saaiere klussen die erbij komen kijken minder moeite
kosten. Het is helaas niet voor iedereen weggelegd om de werksituatie aan te passen, bovendien hebben niet alle hoogbegaafden werk
en kunnen mensen zich ook thuis vervelen. Veel hb’ers gaan dan ook
het gevoel van verveling tegen door in hun vrije tijd creatieve dingen
te doen, zinvol vrijwilligerswerk aan te nemen of door er bijzondere
en/of intensieve hobby’s op na te houden.
(Red.: Kijk op pagina 41 voor gratis online cursussen en andere
suggesties om de tijd zinvol door te komen.)
Bronnen
1. Fahlman, S. A., Mercer-Lynn, K. B., Flora, D. B., & Eastwood, J. D.
(2013). Development and Validation of the Multidimensional State
Boredom Scale. Assessment, 20(1), 68–85.
2. Westgate, E. C., & Wilson, T. D. (2018). Boring thoughts and bored
minds: The MAC model of boredom and cognitive engagement. Psychological Review, 125(5), 689–713.
3. Bench, S., & Lench, H. (2013). On the Function of Boredom. Behavioral Sciences, 3(3), 459–472.
4. Vreys, C., Venderickx, K. en Kieboom, T. (2016). The Strengths,
Needs and Vulnerabilities of Gifted Employees. International Journal for Talent Development and Creativity – 4(1), and 4(2).
5. Emans, B., Visscher, E. & Nauta, N. (2017). Heel slim en toch zonder
werk. Hoe kan dat? Rapport van het onderzoek naar hoogbegaafde
volwassenen zonder werk. Delft: IHBV. Rapport op website IHBV.
6. Britton, A., & Shipley, M. J. (2010). Bored to death? International
Journal of Epidemiology, 39(2), 370–371.
7. Persson, R.S. (2009). Intellectually gifted individuals’ career choices
and work satisfaction: a descriptive study. Gifted and Talented International, 24(1), 11-24.

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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PARFUM IS EEN KUNST
Een vleug parfum kan bij Mensalid Maxim Startsev een compleet verhaal bevatten, een landschap van kleuren
en emoties. Als kind was hij als gefascineerd door de parfumflesjes die zijn tante had. Zijn persoonlijke zoektocht naar de rol van parfum in zijn leven duurde jaren. Hij weet nu: “Ik ben een geurenhedonist.”
Tekst: Karina Meerman | Fotografie: Inge Mewe
“Het was een zonnige dag in Oezbekistan, het land waar ik ben geboren. Ik was een puber, ik las Het geheimzinnige
eiland van Jules Verne. Ik had een parfum bij de hand en rook er af en toe aan. Ik voelde me blij. Jaren later rook ik
diezelfde geur en dat gelukkige gevoel van die dag kwam weer helemaal naar boven. Wat een ontdekking! Ik ging meer
lezen over parfums. Ik vond een boek over grondstoffen, over zelf maken. Ik wilde alle parfums en hun grondstoffen
kunnen ruiken! Maar in mijn land waren buitenlandse geuren nauwelijks te vinden. De binnenlandse markt was niet
heel gevarieerd en geuren hoorden bij dames. Mijn fascinatie verdween naar de achtergrond.
Na mijn studie geneeskunde verhuisde ik in 2000 naar Nederland. Het aanbod was hier veel groter, met veel meer
glamour. Ik begon me te verdiepen in aromatherapie omdat ik wilde genezen met geuren. Dat was mijn eerste grote
teleurstelling in parfum. Aromatherapie werkt met etherische oliën en heeft weinig te maken met moderne parfums.
Die zijn gemaakt van zowel natuurlijke als synthetische grondstoffen. De introductie van synthetische stoffen begon
in 1890 en dankzij die wetenschappelijke revolutie kunnen we nu complexe geuren samenstellen.
Ik kocht een prijzige cursus om zelf parfums te maken, ook met het idee om geld te besparen. Toen kwamen vele andere
frustraties vrij. De cursus gaf slechts aanwijzingen. Ik moest veel zelf uitzoeken en uit eentonige oefeningen leren.
Boeken over het onderwerp zijn geschreven voor de industrie en heel duur. De bestanddelen voor parfums zijn lastig
verkrijgbaar. De vakopleiding tot parfumeur is niet voor iedereen toegankelijk en vraagt veel tijd om te verdiepen in de
praktijk. Ik was gewend om problemen vanuit meerdere hoeken te bezien, om flexibel en speels te zijn. Wie parfums wil
maken moet geduldig en precies zijn. Als ik iets begrijp, dan kan ik er iets mee. Parfums maken is proberen, bijstellen,
proberen, bijstellen, enzovoort. Daar komt bij dat je gevoel moet hebben voor harmonie en balans in een compositie.
Parfum maken is een ambacht. Of zelfs een kunst.
‘Haute parfum’ paste dus niet bij mij. Schrijven over parfum wel. Ik heb jaren geblogd voor BeautyJournaal, maar het
moest allemaal glamour en sexy zijn. ‘Ruikt als een mannenkleedkamer met sportsokken in een locker’, dat kon niet.
Dat is het lastige van parfum als lokmiddel: wie veel wil verkopen moet voldoen aan een gemiddeld geurprofiel. Terwijl
de reclameboodschap is dat je met die geur heel individueel bent.
De grote merken zoals Lancôme, Clinique en Yves Saint Laurent maken de parfums overigens niet zelf. Zij hebben
marketingafdelingen die in- en verkopen van een van de vijf grote parfummakers in de wereld. Het modehuis stuurt
een brief over beoogd gevoel en doelgroep, de maker doet voorstellen en het huis maakt een keuze. De maker houdt
het recept en produceert het. Klassieke geuren, zoals Chanel No 5, worden om de zoveel jaar bijgesteld. Soms omdat een
ingrediënt te duur of schaars is geworden. Of juist omdat een nieuw ingrediënt de oude glorie kan herstellen.
Nederland heeft een aantal onafhankelijke parfumeurs die hele interessante dingen maken. Parfums die ruiken naar
een hedonistisch gevoel. Retro aandoende geuren, die mij doen denken aan winterdagen, een warme sjaal om, een
open haard. Die beleving is heel persoonlijk. Je kunt daarom nooit een parfum uitkiezen voor een ander. Ik houd van
verschillende geuren, ook van vreemde! En ik weet nu: ik ben een geurenhedonist. Ik geniet gewoon van parfums.”
Meer weten?
www.nez-editions.com | www.perfumelounge.nl | www.fragrantica.com/news/author/Maxim-Startsev
Nederlandse indie parfumeur: www.barutiperfumes.com | www.francescabianchiperfumes.com
www.hiramgreen.com
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SIG’S & BIG’S

CIRCUIT VOOR
PAARDENGEDACHTEN
HortSIG staat voor Hoogbegaafden op RuiterToeren en het is een van de oudste Speciale
Interessegroepen van Mensa Nederland. Belangstelling voor het paard staat centraal.
Of iemand een actieve ruiter is, een menner of een passieve hippische liefhebber, wie van
paarden houdt is welkom. Tekst: SIG-houders Sietse Altena en José de Vreede

Wat is het doel van de Hort-SIG?

“Oorspronkelijk informeerden we elkaar over de betere buitenritten te paard. Bij toerbeurt
regelde een lid er een voor de overige HortSIG-leden. Dat gebeurt incidenteel nog steeds, maar
de HortSIG is tegenwoordig vooral een circuit voor elkaars paardengedachten, -vragen en
-ervaringen. We houden contact via de SIG-debatlijst.”

Welke activiteiten organiseren jullie?

“Traditiegetrouw neemt de Hort-SIG de organisatie van het paardrijden voor haar rekening op
het jaarlijkse Waddenweekend. Dat is wel een beetje het SIG-hoogtepunt van het jaar. Het Mensa Waddenweekend is ieder voorjaar en rouleert langs de diverse eilanden. Dit jaar zou het op
Terschelling zijn. Op het programma staan meestal buitenritten voor beginners en gevorderden
en voor wie zelf niet in het zadel stijgt, een ouderwetse, gezellige huifkartocht door bos, duin en
over het strand. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten.
De HortSIG krijgt zijn gestalte door de activiteit van de leden. Dat betekent dat de SIG bij vlagen floreert en weer stiller is. Iedereen is vrij om ook iets te regelen voor de mede-mensaalse
paardenliefhebbers!”. Onder de bezielende leiding van de beide ‘trekpaarden’ van de SIG (red:
Sietse en José) organiseerden diverse leden afgelopen jaren een
aantal geslaagde buitenritten en ruiterweekends, onder andere in
UIT HET MENSA-WOORDENBOEK
Woudenberg, Schoorl en Noordwijk.

Wat is dé anekdote die SIG-leden elkaar vertellen?

“Die is van een HortSIG-weekend met overnachting in de jeugdherberg van Noordwijk. In het holst van de nacht kwam een overduidelijke jongere de verkeerde kamer op. De adequate reactie
van één van de HortSIG-leden ‘Kommiedoen?!’ bracht iedereen tot
schaterlachen waarbij tevens bleek dat niemand nog een oog had
dichtgedaan.”

Wat maakt deze SIG de allerleukste van Mensa?

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).

“Het feit dat het over paarden gaat!”

SIG’s en BIG’s zijn autonoom en hebben
geen statuten.
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SLIMME DINGEN
Tekst: Karina Meerman

The Carry On
Cocktail Kit

Schone tanden in 10 seconden
Het Franse FasTeesH beweert dat zijn Y-Brush in tien seconden een heel gebit schoonmaakt. Stop het
bitje met bewegende borstels in je mond, wacht vijf seconden voor boven - omdraaien - en vijf seconden voor onder. We hebben het niet getest, maar alles wat efficiënter kan vinden we interessant.

Voeg wat glamour toe aan een lange vlucht
met dit doosje cocktailaccessoires. Een
mens kan immers maar zo veel bioscoopfilms verdragen op een klein scherm en
moet dan echt een andere bezigheid zoeken. Verkrijgbaar in de varianten Bloody
Mary, Champagne Cocktail en Margarita.

