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OVER DE OMSLAG
Datananalist Erik van Grinsven (1963) ontdekte tien jaar geleden dat hij 
kon schilderen. Zijn voorkeur gaat uit naar realistisch schilderen, dat hij 
“fotograferen met verf” noemt.  Op de voorkant zien we huishond Loesje 
(olieverf op paneel). Verder maakt dit Mensalid in zijn vrije tijd 3D-werk, 
waarbij hij voorwerpen en lijsten combineert tot nieuwe kunstwerken.



Lezers,

Vier jaar geleden kregen Robert Nijboer en ik de opdracht om de HiQuarterly  
nieuw leven in te blazen. Dat werd HiQ Mensa Magazine, een tijdschrift en 
later ook een website. Ik maakte een bladformule, Robert een ontwerp, en 
iedere zes maanden vulden we met een hele club Mensalen 48 pagina’s 
met woord en beeld voor hoogbegaafde volwassenen. Het blad ziet er zo 
professioneel uit dat weleens vergeten wordt dat de inhoud van “de HiQ” 
volledig wordt gemaakt door vrijwilligers.

Voor mij zit het werk er op. De oorspronkelijke opdracht voor acht nummers 
is afgerond en ik ben weer toe aan iets nieuws. Het was mijn vurige wens om 
een breder beeld neer te zetten van de vereniging en van hoogbegaafden, 
een die verder reikt dan de nauwe vooroordelen waar we in het dagelijks 
leven mee te maken krijgen. Toen we in 2019 werden genomineerd voor de 
publieksprijs van Stichting Mensa Fonds voelde ik dat we aardig op weg 
waren. In het juryrapport stond namelijk: “hoogbegaafdheid heeft een stem 
en dat is HiQ Magazine”. Yas queen! 

Mijn grootste geluk als hoofdredacteur van deze titel was om te kunnen 
schrijven wat ik wilde. Geen onderwerp of er is een hb’er met verstand 
ervan of een mening erover en aan oppervlakkigheid doen we liever niet. 
Onze nieuwsgierigheid maakt ons een geweldige doelgroep. Bij zo’n beetje 
alles wat ik deed speelde in het achterhoofd de vraag of er een verhaal in 
zat voor “mijn blaadje”. Die vrijheid ga ik enorm missen, want het schrijvende  
leven van de freelance redacteur is bevolkt met meekijkende communica-
tieadviseurs, managende socialmediadesko’s en algemene bemoeials. Dat 
is het werk en dat is ook goed, maar hier kon ik echt hart en ziel in kwijt. Het 
was mooi om dat zo te voelen.

Dank voor jullie aandacht de afgelopen vier jaar 
en natuurlijk meer dan dank voor alle mensen die 
hebben bijgedragen aan het blad en de website 
van HiQ Magazine en het geluk van de hoofdre-
dacteur. 

Karina Meerman (NL2143)
Hoofdredacteur HiQ Mensa Magazine

Redactioneel

(Vito Monsterhond, 2013)
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ONDERZOEK

Prieelvogel
Een opvallende artiest in het dierenrijk is de prieelvogel uit Aus-
tralië en Nieuw-Guinea. Het mannetje maakt om de vrouwtjes te 
verleiden kunstzinnige priëlen, die hij rijkelijk en kleurrijk versiert 
met alles wat hij maar kan vinden; besjes, bloemen, steentjes, 
schelpen, vogelveren, botjes, glimmende schilden van kevers, 
maar ook menselijk afval als plastic dopjes, scherven, enzovoorts. 
Deze creatieve vogel is in staat om verschillende soorten materiaal 
te zoeken en te verzamelen om dat vervolgens te rangschikken 
op vorm en kleur. Hij doet dit heel nauwkeurig en decoreert zijn 
takkenprieel volgens een bepaalde orde. Behalve het sorteren op 
vorm en kleur, rangschikt hij de objecten ook van klein naar groot, 
wat het geheel een extra optisch effect geeft. Dat de decoratie 
niet willekeurig tot stand komt blijkt ook uit het feit dat de vogel 
objecten die worden toegevoegd of verplaatst, weghaalt of terug 
op hun plek legt. De prieelvogel heeft een scherp oog voor zijn 
creatie.
 
De schilderende aap
Heel anders dan de architectonische decoraties van de prieelvo-
gel zijn de schilderijen van chimpansees. Waar de prieelvogel het 
ingrijpen van de mens niet op prijs stelt, laat de chimpansee zich 
graag aan het werk zetten met papier en penseel.

Er zijn in het verleden verschillende onderzoeken naar het schil-
derwerk van apen gedaan, veelal met chimpansees. Bekende 
onderzoekers zijn biologe Nadezada Kohts, die begin 20e eeuw 
het gedrag van chimpansee Joni bestudeerde, en de zoöloog 
en kunstschilder Desmond Morris, die geloofde in de kunstzin-
nigheid van chimpansee Congo. Congo (1954–1964) is één van 
de beroemdste schilderende apen. Zijn schilderijen werden voor 
veel geld verkocht aan liefhebbers, waaronder kunstenaars als 
Picasso. Zijn werk werd meermaals tentoongesteld, onlangs nog 
in 2019 was er een expositie van zijn schilderijen bij The Mayor 
Gallery in Londen.

Met schildersmaterialen tot hun beschikking blijken apen niet 
alleen te kunnen schilderen, maar ook gevoel voor compositie te 
hebben met een voorkeur voor symmetrie in vorm en kleur. Daar-

DDIERLIJKE DRANG TOT IERLIJKE DRANG TOT 
CREATIEVE EXPRESSIECREATIEVE EXPRESSIE
Dat dieren creatieve oplossingen kunnen bedenken is bekend. 
Vaak heeft die creativiteit een functie, zoals overleven en  
behoud van de soort. Maar zijn dieren ook creatief als daartoe 
geen noodzaak is? Tekst: F. Suzanne Scholten | Illustratie: halloafijn
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bij schildert de aap binnen het kader van het papier. Het schilde-
ren van de chimpansees ontwikkelt zich naarmate ze dit langer en 
vaker doen. De schilderijen worden in de loop der tijd complexer 
van opbouw en vorm. Ook experimenteren de apen gaandeweg 
met materialen en technieken. De schilderijen zijn abstract en 
laten vaak ellipsen, draaikolken of waaier patronen zien, zoals die 
ook te zien zijn in de tekeningen van jonge kinderen.

Het ontwikkelingsniveau van apen beperkt hun mogelijkheden 
tot creatieve expressie, evenals de bouw en anatomie van de 
handen, die van invloed is op het motorische functioneren. De 
beweeglijkheid van hand, arm en schouder beïnvloeden de mo-
gelijke uitingsvormen. Net zoals heel jonge kinderen zijn apen niet 
in staat om een gesloten cirkel te tekenen. Een cirkel tekenen ver-
eist de vaardigheid om begin- en eindpunt van de ronde lijn met 
elkaar te verbinden. Deze tekenvorm ontstaat over het algemeen 
niet toevallig, maar is een bewuste handeling. Met het bewust  
tekenen van een gesloten cirkel begint dan ook de betekenisge-
ving van de tekening.

Tijdens het schilderen zijn de apen opvallend geconcentreerd. 
De vraag is of deze concentratie voortkomt uit het bewust iets  
creëren, het opgaan in de schildershandeling of dat het schilde-
ren een vorm van afleiding is. Schildert de aap vanuit de drang om 
iets nieuws te maken of is het schilderen meer een meditatieve 
handeling? Heeft het dier een behoefte om zich creatief te uiten 
zonder dat daar een specifieke reden voor is?

Omdat de apen weinig waarde lijken te hechten aan hun schil-
derijen en ze na verloop van tijd verscheuren of zelfs opeten, lijkt 
het schilderen als activiteit belangrijker te zijn dan het uiteinde-
lijke resultaat. Dit in tegenstelling tot mensen, die schilderkunst 
tentoonstellen en schilderijen bewaren. Aan de andere kant gaf 
Congo duidelijk aan wanneer zijn schilderij al dan niet af was. De 
aap weigerde verder te schilderen, tenzij op een nieuw papier of 
was zichtbaar geïrriteerd als zijn werk onderbroken werd, wat erop 
duidt dat het eindresultaat schijnbaar wel belangrijk was voor de 
aap. Maar zijn de schilderijen daarmee ook kunst?
 

ONDERZOEK

  >>  
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Het kunstbegrip
De vraag of de schilderijen van Congo kunst zijn is mede afhan-
kelijk van wat onder kunst wordt verstaan. De opvattingen over 
kunst zijn cultuur- en tijdgebonden. Over wat wel of geen kunst is 
valt te twisten en smaken verschillen, maar in zijn algemeenheid 
kan gesteld worden dat kunst het resultaat is van een bewuste 
creatie. Waarbij de kunstenaar vanuit creatieve vrijheid keuzes 
maakt in materiaal, techniek en onderwerp om tot een beeld te 
komen. Naast het maken van kunst verhoudt de maker zich ook 
tot het werk van andere kunstenaars en de kunstgeschiedenis.
Het kunstbegrip is een terugkerend onderwerp van discussie. 
In 1964 stelde de Zweedse journalist Åke Axelsson kunstcritici 
op de proef door schilderijen gemaakt door een chimpansee te 
presenteren als zijnde schilderijen van een onbekende Franse 
avant-gardeschilder genaamd Pierre Brassau. De schilderijen 
werden tentoongesteld en de meeste kunstcritici hadden niets in 
de gaten en schreven lyrische kritieken over de expositie van de 
onbekende schilder.
 
Hoe een kunstwerk tot stand komt, of het gemaakt is door een 
kleuter, een aap of een professioneel kunstenaar, speelt niet altijd 
een doorslaggevende rol in de waardebepaling van het werk. 
Uiteindelijk beslist de curator aan de hand van zijn visie op kunst 
of een werk wordt opgenomen in de tentoonstelling en geeft 
het daarmee de status van kunst. Zoals het urinoir van Duchamp 
kunst is, omdat het tot kunst verklaard is.
 
Het maakproces
Bij de vraag of dieren een drang tot creatieve expressie hebben, 
speelt het resultaat niet de grootste rol, maar meer de wijze waar-
op de creatie tot stand is gekomen. Was er in het maakproces 
sprake van creatieve vrijheid en bewuste regie? In hoeverre is een 
aap zich bewust van het schilderproces en maakt hij doelgerichte 

keuzen in vorm en kleur? Verzamelt de prieel-
vogel objecten om deze een nieuwe beteke-
nis te geven of brengt hij de objecten bijeen 
om indruk te maken op het andere geslacht? 
Daarnaast, hoe bewust of intuïtief schilderde 
Vincent van Gogh?

Het voornaamste verschil tussen mens en 
dier zit in het feit dat de mens bewust en vrij 
ervoor kiest iets te creëren. Zelfs als er intuï-
tief gewerkt wordt, valt dit binnen de context 
van het bewust gekozen maakproces. Zoals 
ook wanneer een kunstenaar gebruik maakt 
van het toeval in zijn werk, dit altijd binnen een 
bepaalde context en met een vooropgezet 
plan gebeurd. De maker geeft het toeval of 
zijn intuïtie bewust een rol in het werk.

In de kunst is naast de bewuste keuze om iets 
te maken ook de vrijheid in expressie belang-
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betekenis van kunst de kunst zelf is. Misschien is het creatieve spel 
van vorm en inhoud voor dieren iets wat natuurlijk samenvalt met 
het leven zelf? Dieren zijn erop gericht te overleven en zich zo goed 
als mogelijk aan te passen aan hun leefomstandigheden. Als ware 
levenskunst spelen ze, verkennen, leren en zoeken ze betekenis. En 
daarbij zingt ieder vogeltje zoals het gebekt is en zijn er ook mensen 
die als prieelvogels hun kunsten vertonen om indruk te maken op 
het andere geslacht. 

rijk. Niet elke bewuste creatieve expressie 
levert per definitie kunst op. Zoals ook niet elk 
knap en kunstig vervaardigd schilderij door 
vakmanschap ook kunst is. Het goed beheer-
sen van materiaal en techniek geeft meer mo-
gelijkheden om iets te maken, maar zijn geen 
doel op zich. Oefening baart kunst, hoe meer 
vaardigheid, hoe meer vrijheid. Maar een goe-
de oefening is op zichzelf nog geen kunst.
 
Apenkunstje
Schilderende apen zijn misschien wel creatief, 
maar niet geheel vrij in hun expressie, want 
uit zichzelf gaan apen niet schilderen. De aap 
komt er pas toe wanneer hij van de mens ma-
terialen en eventueel ook nog aanwijzingen 
heeft gekregen. Daarbij schildert de aap in 
een door de mens gecreëerde setting, die 
voor de vrij in de wildernis levende aap on- 
natuurlijk is.

In plaats van een vrije kunstenaar is de aap 
meer een onderdeel van het kunstconcept 
van de mens. En erg kunstzinnig en origineel 
is het niet, wanneer de aap zijn kunstjes moet 
vertonen om geld in te zamelen voor de 
dierentuin of zijn schilderijen voor grote be-
dragen worden verkocht op een veiling voor 
kunstliefhebbers en investeerders.
 