Te koop op y-brush.com
vanaf €129,99

Online te koop vanaf € 24,95 o.a. via
cadeau.nl/the-carry-on-cocktailkit

BBQ-klapper
Dit knalrode sauspistool (32 x 22 x 4 cm) wordt geleverd met twee
plastic flesjes, te vullen met sauzen naar smaak. Voor dat lollige shotje
ketchup op de hamburger en/of chili op de currywurst. Buiten bereik
van kinderen houden, vermoeden we.
Prijs € 7,95 via www.megagadgets.nl/saus-dispenser-pistool

No cheap thrill

Printer op zak

Op de grootste consumentenelektronicabeurs (CES) in de VS won Lora Dicarlo
in 2019 een belangrijke innovatieprijs.
Toen organisator CTA ontdekte dat het
om een seksspeeltje voor het vrouwelijk
lichaam ging, werd de prijs aanvankelijk
ingetrokken, alsook de uitnodiging voor
CES 2020. Daar is men hard van terugkomen en op CES 2020 won het bedrijf twee
innovatieprijzen. Lora Dicarlo
gebruikt micro-elektronica
en -robotica om de menselijke beweging van hand en
mond nauwkeurig te repliceren.

Smartphones worden steeds groter en printers steeds kleiner. Ze zijn er nu zelfs op zakformaat en bijvullen van inkt is lang niet altijd
nodig. De HP Sprocket werkt bijvoorbeeld
met thermisch stickerpapier in plaats
van inktcartridges. Maak vanaf
je telefoon via Bluetooth fotoafdrukken van 5,0 x 7,6 cm.
Te koop bij o.a. MediaMarkt en online
bij Store.hp.com
Printer vanaf € 109 | pakje van 20 stickers vanaf € 11,99

Meer informatie en bestellen via
loradicarlo.com/launch-offers

Watermeloenblokjessnijder

Klik en kweek

Na het bestuderen van meerdere (soms obscure) YouTube-video’s, zijn we overtuigd dat dit het ultieme apparaat
is voor wie watermeloen graag in blokjes eet. Het is een
meloensnijder type windmolen. Halveer de watermeloen
met een groot mes. Schuif daarna rustig de ‘windmolen’
door het vruchtvlees en voila: blokjes.

Faalbestendige moestuin voor chaoten en/of liefhebbers van verse kruiden.
Plaats plant in pot, vul reservoir met water, klik stekker in het stopcontact
en ga verder met je leven. De lampen zorgen voor voldoende daglicht en
wanneer het water opraakt, gaat er een lichtje flikkeren. Met te downloaden Click & Grow-app voor aanvullende informatie.

Online verkrijgbaar, via Bol.com voor € 13,49
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Verkrijgbaar o.a. via www.coolblue.nl en eu.clickandgrow.com
Click & Grow Smart Garden 3 vanaf € 88,99
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MENSA INTERNATIONA AL

MENSA DUITSLAND
Opgericht: 1979
Aantal leden: ruim 15.000
Website: www.mensa.de
SIGHT-coördinator: Andrea Schwelm, sight@mensa.de
Voorzitter: Martin Jäkle (sinds juni 2019)

“Vrij veel Duitsers zijn kritisch over hoogbegaafdheid. Men
denkt bijvoorbeeld dat mensen hun hoge intelligentie misbruiken om voordeeltjes te behalen op anderen. Of dat hoogbegaafden denken dat zij beter zijn dan een ander, vanwege hun
hoge intelligentie. Of, in een soort positieve variant, dat slimme
mensen hun potentieel gebruiken om problemen op te lossen
en dat alle anderen dan achterover kunnen leunen en doorgaan met hoe zij de dingen altijd al deden. Deze vooroordelen
verdwijnen, maar slechts heel langzaam. Dit zegt naar mijn idee
meer over andere mensen dan over ons.
Het is daarom belangrijk dat Mensa als platform fungeert voor
communicatie tussen gelijkgestemden, voor het uitwisselen van
ongebruikelijke ideeën en hulp in het ontplooien van het potentieel
van mensen.
Als voorzitter geniet ik enorm van het ondersteunen van de honderden vrijwilligers die geweldige dingen doen voor de vereniging en
elkaar.”

Oppervlakte:
Inwoners (2019):
Hoofdstad:

357.022 km²
83,02 miljoen
Berlijn

'Mensa als platform
voor gelijkgestemden'
16
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IN VERTROUWEN

IN VERTROUWEN

DE KEERZIJDE
Interview door Thessa van Aerde

Wat het voor mij betekent, de keerzijde van hoogbegaafd zijn?
Heel simpel eigenlijk: een continu gevecht tussen ratio en
emoties. Het is heel lastig voor mij om, als het gaat om emoties, er niet rationeel mee om te gaan. In plaats van de emotie
te doorleven, schiet ik meteen in een stand die gericht is op het
probleem oplossen. Vaak krijg ik het probleem wel opgelost,
maar met de emoties is niets gedaan, en daar moet ik dan nog
iets mee. Het is steeds zoeken naar de balans.

“

Er wordt heel snel
gedacht dat hoogbegaafden zichzelf
wel weten te redden
Bij toeval ben ik erachter gekomen dat ik hoogbegaafd ben. Dat
is ongeveer vijftien jaar geleden. Toen was ik dus al ergens in
de dertig. Eerst werd een verkeerde diagnose gesteld, namelijk
dat ik Asperger zou hebben. Toen ben ik gaan onderzoeken
wat dat precies inhield, en een kennis wees mij op de Mensasite. Ik heb toen de thuistest gedaan en uiteindelijk de
toelatingstest. Ik kon me toen ook niet voorstellen dat ik überhaupt kans van slagen had. Ik zag mezelf toch een beetje als
een domme autist.
Met de kennis dat ik dus hoogbegaafd was, ben ik naar een
psycholoog gegaan. Die twijfelde al snel aan de diagnose.
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‘Omdat je niets met dat gevoel hebt gedaan, heb je
ook niet geleerd om ermee om te gaan,’ vertelde zij
mij. De diagnose Asperger is toen officieel teruggetrokken.
Toen begonnen er wel dingen op hun plek te
vallen. Ik kan soms heel emotioneel zijn; soms
is een droevige film al genoeg. Met de kennis
die ik nu heb, ben ik anders naar mijn eigen
emoties en reacties gaan kijken. Daarvoor snapte
ik het echt niet. Ik liep tegen allerlei dingen aan,
en als ik mijn neus stootte qua emoties, dan schoot
ik in de ratio.

EDJIZREEK ED
Ik kom uit een arbeidersgezin en toen ik op
school zat, werd gewoon niet aangenomen dat
een jongen uit zo’n gezin een hb’er zou kunnen
zijn. Die zouden alleen uit een hoogontwikkeld
gezin kunnen komen. Ja, dat ik uit mijn neus zat
te eten op de basisschool en toch goede cijfers
haalde… Later waren het dan zesjes, want ik had
niet geleerd om iets te doen.

“
Zoeken naar

Een voorbeeld daarvan was het overlijden van
mijn ouders. Ik ging meteen in de rationele
regelmodus. Je wordt sowieso geleefd tot na de
begrafenis, en daarna komt de tijd waarin je
aandacht aan je eigen emoties kunt besteden. Ik
bleef echter in de ratio hangen.

de balans tussen
ratio en emoties

Emoties die je niet doorleeft, worden groter.
Ze blijven dan bijna als een soort etterende zweer
achter. Het gebeurde ook op elk vlak: persoonlijk,
in mijn werk. Steeds liep ik dan weer tegen die
muur aan: wat moet ik hiermee doen? Wat voel ik
hierbij?

Mijn ouders wisten ook niet wat ze met mij aan
moesten. Ze hadden wel door dat ik pienter was,
maar hoe pienter, daar hadden ze geen idee van.
Tegenwoordig wordt er gelukkig op school wel
naar gekeken. Maar in een situatie als de mijne,
dan val je weg. Dan moet je je eigen weg zien te
zoeken en dat is moeilijk.

Als op jongere leeftijd bij mij was vastgesteld dat
ik hoogbegaafd en hoogsensitief ben, was het
waarschijnlijk gemakkelijker geweest om ermee
om te gaan, omdat je gaandeweg toch bepaalde
dingen leert.

2020

hbo-opleiding te gaan volgen. Ik wist nu dat ik dat zou kunnen,
en ik kon er nog iets mee gaan doen. Ik zie mezelf ook niet als
slachtoffer of patiënt en ga niet bij de pakken neerzitten.
Er zijn ook nu nog steeds mensen en scholen die niet goed weten
wat het is. Ook instellingen als de GGZ en UWV beseffen zich
niet dat hoogbegaafden anders functioneren. Dat leidt bij hen
soms tot zowel aangename als onaangename verrassingen. Er
wordt heel snel gedacht dat hoogbegaafden zichzelf wel weten
te redden en dat ze te slim zijn om vast te lopen. Maar ze kunnen
juist heel erg vastlopen. En door de snelheid van hun denken,
zijn ze vaak al een aantal stappen verder in dat vastlopen. Ik
merkte dat ik op een gegeven moment zover was dat ik niet meer
wist waar ik vandaan kwam en hoe ik terug moest.
Ik weet nu waar ik sta en waarom, maar de vraag blijft: hoe verder? Dat is ook kenmerkend voor een hoogbegaafde, want die
heeft honderden interesses en wil van alles weten. Dat heeft niet
zoveel met de keerzijde te maken. Dat is gewoon normaal.

Toen ik eenmaal wist hoe het zat, heb ik wel een
soort rouwperiode doorgemaakt. Ik heb lopen
vloeken dat ik het wel eerder had mogen weten.
Maar ik heb toen ook wél de stap gezet om een

# 2 1
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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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EERSTE ZONDAG (ONEVEN MAANDEN)

DERDE VRIJDAG V.D. MAAND

www.facebook.com/groups/BosscheBorrel

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

‘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

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

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

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

Vanwege de corona-crisis zijn tot nader orde alle
evenementen en bijeenkomsten komen te vervallen, conform de richtlijnen van de overheid en
het RIVM.
Kijk op de ledensite van Mensa voor virtuele
bijeenkomsten, chatmogelijkheden en online
pubquizzen.

ROERIGE TIJDEN

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)

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)

INTERVIE W

INTERVIE W

LUMMELEN IS OOK
BELANGRIJK IN HET LEVEN
Ondernemer, psychotherapeut en promovendus: Maud van Thiel is het allemaal. Zij is de drijvende kracht
achter het Delphi-model Hoogbegaafdheid en de Delphi-definitie. Beide bekende begrippen in de wereld van
hoogbegaafdheid. Een interview over algemene en persoonlijke definities van hoogbegaafdheid.
Tekst: Carina Nieuwenweg | Fotografie: Michiel Borgart

Waarom was er in 2000 behoefte aan een andere definitie
van hoogbegaafdheid?
“In de literatuur zijn genoeg definities van hoogbegaafdheid te
vinden, maar die zijn niet werkbaar of gelden alleen voor kinderen.
De vraag om een nieuwe definitie kwam van het Fonds Hoogbegaafdheid. Zij wilden een PR-resistente oneliner. Net zoals
je een homoseksueel kunt omschrijven als iemand die valt
op iemand van het gelijke geslacht, zo zocht het Fonds Hoogbegaafdheid naar een zo kort mogelijke omschrijving van een
hoogbegaafde. In die definitie wilden we zowel het fenomenologische aspect als het existentiële aspect laten terugkomen.
Dat betekent dat je zowel een definitie zoekt die antwoord geeft
op de vraag ‘heb ik met een hoogbegaafde van doen?’, maar ook
ingaat op wat dat betekent voor de hoogbegaafde zelf. Bestaande definities waren niet zonder meer bruikbaar. We begonnen
daarom vanaf nul. We kozen voor de Delphi-methode, stelden
een panel van twintig mensen samen en vroegen hen in verschillende rondes wat zij beschouwden als het meest kenmerkend voor hoogbegaafden. Het Delphi-model was eigenlijk een
DelphimoDel hoogbegaafDheiD©
maatschappij
hoogbegaafDe

symposium Hoogbegaafdheid in Artis [red.:
Amsterdam, 2007] hebben we niet alleen de
uiteindelijke definitie gepresenteerd, maar
ook het model. En juist het model maakte in de
jaren daarna veel furore. Het sloeg kennelijk
beter aan dan de definitie en ik kom het model
dan ook veel vaker tegen dan de definitie.”
Delphi-definitie: “Een hoogbegaafde is een snelle
en slimme denker, die complexe zaken aankan.
Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een
sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of
zij schept plezier in creëren.”

Wat zijn de sterke en minder sterke
punten van het Delphi-model?
“Het wonderlijke aan het Delphi-model is dus
dat we erin geslaagd zijn om zowel het fenomenologische als het existentiële aspect te
verenigen in één definitie. Daardoor hebben
zowel de buitenwereld als de hoogbegaafden
zelf er iets aan. Het Delphi-model wordt veel
gebruikt in coaching, bij HR-afdelingen en
psychotherapie. Ook voor veel cursussen is
het model een leidraad. Maar hoe groot de
invloed precies is, weet ik natuurlijk niet. Een
sterk punt van het Delphi-model is dat duidelijk wordt dat hoogbegaafdheid een pervasief
verschijnsel is, iets dat iemands hele zijn
kleurt. En zeker niet iets dat over gaat na de
kindertijd.

samenspel

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

tussenstap, een model dat gaandeweg het onderzoek ontstond
toen ik hetgeen wat besproken was tijdens de verschillende
rondes probeerde te ordenen. Daaruit is uiteindelijk een definitie
gekomen, de Delphi-definitie. Dat was ons eindproduct. Op het

22

Hi Q

M EN SA

MAGAZI N E

-

#2 1

VOO RJA AR

Uiteraard hebben we ook wel commentaar op
het Delphi-model gekregen. Voor het panel
hanteerden we als criterium dat de leden
evident hoogbegaafden of evident hoogbegaafdenexperts moesten zijn. Vanuit
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek,

2020

het CBO, kwam de kritiek dat we de panelleden geen IQ-test hebben laten doen en
we dus niet met zekerheid konden zeggen
dat de panelleden hoogbegaafd waren.
Ik heb dat altijd een schoffering van het
panel gevonden. Bovendien bestaat er geen
instrument om hoogbegaafdheid te meten:
enkel een hoge intelligentie kan gemeten

'Aan de fundamentele
structuur van het model
is nooit getornd'
worden (WAIS of WISC). En hoogbegaafdheid
is méér dan hoge intelligentie. Ook wordt
er wel eens gevraagd of het model wel alle
kenmerken bevat van hoogbegaafdheid.
Een sterk rechtvaardigheidsgevoel is daar
een voorbeeld van. Maar wij geloven dat
een sterk rechtvaardigheidsgevoel geen
eigenschap op zichzelf is maar een combinatie van verschillende kenmerken uit het
Delphi-model. Vanuit Mensa, nota bene,
kwam de opmerking dat het model te positief was. Maar aan de fundamentele structuur van het model is nooit getornd.”

# 2 1

Hoe zag jouw eigen reis als
hoogbegaafde eruit?
“Ik kwam zoals velen achter mijn eigen hoogbegaafdheid nadat
mijn kinderen hoogbegaafd waren gebleken. Ik heb toen veel
gelezen over hoogbegaafdheid en ik besefte dat dit ook over
mij ging. Dat was best shocking. Zonder het iemand te vertellen
ben ik de Mensatest gaan doen. Want stel dat ik het niet zou
halen. Maar ik haalde het wel en in 1998 werd ik lid van Mensa.
Na een tijdje kwam ik aanraking met Noks Nauta. We vonden
Mensa als gezelligheidsvereniging best leuk, maar het mocht
van ons wel wat professioneler. Dus meer belangenbehartiging
maar ook hulp aan hoogbegaafden. Binnen Mensa waren er
twee richtingen. Aan de ene kant de slachtoffers die vinden dat
de wereld schuld heeft aan het feit dat ze niet goed uit de verf
komen en aan de andere kant de mensalen die vooral niet over
de lastigere kanten van hoogbegaafdheid willen praten en die
gewoon leuke dingen willen doen. Noks Nauta was destijds
al bezig met professionalisering via de Commissie Onderzoek en
Onderwijs. Ik sloot me daarbij aan. In 2007 speelde zij mij de vraag
van het Fonds Hoogbegaafdheid toe, omdat ik ervaring had met
sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Na het succes van het Delphi-model en de Delphi-definitie
nam ik in 2009 het initiatief tot de oprichting van het IHBV.
Noks Nauta, Annette Verhoef en ikzelf vormden het eerste
bestuur van de stichting. Het IHBV zou naast Mensa bestaan,
professionalisering meer ruimte geven en ook werken voor
niet-mensalen.”

>>
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lummelen in het leven en hoe je dat vormgeeft
maakt niet uit. Je mag ook zinnige dingen doen
maar het moet geen ‘moeten’ zijn. Je kunt dus
’s ochtends niet zeggen: vanmiddag tijdens
mijn lummeluurtje ga ik de was vouwen. Dat is
fout. Maar als je tijdens het lummeluurtje plots
zin krijgt om de was te doen dan is het prima.
Lummelen is vooral niets moeten en een beetje
aanklooien. En dat is heel gezond. Wat natuurlijk niet wegneemt dat een teveel aan verveling
niet goed is voor een mens.

Overwerken, burn-outs en bore-outs
thema’s. Hoe is dat voor hoogbegaafden?

zijn

actuele

“Ik denk dat hoogbegaafden kwetsbaarder zijn voor een burnout. Dat komt door een aantal van de Delphi-kenmerken. Aan
de ene kant is er het nieuwsgierige en het gedrevene en aan de
andere kant het hoogsensitieve en de intensiteit. Deze eigenschappen maken je kwetsbaar voor overwerken. Dat vraagt om
begrenzing van jezelf, maar dat kan voor een hoogbegaafde erg
lastig zijn. Je kunt jezelf niet bij voortduring aan te veel prikkels
blootstellen en keihard werken. Zorg voor rustmomenten, pauzes en lummeltijden.

'Ik denk dat verveling moet.
Als je je nooit verveelt
sta je altijd aan'
Die Delphi-variabelen kunnen dus ook een enorme valkuil zijn.
Mensen die goed zijn begeleid op het gebied van hoogbegaafdheid
zijn daar wat voorzichtiger mee. Bij de één speelt gedrevenheid
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De tegenhanger is honger. Bij een bore-out is er
sprake van te veel, te vaak en te ernstig honger
hebben naar iets. Mensen gaan dan soms letterlijk snacken of andere dingen eten in de hoop
de honger te stillen. Als je werk te veel routine
wordt en saai is en je houdt dat te lang vol, dan
heb je te veel energie gestoken in iets doen wat
je niet leuk vindt om te doen. Je moest van jezelf, waarmee het eigenlijk geen bore-out maar
een burn-out is.

alleen maar bij een hobby. Bij de ander speelt
het op bij de opvoeding van kinderen: dan is
iemand mateloos gedreven om perfect op te
voeden. Iemand kan dan wel zeggen ‘ik ben nu
eenmaal zo’, maar dan zul je tien keer in je leven een burn-out oplopen. Als je dat wilt, prima
natuurlijk. Maar ikzelf zou willen uitzoeken
hoe ik dat wat zou kunnen temperen. Je kunt
nu eenmaal niet mateloos toegeven aan alles
wat je in huis hebt.”

Hoe zit dat bij bore-outs?
“Wat ik wel herken is dat hoogbegaafden bijna
allemaal klagen over een enorme verveling op
school. Verveling treedt dus al snel op in het
leven van een hoogbegaafde. Een goede opvoeder, mentor of begeleider kan jou hiermee leren
omgaan. Onder hoogbegaafden en specialisten
heerst het idee dat verveling slecht is. Daar
ben ik het niet mee eens. Ik denk dat verveling
zelfs moet. Als je je nooit verveelt sta je altijd
‘aan’. Dan is de kachel snel opgebrand. Je moet

2020

>>

Wanneer hoogbegaafden thuis zitten en geen
baan hebben, raad ik aan om hun intelligentie
en creativiteit te gebruiken om iets te vinden
wat niet te veel geld kost. Met een computer,
een bibliotheek of vrijwilligerswerk hoeft
niemand zich te vervelen. Op internet zijn de
meest maffe niches te vinden. Vervelen hoeft
ook niet uit armoede. Geld is niet belangrijk,
je moet het vooral slim aanpakken. In één van
de cursussen die we geven zeggen we vaak: zet
de hoogbegaafdheid niet alleen voor de maatschappij in, maar ook voor jezelf!”