Levenskunst
Kunst is vooral een menselijke manier van bij-
zonder maken en betekenis geven, ook als de 

F. Suzanne Scholten is beeldend kunstenaar. Haar werk bestaat uit schilderijen en 
textiele objecten. Naast haar autonome kunst maakt ze illustraties en schrijft ze 
over diverse onderwerpen. Meer info op: Hergens.net & Halloafijn.nl

Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn
Frans de Waal

De aap en de sushimeester
Culturele bespiegelingen van een primatoloog
Frans de Waal

The Monkey in Art
Ptolemy Tompkins

De naakte aap
Desmond Morris

The Biology of Art
A Study of the Picture-Making Behaviour of the Great Apes and 
Its Relationship to Human Art
Desmond Morris

La peinture des singes – histoire et esthétique
Thierry Lenain
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Roelof Klein heeft drie katten rond- 
lopen. “Een is echt dom, de tweede is 
een HSP-geval maar ook slim. Nummer 
drie is de uil: intelligent en bekijkt alles 
voordat er actie plaatsvindt. Hij is duidelijk 
de slimste van de drie en misschien ook 
hoogbegaafd.”
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DE DUIF IS SOMS 
SLIMMER DAN 
DE MENS

Astrofysicus Neil deGrasse Tyson tweette dat wanneer mensen onder de indruk zijn van het gedrag van 
niet-menselijke dieren, dat dit komt doordat we hun intelligentie onderschatten. Auteur Elise Hofhuis onder-
zocht de meest actuele wetenschappelijke inzichten over intelligentie bij dieren en vroeg zich af: wat verstaan 
we eigenlijk onder dierlijke intelligentie? En is de menselijke intelligentie superieur aan dierlijke intelligentie? 
Tekst: Elise Hofhuis

In het begin van de negentiende eeuw be-
stond onderzoek naar de intelligentie van 
dieren vooral uit onderzoek naar ratten in een 
laboratorium. Dieren werden gezien als door 
instinct gedreven ‘machines’.

Tegen het eind van diezelfde eeuw had on-
derzoek naar dieren een grote ontwikkeling 
doorgemaakt en keken steeds meer discipli-
nes met interesse naar het gedrag van dieren, 
vaak in vergelijking met dat van mensen. 
In een overzichtspublicatie onderscheidde 
experimenteel psycholoog en zoöloog Sara 
Shettleworth in 2009 grofweg drie categorie-
en onderzoek. Ten eerste wordt er onderzoek 
gedaan naar de basisprocessen van intelli-
gentie, zoals geheugen, aandacht en leren. In 
de tweede categorie concentreert onderzoek 
zich op intelligentie die te maken heeft met de 
fysieke omgeving, zoals tijd, afstand, aantal 
en gebruik van werktuigen. Ten slotte is er de 
laatste jaren veel aandacht voor sociale intel-
ligentie, zoals samenwerking, communicatie 
en het begrijpen van de gedachten van een 
ander.

Geheugen
Shettleworth noemt in haar overzicht een 
baanbrekend experiment bij vogels, op het 
gebied van geheugen, uitgevoerd door  

Clayton en Dickinson in 1988. De onderzoekers keken naar het 
gedrag van de westelijke struikgaai, een kraaiachtige vogel, die in 
het westen van Amerika voorkomt. De vogels verborgen pinda’s 
en rupsen en mochten die na 4 uur en na 124 uur weer gaan zoe-
ken. De rupsen waren na 4 uur nog vers, maar na 124 uur waren ze 
door de onderzoekers oneetbaar gemaakt. De pinda’s waren ook 
na de langere periode lekker. De vogels kregen eerst een aantal 
keren de kans om te leren hoe dit werkte. Na de training zochten 
ze na een wachttijd van 4 uur eerst de rupsen en na 124 uur eerst 
de pinda’s. Een proef met ongetrainde vogels liet zien dat rupsen   >>  
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niet sneller worden vergeten dan pinda’s. Struikgaaien blijken net 
als mensen te beschikken over een episodisch geheugen, een 
geheugen dat is gebonden aan tijd en plaats. Ook duiven, ratten 
en muizen lijken allemaal kenmerken van een dergelijk geheugen 
te bezitten. Of dit precies overeenkomt met het geheugen zoals 
wij dat kennen is moeilijk te meten.

Rekenen
Kluger Hans (‘slimme Hans’) was een paard dat kon rekenen. Met 
zijn eigenaar, een Duitse wiskundeleraar, maakt hij furore als won-
derpaard en in 1904 haalde hij de voorpagina van The New York 
Times. Later bleek dat Hans eigenlijk lette op onbewuste aanwij-
zingen in de lichaamstaal van zijn verzorger. Kluger Hans was de 
inspiratiebron voor decennialang  onderzoek naar getalbegrip 
onder dieren, een vorm van fysieke intelligentie. Tegenwoordig 
kijken onderzoekers vooral naar de verschillende componenten 
die nodig zijn voor getalbegrip en in hoeverre deze bij verschillen-
de soorten aanwezig zijn.

Dieren blijken te kunnen schatten welke van twee hoeveelheden 
groter is, net als baby’s en volwassenen. Bij kleine hoeveelheden 
(het verschil tussen 7 en 9) lukt dit beter dan bij grote hoeveel-
heden (het verschil tussen 87 en 89). Sommige dieren kunnen in  
onderzoekssituaties exacte hoeveelheden waarnemen, zolang 
het er maar niet meer zijn dan vier. Wanneer bijvoorbeeld resus-
aapjes zien dat er stukken appel in een pot worden gestopt, en het 
zijn er maximaal drie, dan kiezen ze voor de pot met de meeste 
stukjes. Baby’s doen dat ook. Voorlopig onderzoek toont aan dat 
dieren en mensen over dezelfde onderliggende componenten 
van getalbegrip beschikken: een vage component, die grotere 
hoeveelheden kan schatten, en een precieze, die tot vier voor-
werpen kan waarnemen. Voor het tellen van grotere aantallen lijkt 
taal nodig te zijn.

Sociale intelligentie
Het concept Theory of Mind wordt in de psychologie opgevat als 
het vermogen om te begrijpen dat anderen ook gevoelens, ideeën 
en intenties hebben. Dit vermogen is getest onder chimpansees, 
maar het blijft onduidelijk of de dieren echt begrijpen waar het 
over gaat of dat ze leren van wat ze observeren. Een gerelateerd 
concept is empathie, het vermogen om zich in te leven in de ge-
voelens van een ander. Eén van de bekendste primatologen ter 
wereld, Frans de Waal, deed onderzoek naar empathie bij mens-
apen en andere zoogdieren. Ons vermogen om mee te voelen 
met anderen stamt volgens hem af van een primitieve vorm van 
empathie, die waarschijnlijk bij alle zoogdieren aanwezig is: spie-
gelneuronen in de hersenen, welke ervoor zorgen dat de emotie 
van wie men ziet wordt overgenomen. Op basis van deze primi-

De struikgaai (Aphelocoma coerulescens) is 

een zangvogel uit de familie van de kraaiach-

tigen (Corvidae) die in de Noord-Amerikaanse 

staat Florida leeft. Het is een nieuwsgierige en 

relatief intelligente vogelsoort en zijn opmer-

kelijkste eigenschap is dat hij in het geheel niet 

mensenschuw is. De vogels nemen gewillig 

voedsel uit menselijke hand. Bron: Wikipedia

tieve vorm ontwikkelden zich hogere vormen 
van empathie in mensen, met als toppunt het 
vermogen zich te verplaatsen in de oorzaak 
van een emotie bij de ander.

Terug naar Darwin
Een manco bij veel dieronderzoeken is dat 
van de onderzochte dieren gevraagd wordt 
om onnatuurlijk gedrag te laten zien. In een 
publicatie van januari dit jaar uitten Bräuer et 
al. kritiek op deze manier van onderzoek naar 
intelligentie bij dieren. Dierlijk gedrag werd 
aanvankelijk door biologen onderzocht, maar 
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plaatjes van dieren en meubels uit elkaar kunnen houden. En na 
een training zelfs schilderijen van Monet en Picasso. In een re-
cent onderzoek leerden duiven weefsel plakjes en röntgenfoto’s 
van borsten te beoordelen en waren ze kennelijk even goed als 
getrainde artsen in het detecteren van borstkanker. Voor mensen 
lijkt dit heel indrukwekkend, maar duiven zijn door hun evolutie 
gespecialiseerd in patroonherkenning. Waarschijnlijk is deze 
vaardigheid ontstaan door de eisen die aan de visuele vaardig-
heden van vogels gesteld worden tijdens het vliegen. En zo zijn 
er talloze voorbeelden van vaardigheden waarin dieren even 
goed of zelfs beter zijn dan mensen. Onderzoekers die uitgaan 
van de superioriteit van de mens willen dergelijke observaties 
verklaren, omdat ze deze vermeende superioriteit in twijfel trek-
ken. Vanuit biologisch standpunt zijn dit echter gewoon speciale 
eigenschappen die soorten hebben ontwikkeld in reactie op hun 
unieke omgeving.

Brein
Wat is het dan dat de mens uniek maakt? En 
hoe is dit zo ontstaan? Darwin merkte in 1871 al 
op dat de mens alleen in gradatie en niet in 
soort lijkt te verschillen van de dieren. De 
mens is uniek omdat wij ons niet hebben 
gespecialiseerd. De mens ontwikkelde 
een breed scala aan cognitieve vaar-
digheden, welke vooral gekenmerkt wordt door flexibiliteit: het 
vermogen om snel te reageren op onvoorspelbare of nieuwe 
omstandigheden. 

Eén van de opvallendste dingen aan de evolutie van de mens 
is het feit dat ons brein op een bepaald moment enorm hard is 
gaan groeien; anders dan bij de mensapen die afstammen van 
dezelfde voorouder. Hoe en waarom dit precies gebeurde is nog 
niet helemaal verklaard maar er zijn wel theorieën over. Bijvoor-

in een behoefte de menselijke evolutie te 
verklaren betraden steeds meer psychologen 
het vakgebied. Bräuer stelt dat er te weinig 
wordt gekeken naar omgevingsfactoren, op 
basis waarvan de intelligentie van dieren zich 
op een bepaalde manier heeft ontwikkeld. 
Bovendien wordt teveel uitgegaan van de 
mens als voorbeeld van de hoogst haalbare 
vorm van intelligentie.

Ook meent Bräuer dat onderzoekers voorbij-
gaan aan de enorme rijkdom aan cognitieve 
vaardigheden in de wereld. Het kijken naar 
diersoorten volgens de Darwiniaanse traditie 
geeft in haar ogen een veel beter begrip van 
het ontstaan van bepaalde unieke eigen-
schappen en waarom deze bij andere soorten 
wel of niet voorkomen. Er is volgens haar daar-
om niet één intelligentie, maar meerdere losse 
componenten van cognitieve vaardigheden, 
waar andere soorten soms beter in zijn dan 
mensen. Van apen vragen te wijzen naar ver-
borgen voedsel zegt bijvoorbeeld niets over 
apencommunicatie, omdat zij in de natuur niet 
naar voedsel wijzen. Het is in hun competitieve 
samenleving bovendien niet handig om elkaar 
op voedselbronnen te wijzen. Het feit dat apen 
dit in gevangenschap aan kunnen leren - ze 
kunnen zelfs onze taal aanleren door middel 
van plaatjes - laat wel iets zien van hun ver-
mogen iets onnatuurlijks aan te leren in een 
vreemde omgeving.

Vogels
Verschillende diersoorten hebben vaardighe-
den die de vermogens van de mens evenaren 
of voorbijstreven en dan hebben we het niet 
over harder rennen of dieper duiken. Vogels 
hebben, om te kunnen navigeren en com-
municeren, unieke vaardigheden ontwikkeld 
met betrekking tot informatieverwerking. 
Experimenten met duiven laten zien dat ze 
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Dubbel voordeel
Misschien is er daarom sprake van een dub-
bel voordeel: de rijkere sociale samenleving 
zorgde ervoor dat onze voorouders efficiënter 
voedsel konden verzamelen, waardoor ons 
brein kon groeien. Bovendien krijgt dit brein, 
doordat het nog niet helemaal af is bij de 
geboorte, de kans om zich te ontwikkelen in 
een rijke sociale omgeving. Zo heeft de mens 
zich ontwikkeld tot een goede generalist, ter-
wijl andere diersoorten zich door hun unieke 
omgeving juist tot superspecialist konden 
ontwikkelen. 
 

MEER LEZEN?
Bräuer, J., Hanus, D., Pika, S., 
Gray, R., & Uomini, N. (2020). 
Old and New Approaches to Animal  
Cognition: There Is Not “One Cognition”.   
Journal of Intelligence, 8 (3), 28.

Cornélio, A. M., de Bittencourt-Navarrete,  
R.E., de Bittencourt Brum, R., Queiroz, C.M., & 
Costa, M.R. (2016).  
Human brain expansion during evolution 
is independent of fire control and cooking.  
Frontiers in neuroscience, 10, 167.

Gómez-Robles, A., & Sherwood, C.C. (2017). 
Human brain evolution: how the increase of 
brain plasticity made us a cultural species.   
MÉTODE Science Studies Journal, (7), 35-43.

Shettleworth, S.J. (2009). 
The evolution of comparative cognition: is 
the snark still a boojum?  
Behavioural processes, 80 (3), 210-217.

Waal, F.B. de (2012). 
Empathy in primates and other mammals. 
Empathy: From bench to bedside, 87-106.

beeld hoe het feit dat wij voedsel zijn gaan koken ervoor zorgde 
dat ons grote brein, dat veel energie gebruikt, kon worden voor-
zien van meer energie. Bewijs hiervoor kwam met name van re-
kenmodellen over benodigde calorieën. Echter, in 2016 kwamen 
Cornélio et al. tot de conclusie dat effectief voedsel verzamelen 
ruim voldoende voorzag in dagelijkse calorieën. Het koken van 
voedsel zou niet hebben geleid tot opname van meer energie. 
Bovendien was er geen betrouwbaar bewijs te vinden voor het 
gebruik van vuur door de voorlopers van de moderne mens. 
Wellicht zorgde het socialer worden van de samenleving ervoor 
dat de verzameling van voedsel efficiënter verliep. Bijvoorbeeld 
door samen te jagen.