# 2 1

Tips voor het vinden van hulp
Coaches hebben andere competenties dan psychotherapeuten. Speelt er bijvoorbeeld iets op het werk dan kun je
prima bij een coach aankloppen. Bij een ietwat ernstiger
probleem kun je beter naar een psycholoog gaan. Is er
sprake van problematiek die op veel gebieden van je leven
invloed heeft, dan is het tijd voor een psychotherapeut.
Iedereen mag zich coach noemen. Zoek daarom bij voorkeur naar coaches die geregistreerd staan bij beroepsverenigingen als Noloc en Nobco.
Ben je op zoek naar een psychotherapeut, kijk dan eens op
de websites van het NVP en het LVVP en zoek naar hulpverleners die ook leertherapeut, supervisor of docent zijn.
Dit zijn therapeuten die erg geïnteresseerd en gedreven
zijn in hun vak en waarschijnlijk in elk geval dus wat slimmer dan de rest.
Maak eerst een kennismakingsafspraak. Bij zowel een
coach als een psychotherapeut moet het klikken. Bel of ga
langs om te ervaren hoe iemand overkomt en of het goed
voelt. Een goede coach of psychotherapeut is niet beledigd
wanneer je hierom vraagt!
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S TICHTING MENSA FONDS

GRIJS GOUD:
HILDEGARD POUWELS
Toen haar dochter Anouke Bakx van het thema Grijs Goud hoorde, dacht ze meteen aan haar. “Grappig,” vindt
Hildegard Pouwels (67) uit Berkel-Enschot, “want ik zie mezelf niet zo. Niet als grijs in elk geval.”
Tekst: Brenda Dekkers | Foto: Stichting Mensa Fonds

Met een kind in de kinderwagen en eentje ernaast bovendien.
Dan moet je het écht graag willen. En dat was ook zo: “Als vrouw
moest je vooral de ramen zemen en appeltaart bakken. Maar ik
wilde mijn eigen brood kunnen verdienen en dénken. Aan mijn
eigen ontwikkeling werken.” Dat is altijd zo gebleven. “Ik heb altijd
verhaaltjes en gedichten geschreven, geschilderd en getekend en
ik maakte boekjes en dingen voor de kinderen. Dat ging vanzelf,
tussen de soep en de aardappelen door.” En die Engelse taalschool
dus, die ze nu al 27 jaar runt. Al zijn dat tegenwoordig niet meer de
26 groepen van vijf kwartier die ze vroeger deed, maar literatuurkringen en privélessen. Dat geeft ruimte voor haar andere ambities
en interesses rondom de ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld
haar werk als hypnotherapeut en vrijwilligerswerk bij de Katholieke
Bond voor Ouderen. “Want,” zo stelt ze, “als ik die nog waar wil
maken, moet ik daar ook niet eindeloos mee wachten.”
Toen een van haar dochters werd getest en ‘potentieel’ bleek te
hebben, ging ze anders naar zichzelf kijken. “Ik herkende veel van
mezelf, waarvan ik niet wist dat dat bij hoogbegaafdheid hoorde.”
Ze ziet hoogbegaafdheid als een uitdaging: “Je blijft je elke keer
opnieuw aanpassen – aan omgevingen, mensen en situaties – omdat jouw manier van denken of kijken vaak heel anders is. Terwijl
je met andere hb’ers soms maar weinig woorden nodig hebt, dat
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Het Mensa Fonds vraagt aandacht voor
hoogintelligente ouderen in hun latere
levensfase. Daarbij hanteren we geen
precieze leeftijdsgrens, want het gaat
om mensen met een rijke levenservaring
die graag willen blijven participeren in
de maatschappij, mits ze daartoe waar
nodig passende mogelijkheden krijgen
aangeboden. Maar het gaat ook om
hoogbegaafde ouderen die in een isolement terechtgekomen zijn of die qua
interesses niet aan hun trekken komen
in verpleeg- of verzorgingstehuizen.
Met het uitroepen van Grijs Goud tot
speerpunt hoopt het Mensa Fonds een
positieve bijdrage te leveren aan een
actueel maatschappelijk thema.
Meer informatie op
mensafonds.nl/grijs-goudzoeker/
gaat makkelijker.” Maar naarmate ze ouder
wordt heeft ze er meer plezier van: “Als je de
druk van het werk kunt loslaten dan besef
je dat je helemaal kunt zijn wie je bent. Bovendien word je door jongeren anders bekeken
en door tachtigers nog als snotneus gezien.
Het is een heerlijke periode, je kunt alles wat je
geleerd hebt in vrijheid inzetten.” Dat deed en
doet ze ook. “Ik voelde me vrij om te zeggen wat
ik echt dacht. Hoefde me geen zorgen te maken
over consequenties, over ontslag. En ik heb
leren relativeren, maar ook geleerd waar het
wél om gaat.”

2020

GRIJS GOUD

Of ze een hoog IQ heeft? Geen idee. Hildegard weet alleen dat ze na
een test in de zesde klas van de lagere school (groep 8 dus) één van
de drie kinderen was die een envelop mee naar huis kreeg. En toen
moest ze naar een andere school. Mócht ze naar een andere school.
“Ik ging naar de MMS, de middelbare meisjesschool. En ik vond het
fantastisch; er ging een wereld voor me open.” Vooral op het gebied
van taal: “Ik las al veel, maar kreeg toen ook literatuurgeschiedenis,
ik kon er niet genoeg van krijgen.” En taal bleef het voor haar:
Pouwels deed na de MMS de lerarenopleiding Engels, haalde haar
doctoraal Engels en startte de Engelse Taalschool.

Al ziet ze zichzelf niet als grijs, het is wel een
gouden periode dus. Maar: “Het is geen gelopen
race, het houdt nooit op. Je moet met een open
blik naar de wereld om je heen kijken en blijven
kijken.” Ouderen hebben dan veel te bieden.
Al kan de (Nederlandse) samenleving daar wel
wat meer op worden ingericht, stelt ze. Even
geïrriteerd: “Als ik hoor dat vrouwen van
45-plus geen tv-programma mogen presenteren
omdat ze te oud zijn…” Maar dan is de brede en
genuanceerde blik alweer terug: “We hebben
te veel leeftijdsetiketjes hier in Nederland.
Ik heb het idee dat er geen samensmelting
is tussen generaties. We denken hier erg generatiegericht of zelfs in decennia. Moet je nou
op je vijftigste denken dat het niet meer leuk
wordt? Wat moet je op de negentigste dan? Bij
50 begint het pas!” Haar advies aan (huidig of
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toekomstig) Grijs Goud: “Maak je dromen van vroeger je dromen
van nu. Ik heb mijn droom vervuld en dat doe ik nog. Maar als jij
onvervulde dromen hebt, ga er mee aan de slag en denk niet dat
leeftijd je kan tegenhouden. Je kunt alles.”
Waarvan akte.

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.
Bijdragen aan dit doel zijn zeer welkom op NL16INGB 0008877172
t.n.v. Mensa Fonds
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HOOGBEGAAFD? DAN KUN JE TOCH HEEL GOED LEREN?
Wie nooit echt heeft hoeven leren of voor wie de schoolbanken een vervaagde herinnering zijn, is de gedachte
aan het starten van een nieuwe opleiding meestal geen opbeurende. Dat is best jammer, want veel hb'ers zijn
dol op nieuwe kennis. Maar ja, dat leren... hoe ging dat ook alweer? En wat als ‘een keertje doorlezen’ niet
voldoende is? Tekst: Thessa van Aerde

Desalniettemin is het een feit dat lang niet alle hoogbegaafden, ook
niet degenen die uiteindelijk wel een diploma halen, moeiteloos
door het onderwijs heen stromen. Vroeg of laat krijgen veel leerlingen en studenten te maken met leerproblemen in de meest
letterlijke zin van het woord: hoe moet je nieuwe kennis en vaardigheden aanleren?

'Veel hoogbegaafden zijn erg goed
in het onthouden van de meest
obscure feiten, maar het leren
van bijvoorbeeld de tafels kan een
hele opgave zijn'
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Het vorig jaar opgerichte Landelijk Netwerk HBHO (hoogbegaafd in hoger onderwijs) heeft een
lijst opgesteld met uitdagingen waar hoogbegaafde studenten mee te maken kunnen krijgen.
Deze uitdagingen beslaan een veel breder gebied
dan alleen leervaardigheden. Het omgaan met
complexe leerstof en de manier waarop deze
getoetst wordt, komen in ieder geval in de lijst
voor. Niet omdat deze materie en de toetsen te
moeilijk zijn, maar omdat een hoogbegaafde
doorgaans veel meer mogelijkheden in de stof
ziet en verder kijkt dan de meerkeuzevragen
waaruit veel tentamens nog steeds bestaan.