Goméz-Robles en Sherwood speculeren in een artikel uit 2017, 
over breinontwikkeling, dat de grootte van ons brein zorgde voor 
unieke omstandigheden. Een placenta kan na negen maanden 
zwangerschap mogelijk niet langer voldoende voedingsstoffen 
leveren voor het ongeboren kind. Doorgroeien zou betekenen dat 
het hoofd niet meer door het geboortekanaal past. Zodoende ko-
men mensenbaby’s ter wereld als ze eigenlijk nog niet helemaal 
af zijn. Ze zijn erg afhankelijk en met een kwart van de volwassen 
grootte is hun brein nog relatief onderontwikkeld. Als gevolg heeft 
de omgeving bij mensen een veel grotere invloed op de ontwik-
keling van het brein dan bij andere soorten. Hierdoor rijpt het brein 
in een omgeving vol sociale en culturele invloeden, waardoor het 
beter aangepast is aan veranderende omstandigheden.



De teckeldames van Mariken Schoenmakers 
zijn al op leeftijd (15 en 12). De één is bijna 
doof, de ander geheel blind. 

"In hun jonge jaren was het leervermogen 
groot, met name wanneer voedsel de motiva-
tie was. We hebben heel wat circuskunstjes 
gedaan: zitten, liggen, poot geven, doodlig-
gen met pootjes omhoog, doodvallen, opzit-
ten, door hoepels springen, over elkaar heen 
springen, draaien, over de rug rollen, buigen, 
krakelingen tussen mijn benen doorlopen. 

Ook de vrijheidsdrang zit er goed in. Met 
name Pipo heeft vele ontsnappingspogingen 
gedaan uit de tuin, vaak ook met succes, door 
via steen 1 op verhoging 2 een sprong te ma-
ken naar het hek, waar zo vervolgens zo on-
geveer aan haar teennagels bleef hangen, om 
zich daarna op te trekken en er aan de andere 
kant weer af te springen: ontsnapt. Waarna ik 
het hek maar weer dapper ophoogde. 

Het ultieme bewijs vind ik dat ze beiden altijd 
categorisch hebben geweigerd te apporte-
ren: Als jij die bal in je hand wil, dan stel ik voor 
dat je hem niet weggooit!”
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“Zoals Nederlanders in de jaren vijftig van de vorige eeuw sterk 
van opvatting verschilden over het juiste geloof, zo lijken vrienden 
en familie in Nederland vandaag de dag steeds heftiger verdeeld 
over het Nederlandse coronabeleid. En nog fundamenteler: de 
aard van Covid-19. Meningsverschillen over corona blijken vaak 
onbespreekbaar. Begint de verzuiling wellicht opnieuw?
 
De verzuilden leefden destijds met een drastische oplossing. Ze 
vermeden andersdenkenden door uitsluitend te leven in een eigen 
bubble, met eigen scholen, media, vakbonden en sportclubs. Zelfs 
de bakker en de slager behoorden tot de ene óf de andere zuil.

Met de huidige pandemie is zo’n oplossing onmogelijk, wat vreed-
zaam samenleven moeilijker maakt. Elke relatie, zij het op het werk 
of thuis, elke bijeenkomst kan een splijtzwam zijn, ook al omdat 
elke ontmoeting in coronatijd begint met de herinnering aan aanra-
kingen van vroeger: handen schudden bij de een, zoenen bij de an-
der. Zo wordt corona steevast het eerste onderwerp van gesprek. 
Dat maakt de confrontatie met andersdenkenden heel acuut.

Zelf was ik twee dagen van slag toen ik een collega hoorde vertel-
len dat Covid-19 niets anders is dan een griep en dat de overheid 
mensen bang maakt met leugens, om zo totale controle over ze 
te krijgen. Het maffe is: mijn collega en ik noemen onszelf allebei 
kritisch. En we bevinden ons in goed gezelschap, want ook foto-
model Doutzen Kroes riep op tot waakzaamheid: ‘Ask your own 
questions, follow the money and connect the dots! Think logic, 
follow your heart and instincts.’ Sympathiek is haar oproep om 
altijd vragen te blijven stellen. Toch is juist vragen stellen zo te-
genstrijdig aan connecting the dots: zaken met elkaar in verband 
brengen en daar je gelijk in vinden.

Behalve Doutzen Kroes, die ene collega, Maurice de Hond en vele 
anderen zou ik ook Boele Ytsma kunnen rekenen tot criticasters 
van het huidige coronabeleid. Wat zij delen, is dat ze zich zorgen 
maken. Echt grote zorgen. Ze willen het beste voor de wereld. Op-
recht. Hun kritiek snijdt vaak hout, want het regeringsbeleid is in-
derdaad vaak ondoorzichtig, wetenschappers hebben inderdaad 
ook andere dan puur wetenschappelijke belangen en bijna geen 
mens vindt alle adviezen van het RIVM volkomen rationeel (‘draag 
in de trein mondkapjes die niet werken’). 

Wat de critici ook gemeen hebben, is een 
groot vertrouwen in hun eigen perceptie.  
Wat zij onderzoeken en waarnemen is  
simpelweg waar, omdat zij het hebben gezien. 
Ze doen wel zelf onderzoek, maar weinig  
zelfonderzoek.

Daarin scheiden zich onze wegen, want ik 
denk dat het veel zinvoller is om te leren 
leven met onzekerheden, met het besef 
dat ook ik maar een beperkte blik heb en 
ontzettend weinig weet. Daarin ben ik  
geïnspireerd door sceptici die al twee-
duizend jaar ronddwalen in de filosofie.  
De zestiende-eeuwse filosoof Michel  
de Montaigne is mijn persoonlijke favoriet, 
onder meer omdat hij zo verrukkelijk schrijft.

Sceptici geloven wel dat er een waarheid be-
staat, maar betwijfelen voortdurend of zij zelf 
die waarheid kunnen kennen. Que-sais-je? 
– wat weet ik nu eigenlijk? – was Montaignes 
lijfspreuk. Daarin combineert hij bescheiden-
heid met een actieve nieuwsgierigheid: wat 
kán ik eigenlijk weten?

Dat intrigeert mij nu ook. Wetenschappers 
hebben best vaak een grote mond, maar 
wetenschapsfilosofen denken op een veel 
preciezere manier na over stelligheden van 
wetenschappers, politici en opinieleveran-
ciers van diverse komaf.

Sommige uitspraken zijn eenvoudig bullshit, 
aldus de Amerikaanse filosoof Harry Frankfurt  
in het gelijknamige, zeer leesbare, On Bullshit. 
Hij verwijst naar uitspraken van mensen die 
niet geïnteresseerd zijn in de waarheid maar 
uitsluitend rekenen op het effect van hun uit-
spraken: veel Trumpiaanse tweets behoren 
tot die categorie. Daarnaast zijn er uitspraken 

QUE SAIS-JE?
Tanny Dobbelaar is wetenschapsfilosoof. Zij promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Voor HiQ Mensa Magazine schreef zij een essay over kritisch denken.
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waarvan je nooit weet of ze waar of onwaar 
zijn. Zoals: in een baan om de zon, tussen 
aarde en Mars, zweeft een theepot zó klein, 
dat telescopen hem niet kunnen waarnemen. 
Dit voorbeeld gebruikte Bertrand Russell als 
argument tegen het idee dat de wetenschap 
het bestaan van God ooit kan bewijzen.

Horen de uitspraken van Covidcritici tot 
bovenstaande categorieën? Omdat ik daar 
niets algemeens over kan zeggen, neem ik 
een concreet voorbeeld uit de nieuwsbrief 
van dominee en planteneter Boele Ytsma. 
Ook hij denkt dat Covid-19 niets meer is 
dan een gewone griep en is zeer verontrust 
over het feit dat vele digitale platforms be-
richten over de heilzame werking van HCQ 
[Hydroxychloroquine; red.] tegen het virus 
hebben verwijderd. Verder antwoordt hij op 
vragen van mensen die willen weten wat zijn 
bronnen zijn. Ytsma zegt dat hij onderzoek 
doet naar de bronnen achter het nieuws: 
‘Dat is niet moeilijk: niet een paar opvallende 
soundbites en prikkelende quotes, maar de 
integrale persberichten, zowel nationaal als 
internationaal. Ik luister en herluister, ik kijk 
naar de gezichtsuitdrukkingen, luister naar 
de toon, bestudeer het taalveld dat gebruikt 
wordt.’

Hoewel Ytsma zich zeker kritisch toont, twijfelt hij geen seconde 
aan wat hij ziet en hoort. Scepticisme is hem vreemd. Onderzoek 
doen reduceert hij tot het bestuderen van lichaamstaal. Alle  
media-uitingen zijn voor hem ‘bronnen’. Dat irriteert me: waarom is 
hij niet wat kritischer op zijn eigen waarnemingen?

Ik zou hem zo graag willen wijzen op het werk van de Britse  
filosoof Karl Popper. Die heeft de kritische grondhouding van 
een onderzoeker omgewerkt tot een set van eisen waaraan 
uitspraken moeten voldoen als ze aanspraak willen maken op 
waarheid. Poppers eisen combineren bescheidenheid met lef. 
Hij stelt dat uitspraken falsifieerbaar moeten zijn. Dat je bij een 
wetenschappelijke uitspraak tegelijk op zoek moet gaan naar 
manieren waarop die uitspraak onwaar zal blijken. Met andere 
woorden: je moet actief bereid zijn om je eigen uitspraken te on-
dermijnen. Voorbeeld: je voorspelt dat het virus in de zomer zal 
verdwijnen omdat het niet tegen hitte kan. De mate waarin het 
virus opleeft, of niet, geeft zo’n uitspraak dan meer waarheid – of 
juist niet.

Kortom: voor deze wetenschapsfilosoof is connecting the dots 
niet genoeg, omdat het uitsluitend leidt tot bevestiging zoeken 
van je eigen gelijk. Je kunt altijd wel zeggen dat, bijvoorbeeld, de 
deep state aan het werk is, dat de overheid met het coronabeleid 
bewust de macht wil grijpen of dat Bill Gates ons wil vaccineren 
met een chip die ons tot volgzame consumenten transformeert. 
Grote vraag blijft: waarin verschillen deze boude stellingen van de 
theepot die tussen aarde en Mars zweeft maar voor mensenogen 
onzichtbaar is?” 

Data Informatie Kennis Inzicht Wijsheid Complotdenken
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Verlost van een levenslange fobie na een goed gesprek, een paar 
minuten doodsangst en een pil. Het is oneerbiedig om een baan-
brekende behandeling op basis van jarenlange studie en weten-
schappelijk onderzoek zo samen te vatten, maar helemaal onjuist 
is het niet.  Wat Memrec beoogt is een verandering teweegbrengen 
in de manier waarop angst wordt opgeslagen in onze hersenen. De 
methode is het resultaat van onderzoek door prof. dr. Merel Kindt, 
hoofdonderzoeker van de PsyPoli aan de Universiteit van Amster-
dam en oprichter van Kindt Clinics, behandelcentrum voor fobieën 
en PTSS. Maartje Kroese is daar psycholoog. Zij vertelt: “Vroeger 
dachten we dat angst in het langetermijngeheugen werd opgesla-
gen en onveranderlijk was. Nu weten we dat het angstgeheugen 
elke keer dat een angst wordt opgeroepen tijdelijk open staat voor 
verandering. Daarna wordt het weer opgeslagen in het langetermijn-
geheugen. Wat wij doen is ingrijpen in het proces van heropslag.” De 
angst wordt eerst opgeroepen, om de betrokken hersenverbindin-
gen te activeren. Dat houdt in dat degene met de fobie kort wordt 
blootgesteld aan zijn ergste nachtmerrie. Wanneer hij of zij dan 
een stapje verder gaat dan normaal en de neiging om te vluchten 
weerstaat, ontstaat een leerervaring voor de hersenen. Dat creëert 
een instabiele staat van de betrokken hersenverbindingen. “Op dat 
moment halen wij de persoon uit de angst en geven hem een bèta-
blokker. Die blokkeert tijdelijk receptoren in de hersenen waardoor 
de processen die nodig zijn om de specifieke angst weer op te slaan 
in het langetermijngeheugen. Als dit lukt, is de angst daardoor in 
één keer drastisch verminderd. Memrec werkt voor irreële angsten, 
benadrukt Kroese. “We kunnen bijvoorbeeld niet de hele angst voor 
slangen wegnemen, want angst heeft ook een functie. Dat zou ook 
niet ethisch zijn. Wij pakken alleen het irrationele stuk.”
 
Lichamelijke reactie
Marike Simons onderging de behandeling voor haar spinnenfobie. 
Hoe bang was zij? “Ik verkrampte volledig bij het zien van een spin. 
Mijn hersenen stopten met werken.” In haar studententijd fikte ze 

bijna haar kamer af, omdat ze met deodorant 
en aansteker ‘een joekel’ te lijf ging die bij de 
gordijnen zat. Tijdens een kampeerweekend 
met vrienden sliep zij in de auto vanwege twee 
parende spinnen op het tentdoek. “Rationeel 
slaat zo’n fobie nergens op,” bevestigt Kroese, 
“maar de lichamelijke reactie is enorm hevig. 
De hartslag gaat omhoog, mensen gaan zwe-
ten of trillen, ze willen vluchten. Mensen voelen 
echt een doodsangst, het beest moet weg of zij 
moeten weg.” Simons wist al zeker 25 jaar dat zij 
iets aan haar fobie moest doen. Uiteindelijk gaf 
een huisje op Texel de doorslag. “Mijn man had 
daar een huisje gekocht, maar ik durfde er niet 

heen omdat er spinnen zouden zitten. Maar ik 
ben opgevoed door een angstige moeder en 
ik wilde mijn angsten niet doorgeven aan mijn 
twee dochters. Er moest nu echt iets gebeuren. 
“Ik had gelezen over Memrec en vond de aan-
pak subliem in zijn eenvoud.”
 