Strikvragen

Meestal gaat dat hoogbegaafden heel gemakkelijk af. Een hoog
IQ betekent namelijk een groot cognitief vermogen, en nieuwe
kennis wordt als het ware in één oogopslag overzien en begrepen. Het is dan niet nodig om bepaalde vaardigheden om
te ‘leren leren’ in te zetten. Soms is het echter pas in het hoger
onderwijs dat een hoogbegaafde student deze vaardigheden
in moet gaan zetten: de hoeveelheid nieuwe lesstof en de snelheid waarmee die wordt aangeboden zijn ineens veel meer dan
wat iemand met ‘een keertje doorlezen’ tot zich kan nemen.
Eindopdrachten worden groter en complexer en er is een werkplan
nodig om de opdracht tot een goed einde te brengen.
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Meerkeuzevragen

Dat probleem doet zich ook al voor bij de
Cito-eindtoets in groep acht van het primair
onderwijs. Deze toets heeft tot doel het testen
van reproduceerbare, aangeleerde kennis. De
meeste kinderen zullen dan ook gewoon ‘drie
uur’ invullen als antwoord op de vraag ‘Hoe
laat is het?’ met daarnaast een tekening van
een klok die dat tijdstip aanwijst. Als een hoogbegaafde leerling echter op dat moment naar
de klok in de klas kijkt en denkt: ‘het is half 10
maar dat staat er niet bij!’ is de kans groot dat
deze leerling niet het goede antwoord invult of
er juist veel te lang over nadenkt en daardoor
in de knel komt met de beschikbare tijd.

begaafden zijn erg goed in het onthouden van
de meest obscure feiten, maar het leren van
bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging
of woordenschat van een vreemde taal kan een
hele opgave zijn voor een hoogbegaafd kind. Het
gaat namelijk niet snel, heeft herhaling nodig
en is daardoor al gauw ‘saai’. Ook het leren van
verkeersregels voor het theorie-examen voor
het rijbewijs kan behoorlijk lastig zijn.
Het is vaak een kwestie van doorbijten en ook
dat is een vaardigheid die veel hoogbegaafden
echt moeten oefenen, juist omdat ze gewend
zijn om nieuwe dingen vrijwel moeiteloos op
te pakken. Doelgericht doorzettingsvermogen
is een van de zogenaamde executieve functies:
denkvaardigheden die het kiezen en realiseren
van doelen mogelijk maken. Voor een breed geïnteresseerde, creatieve denker is het lastig om
je te blijven concentreren op twintig pagina’s
Duitse woordjes of een hele lijst verkeersborden.
Maar ja, zonder theorie-examen mag iemand de
weg niet op.

Mocht je echter niet meer in het reguliere onderwijs bezig zijn en
toch de noodzaak ervaren te moeten ‘leren leren’, dan zijn deze tips
een goede start:

• Moet je iets uit je hoofd leren? Zorg voor herhaling. Koppel de leer-

•
•
•
•

•

stof aan andere zintuigen: maak bijvoorbeeld een liedje of een rap
van de begrippen die je moet leren.
Verken eens de mogelijkheden om een zogenaamd ‘mind palace’
te maken. Hierover is van alles op internet te vinden.
Heb je een grote klus waar je tegenop ziet? Verdeel deze in
kleinere deeltaken.
Doe eerst de dingen waar je het meest tegenop ziet: dus eerst stofzuigen, dan pas de puzzel in de krant maken.
Schakel een ‘coach’ in: dat kan al een partner, huisgenoot, vriend
of vriendin zijn die er met jou over waakt dat je begint aan die klus
waar je tegenop ziet.
Oefening baart kunst. En ook voor ‘leren leren’ geldt: een hb'er
leert snel.

Bronnen

www.hb-ho.nl/kennis-over-hb/uitdagingen-voor-hb-studenten
Voor hoogbegaafden is het dus toch wel
van belang om vaardigheden aan te leren
die ze in eerste instantie niet nodig lijken te
hebben. Daarom is het van belang dat er op
alle niveaus van onderwijs aandacht besteed
wordt aan hoogbegaafde leerlingen en studenten, ook wanneer ze niet vastlopen.

Doorzetten

Ook het schijnbaar meest eenvoudige ‘stampwerk’ levert vaak problemen op. Veel hoog-

2020

Tips

www.hb-ho.nl/nieuws-activiteiten/activiteiten/
studiedag-31-oktober-2019-zwolle
ihbv.nl/de-16-klopt-niet/
Tijl Koenderink: De 7 Uitdagingen –
praktische handvatten voor talentonderwijs. Novilo, Venlo (2016)
Peg Dawson & Richard Guare: Executieve functies
bij kinderen en adolescenten. Amsterdam 2019
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Fotografie: Michiel Borgart

Jarenlang circuleerde het gerucht dat slechts zestien procent van
de hoogbegaafden met succes een universitaire opleiding af wist te
ronden. Een onderzoek van de Universiteit Utrecht toonde echter
aan dat het daadwerkelijke percentage van universitair gediplomeerden onder hoogbegaafden dichter bij de 45 procent ligt – en nog
eens 33 procent heeft een hbo-diploma op zak.
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21 lessen voor de
21ste eeuw
Yuval Noah Harari, 2019

ISBN: 9789400404984
Na Sapiens: Een kleine geschiedenis van de mensheid en Homo
Deus: Een kleine geschiedenis
van de toekomst is dit Harari’s
derde boek. Dit keer schrijft
hij over hoe de wereld eruit zou
kunnen zien in de toekomst en
hoe we ons daarop voorbereiden. Wat wordt de rol van
educatie in de toekomst? En van religie? Elk van de 21
hoofdstukken behandelt één onderwerp en destilleert
daaruit één les.
Harari formuleert scherp en doordacht. Zijn humor
houdt het luchtig. Hij weet een gebalanceerd en zo objectief mogelijk beeld te scheppen. Als Israëlisch historicus
is hij bijvoorbeeld kritisch op de opstelling van Israël in
het conflict met de Palestijnen. Zijn 21 lessen zijn niet
radicaal vernieuwend, maar zijn scherpe analyses maken
het boek zeer de moeite waard.

Why do so many
incompetent men
become leaders?
(and how to fix it)

Tomas Chamorro-Premuzic, 2019

ISBN: 9781633696327
Chamorro-Premuzic bekijkt het
glazen plafond van de andere
kant: het probleem is niet zozeer
het gebrek aan vrouwen, maar

30

Hi Q

M EN SA

MAGAZI N E

-

#2 1

het overschot aan incompetente mannen op leiderschapsposities. De kwaliteiten die je nodig hebt om op die plek
te komen (zelfvertrouwen, charisma) zijn niet dezelfde
als die je nodig hebt om een goede leider te zijn. Een competente leider weet zijn team verder te brengen, in plaats
van alleen zichzelf. Te veel zelfvertrouwen staat goed
luisteren en openstaan voor feedback in de weg. Als we
leiders op die kwaliteiten zouden selecteren, en dus de lat
hoger leggen in plaats van lager, is de kans groot dat er
meer vrouwen door de selectie komen.
Het perspectief van Chamorro-Premuzic, organisatiepsycholoog van Argentijnse afkomst, is verfrissend.
Iets minder bevredigend is het deel van de ondertitel:
hoe lossen we het op? Die oplossing ligt volgens hem in
de manier waarop we leiders selecteren. We moeten ons
bewust zijn van onze vooroordelen, onze neiging om te
kiezen voor leiders die blaken van het zelfvertrouwen.
Dit geldt zowel voor sollicitaties als voor verkiezingen.
Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat we op korte termijn
veel mensen overtuigd krijgen om anders te kiezen. Het
doorzien van het mechanisme is een eerste stap, dus het
is te hopen dat veel mensen het boek lezen.

Vijf eeuwen migratie
Een verhaal van winnaars
en verliezers

Het boek is niet alleen interessant vanwege de actualiteit, maar ook vanwege de geschiedenis die verteld
wordt. Soms is het wat langdradig. Het is te merken
dat de volgorde van de tekst sinds de vorige editie is
veranderd, omdat er niet altijd een logische opbouw
in zit. Het is een flinke pil, maar zeker de moeite
waard om goed geïnformeerd aan het publieke debat
deel te nemen.

De weg naar onvrijheid
Rusland, Europa, Amerika
Timothy Snyder, 2018

ISBN: 9789026343292
Snyder is een Amerikaans
historicus gespecialiseerd in
Centraal- en Oost-Europa. In dit
boek presenteert hij een uitgebreide analyse hoe Poetin aan de
macht is gekomen en zijn macht
behoudt. Hij laat zien hoe Rusland invloed uitoefent
op Oekraïne, Europa en de Verenigde Staten, en hoe de
mechanismes die in Rusland werken ook door politici in
andere landen gebruikt (kunnen) worden. Dit alles leidt
tot een weinig optimistisch beeld van waar we met de
westerse wereld naartoe gaan.

Kracht en
kwetsbaarheid

Over het leven van
hoogbegaafde volwassenen
Maud van Thiel en
Imanda Slief-Boom, 2020

ISBN: 9789090323848
De auteurs, psychotherapeut en
psycholoog, hebben tien jaar lang
sessies voor hoogbegaafde volwassenen georganiseerd,
en deelnemers gevraagd om hun ervaringen op onderwerpen als relaties en school op te schrijven in een soort
dagboek. Per onderwerp geeft het boek een samenvatting
van deze ervaringen, met citaten en beschouwingen van
de auteurs.
Aan de toon van het boek is de wetenschappelijke insteek
van de auteurs af te lezen. De ervaringen zijn anekdotisch, dus niet kwantitatief onderzocht. De zorgvuldige
formuleringen voorkomen al te veel stelligheid, maar
maken het ook wat stijfjes. Niettemin leest het prettig en
zijn de ervaringen stuk voor stuk herkenbaar. Nuttig voor
de hoogbegaafde die zichzelf probeert te begrijpen, maar
ook voor ouders, familie en vrienden.

Leo en Jan Lucassen, 2018

ISBN: 9789045036090
In de media wordt veel geschreven
over migratie, en de mogelijke effecten ervan zijn keer op keer een
twistpunt. In plaats van te gissen kijken deze historici,
de broers Lucassen, naar de geschiedenis van migratie in
Nederland. Door de situaties van vroeger te vergelijken
met nu komen zij tot een genuanceerd en optimistisch
perspectief op migratie.

VOO RJA AR
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Zijn analyses zijn grondig en in de basis boeiend, maar
ook erg langdradig. Hij laat zijn mening over Rusland
duidelijk merken en hoewel die mening in het licht van
de feiten die hij presenteert goed te volgen is, doet die
af aan de objectiviteit van het verhaal. Hij introduceert
de begrippen ‘onvermijdelijkheidspolitiek’ en ‘eeuwigheidspolitiek’, maar de definities blijven te vaag om echt
te begrijpen wat hij wil zeggen. Hoe dan ook, voor wie op
zoek is naar duiding van de Russische politiek is het de
moeite waard.
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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 KL A SSIEK

Filmliefhebbers kunnen online legaal klassiekers kijken
die in het publieke domein zitten. Wij kozen voor
ieder wat wils: humor, romantiek, spanning en muziek.
Helaas zonder ondertitels, maar die heb je bij mensen
als Buster Keaton en Fred Astaire ook niet nodig.