Vogelspin
Eerst had Simons een uitgebreid gesprek met 
de therapeut over de angst zelf. Daarna werd 

DOOR 
DE DOODSANGST 
HEEN
De jongste methode in de aanpak van fobieën heet Memrec. Een combinatie van cognitieve gedragstherapie 
en een bètablokker beïnvloedt het angstgeheugen, waardoor mensen met één behandeling van hun fobie 
verlost kunnen worden. Marike Simons onderging het voor haar spinnenfobie.. Tekst: Karina Meerman

‘Mensen voelen echt 
 een doodsdreiging, 
 het beest moet weg 
 of zij moeten weg’

18 H i Q  M E N S A  M A G A Z I N E  -  # 2 2  N A J A A R  2 0 2 0 

PSYCHOLOGIE



ze meegenomen naar een kamertje. “Ik wist 
dat ik daar niet in wilde. In dat kamertje stond 
een tafeltje, met daarop een glazen bakje met 
daarin een vogelspin. Ik zakte bijna door mijn 
benen bij de deur. Paniek, huilen. Elke keer 
weer kreeg ik mijn paniek onder controle en 
ging ik een stapje verder. Weer huilen. Nog 
meer huilen. Ik brak in duizend stukjes.” Die 
ineenstortende angst voelen en toch doorgaan 
blijft binnen acceptabele grenzen, maar is no-
dig om de hersenen in een instabiele staat te 
krijgen. “Ik dacht dat ik ging flauwvallen”, ver-
telt Simons, die het gelukt is om bij het bakje 
met de vogelspin te komen. “Toen stopte het, 
de therapeut nam me mee, ik kreeg een pil en 
moest twee uur rustig in een andere kamer blij-
ven zitten, met een boekje. Ik mocht niet meer 
aan spinnen denken. Ik ben naar huis gefietst 
en gaan slapen. Ik was helemaal gesloopt.”

De volgende dag kwam ze terug om te toet-
sen of de behandeling had gewerkt. “Ik ben 
lachend de kamer met de vogelspin ingegaan. 
Het leek wel magie!” Helaas bleek Simons bij 
de twintig procent te horen die een tweede be-
handeling nodig had: de vogelspin was geen 
probleem meer, maar die zijn er niet op Texel. 
Daarom wilde de therapeut nog even testen 
met een Hollandse spin. “Dat ging goed tot ik 
hem moest aanraken. Daar kwam de paniek 
weer en het huilen. Toch heb ik het gedaan! 
Daarna was ’t hetzelfde verhaal: pil erin, boekje 
lezen, naar huis en slapen. De volgende dag 

kwam ik terug – niets meer aan de hand! Ik kan nu een spin buiten 
zetten met een glas en een papiertje. Zonder te griezelen!”
 
Grenzeloos
Kroese heeft diep respect voor mensen die zichzelf zo durven 
confronteren met hun angst. “De echte exposure duurt maar een 
paar minuten, maar dat is enorm hard werken. Mensen zijn echt 
heel moe na afloop.” Waar Simons na de behandeling achter 
kwam, is dat de angst haar veel meer had beperkt dan ze wist. “Na 
deze therapie is een schil van me afgevallen. Ik ben een weekend 
naar Parijs geweest met mijn dochter. Dat had ik daarvoor nooit 
gedaan. Ik wist wel dat ik nooit naar Zuid-Amerika wilde, want 
daar wonen vogelspinnen, maar ik had kennelijk ook bedacht dat 
ik nooit alleen een landsgrens over zou gaan. Mijn fobie had uit-

steeksels die mijn wereld steeds kleiner maakten. Er is nu zo veel 
meer opgeruimd! De angst hoorde ook bij mijn identiteit. Ik was 
iemand die bang was voor spinnen. Dat was comfortabel. Nu denk 
ik: Ik ben niet bang voor spinnen. En ik heb mijn dochters laten zien 
dat je angst kunt aangaan.” 

Lees meer over de Memrec-methode op 
www.kindtclinics.com/in-de-media/

Karina Meerman is freelance redacteur en journalist. Zij schrijft graag over 
‘moeilijke’ dingen, zoals technologie en mensen. Profileert zich zakelijk op  
www.karinameerman.nl, verzamelt taal op slimding.net. 

‘Mijn fobie had uitsteeksels 
 die mijn wereld steeds 
 kleiner maakten’
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MENSA INTERNATIONAAL
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'de ruimte om ons eigen slimme,         
 snelle, eigenwijze zelf te zijn
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MENSA NEDERLAND
Opgericht: 1973
Aantal leden: 4169 leden en 217 gastleden
Website: www.mensa.nl

SIGHT-coördinatoren: 
Henkhenk Broekhuizen (henkhenk.broekhuizen@mensa.nl) 
Esperanza van de Laar (esperanza.vandelaar@mensa.nl)

Voorzitter: Christianne Bezembinder (sinds mei 2019)

“Als voorzitter kom ik nationaal en internationaal in contact 
met heel veel mensen. Hier geniet ik volop van. Het blijft bij-
zonder om, waar je ook komt, te voelen dat je deel uitmaakt 
van een grote familie. Het voorzitterschap van het bestuur van 
Mensa maakt mij de primus inter pares. Dit is anders dan bij 
andere verenigingen waar ik in het bestuur gezeten heb, waar 
meer hiërarchische verhoudingen waren. Binnen Mensa hoef 
je je niets te verbeelden; je bent niets meer of minder dan de 
andere leden. En er wordt dan ook niet naar mij opgekeken. Dit 
vind ik erg fijn.

Mensa in Nederland is belangrijk op zowel persoonlijk als op 
breder vlak. Persoonlijk: Nederland is een land waar mensen 
elkaar graag binnen marges houden. Boven het maaiveld uit-
steken, wordt niet gewaardeerd. Dit betekent dat mensen met 
een hogere intelligentie zich met grote regelmaat op de vlakte 
(moeten) houden, op de rem gaan staan. Binnen Mensa krijgen 
we de ruimte om gewoon ons eigen slimme, snelle, eigenwijze 
zelf te zijn. Hier kun je veel plezier uit halen en het kan je zelf-
vertrouwen een flinke boost geven. Er is een groot aanbod aan 
activiteiten, waardoor er voor iedereen wel iets bij zit waar hij/
zij zich bij thuis voelt. Breder: Mensa-leden wordt nu al regel-
matig gevraagd om mee te denken bij vraagstukken; denk aan 
de Frisdenkers [RED.: een groep mensalen die hun vermogens 
inzetten om organisaties te helpen met hun ontwikkelvraag-
stukken]. Maar we zouden met ons allen nog meer naar buiten 
kunnen treden om ons potentieel te laten zien. Het afgelopen 
jaar – tot Covid-19 – heeft het bestuur hiertoe extra aandacht 
besteed aan het onderhouden en/of aanhalen van banden met 
gelijkgestemde organisaties.”

Oppervlakte:  41.543 km² 
Inwoners (2019): 17,28 miljoen
Hoofdstad:  Amsterdam

'de ruimte om ons eigen slimme,         
 snelle, eigenwijze zelf te zijn



gekomen, al is het via een omweg. Na de havo heb 
ik in eerste instantie een baan gezocht, maar het 
soort werk dat ik dan kon doen, was niks. Uit nos-
talgische overwegingen heb ik nog een tijdje op de 
Hogere Landbouwschool gezeten: dat was leuk 
maar niet iets waar ik iets mee wilde gaan doen.

Tegen de tijd dat ik 28 was, was ik inmiddels ge-
trouwd en werkte ik op een accountantskantoor. 
Ik had daar weinig uitdaging. Mijn vrouw kreeg 
vervolgens psychische problemen, en mede 
daardoor raakte ik in een burn-out. Toen is het 
balletje aan het rollen gegaan: ik kreeg een in-
telligentie- en beroepskeuzetest en bij de uitslag 
werd mij verteld: “Meneer, als u niet naar de uni-
versiteit kunt, wie dan wel?” Voor mij was dat een 
openbaring. Achteraf kan ik ook reconstrueren 
waarom ik mijn hbs-toelatingsexamen niet heb 
gehaald. Daarin werd ook gevraagd naar alge-
mene kennis, en dat was iets wat ik van huis uit 
niet had meegekregen. Na alles wat er gebeurd 
was, had ik op de universiteit de tijd van mijn 
leven. De test raadde mij politicologie aan, maar 
ik koos voor bedrijfseconomie. Ik moest een 
colloquium doctum afleggen om toegelaten te 
worden, op het gebied van wiskunde, en ik had 
alles op alles gezet in mijn voorbereiding, want 
dit moest ik halen. Ik vond het te gemakkelijk. Ik 
maakte maar één (domme) fout in de hele toets. 
Een jaar later, bij een wiskundig vak, sprak de do-
cent mij aan: ‘U was toch degene die maar één 
fout in de toets had?’ Toen hoorde ik dat 80% van 
de kandidaten gezakt was voor die toets.

Het continue aanpassen aan anderen was altijd 
een soort rode draad in mijn leven. Nu hoefde 
dat niet meer. Mijn stotteren had ik inmiddels 
ook bedwongen met therapie. Ik durfde toen ook 
voor mezelf te beginnen als accountant, nadat 
mijn vrouw overleden was. Dat was in 1991. Dat 
ik niet dom was, had ik altijd wel geweten. Maar 
‘the struggle’, de vraag waarom ik niet gewoon 
als ieder ander kon zijn, die bleef. Hiervoor heb ik 
heel veel therapie gedaan. De meeste inzichten 

“Voor mij duurde de zoektocht om te begrijpen waarom ik 
ben zoals ik ben ruim vijftig jaar. Als jonge jongen was ik me 
er niet bewust van dat ik ‘anders’ was. Dat is mij pas gaan 
opvallen toen ik een jaar of twaalf was en mijn moeder tegen 
mij zei dat ik me anders moest gedragen, dat ik anders moest 
zijn. Meer zoals mijn oudere broer, meer macho. Maar ik wist 
toen al: zo ben ik helemaal niet. Ik was een dromertje, een 
denkertje. Zo moest een jongen niet tot een man opgroeien, 
volgens mijn moeder: dat was afwijkend. En ik wilde toch wel 
aan de verwachtingen van mijn moeder voldoen. Toen ben 
ik dus gaan kijken naar anderen: hoe gedragen zij zich? Wat 
zou ik dan anders moeten doen? Wij waren met z'n zessen 
thuis, een traditioneel groot katholiek gezin op een boerderij. 

Er werd hard gewerkt, er was geen ruimte voor flauwekul. 
Wel mocht ik, samen met zeven andere leerlingen in mijn 
klas, toelatingsexamen doen voor de hbs. Ik zakte voor dat 
examen. Niemand vond het een probleem, behalve ik! Ik 
vond het echt heel erg en heb er lang om gehuild. Ik had 
gedacht dat ik het echt zou halen.

Hierdoor kreeg ik nog sterker het gevoel dat ik niet goed 
genoeg was zoals ik was. En daar komt bij dat ik opgroeide in 
een sfeer waar autoriteit niet in twijfel getrokken werd. Wat 
de meester op school zei, dat was zo. Ik werd steeds onze-
kerder en ging daardoor ook stotteren. Mijn onbevangenheid 
was weg. Ik ging naar de mulo en haalde dat diploma met twee 
vingers in mijn neus. Ik was de beste in wiskunde. En daarna? 
Ik ging naar de havo. De Mammoetwet was net ingevoerd en 
dat was een hele omschakeling, en in mijn geval een terugval. 
Ik haalde tweeën en drieën, maar met goede bijles heb ik toch 
in twee jaar mijn havo-diploma gehaald. Nog steeds speelde 
in mijn achterhoofd het idee: ik kan nooit naar de universiteit. Ik 
heb mijn hbs-toelatingsexamen niet gehaald en de universiteit 
is nu dus als het ware verboden gebied. Toch ben ik er terecht 

Ik was een dromertje, een 
denkertje. Zo moest een jongen 
niet tot een man opgroeien

“
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In eerste instantie voelde het als ‘eureka!’, maar eigenlijk alleen 
voor mij. Ik kon het niet delen met vrienden en vriendinnen. 
Een van mijn beste vriendinnen vroeg me serieus waarom ik 
dit zo belangrijk vond. Daar keek ik van op, dat iemand die mij 
al dertig jaar kende dat vroeg. In mijn werkkring kreeg ik zelfs 
van iemand een haast vijandige reactie. Er was een therapeut 
die meteen zei: ‘O, dat is een hype!’ Sommige mensen zien je 
als een bedreiging. Heel vreemd. Ik vind namelijk dat IQ alleen 
helemaal niet zo belangrijk. Ik hoef niet op een voetstuk om-
dat ik zo intelligent ben. Ik doe ook domme dingen. Met mijn 
dochter kan ik er wél heel goed over praten. Zij heeft zelf ook 
die verschijnselen.

Ik ben heel blij dat ik er bij leven achter gekomen ben waar-
om ik ben zoals ik ben. Ik ben blij tegen mezelf te zeggen 
dat ik mag zijn zoals ik ben, ook al voel ik me soms tot een 
minderheid tot de derde macht behoren, als hoogbegaafde, 
homoseksueel en hiv-positief. En ik realiseer me ook hoe je 
dus gevormd wordt door het begin van je leven. Mijn moeder 
was ook bepaald niet dom, maar ze is ook opgegroeid in een 
agrarisch milieu en daarin mochten de dochters niet doorleren.

Nu ik terugkijk, begrijp ik ook heel veel dingen. O ja. O ja! Bij 
vrienden van mij met drie hoogbegaafde zoons heb ik me altijd 
thuis gevoeld. In mijn werk zijn heel veel zaken zo vanzelfspre-
kend voor mij, maar ik zie nu ook dat dat voor anderen niet zo 
is en dat ik het veel meer voor hen moet visualiseren. Vlak voor 
de lockdown ben ik naar een bijeenkomst van de Eureka-SIG 
van Mensa geweest [groep voor mensen die op latere leeftijd 
hun hoogbegaafdheid ontdekt hebben; red.] en dat was een 
verademing: zo kan het dus ook!
Mijn hoogbegaafde therapeut zei ooit tegen mij dat de wereld 
als het ware aan mijn voeten lag, maar die ambitie heb ik niet. 
Het hoogbegaafd zijn integreren in mijn leven is voorlopig 
genoeg.”

heb ik gehaald uit een interactieve gespreks-
groep met gelijkgestemden. Inmiddels had 
ik ook een homoseksuele kant van mezelf 
ontdekt – ik werd bij verrassing verliefd op een 
man. Dat maakte het allemaal nog complexer.

De therapie heeft mij veel inzichten gegeven, 
maar dat gevoel dat ik anders dan gemiddeld 
was, bleef overheersen. Andere mensen zoch-
ten mij ook niet snel op. Dat bleef heel moeilijk, 
en toen ik in 2017 ook nog eens een huidaan-
doening kreeg die gepaard ging met helse 
pijnen, kwam ik in een diep dal terecht. Artsen 
toonden weinig begrip, de therapie hielp niet, 

en toen heb ik op een gegeven moment 113 
gebeld [0800-0113; Zelfmoordpreventielijn; 
red.] Daar werd wel naar mij geluisterd. Via 
113 sprak ik uiteindelijk een therapeute die 
mij begreep. Zij was de eerste die mij vroeg: 
‘Maar ben jij gewoon niet hoogbegaafd?’ De 
snelheid waarmee ik praatte, hoe ik schakel-
de tijdens een gesprek – dat waren zaken die 
haar echt opvielen. Zij raadde mij aan om daar 
echt iets mee te doen als ik bijgekomen was 
van de situatie waar ik me toen in bevond. Ik 
ben op zoek gegaan naar een therapeut met 
verstand van hoogbegaafdheid en die zélf 
hoogbegaafd was. Ik geloofde hem ook toen 
hij mij meteen ‘herkende’ als hoogbegaafde, 
maar ik wilde toch bewijs. Toen ik de uitslag 
van mijn intelligentietest kreeg, was ik best wel 
ondersteboven.

hoogbegaafd, 
homoseksueel 
en hiv-positief

“
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EEN OPGEZET DIER IN HUIS 
IS WEER HIP
Een fancy website of social media zijn niet aan Henk Beijering besteed. De taxidermist woont in een Drents 
bos aan een doodlopend kanaal, maar mensen uit het hele land weten hem te vinden voor het opzetten van 
een aangereden havik of overleden huisdier. Henk vertelt hoe het vak van vader op zoon werd doorgegeven, 
en over de veranderingen sinds de invoering van de Wet Natuurbescherming in 2017. Tekst & foto's Henk: Zyg Murach
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Vroeger was het opzetten van dieren een geheimzinnig wereldje, 
vertelt Henk. “In heel Drenthe waren er maar drie preparateurs 
toegestaan. Toen was de soep nog dik. Nu kan mijn buurman het 
ook worden, zonder vakdiploma of wetskennis. Het is te grabbel 
gegooid. En ik heb er veel administratie bijgekregen, maar niet 
alle regels zijn logisch.” 

Verkoop je de dieren die je opzet?
“Het zit anders. Mensen komen langs met een dier. Ik zet bijvoor-
beeld een das op die is aangereden. Maar een das is beschermd, 
dus de eigenaar mag hem daarna niet verkopen. Er mag alleen 
worden gehandeld in alles wat onder de jachtwet valt. Maar neem 
een jager. Die heeft binding met het dier dat hij schiet en hij wil dan 
bijvoorbeeld de kop van een ree als trofee hebben. Voor vogels 
geldt een ontheffing als ze dood worden gevonden, maar niet als 
ze opzettelijk zijn gedood. Dus sinds mensen niet meer langs het 
politiebureau hoeven met een dood dier, kan ik er gedonder mee 
krijgen. Hoe moet ik nou zien of een roofvogel is vergiftigd?”

UIT DE PRAKTIJK

Tijdens het interview komt een jager langs 
met de ingevroren kop van een afgeschoten 
ree. Henk blijkt een voorraad dieren in de 
vriezer te hebben, genoeg voor twee tot drie 
maanden werk. 

“Dat is goed, want in de zomer zijn de dieren 
in de rui en hebben ze zomer- en wintervacht 
door elkaar. Da’s niet mooi. Of vogels krijgen 
net een nieuw verenpak, want het slijt, zoals 
een vlag aan de mast kan gaan rafelen. Dan 
valt er weinig van te maken.”

Wat is nou het moeilijke 
aan het vak? 
“Er staat wel eens iemand in de krant met een 
opgezette ijsbeer. Hij laat het vel professio-
neel looien en krijgt het als zeemleer terug. 
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Fotografie: @ Carina Hesper

EEN VOGEL OPZETTEN 
IN TWINTIG STAPPEN

Taxidermie betekent letterlijk het verplaatsen van 

de huid. Bij het opzetten wordt het inwendige van 

een dier vrijwel compleet verwijderd en vervan-

gen door kunststof of houtwol. Ook moet de huid 

worden geprepareerd. 

1. Vil het dier. Snijd de schedel, poten, 

vleugels en staart voorzichtig los van 

de binnenkant van de huid. Gebruik 

aardappelmeel tegen de vettigheid.

2. Snijd alle vlees- en vetresten van de  

binnenzijde van de huid weg.

3. Ontdoe huid en veren van bloedresten  

in een waterbad.

4. Droog het verenpak in een centrifuge  

(wikkel eerst in doek).

5. Looi de huid in een bad met looizuur 

(zout, aluin, verdund zwavelzuur).

6. Was het verenpak met shampoo/

groene zeep en spoel schoon.

7. Droog het verenpak in een centrifuge  

(wikkel eerst in doek).

8. Blaas de veren droog met een föhn.

9. Maak de schedel schoon door de 

vleesresten in water los te koken.

10. Vul de schedel met klei. Doe ook 

wat klei in de oogkassen. Gebruik 

ijzerdraad als ruggengraat.

11. Snijd een kunstlichaam uit tempex of pur-

schuim of wikkel ijzerdraad om houtwol.

12. Maak de bovenzijde van de poten uit ijzer-

draad en houtwol (de klauwen blijven intact).

13. Zet het dier in elkaar. Zet de nek vast, dan 

de vleugels (ijzerdraad), poten en staart.

14. Zet het dier in positie. Lijm de kop  

op de nek met houtlijm.

15. Leg de veren af. Gebruik hierbij een 

borstel en pincet of satéprikker.

16. Plaats de (kunst-)ogen.  

Let op de blik (scheel zien).

17. Kleur zonodig bij met verf (meestal de poten).

18. Zet alles vast met garen en spelden  

tegen het krimpen.

19. Laat het dier opdrogen in de droogkamer 

gedurende twee tot drie weken.

20. Kijk dagelijks of er iets moet worden  

gecorrigeerd.



Fotografie: @ Carina Hesper
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nicum tegen motten en toen had je nooit vraat. Maar 
preparateurs werden niet oud. Dus dat middel is verbo-
den. Je moet de larven van de motvlinder voor zijn met 
wat insecticide, want ze gaan als een grasmaaier over je 
vogel heen.”

Heb je veel last van teken? 
“Ik zie er steeds meer. Een vos heeft praktisch geen te-
ken. Op reekoppen kunnen er juist heel veel zitten. Die 
moeten drie dagen in de vriezer of een nacht in de insec-
ticide met een tuutzak eromheen. Laatst werd ik midden 
in de nacht wakker van jeuk tussen de schouderbladen. 
Ik kon er niet bij en ik was alleen thuis, dus heb ik een 
fileermes moeten gebruiken om een teek van mijn rug te 
halen. Maar ook al ben je er snel bij, tegenwoordig heb 
je als ze bijten toch een rare plek. Misschien hebben ze 
meer rommel in de bek.”

Gaat het goed met de natuur? 
“Met de beesten op zich wel. Ik verbaas me erover dat 
de jongere generatie toch weer meer interesse heeft in 
het jagen. Ze schieten vaak in Duitsland want hier holt 
het aantal fazanten en patrijzen achteruit. Ik fiets wel 
eens door het veld om te kijken naar de kieviten en zo, 
maar dat gaat niet goed. Veertig kilometer verder in 
Duitsland, daar is de wildstand beter dan hier. Waar dat 
aan ligt? De experts vinden dat er te weinig marters zijn 
in Nederland, dus zijn ze beschermd. Maar marters zijn 
snel. Ze krijgen zelfs in de boom nog een eekhoorntje te 
pakken. En ze hebben heel de dag tijd om te jagen. Hele 
nesten roven ze leeg.”

Gaat jouw zoon het vak overnemen?
“Nee, die taalt er niet naar. En ook mijn dochter niet, 
want die is gepromoveerd in de taalwetenschappen. 
Misschien is zij ook wel hoogbegaafd.”

Bent u een van de besten?
“Een kampioenschap zoals het nu georganiseerd wordt, 
vind ik dubieus; iedereen neemt een opgezet dier mee 
van huis. Ze zouden allemaal hetzelfde dier moeten 

Het lichaam kun je bestellen en de ogen kun je kopen, 
dus als je een bankstel kunt overtrekken, dan kun je ook 
een ijsbeer opzetten. Een roodborstje is veel moeilijker. 
Als je even verkeerd snijdt bij de ooghoeken, kun je 
het niet meer herstellen. Je moet altijd een oplossing 
vinden, voor als er iets ontbreekt of voor een wond. Er 
moet iets kunstzinnigs in je zitten om een juiste pose 

voor het dier te zoeken. Pas als er niet meer in zit, dan 
stop ik. Vroeger zag ik er geen brood in, maar had ik 
in het westen gewoond, dan was ik misschien op een 
kunstacademie terechtgekomen. Wie weet.”

Henk schildert ook stillevens. Toen de kinderen 
kwamen, werd dat lastig en hij kreeg het drukker 
met prepareren, dus koos hij voor de dieren. In-
middels zette hij er duizenden op. Wat levert dat 
eigenlijk op? Henk rekent van driehonderd euro 
voor een kleine hond tot rond de duizend euro voor 
het formaat flinke herder. “Maar het is lastig werk. Ik 
moet ze van tevoren precies opmeten. En het dier 
moet de juiste houding en uitdrukking krijgen, want 
baasjes zijn erg kritisch. Vaak zijn huisdieren ook 
vet, en dat zit overal. Vet smeert; ik gebruik aardap-
pelmeel om het te laten klonteren. Daarom prepa-
reer ik liever een dier uit de vrije natuur. Vogels die 
in de winter dik in de veren zitten en wat mager zijn, 
die kun je het mooiste opzetten.”

Wat zit er in de looistof?
“Dat is geen geheim. Aluin en zout en beetje verdund 
zwavelzuur. Het kan ook op alcoholbasis. De huid mag 
niet rotten en de veren mogen er niet uit. Ik heb nu een 
otter in de looistof liggen. Vroeger gebruikten ze arse-

'Er moet iets kunstzinnigs 
in je zitten om een juiste 
pose voor het dier te 
zoeken.'



UIT DE PRAKTIJK

# 2 2  N A J A A R  2 0 2 0  -  H i Q  M E N S A  M A G A Z I N E 29

krijgen en dezelfde tijd. En voor mij hoeft het niet zo, de 
beste willen zijn. Toch is het nodig voor de mensheid, 
het zit in onze natuur. Anders liepen we nog met vuist-
bijlen rond.” 

Over de schrijver: Zyg Murach is technisch schrijver. Hij legt technisch 
ingewikkelde zaken op een eenvoudige manier uit en vormt zo een 
brug tussen ontwerper en gebruiker.

Fotograaf en kunstenaar Carina Hesper (1983) focust op de kracht van 
kwetsbaarheid. Zij staat internationaal bekend om haar werk, dat de 
kijker dwingt na te denken over wat hij ziet en hoe hij kijkt.

Een vergunning voor preparateur is niet no-
dig. Wel een registratie bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Sinds de Wet 
Natuurbescherming van 2017 bestaat er geen 
gereguleerde opleiding meer voor preparateur, 
maar is het vak te leren in cursussen. Kijk onder 
andere bij Bos en Fauna, via www.bosenfauna.nl. 
Wie het vak wil leren moet netjes kunnen werken 
met scherp gereedschap en niet vies zijn van wat 
bloed of een afgestroopte huid. Je moet de wet 
kennen, bewust zijn van besmettingsgevaar, vol-
doende weten over anatomie en diersoorten en 
kunnen omgaan met chemicaliën en afval. Meer 
info is te vinden bij de Nederlandse Vereniging 
van Preparateurs (NVP) op www.prepareren.nl 
De NVP geeft ook workshops. Inspiratie opdoen? 
De NVP organiseert tweejaarlijks een Neder-
lands Kampioenschap. 

Meteen spullen bestellen? 
www.prepareerwinkel.nl

Leren
 prepa

reren
?