THE 39 STEPS

HIS GIRL FRIDAY

Het begint meteen goed met een moord en een flirt...
Richard Hannay (Robert Donat) denkt dat hij lekker
bezig is als hij een mooie dame mee krijgt naar zijn
appartement. Via haar raakt hij echter verwikkeld in een
mysterie dat tot de laatste scène spannend blijft. Mocht je
al weten waar de titel van de film op slaat, kun je alsnog
je lol op aan alle details, kleine gebaren en blikken waar
de film vol mee zit. Dit is namelijk een film van Alfred
Hitchcock, alias ‘the master of suspense’, en zijn werk is
altijd het aanzien waard.

Journalist Hildy Johnson (Rosalind Russell) gaat stoppen met werken om te trouwen met een saaie boekhouder. Haar baas en ex-man Walter Burns (Cary Grant)
ziet dat absoluut niet zitten; hij wil haar niet kwijt op de
redactie en zeker niet uit zijn leven. Hij doet er alles aan
om haar tegen te houden en geeft haar nog een laatste
opdracht: de ter dood veroordeelde Earl Williams interviewen en verslag doen van diens terechtstelling. Hildy
houdt voet bij stuk – tot Williams ontsnapt en ze het niet
kan laten zich op dit sensationele verhaal te storten.

Hij beheerste de kunst van het filmen tot in de puntjes
van zijn vingers en wist daarmee altijd uiterst onderhoudende verhalen te vertellen vol spanning en humor.
De klassieker The 39 Steps is daar een goed voorbeeld
van want we zien hier al veel kenmerken van Hitchcocks
films, zoals zijn eigen gastoptreden, komische bijfiguren, een onschuldige verdachte op de vlucht, een koele
blondine, aparte camerastandpunten en geinige knipogen. Het leukste voorbeeld is een personage dat aan het
begin van de film zegt: “Een mooie, mysterieuze vrouw
die achterna wordt gezeten door gewapende mannen,
dat klinkt als een spannend verhaal.” Waarop de ander
zegt: “Dat is precies wat dit is.”

In filmbesprekingen van romantische komedies wordt
nog wel eens de term ‘screwball comedy’ gebruikt als
de hoogste vorm in het genre. Kenmerken zijn sterke
dialogen die lekker bekken, een vrouwelijk personage
dat dominanter is dan de man (altijd leuk) en romantiek
die vrij van sentiment is. His Girl Friday is een van de
toppers en dat is voor een groot deel te danken aan de
acteurs. Want je kunt nog zulke volle teksten schrijven;
als de acteurs het niet minstens zo vlot uit hun mond
krijgen, valt het plat. Daar hoef je hier niet bang voor te
zijn: de twee hoofdrolspelers zijn even goed aan elkaar
gewaagd als hun personages. Als kijker is het dan een
kwestie van achterover leunen en smullen van het
vuurwerk.

Tekst: Romy van Krieken

KIJKEN KL A SSIEK

ROYAL WEDDING

2X BUSTER KEATON

Fred Astaire maakte tien films met Ginger Rogers maar
had ook andere danspartners. Hij begon in het theater
met zijn zus Adele, en Royal Wedding is deels op hun
ervaringen gebaseerd. De zus wordt gespeeld door Jane

Veel mensen blèren altijd dat The General (1926) het grote
meesterwerk van Buster Keaton is en die film heeft zeker
zijn legendarische momenten. Niet in de laatste plaats
als een complete stoomlocomotief een houten brug
oversteekt, die prompt instort. Als je bedenkt dat ze bijna een eeuw geleden nog niks met de computer konden
doen en ze hier zelfs geen miniaturen hebben gebruikt,
zijn dat toch behoorlijk indrukwekkende beelden. Maar
de film trekt zich lang – zeker voor een modern publiek,
dat lang moet wachten tot er weer kan worden gelachen.
Wat dat betreft kun je dus beter Sherlock Jr. (1924) kijken.
Die duurt slechts drie kwartier en weet in een aangenaam tempo meerdere amusante verhalen te vertellen.

Powell en ze heeft samen met haar broer veel succes
op Broadway. Als ze met hun show naar Londen gaan,
vinden beiden de ware liefde.
Het is nog steeds waanzinnig om te zien hoe Astaire
zich met gemak – al dansend! – verplaatst via muren,
vloeren en plafonds. Uiteraard alles in een doorlopende
opname, zonder gebruik van computers of andere nepperij (oké, behalve een draaiende kamer dan). Het plezier
knalt er gewoon vanaf. Hetzelfde geldt voor een scène
aan boord van een schip, waar ze blijven dansen terwijl de vloer heen en weer deint op de golven. Dit soort
krachtpatserij laat eens te meer zien wat een geniaal
danser die Fred Astaire was.
En voor wie niet van dansen houdt, zit er genoeg andere
leut in. Zo speelt Keenan Wynn een tweeling, waarvan
de ene broer Brits is en de andere broer Amerikaans,
die elkaar daardoor niet altijd verstaan omdat ze bijna verschillende talen spreken. Zelfs op triviagebied is
dit een geinige film: Astaire’s geliefde wordt gespeeld
door Winston Churchills dochter Sarah en Jane Powells
geliefde (Peter Lawford) trouwde later een Kennedy.

Keaton speelt een operateur in een bioscoop die droomt
van een meisje en van een carrière als privédetective.
Hij krijgt zijn kans als het horloge van haar vader wordt
gestolen – tot blijkt dat hij zelf de hoofdverdachte is.
Elders in de film valt hij in slaap in de bioscoop en duikt
hij in de film op als de detective die hij graag zou willen zijn. Ook hier worden verrassend goede trucages
gebruikt waarbij er goed gebruik werd gemaakt van het
feit dat Keaton meer dan een komiek met een uitgestreken smoel was; hij deed ook al zijn eigen stunts.

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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ONDERWIJS

SAAI VERSUS VERVELEND
Maatwerk is een dagopvang in Maassluis waar in eerste instantie alleen autistische jongeren werden opgevangen.
Sinds kort is er ook een groep hoogbegaafde jongeren, die op de woensdagochtend bij elkaar komt. Begeleider Charlotte Hoyng ging in gesprek met fulltime scholier Isis (15), Jonas (14) die parttime op school zit en André (14)* die al een jaar
niet meer naar school is geweest. Tekst: Charlotte Hoyng

“Je moest stil zitten en je mond houden. Je mocht niet eens vooruit
werken.” Isis kan met haar grote ogen prachtig rollen. Een brede
glimlach en ze vertelt: “Op de basisschool kon ik op één dag tenminste zo veel werkjes maken als ik wilde. Al hield het uiteindelijk
wel op, toen er geen werkjes meer waren. Maar ik hoefde me niet
echt te vervelen.” Jonas springt bijna van zijn stoel. “Dat noem ik
nou juist wél vervelen: als je honderd keer hetzelfde moet doen. En
jij deed dat vrijwillig? Ik zou gek worden. Nee, als ik iets eenmaal
kan, wil ik dóór, en niet nog honderd keer oefenen.”

NIETS INTERESSANTS

André is vrij nieuw in de groep en bekijkt het allemaal nog een beetje
voorzichtig, maar het onderwerp verveling, daar wil hij wel wat
over kwijt. Hij zegt dat hij zich thuis nooit echt verveelt. Als hij niks
te doen heeft gaat hij gewoon lekker gamen. En als hij niet gamet?
André heeft twee hobby’s waar hij later misschien wel zijn beroep
van kan maken. Hij speelt gitaar en knutselt aan oude auto’s. Dat
laatste mag hij nog niet in een echte garage doen. Zijn jonge leeftijd
geeft verzekeringskwesties waar een garagehouder liever niet zijn
vingers aan brandt. Maar samen met zijn vader kan André lekker
aan de slag. En mooie auto’s tekenen, dat kan hij ook als de beste.
En toen hij op school zat, verveelde hij zich toen niet? Nou nee, want
hij had altijd wel wat te doen. Alleen – dat was dan vaak wel sáái.

vervelen was op school? Ja, denkt hij. Jonas
kreeg vaak gemopper van leraren over zijn
gedrag. Gelukkig is er geen twijfel mogelijk dat
het gedrag veroorzaakt wordt door zijn intelligentie. Hij weet namelijk altijd nog de hoogste
cijfers te halen en dat is bij iedereen binnen de
school bekend. Het andere verhaal kunnen de
drie jongeren zich helemaal voorstellen: een
hoogbegaafde die niet gezien wordt en zich
zichtbaar verveelt, dan is het hek van de dam
natuurlijk. Onrustige leerling, boze leraar,
wrevel en wrijving, dat geeft in de klas een nare
sfeer.

school overal hoogbegaafden zie. Ook waar die
mogelijk niet zijn. Zo heb ik een leerlinge die ik
al een half jaar trakteer op compacte lesstof en
verdiepende vragen en nog stééds zet ze de boel
op stelten en weigert ze de verdieping te ma-

'Als ik iets eenmaal kan,
wil ik dóór'
ken. Jonas doet mij de tip: “Ze zou ook gewoon
aan het vervelen kunnen zijn, dat ze gewoon
geen zin heeft in school.”
Dank voor de wenk, gast.

INSPIRATIEBRON

Daar weet André alles van. De leraar kan de
sfeer maken of breken. Eén van de redenen dat
hij niet meer op school zit, is dat de leraar daar
koos voor breken. André voelde zich niet veilig
en is uiteindelijk vertrokken.