DE VEELWETER

ASPECTEN VAN 
TRAUMAVERWERKING
 
Lianne van Rijssel kan uren praten over trauma: wat het is, hoe mensen erop reageren en wat zij eraan kunnen 
doen als zij het willen verwerken. Zij deelt haar kennis vanuit eigen ervaring en haar praktijk voor traumathe-
rapie en lichaamsgerichte psychotherapie in Alkmaar. Tekst: Karina Meerman | Fotografie: Inge Mewe

“Trauma is een chronische, lichamelijke reactie op een onverwerkte gebeurtenis die jij hebt ervaren als jouw (drei-
gende) dood of die van een naaste. De reactie is biologisch. De drie bekendste zijn vechten, vluchten of bevriezen. 
Om hulp roepen is eigenlijk de eerste reactie. Gillen, schreeuwen, iemand vastgrijpen, dat is een gezonde reactie, 
maar niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat je alleen bent of het niet veilig is om geluid te maken. Als geen van 
die vier reacties mogelijk zijn en jouw instinct de situatie inschat als ‘het einde’, dan is de laatste optie verlamming. 
Doen alsof je dood bent. In de dierenwereld staan possums bekend om dat gedrag, maar ook sommige kikkers 
en slangen houden zich dood bij dreiging. Bij mensen uit dit zich als een dissociatie op fysiek, emotioneel en/of 
cognitief niveau.
 
Rookmelder in het brein
Wanneer het gevaar geweken is, dan moeten de stresshormonen uit het lijf. Bijvoorbeeld door heel erg te huilen 
of te trillen. Er moeten andere mensen zijn, die je vasthouden en waarmee je kunt praten. Mensen die je helpen 
begrijpen wat er is gebeurd en er betekenis aan te geven. Als die fysieke en emotionele responses er niet zijn na de 
gebeurtenis, dan stoppen de hersenen de gebeurtenis in de kelder. Jij dissocieert ervan, maar de amygdala, diep 
in het brein, is een soort rookmelder die alles onthoudt. Bij onverwerkte gebeurtenissen staat de rookmelder héél 
gevoelig afgesteld. Dan gaat hij ook af bij pannenkoeken bakken of een sigaret aansteken en valt iemand terug in 
de respons van die eerste keer. Dat is niet handig wanneer een assertieve opmerking voldoende zou zijn, maar jij 
in een vlaag van woede een kopje van tafel slaat. Rationeel kun jij daar niets aan doen, het is de hersenstam die 
reageert. Een hoog IQ kan zelfs averechts werken. Trauma is vaak bedekt met een laag zelfhaat en daar komt het 
verwijt ‘ik ben toch zo slim?’ nog eens bij. Met alle verwarring en verdere verwijten vandien.

Een ander verhaal
Om een trauma te verwerken moet het lichaam eerst leren dat het anders kan reageren, bijvoorbeeld met wegren-
nen of wegdraaien, duwen of schreeuwen. Dat heeft hulp nodig, want jouw lichaam heeft geleerd dat die eerste 
respons heel effectief is: jij leeft immers nog! Vervolgens moet iemand jou emotioneel helpen door empathisch te 
reageren op het verlies dat je hebt geleden. Verlies van een mens, van een lichaamsfunctie, van zelfvertrouwen. 
Van wat dan ook. Je moet kunnen huilen of rouwen of boos zijn en iemand moet bij jou zijn die die emotie begrijpt 
en accepteert. Voor het cognitieve aspect is het belangrijk dat het oude verhaal wordt bijgesteld. Niet ‘ik ben een 
vies mens’ of ‘ik ben een laf mens’, maar ‘ik ben het waard om aangeraakt te worden’ of ‘ik ben een gevoelig mens’. 
Je leert inzien dat je toen deed wat je toen kon, maar dat je het nu anders kunt doen.
 
Ruimte voor verwerking
Hoe meer trauma mensen hebben, hoe minder hulpbronnen. Niet iedereen kan of durft andere mensen om hulp te 
vragen. Iemand met een relationeel trauma moet door een berg aan wantrouwen en angst om dat te overwinnen. 
De onderliggende oorzaak activeert tegelijkertijd een hulproeprespons en een vecht- of vluchtrespons. Dat is gek-
makend omdat de ene respons de ander naar zich toe trekt, terwijl de andere respons de ander van zich afstoot.
In potentie kan iedereen alles verwerken, maar in de praktijk heeft niet iedereen de capaciteit of de gelegenheid 
daartoe. Voor verwerking is egosterkte nodig, je moet het aankunnen of aandurven. En er moet ook geld en ruimte 
zijn. Iemand met een gezin met jonge kinderen kan niet even aan een trauma gaan werken. Dat kost energie en tijd. 
Wat vrijwel altijd wel kan is voorlopig stabiliseren: ontdekken wat de triggers zijn en alternatieve manieren zoeken 
om rustiger te worden. Wandelen in plaats van alcohol drinken, een dier knuffelen in plaats van een mens.”
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Omdat er geen boek was dat hoogbegaafdheid kort uitlegde, schreef levenslooppsycholoog Janet van Hors-
sen het zelf. De kleine Hoogbegaafdheid voor Dummies werd mede mogelijk gemaakt door het Instituut 
Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) en Stichting Mensa Fonds. Tekst: Brenda Dekkers

STICHTING MENSA FONDS

over de vroege ontwikkeling is nodig om de 
ontwikkeling tijdens de volwassenheid te be-
grijpen. Een levensloopperspectief op hoog-
begaafdheid vind ik daarom erg belangrijk.”
 
Herkenning is belangrijk
Met haar boek wil ze de blik van het grote pu-
bliek verbreden. En dat is voor iedereen beter. 
“Wat je niet kent, kun je ook niet hérkennen,” 
zegt ze. En dat herkennen is belangrijk: “Als 
we hoogbegaafden herkennen, kunnen we 
hun talent benutten en voorkomen dat ze 
vastlopen in hun leven, werk of onderwijs.” 
Want, zo werd haar tijdens het schrijven eens 
te meer duidelijk, de snelheid van ontwikke-
ling blijft in het hele leven zichtbaar. Dus niet 
alleen op school, maar ook in vriendschap-
pen en werk zijn hoogbegaafden veel sneller 

EINDELIJK! 
DE KLEINE HOOGBEGAAFDHEID
VOOR DUMMIES

Janet van Horssen-Sollie wordt in haar Barendrechtse boekhan-
del tegenwoordig met enthousiasme ontvangen. Haar pas ver-
schenen boek ligt pontificaal op de toonbank, het is een hit na een 
artikel in de lokale krant. En een dankbaar gespreksonderwerp. Zo 
vertelde een mevrouw dat ze door het boek eindelijk het verschil 
wist tussen hoogbegaafdheid en hoge intelligentie. En eindelijk 
haar, inmiddels volwassen, zoon beter begreep.
 
Hoogbegaafdheid uitgelegd
En daar is het levenslooppsycholoog Van Horssen nou precies 
om begonnen: uitleggen wat hoogbegaafdheid inhoudt en wat 
het betekent in de verschillende fasen van een mensenleven. “Er 
was geen boek dat kort uitlegde wat hoogbegaafdheid is, daar 
liepen bijvoorbeeld hoogbegaafden die het aan hun familie wil-
den uitleggen en leerkrachten tegenaan.” Toen de mogelijkheid 
zich voordeed een boek over hoogbegaafdheid te schrijven in de 
Voor Dummies-serie, greep ze die kans dus met beide handen 
aan. Maar het moest meer worden dan zomaar een boekje. “Als 
levenslooppsycholoog heeft de vraag ‘welke invloeden maken 
iemands levenspad uniek?’ mijn interesse. Welke factoren zorgen 
ervoor dat de ene mens een ander pad bewandelt dan de ander?”
 
Van jong tot oud
Ze wilde dus een boek dat hoogbegaafdheid in de héle levensloop 
behandelt. Dat duidelijk maakt dat hoogbegaafdheid niet alleen 
bij kinderen in het onderwijs speelt, maar hoort bij het type mens. 
“Dat het ook niet verdwijnt als je volwassen bent, bijvoorbeeld. Dat 
is misschien voor de hoogbegaafde logisch, maar voor veel ande-
ren niet.” Zo’n boek was er niet, en ook wetenschappelijk gezien is 
de hoogbegaafde volwassene grotendeels braakliggend terrein. 
“Er is relatief veel wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaaf-
de kinderen in de schoolcontext. Over kinderen in gezinnen is nau-
welijks iets bekend, over volwassenen maar een fractie meer. Oh, 
en over senioren weet ik va twee Nederlandse onderzoeken  en 
verder helemaal niks.” Van Horssen is van mening dat de huidige 
focus op kinderen een beperkte blik geeft: “Om de ontwikkeling 
van de kindertijd of de adolescentie te begrijpen, is kennis van de 
implicaties ervan tijdens de volwassenheid essentieel, en kennis 
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toe aan nieuwe uitdagingen.
 
Belangrijk boek voor iedereen
Gebalanceerde aandacht voor en een holis-
tische visie op hoogbegaafdheid is volgens 
Van Horssen essentieel om problemen en 
misdiagnoses als ADHD en ASS te voorko-
men. Dat maakt De kleine Hoogbegaafdheid 
voor Dummies belangrijk leesvoer voor opa’s, 
oma’s, ouders, managers, leerkrachten, be-
leidsmakers en zorgprofessionals. Het boek 
is trouwens ook voor hoogbegaafden interes-
sant. Het zet namelijk alle wetenschappelijke 
inzichten en onderzoeken weer eens op een 
rijtje. En door de focus op de levensloop geeft 
het ook een leuk doorkijkje naar de toekomst. 
Handig voor wie nadenkt over zijn of haar 
volgende levensfase en hoe die in te richten. 
Maar het is vooral een toegankelijk boek, dat 
handvatten geeft om mensen die nog niets 
weten van het onderwerp, snel en goed uit 
te leggen wat hoogbegaafdheid inhoudt. Dat 
kan alleen maar leiden tot meer begrip.
 
Altijd onderzoekend
De levensloop van Van Horssen zelf kenmerkt 
zich door nieuwsgierigheid, onderzoekend 
zijn. “Toen ik net 1 jaar was klom ik al uit de 
box, zegt mijn moeder. Toen was ik al heel 
nieuwsgierig denk ik.” Haar werkzame le-
ven begon ze als medisch microbiologisch 
analist, daarna begeleidde ze klinisch ge-
neesmiddelenonderzoek en studeerde ze 
levenslooppsychologie. Daar tussendoor gaf 
ze bevallingscursussen en deed ze een aan-
tal onderzoeksopdrachten bij de gemeente 
Rotterdam. Of ze hoogbegaafd is hoeft ze niet 
zo nodig te weten. Ze heeft niet zo’n behoefte 

aan het label, ziet hoogbegaafdheid liever als een 
referentiekader. Dat is flexibeler.
 
Nu doet ze aan de Radboud Universiteit promotie-
onderzoek naar het zelfconcept van hoogbegaaf-
den. “Dus hoe ontwikkelt het zelfbegrip en de 
zelfkennis van hoogbegaafden zich gedurende 
de levensloop? Hoe denken hoogbegaafden over zichzelf? Voe-
len zij zich meer uniek dan niet hoogbegaafden? En wat zijn de 
verschillen in zelfbeeld tussen mensen die een vastgesteld hoog 
IQ hebben en mensen die zichzelf herkennen in de beschrijving?” 
Met het Onderzoekerscollectief hoogbegaafdheid maakt zij zich 
sterk voor wetenschappelijk gefundeerde kennisontwikkeling 
over het optimaal functioneren en welzijn van hoogbegaafden 
op alle levensgebieden. Ze broedt bovendien weer op een nieuw 
boek, houdt lezingen en is te horen in de podcastserie over hoog-
begaafdheid van Jan Jaap Hubeek en Annet Stegeman (Audio-
collectief Meesterwerk).
 
Eilandjes met elkaar verbinden
Van Horssen wil eilandjes met elkaar verbinden. “We moeten el-
kaar versterken en ondersteunen. Samen voor één missie.” Hoog-
begaafden wil ze meegeven te waken voor het internaliseren van 
bestaande misconcepties, voor zelfstigmatisering. “Hoogbegaaf-
den zijn niet sociaal competent, moeten alles kunnen, kunnen niet 
op het vmbo zitten... mensen, óók hoogbegaafden zelf, hebben 
allerlei vooroordelen over hoogbegaafden. Maar hoogbegaafden 
zijn net mensen.”
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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



Tekst: Karina Meerman
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SLIMME DINGEN

AaiPoes
Wanneer de dame of heer des huizes zich weer eens liefdevol 
op het toetsenbord vleit terwijl het personeel probeert te wer-
ken, kan kattenliefde wat geforceerd voelen. Oplossing? Een 
doorzichtige ‘Kitty Keyboard Kover’. Online verkrijgbaar, ook 
onder de namen PetGuard en Anti-Cat Keyboard Protector.

Verkrijgbaar via amazon.com voor € 64,99

Schone bril 
zonder poetsen
EyeShaker is een kunststofkoker voor een glasvriendelijke bril-
lenwas. Twee drupjes ‘special cleaner’ erin, water erbij, bril erin, 
dop erop en shaken maar. Een kussentje voorkomt dat de bril 
heen en weer schuift. Verrassend handig in het gebruik. Wordt 
geleverd met schoonmaakmiddel, zachte droogdroek en instruc-
ties op YouTube. 

Te koop via webshop.kempkesoptiek.nl 
Prijs: € 29,95

Kunstmatige emo-knuffel
Nog niet te koop, maar aangekondigd op KickStarter: een leren-
de caviarobot die reageert op sensorische input en zijn gedrag 
daarop aanpast. MOFLIN is warm, zacht en maakt emotionele 
geluidjes. Verkooppitch: “Je gaat van hem houden alsof hij een 
echt huisdier is!” Hallo Blade Runner. 

Investeren vanaf € 330 via kickstarter.com

Spoort goed
Staalsmid maakt stevige, glimmende XL-boekensteunen van 
spoorrails. Treinen en boeken: daar hebben we verder niets 
aan toe te voegen. 

Te koop via staalsmid.com vanaf € 59,99



Zorgzaam geluid
CRDL (Cradle) is van buiten hout en van binnen elektronica.  
Dit organisch gevormde instrument zet de aanraking tussen 

mensen om naar geluid. Een aanraking op de arm wordt een noot. 
Een knuffel een symfonie. CRDL wordt al mondjesmaat gebruikt 

in de Nederlandse zorg voor communicatie met mensen die weing 
(meer) aan woorden hebben. De gefilmde ervaringen zijn fascinerend 

en ontroerend. 

Voor meer informatie en mogelijkheden, kijk op www.crdlt.com

# 2 2  N A J A A R  2 0 2 0  -  H i Q  M E N S A  M A G A Z I N E 35

Plakplastic
Silwy verkoopt magnetische glazen drinkbekers, plastic shotglaasjes en kris-
tallen glazen die kleven aan bijgeleverde nano-gelpads. Plak ze op de boot, in 
de caravan of aan de keukentafel en vallend glaswerk behoort tot het verleden. 

Vanaf € 39,95 per 2 via silwy.de

Een reisdigeridoo
Iemand heeft alle logistieke proble-
men opgelost van het reizen met een 
hol houten instrument van minstens 
een meter lang, en een opgerolde 
didgeridoo bedacht. Het formaat is nu 
43 x 28 cx 4 cm. Handzamer, maar nog 
net zo welluidend. 

O.a. te koop via 
lidahdrums.nl vanaf € 59

Knoflookinnovatie
Voor wie met afkeer handmatig knoflook hakt is er de Chef’n Garlic Zoom. Een 
plastic behuizing van zo’n 7,5 cm met daarin een wieltje en wat mesjes. Een of 
twee kloven erin, Garlic Zoom heen en weer rijden en presto, gehakte knoflook. 
Pellen moet nog wel, maar internet heeft talloze instructievideo’s van hoe dat 
snel(ler) kan.

Te koop in kookwinkels en online voor € 14,95



het parkje en zijn weerstand tegen verandering brengen 
hem op een speurtocht door de stad, op zoek naar een 
handvat om het tij nog te kunnen keren.
 
Rieter is Mensalid. Met Oom Ludo schetst hij het 
beeld van een buitenbeentje dat zich moet zien te 
redden in de continu veranderende wereld. Het boek 
meandert mee met de zoektocht van Ludo. Soms 
wordt een dag tot in detail beschreven, dan weer 
worden er grote sprongen gemaakt in de tijd. Het 
personage is goed uitgewerkt en het verhaal wordt 
met mooie zinnen beschreven.

 Hoogbegaafdheid  
voor dummies

Janet van Horssen-Sollie, 2020
ISBN: 9789045356945

 

In de Voor Dummies-serie be-
staat er nu ook een pocketeditie 
over hoogbegaafdheid. In 168 
pagina’s wordt uiteengezet 

wat hoogbegaafdheid is en hoe het iemands leven in 
elke context kan beïnvloeden. Vooroordelen worden 
besproken en ontkracht. Voor elke levensfase worden 
uitdagingen benoemd. Ook geeft het boek tips voor het 
omgaan met hoogbegaafden.
 
Het taalgebruik is opvallend helder, al is dat in een Voor 
Dummies te verwachten. Voor een klein boekje geeft 
het toch een volledig beeld van hoogbegaafdheid. Het 
is duidelijk gericht op de omgeving van hoogbegaaf-
den, niet op de hoogbegaafden zelf. Het formaat en de 
inhoud maken het een geschikt boek om weg te geven 
aan nieuwsgierige collega’s, docenten of familieleden.

Zat het snor
Een geschiedenis van kat  
en mens in de Lage Landen

Erik Aerts, 2020
ISBN: 9789056155896
 
Katten en mensen leven al mil-
lennia samen, al is het niet altijd 
op goede voet. Aerts zoekt met 

behulp van schilderijen en teksten uit hoe de relatie 
tussen mens en kat door de eeuwen heen is veranderd. 
Soms werd het dier vooral gewaardeerd om zijn pels, 
soms om zijn muizenvangkwaliteiten en soms gewoon-
weg om zijn gezelschap.
 
Als je een passie hebt voor kunstgeschiedenis én 
van katten houdt, is dit boek geknipt voor je. Anders 
is het een wat saaie opsomming van hoe katten door 
de jaren heen op schilderijen werden weergegeven. 
Daaruit blijkt dat er in alle tijden wel kattenliefhebbers 
en kattenhaters waren. De Vlaamse schrijver klinkt als 
een stoffige kunstgeschiedenisleraar, met bijpassend 
taalgebruik, met een tic om op elk schilderij ergens in 
een hoekje een kat te ontdekken.

Oom Ludo

Frank Norbert Rieter, 2020
ISBN: 9789491420016
 
De zonderlinge Ludo woont aan 
de rand van een parkje in de 
stad, een parkje waar hij erg aan 
is gehecht. Er zijn plannen om 
dat parkje te vervangen door 
een flatgebouw. Zijn liefde voor 

LEZEN
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Uit het leven 
van een Hond

Sander Kollaard, 2019
ISBN: 9789028290082
 

Het boek beschrijft precies 
een etmaal in het leven van 
Henk, een onopvallende 
vijftiger. Zijn hond blijkt ziek 

en zijn nichtje is jarig, waardoor zijn zaterdag gevuld is 
met het kopen van een kadootje en een bezoek aan 
de dierenarts. Ondertussen overpeinst hij het leven, in 
gedachten of in gesprek met anderen.
 
Met dit boek heeft Kollaard de Libris Literatuurprijs 
gewonnen. De gedachten en acties van Henk worden 
uitgebreid beschreven. De observaties van Kollaard zijn 
scherp en mooi geformuleerd. Wel wekken de einde-
loze details de indruk dat het boek anders niet dik ge-
noeg zou worden. Een aanrader voor wie boeken leest 
om de mooie zinnen en uitgediepte emoties. Als je op 
zoek bent naar verrassende avonturen, kun je beter een 
ander boek uit de kast pakken.

 Jungle Girl
Avonturen op vier 
continenten

Elsedien de Groot, 2020
ISBN: 978907616116

 

In Jungle Girl vertelt Else-
dien de Groot haar levens-
verhaal. Ze groeide op in 
zowel Indonesië als  Neder-

land en kwam na een rechtenstudie onder andere op 
Curaçao terecht. Ze haalde haar vliegbrevet en vloog 
in de jaren 70 met een Cessna van Engeland naar Aus-
tralië; een groot avontuur in een tijd waarin vrouwelijke 
vliegers zeldzaam waren. Dankzij haar discipline, durf 
en drive kwam ze in diverse bestuursfuncties terecht, 
onder andere bij de Efteling en Nijenrode. Telkens 
ging ze na een paar jaar weer door naar de volgende 
uitdaging, om uiteindelijk een eigen bedrijf in voe-
dingssupplementen te beginnen.
 
Waarom zou je als mensaal het leven van de voor jou 
onbekende Elsedien willen lezen? Het boek laat je de 
mogelijke levensloop zien van iemand die van alles 
kan, dingen snel oppakt, voortdurend onderschat 
wordt, niet één carrièrepad vasthoudt, elke paar jaar 
van baan wisselt en niets te moeilijk acht. Kortom, een 
mensaals type! Het is inspirerend om te lezen welke 
keuzes zij gemaakt heeft en hoe ze haar leven succes-
vol heeft ingericht.

Over de schrijver: Marion de Groot (1981) woont op de Utrechtse Heu-
velrug 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.

LEZEN
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Filmliefhebbers kunnen weer de bioscoop in, maar omdat 
dit iets meer voeten in de aarde heeft dan pakweg een 
jaar geleden, is het fijn om alvast het kaf van het koren 
te scheiden. Tekst: Romy van Krieken 

LA ÚLTIMA PRIMAVERA – 29/10
In een sloppenwijk net buiten Madrid krijgen de bewoners 
voor de zoveelste keer te horen dat hun zelfgebouwde 
huizen zullen worden gesloopt. Terwijl sommige van zijn 
buren rekening houden met verhuizen, denkt schroothan-
delaar David Gabarre Mendoza dat het niet zo’n vaart zal 
lopen; hij gaat doodleuk verder met het verbeteren van de 
elektriciteitsleidingen. Als het dan toch menens blijkt te 
zijn, loopt hij tegen het bureaucratische systeem aan. Zijn 
vrouw en kinderen proberen, zo goed en kwaad als het 
kan, door te gaan met hun leven.
 

Dit familieportret is een sociaal-realistisch drama en het 
speelfilmdebuut van regisseur Isabel Lamberti. Zij richt-
te al eerder de camera op twee Mendoza-broers voor 
haar afstudeerfilm Volando Voy (2015) en besloot dat daar 
meer verhalen te vertellen waren. Bij La Última Primavera 
betrok ze het hele gezin en vroeg ze die mensen als het 
ware hun eigen toekomst te spelen. Als je bedenkt dat dit 
voor het gros mensen zijn die nog nooit eerder in een film 
hebben geacteerd, is dat extra indrukwekkend. En hoe-
wel de filmtitel (‘De laatste Lente’) al aangeeft waar het 
heengaat, is nooit helemaal te voorspellen wat er vervol-
gense zal gebeuren – net als in het echte leven.

  

BLACKBIRD – 5/11
Een familie komt bij elkaar, omdat moeder ernstig ziek is 
en uit het leven wil stappen. Aangezien ze wordt gespeeld 
door Susan Sarandon, twijfel je geen moment aan haar 
besluit of aan haar vastberadenheid het door te zetten. In 
Nederland zijn we al een beetje aan het idee gewend dat 
iemand zoiets wil of kan doen. In de VS wisselt per staat 
hoe men er tegenaan kijkt en of het is toegestaan. Die 
verschillen worden weerspiegeld in het gezin van Saran-
don en haar man, betrouwbaar gespeeld door Sam Neill, 
die zowel de actrice als haar personage alle ruimte geeft. 
Ieder familielid denkt er net iets anders over en tijdens 
de film verschuiven de perspectieven en daarmee onze 
sympathie.
 
Blackbird is eigenlijk vrij toneelmatig allemaal; het ver-
haal heeft bijna de klassieke eenheid van plaats, tijd en 
handeling, maar de acteurs zijn allemaal sterk genoeg 
om je dat te laten vergeten. Kate Winslet gaat zelfs der-
mate op in haar rol als oudste dochter, dat we pas hal-
verwege door hebben dat het Winslet is. Alle acteurs 
hebben zich ontdaan van enige glamour, waardoor hun 
personages des te geloofwaardiger zijn. De onderlinge 
relaties en problemen zijn heel herkenbaar, juist omdat 
alles zo klein wordt gehouden. En het drama wordt daar-
door heus niet minder.

  

38 H i Q  M E N S A  M A G A Z I N E  # 2 2  -  N A J A A R  2 0 2 0  



KIJKEN

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.

DE VOGELWACHTER – 5/11
Het klinkt behoorlijk saai: een man alleen op een eiland, 
die daar decennialang de vogelpopulatie in de gaten 
houdt en vooral leeft op bruine bonen. De vogelwachter 
(Freek de Jonge) is echter dik tevreden met dit bestaan en 
wij kunnen hem geen ongelijk geven als we de vredige 
grijns op zijn gezicht zien bij het doorlopen van de dage-
lijkse routine. Zeker het eerste uur deinen we rustig mee 
op zijn levensritme en weet De Jonge steeds met een 
klein gebaar of oogopslag de kijker geboeid te houden. 
Helaas wordt dat niet doorgezet en moet er toch weer zo 
nodig iets dramatisch gebeuren. Dat is jammer, want we 
zaten net zo lekker in die duinen daar.
 

Net zoals Freek de Jonge een geheel eigen cabaret-stijl 
heeft, hebben ook zijn films een geheel eigen smoel. Mis-
schien zijn het er daarom ook zo weinig; hij wacht tot er 
iets op zijn pad komt dat een perfecte pasvorm heeft voor 
zijn slungelige lijf en lange gezicht. Wat dat betreft is De 
Vogelwachter echt een schot in de roos, want we zouden 
met niemand anders in die Texelse duinpan willen ont-
haasten.
 

 

NO TIME TO DIE – 12/11
James Bond (Daniel Craig) heeft in No Time to Die zijn tur-
bulente leven als geheim agent achter zich gelaten en 
leidt een rustig bestaan op Jamaica. Niet voor niets is dat 
ook de locatie waar bedenker Ian Fleming de meeste van 
de Bond-boeken schreef. Als je daar iets van gelezen hebt 
– of de verfilmingen hebt gezien – weet je al dat de rust 
van geheim agent 007 nooit lang duurt. En inderdaad: zijn 
oude vriend, CIA agent Felix Leiter (Jeffrey Wright), vraagt 
hem om hulp bij het bevrijden van een ontvoerde weten-
schapper. Die missie blijkt uiteraard verraderlijker te zijn 
dan gedacht en brengt Bond op het spoor van een schurk, 
die met een levensgevaarlijke nieuwe technologie op de 
proppen komt.