Heeft het voor Jonas geen consequenties gehad?
Dat hij zich zichtbaar aan het

Dat maakt de tongen wel los. Is er een verschil tussen saai en vervelend? Saai werk is toch altijd vervelend om uit te voeren en een
vervelend werkje is toch vervelend omdat het saai is? André formuleert hoe hij het ziet: verveling ontstaat als je niks te doen
hebt, saai betekent dat je niks interessants te doen hebt.
Dan komt Jonas met een heel nieuw inzicht. Hij weet dat ik
naast begeleider ook docent ben en probeert de zaak ook af
en toe van mijn kant te bekijken. “Ik weet dat ik vervelend
ben als ik me verveel. Ik denk ook dat het moeilijk is voor een
leraar om het verschil te zien tussen leerlingen die aan het vervelen
zijn, en leerlingen die zich aan het vervelen zijn.”
Goed geraden Jonas, het is inderdaad moeilijk voor mij om het
verschil te zien wanneer ik voor de klas sta. Mijn werk met hoogbegaafde kinderen buiten school heeft zelfs gemaakt dat ik in
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De creaties van de deelnemers
aan Maatwerk Hoogbegaafdheid

VERVELEN OF VERVELING

Jonas heeft een tijdje helemaal thuis gezeten
en schreef in die tijd een boekwerk over de
Rubik’s kubus en de strategieën waarmee die
is op te lossen. We vragen ons hardop af: “Is
dat boek vanuit verveling geschreven of lag
er eerder inspiratie aan ten grondslag?” We
praten over verveling als inspiratiebron. Ook
Isis ondervindt dat. Als ze zich een hele dag
op school heeft moeten vervelen gaat zij zich
thuis helemaal uitleven. Ze stort zich in het
tekenen, op papier en op de iPad, en creëert
vooral mensfiguren in een geheel eigen stijl.
Daarmee bouwde ze al een aardige reputatie op
in de wereld van de YouTubers. Voor een aantal
van hen ontwierp ze logo’s en avatars. Ze denkt
nu na over hoe ze ‘internationaal’ kan gaan en
het toch klein en bescheiden kan houden. Het
moet natuurlijk wel allemaal te doen zijn naast
haar schoolwerk.
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TIP S

'Honderd keer
hetzelfde doen,
dat noem ik vervelen'

VERVELING?

WIE HEEFT DAAR TIJD VOOR?
TIPS OM JE HUIS TE VERLATEN, VANUIT DE LUIE STOEL
Het coronavirus raast over de aarde, mensen blijven zo veel mogelijk thuis. We leven in een andere wereld. Het
is zoeken naar manieren om onze tijd in te delen of misschien juist te vullen. Voor wie Netflix helemaal heeft
uitgespeeld en alle bestaande hobby’s zat is, zochten wij naar manieren om de tijd te doden en de geest te
prikkelen. Onze top vijf is ook nog leuk voor de periode na coronaquarantaine (2xwoordwaarde).

1. Ontsnappen

VAART OF VERDIEPING

Jonas denkt dat hij de verveling op school het best kan verdrijven
met compacten: snel door de stof heen en dóór naar het volgende
onderwerp. De toets zo snel mogelijk maken. Dit is voor hem prettig, want zo houdt hij overzicht en begrijpt hij eerder de samenhang
tussen concepten. Als er weken voorbijgaan voordat een thema
helemaal is besproken, is Jonas allang de draad kwijt en gaat hij de
stof zien als een opsomming van willekeurige feiten.
Saaaaaai. Verveeeeelend.
Isis is het daar niet mee eens. Zij zoekt juist verdieping op school.
Waar laatst de hele klas een schrijfopdracht kreeg van 500 tot 1000
woorden, een opdracht die over drie weken af moest zijn, schreef
zij een artikel van 1800 woorden en leverde dat de volgende dag in.
“Maar het was geschiedenis en dat is écht leuk,” verontschuldigt
ze zich. De school faciliteert Isis door tijd vrij te maken voor een
tweewekelijks gesprek met de docent kunstgeschiedenis. Gewoon
keuvelen over interessante onderwerpen. Waar de meeste leerlingen een gesprek met een leraar zo veel mogelijk vermijden (want dat
is zo vervelend), bloeit zij er helemaal van op. Isis is dan ook verguld
dat twee van haar docenten bezig zijn om een speciale opdracht voor
haar te schrijven. Ze hoopt op pittige kost, met diepgang en nieuwe
inzichten. Want dat verdrijft de verveling.

TOT SLOT

En de twee begeleiders van de groep? Vervelen die zich wel eens?
Mijn collega heeft een to-do lijstje waar geen eind aan komt, en het
zijn zeker niet allemaal vervelende dingen. Dus hij vermaakt zich
wel. Ikzelf volsta met knikken naar een stapel achterstallig nakijkwerk. Isis grinnikt. Ze is een oud-leerling van mij en wéét dat ik een

Kenmerken van een puber
die zich aan het vervelen is
Slecht in slaap komen, te weinig slapen
(ook wanneer uitslapen mag)
Nors, wantrouwig gedrag
naar autoriteit toe
Uitprobeergedrag: kijken hoe
de mensen reageren als ik dit of dat doe
De draad kwijt zijn van waar
de rest van de klas mee bezig is
Verzet: weigeren deel te nemen aan de
klassikale orde, afspraken, huiswerk

hekel heb aan nakijken en het dus zo lang mogelijk uitstel. André vat het mooi samen: “Zie je
wel dat ik gelijk heb: jij verveelt je niet, want je
hebt wel iets te doen met al dat nakijken. Het
is alleen saai, dat wel.” Daar heeft hij gelijk in.
Dank je wel voor dat inzicht, André.

*Om privacyredenen zijn de namen van de kinderen
gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Speel online een escaperoom, bijvoorbeeld op deverlorenherinnering.nl (gratis
of voor een donatie) of het Nederlandse webescaperoom.weebly.com. Nog beter, bouw er zelf een! Dat kan in de garage of een aparte kamer in huis, maar je
kunt ook in het hele huis een heleboel raadsels aan elkaar schakelen en kleine
kistjes vergrendelen met slotjes. Kijk voor ideeën op YouTube bij Willem Wever
en Het Klokhuis.

2. Ga op reis

Alle afleveringen van Floortje naar het einde van de wereld gekeken? Verlaat
het huis digitaal met deze bijzondere virtuele bestemmingen:

•
•
•
•
•
•

Het Great Barrier Reef met David Attenborough | Attenboroughsreef.com
Alcatraz Eiland | bit.ly/2VQkDl0
Paaseiland en Chili, te bezoeken via The Chile 360 app
De maan | youtube.com/watch?v=0n9yZUjlQXs
Rijksmuseum | Rijksmuseum.nl/nl/thuis
De Chinese Muur | Thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china

3. Schrijven en lezen

Interview ouders, grootouders, ooms of tantes. Schrijf hun verhalen op zodat
ze niet verloren gaan. Of neem ze op en maak er een audioboek van. Volwassenen leren zo hun familie beter kennen en voor kinderen kan het een manier
zijn om te leren over ‘vroeger’. En het is weer eens wat anders dan gewoon
beeldbellen!
Tips voor vragen vind je onder andere op: yory.nl/vragenlijst-familie-interview
Ook zijn er kant-en-klare boeken om in te vullen, zoals de reeks ‘Vertel Eens’
van Elma van Vliet.
Wil je liever lezen dan schrijven? De bibliotheek biedt honderd gratis e-boeken
via de app ThuisBieb. Ook De Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren
heeft gratis aanbod: dbnl.nl

>>
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TIP S

EEN BETERE RELATIE
BEGINT BIJ JEZELF
Mensalid André Fun is sinds 2004 in Leiden gevestigd als zelfstandig (relatie)therapeut en coach. Hij is gespecialiseerd in het werken met vragen van hoogbegaafden en volwassenen die geadopteerd zijn. Wat Jung ‘de
individuatie van de mens’ noemt is een grondslag van zijn werken geworden. Wij vroegen hem te reageren op
een aantal woorden. Tekst: Karina Meerman | Fotografie: Ruud Waij

RELATIES

“In een warenhuis zijn twee roltrappen. Eén gaat omhoog, één gaat
omlaag. Beide staan vol met mensen. Zij bewegen langs elkaar
heen, maar van twee mensen kruisen de blikken elkaar en het is
gebeurd. Een klik, een vonk, voorbestemming… We weten niet wat
het is, maar twee mensen besluiten – grotendeels onbewust – samen
verder te gaan. Met ieder hun eigen levensverhaal, met de normen
en regels die zij thuis, in het gezin, leerden. Hieruit ontstaat het
patroon van hun relatie.”

INDIVIDUATIE

“De ontmoeting van twee levensverhalen vraagt zicht op de eigen,
persoonlijke, ontwikkeling. Ik heb mij verdiept in het werk van Carl
Gustav Jung en zijn concept van ‘de individuatie van de mens’ is een
grondslag van mijn werken geworden. Met ‘individuatie’ bedoelt
Jung het worden van wie je werkelijk bent. Denk aan Michelangelo,
die zei dat elk blok marmer een beeld in zich heeft en dat de beeldhouwer het alleen maar hoeft te bevrijden.

4. Coronaknutselen

Staat de hele garage vol met oud papier en karton? Met een middag
(of twee) ben je er vanaf: bouw een millennium Falcon! Rafael van
Epic Cardboard Props laat je zien hoe dat moet op

youtube.com/watch?v=ahuqRg5Ih34

Nog meer knutselen voor gevorderden, ontwerp en bouw je eigen
polygonale hertenhoofd via sellfy.com/p/gMrJ/ of volg op YouTube:
Mini Gear, “mythbuster” Adam Savage’s One Day Build en Awesome
Builds.

Veel hoogbegaafde volwassen – net als veel geadopteerden – starten
hun leven met aanpassen aan de mensen om hen heen. Dat vormt
een laag over het individu, die het zicht ontneemt op de eigenlijke
identiteit. De rol die men in het gezin speelde, is vaak nog steeds de
rol van nu. De bemiddelaar van toen is de polderaar van nu. Leer wat
de invloeden zijn in jouw individuele levensverhaal. Mijn leermeester Wibe Veenbaas stelde mensen de vraag: ‘Dat wat je doet, hoe heb
jij dat gedrag geleerd?’ Prachtig.”

5. Leer iets ‘nutteloos’

Als je het echt allemaal niet meer weet? Leer eens iets volkomen nutteloos, maar doe dat perfect en verbaas je vrienden. Bijvoorbeeld:
- Leer de Tung Twista rap van Mista Tung Twista uit je hoofd

youtube.com/watch?v=XOYKRN-hGQM

- Perfectioneer een TikTok Dance Challenge.
- Ga beatboxen. Beginnerstip: zeg heel snel ‘poffertje kappertje’ achter elkaar en je bent al een heel eind. Heb je een iPhone? Vraag Siri
om te beatboxen.
- Leer schrijven met je zwakke hand.
- Word vingervlug voor één perfecte goocheltruc.
- Los de Rubik's kubus op.
- Onthoud alle albums van jouw favoriete artiest in chronologische
volgorde.

ONTWIKKELING

Heb jij nog tips? Deel ze met ons via redactie-magazine@mensa.nl
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“De eerste fase van persoonlijke ontwikkeling in het licht van
relaties, is te beseffen wat de ander interessant maakt. Dat geeft
namelijk vaak aan wat jij moet ontwikkelen in jouw eigen leven.
Wat is het thema in jouw levensverhaal, wat is het patroon? Moet
jij bijvoorbeeld leren zorgen voor jezelf, voor jezelf opkomen of juist
verbinden met anderen? Wanneer jij iemand ontmoet die al kan wat
jij nog moet leren, dan gaat daar een enorme aantrekkingskracht
van uit. Is dit wederzijds het geval, dan zijn jullie woest aantrekkelijk voor elkaar. Let wel, dit gebeurt vaak onbewust.
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IN T ERV IE W

Ik geef een heel simpel voorbeeld van een stel dat ooit bij mij was.
Hij was lang en groot, heel introvert. Zij was klein en druk en praatte vijf kwartier in een uur. Ik vroeg me af hoe zij bij elkaar waren
gekomen. Welnu, hij zat al een uur met een vriend op een terras,
in een diep filosofisch gesprek, toen zij verderop neerplofte met
een vriendin. Al snel sloten zich verschillende mensen aan bij die
twee extraverte vrouwen, en de bladen bier gingen rond. Hij werd
aangetrokken door haar spontane gedrag. Haar aandacht ging naar
die stille, introverte man. Jaren later werd hij gek van haar gepraat
en werd zij gek van zijn stilte. En over en weer: ‘Hij moet dit’ en ‘zij
moet dat’. Nee, hij moest leren zelf zijn volume te verhogen en zij het
hare te verlagen.”

HOOGBEGAAFDEN

“Dé hoogbegaafde bestaat natuurlijk niet, maar veel mensen met
een zeer hoog algemeen IQ hebben wel dezelfde eigenschappen.
Wat ik veel zie is de neiging om alles naar het cerebrale te trekken.
Logica, analyses, verklaringen. Werkelijk contact maken met elkaar, in die sacrale ruimte die twee mensen delen in een relatie, dat
vindt men moeilijker. Durf jij tegen de ander te zeggen: ‘ik ben bang
dat je weggaat’ of ‘ik heb jouw hulp nodig’?
Ik hoor ook veel verstandelijke aannames; een relatie hoort zus of
zo te zijn. Ideeën genoeg, maar het toverwoord in een relatie is de
ervaring, het voelen. Stel, je loopt samen over het strand. Dan hebben jullie een serie ervaringen: het gevoel van het zand, het geluid
de zee, het ruiken, het welbevinden. De gevoelens die er dan zijn,
hebben geen cognitieve verklaringen nodig.”

PATRONEN

“Een kind leert hoe het zich moet hechten aan de ander. Stel dat
jij thuis altijd moest knokken om iets te krijgen. Dat kan dan een
gegeven worden in de verbinding met een ander, in de hechting.
Wanneer de ander dan opeens gedrag vertoont dat jou onbewust
herinnert aan vroeger, dan vertoon jij een onbewuste ‘oude’ respons, die de ander hoogstwaarschijnlijk niet begrijpt. Voor je het
weet zijn jullie verwikkeld in een cerebrale vechtpartij. De sleutel
is het mijn te scheiden van het dijn. Leer je onbewuste kennen, de
laag invloeden en patronen die jou weerhouden van het zijn van het
individu dat je werkelijk bent.
Mijn vader kon heel autoritair reageren en als kind kon ik daar
slecht tegen. De energie die hing om het zinnetje ‘omdat ik het zeg’
herkende ik als volwassene onbewust bij sommige BOA’s en par-
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keerwachters. Daar wilde ik dan onmiddellijk
ruzie mee maken. Het voorval met mijn vader
was ik vergeten, maar de energie van wildvreemden verplaatste me naar vroeger. Nu ben
ik me daarvan bewust en reageer ik anders.”

MACHT

“Mensen zeggen weleens dat zij zich machteloos voelen in een relatie. Machteloos ben je als
kind, niet nu. Als je dat zegt, geef je de macht
aan de ander. ‘Hij maakt mij ongelukkig.’ Nee,
die ander heeft die macht niet. Weggaan kan
ook een reactie zijn, in een volwassen relatie.
Krijg zicht op de patronen waarin je bent opgegroeid en neem ze in eigen beheer. Ik geloof
niet dat die patronen verdwijnen, maar dat
hoeft ook niet. Je hoeft de bron ook niet per se
te kennen. Het is vaak voldoende dat je bewust
van ze bent, dat ze herkenbaar zijn en in het
zicht. Dat geeft jou vrijheid.”

COMMUNICATIE

“Voor veel hoogbegaafden is het lastig de focus
te houden op waar het werkelijk over gaat.
Hoogbegaafden associëren zo razendsnel. In
een gesprek rennen ze achter de associaties
aan. Stop met rennen, neem die eigenschap van
associëren in beheer: ga in op wat de ander zei.
Wees er voor de ander. Leef je in, stel vragen,
luister naar het antwoord.
Een andere valkuil is het rap aanvullen van
zinnen. ‘Ik weet allang wat de ander gaat zeggen!’ Als ik het even zo mag formuleren: dat
is bullshit. Je weet niet wat de ander wil gaan
zeggen, je hebt je al afgesloten, je relateert niet
meer. Iedereen wil gehoord worden, gezien,
begrepen. Wees je bewust van jouw snelheid.
Als de ander introvert is en bedachtzamer, dan
overdonder je hem of haar misschien. Communicatie is zenden en ontvangen tussen twee
mensen. Wees wie je bent, maar blijf in contact
met jezelf en met elkaar.”
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GENER ATIES

Hoe bordspellen en jongerenweekenden ertoe leidden dat Tijmen van der Kemp (1997) als kersvers Mensalid
regionair* van Rivierenland werd. Tekst: Thessa van Aerde
“Al vanaf groep 2 of 3 weet ik dat ik hoogbegaafd ben. Toen ik in groep 7 zat ben ik bij Pharos gegaan, vereniging voor
en door ouders van hoogbegaafde kinderen. Contact met andere hoogbegaafden had ik dus al vroeg. Maar het nadeel
van Pharos is dat je eruit groeit. Ik ging naar het gymnasium, en hoewel de school een begaafdheidsprofielschool was,
werd er concreet niet veel voor hoogbegaafden gedaan. Toen ik daarna aan mijn studie begon, heb ik een paar slechte
jaren gehad. Maar ik ben aan een soort wederopbouw begonnen en lid worden van Mensa speelde daar een grote rol in.

COLOFON // S TRIP

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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Het was voor mij eigenlijk ook geen vraag of ik de test zou halen. Ik was vooral op zoek naar sociaal contact. Daarom
ben ik ook vrijwel meteen meegegaan op een weekend van de NextGen-BIG [voor leden die geboren zijn tussen 1982 en
1991; red.] Het klinkt misschien als cliché, maar het voelde als thuiskomen. Ik ben een enorme bordspellenfan en er
werden op dat weekend heel veel bordspellen gespeeld. Dat had ik niet in mijn omgeving. Ik wist dus vrijwel meteen
dat dit een club was waar ik lid van wilde blijven. Dat was in juni 2018.

REDACTIE

In 2019 werd ik door iemand die ik buiten Mensa om kende – en van wie ik niet wist dat die ook lid was – meegenomen
naar een borrel in mijn regio Rivierenland. Vanaf dat moment ga ik naar bijna elke borrel in de regio: in Arnhem en Ede
en ook buiten de regio naar Den Bosch. Het is zo gezellig, daar reis ik graag een stukje verder voor.
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Omdat ik zoveel op borrels kwam werd ik door onze regionair gevraagd of ik ook regionair wilde worden. Dat was in
oktober 2019. Ik heb vrij snel ja gezegd, misschien meer uit enthousiasme dan gezond verstand. Ik vind het leuk om de
jongere en oudere leden van Mensa te verbinden en nieuwe activiteiten te bedenken in de regio. Ook heb ik meteen de
Nieuwjaarsreceptie mee georganiseerd. Daar waren op het laatste moment nog mensen voor nodig en samen met twee
andere leden heb ik de kar getrokken. Dat was enerzijds leuk, anderzijds ook best stressvol. Maar het was een goede
gelegenheid om mijn gezicht te laten zien aan de organisatorische kant van Mensa. Je weet nooit wat ik later nog zou
willen doen.
Een groot deel van mijn vriendengroep is Mensalid. Ik heb hen leren kennen sinds ik lid ben. Vooral op jongerenweekenden, NextGen-weekenden en spellenmiddagen. Die zijn nu voornamelijk in het westen van het land. Ik zou het leuk
vinden om wat meer van dergelijke activiteiten naar het oosten van het land te halen. Er zijn namelijk ook leden die
niet zoveel om borrels geven en die zie ik dus eigenlijk nooit. Het zou mooi zijn om die leden met andere activiteiten wel
actief naar Mensa-bijeenkomsten te krijgen.
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Leeftijdgenoten die net lid zijn of lid zouden kunnen worden, wil ik vooral dit aanraden: ga mee naar een jongerenweekend. Je moet het proeven. Dan begrijp je het veel beter dan wat ik je zou kunnen uitleggen. Het bijzondere aan zo’n
weekend is dat het niets anders hoeft te zijn dan een kamp met vrienden. Er staat Mensa op de sticker, maar er hoeft
niks.”
*Een regionair is de regionale contactpersoon voor Mensa en Mensaleden in dat gebied.

Floris Oudshoorn schrijft en tekent onder andere de strip Swamp Thing. Het tiende album is inmiddels in de maak.
Meer nieuws op www.SwampThing.nl of Twitter #MySwampThing
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