 

De 25e James Bond-film zou reeds begin april in de bio-
scopen zijn verschenen, maar was de eerste grote bio-
scooptitel die door Covid-19 werd doorgeschoven. Geluk-
kig ziet het er nu naar uit dat we toch eindelijk Daniel 
Craigs vijfde en laatste optreden als ieders favoriete Brit-
se spion kunnen gaan zien. Naast de bekende gezichten 
van Naomie Harris (Moneypenny), Ben Whishaw (Q) en 
Ralph Fiennes (M) zien we de nieuwe schurk Rami Malek 
(Bohemian Rhapsody) en de Bondvrouwen Lashana Lynch 
(Captain Marvel) en Ana de Armas (Knives Out).
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Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) kan een hulphond of buddyhond een nuttige bijdrage 
leveren aan de sociale of emotionele situatie van het baasje. Maar hoe komt zo’n match tot stand? En waaraan 
moeten hond en mens voldoen om succesvol samen te werken? Tekst: Erik Grinsven | Illustratie: Anke Willems

EEN HOND ALS 
AUTISME-BUDDY

Hulphonden zijn vooral bekend vanwege hun inzet als blinden-
geleidehond. De viervoeters worden ook ingezet op andere ter-
reinen zoals politiewerk, reddingswerk en opsporing van drugs of 
geld op luchthavens. Minder zichtbare toepassingen zijn hulp- en 
assistentiehonden voor mensen met bewegingsstoornissen, epi-
lepsie, psychische aandoeningen en vormen van autisme.

Bij het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) 
worden honden geselecteerd en getraind voor een taak als 
hulphond. Of ze buddyhond-autisme worden hangt af van hun 
kwaliteiten. Brigitte van Gestel werkt bij KNGF Geleidehonden 
als zelfstandig hondentrainster. Zij legt uit: “Een buddyhond moet 
een rustig en stabiel karakter hebben, hij of zij moet betrouwbaar 
zijn en mensgericht. Per jaar worden vijf tot tien honden via KNGF 
een buddyhond-autisme. Onze doelgroep is kinderen van drie tot 
zeven jaar met ASS.”

Kinderbuddy
Het matchingsproces begint klein, met een telefonische enquê-
te. Daarna volgt een verkennend huisbezoek om te kijken of er 
mogelijkheden zijn een passende hond te plaatsen. “Dat is van 
diverse factoren afhankelijk,” zegt Brigitte. “Allereerst moet er een 
begin van affiniteit voor honden merkbaar zijn bij het kind. Zonder 
deze affiniteit is er geen kans op resultaat. Ook moet de hond in 
het gezin passen. Hebben de overige gezinsleden de energie en 
de inzet om de hond te begeleiden? Het dier heeft ook sturing 
nodig. De driehoek is essentieel: het kind, de ouders en de hond. 
Een match moet voor alle drie passen.”

De trainer/begeleider van KNGF Geleidehonden onderzoekt of 
het karakter van de hond en de problematiek van het kind bij 
elkaar passen. “Doorgaans wordt gematcht op tegenpolen. Zo 
wordt een uiterst prikkelbaar kind bij voorkeur aan een passieve, 

rustige hond gekoppeld. Ook zijn er kinderen 
die zo impulsief zijn dat ze overal door ge-
biologeerd raken en die zomaar wegrennen 
richting een nieuwe uitdaging. Hier werkt de 
hond als stabiel baken. Zowel het kind als 
de hond zijn verbonden met een tuigje. Een 
kind accepteert sturing van het viervoetige 
vriendje heel gemakkelijk. Het weglopen gaat 
uiteindelijk vaak over.”

Brigitte vertelt dat met de komst van de 
buddyhond-autisme het hele gezin de deur 
weer wat makkelijker uitgaat; vaak na jaren 
van isolement. Een bijkomend voordeel is dat 
het gedrag van het kind vaak in positieve zin 
verandert omdat het altijd een kameraad in 
de buurt heeft. “Sommige kinderen met ASS 
zijn opeens gaan praten of kunnen zich beter 
concentreren sinds de hond in huis is ”.

Ouders
De rol van ouders is cruciaal. Het is niet zo 
dat de aanwezigheid van de buddyhond de 
problematiek oplost, maar het dier is behulp-
zaam bij het kanaliseren van probleemge-
drag. Ook de hond moet gecoacht worden. In 
de cursus PAWS (Parents Autism Workshop 
& Support) van KNGF Geleidehonden leren 
ouders omgaan met de combinatie autisme 
en buddyhond. Hierbij is vooral veel aandacht 
voor de ouders in hun coachende rol. Ze leren 
welke spelletjes ze kunnen gaan doen die een 
goede bijdrage leveren. En wat broertjes en 
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zusjes kunnen doen. “De beste garantie op 
succes is wanneer zowel de hond als het kind 
plezier beleven aan hun interactie,” aldus Bri-
gitte. “Op die manier ontstaat er een natuurlijke 
band tussen het kind en de hond op basis van 
affectie.” De cursus is voor ouders overigens 
ook te volgen met hun eigen huishond.

Hulphonden bij volwassenen
Een andere organisatie die honden inzet bij 
ASS is Hulphonden voor Autisme. Oprichter 
Jennifer de Jongh legt uit dat de problematiek 
waar mensen met ASS mee kampen breed 
is en maatwerk vergt. Jennifer verklaart des-
gevraagd dat er vele malen meer hulpvragen 
zijn dan dat er gehonoreerd kunnen worden. 
“Behalve de hoge kosten die gemoeid zijn 
met het begeleidingstraject zijn er allerlei be-
lemmeringen die de inzet of de toewijzing van 
een hulphond in de weg kunnen staan. Veel 
aanvragen worden daarom afgewezen.” 

Aanvragen die wel gehonoreerd kunnen wor-
den beginnen met het afzetten van de (vaak 
meervoudige) problematiek van de aanvrager 
tegen de eigenschappen van de pups, die bij 
gerenommeerde fokkers worden geselec-
teerd. Hierbij wordt onder andere gelet op sta-
biliteit, herstelvermogen en mensgerichtheid. 
Uit het aanbod wordt de meest geschikte pup 
gekozen om bij de aanvrager te gaan wonen. 
Dan volgt een opleidingstraject van twee jaar, 
waarin hond en baas elkaar tijdens trainings-

sessies leren begrijpen en aansturen en ze ondertussen een band 
opbouwen.  Dat de hond erg belangrijk is voor zijn baasje is van-
zelfsprekend. “Het is soms fascinerend om te zien hoe empathisch 
sommige baasjes omgaan met hun hond, terwijl veel mensen 
vaak menen dat dit niet past bij autisme,” licht Jennifer toe.

Na zo’n acht jaar dienst gaat de hond met pensioen. Hij wordt 
ontheven van zijn taken, maar mag gewoon bij zijn baasje blijven 
wonen.

Tijdelijke therapiehonden
Naast hulphond aan huis worden honden ook ingezet voor zoge-
naamde dier-ondersteunde interventies. Deze vorm van thera-
pie heeft onder andere positieve effecten op stress, stemming, 
zelfvertrouwen, sociale-communicatieve vaardigheden en angst. 
Dit wordt mede gestaafd door wetenschappelijk onderzoek van 
de Open Universiteit en het specialistisch centrum ASS van GGZ 
Oost-Brabant.

Psycholoog Carolien Wijker is onderzoeker aan de Open Univer-
siteit en werkt aan een promotieonderzoek naar de effecten van 
deze dier-ondersteunende interventies op het welbevinden bij 
volwassenen met ASS. In maart 2019 publiceerde zij de eerste 
resultaten in het Journal of Autism and Developmental Disorders. 
Stressgevoelens bij de deelnemers aan de therapie bleken sterker 
gedaald dan bij de controlegroep. Net als pleinvrees. En partners, 
vrienden en familie merkten op dat de deelnemers sociaal beter 
reageerden en communiceerden. 

Meerdere honden
De honden in dit specifieke onderzoek waren geselecteerd door 
ervaren trainers van de Stichting Hulphond. De trainers bepaal-
den in overleg met de therapeut die de dier-ondersteunde inter-
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ventie uitvoerde, welke hond het beste paste bij de problematiek 
en hulpvraag van de verschillende deelnemers. Carolien vertelt 
meer over het matchingsproces: “Wanneer iemand erg gevoelig 
is voor prikkels, kiezen we misschien aan het begin van de the-
rapie voor een rustige hond. Als dit goed gaat en iemand leert 
vaardigheden aan om beter met prikkels om te gaan, kan het zijn 
dat we de deelnemer verder uitdagen en een wat drukkere hond 
inzetten, zodat de deelnemer kan oefenen met een wat uitdagen-
dere situatie. De hulpvraag is voor elke deelnemer verschillend. 
Om die reden is het belangrijk om bij ieder persoon goed te kijken 
naar een zo goed mogelijke match tussen de eigenschappen van 
de therapiehond en de hulpvraag van de deelnemer.” De hulp-
vraag kan variëren tijdens de voortgang van het therapeutisch 
traject en soms worden daarom meerdere honden in de therapie 
ingezet.

De inzet van een therapiehond is maar tijdelijk. De therapiehon-
den van Stichting Hulphond logeren daarom niet bij de deelne-
mer van de therapie, maar bij een vrijwilliger thuis, de gastouder. 
Carolien zegt: “Het voordeel met het werken met deze getrainde 
en geselecteerde honden, is de toegankelijkheid van een dier. De 
honden zijn erg sociaal, maken makkelijk contact met de mensen, 
vinden het leuk om samen taakjes te verrichten. In tegenstelling 
tot veel mensen, oordelen honden niet wanneer een taakje niet 
meteen lukt. Dat kan voor deelnemers erg positief en bevrijdend 
werken, wat het een leuke leeromgeving maakt.” 
 
Meer weten over hulphonden voor mensen met ASS?
www.geleidehond.nl/onze-hulphonden/buddyhond
www.hulphondenvoorautisme.nl/
www.stichtinggebruikersassistentiehonden.nl/hondenscholen/
 
Onderzoek:
Effects of Dog Assisted Therapy for Adults with Autism Spectrum 
Disorder: An Exploratory Randomized Controlled Trial
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-019-03971-9
 
 
Erik van Grinsven is data-analist maar in de hobbysfeer is hij vaak in een schrij-
vende rol te vinden. Verder is hij video-hobbyist en praktiserend kunstschilder en 
creëert kunst van realistisch tot abstract. (Erikvangrinsven.exto.nl)
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De zevenjarige Duitse herder Fos-
sa van Roelie van der Kamp leert 
in één les waar andere honden er 
minsten zes voor nodig hebben. 
“Hij kijkt hoe mensen dingen doen 
en doet ze na. Hij maakt van enor-
me takken in het bos zijn eigen 
mooie werpstokken. Hij heeft de 
ram leren voetballen. Hij kent 200+ 
woorden en heeft geen enkele 
moeite volzinnen te volgen. Hij 
onthoudt dingen voor later. Hij let 
op als de instructeur uitlegt hoe 
het volgende parcours gelopen 
moet worden en volgt dit op, zelfs 
als wij het verkeerd aangeven 
tijdens het lopen. Hoewel hij zich 
wel wil conformeren als wij het 
echt graag ‘fout’ willen doen.”

Roelies ruin Lucky is 27 jaar oud en 
danst op zijn eigen muziek. “Tien 
jaar geleden kwam hij bij ons. We 
weten dat hij heeft gesprongen 
en tochten heeft meegelopen. Wij 
weten lang niet alles, maar Lucky 
wel. Zo draaft hij soms de wei in, 
om vervolgens een hele kür op (on-
hoorbare) muziek te verrijden! Ooit 
moet hij die geleerd hebben en 
het ziet er zo precies en verzorgd 
uit met alle speciale stappen en 
wisselingen er in dat je de muziek 
er bijna bij hoort. Als hij tevreden 
is over het resultaat snuift hij eens 
en gaat weer tevreden grazen. Hij 
is zeer gemoedelijk en nooit te 
beroerd om te helpen. Een begin-
neling zat eens te prutsen met het 
halster en wist niet goed hoe het 
om te doen, dus wees Lucky zelf 
waar zijn neus door moest.” 

SLIM HUISDIER
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We zitten met zes man aan een grote tafel en ik begin maar met 
de eerste deelvraag: “Hebben we hier vegetariërs?” Bijna ieder-
een schudt nee, maar collega-begeleider John kijkt stil om zich 
heen. Wat? Ben jij vegetariër? Waarom dan? “Gewoon, ik vind dat 
als ik het niet zelf kan slachten, dat ik het ook niet moet opeten.” 
Iedereen aan tafel wordt stil van Johns antwoord. Ik begin ‘m een 
beetje te knijpen… de bedoeling is dat ik de jongelui aan het pra-
ten krijg en nu vallen ze stil. Gelukkig raken even later de tongen 
toch weer wat losser. “Ik zou niet zonder vlees kunnen, dat is het 
lekkerste op je bord.” De meeste mensen aan tafel verkiezen zelfs 
een vleessnack boven een zak snoep. Er is bewondering voor 
Johns principes, maar niemand is van plan het hem na te doen.
Vinden ze het erg om eraan herinnerd te worden dat vlees eigen-
lijk een dood beest is? Ja, eigenlijk wel. Bijna iedereen heeft er 
moeite mee als ze tijdens het eten aan het beest moeten denken, 
daarom zijn ze ook allemaal wel blij als het stuk vlees er anoniem 
uitziet. Gehaktballen, kipnuggets, frikandellen, dat zijn de favo-
rieten. Een kippenpoot vinden de meesten ook niet erg, maar 
als ik ze erop wijs dat je soms kan zien dat het beest zijn poot 
heeft gebroken, kijken ze me verbaasd aan. Een zieke kip, met 
een gebroken poot, gaat toch naar de dierenarts? Een gebroken 
poot zal dus vast postuum zijn ontstaan. Ik kan ze niet op andere 
gedachten brengen, en ik laat het maar even zo.
 
Jacht of slacht?
Is het beter een hert te eten dat een goed leven heeft gehad, of 
moet dit hert juist in het bos blijven en eten we beter dieren die 
toch al gedoemd zijn tot de vleesindustrie? Hier zijn de menin-
gen verdeeld. Iedereen ziet in dat er voor beide situaties wat te 
zeggen valt: wilde dieren moeten eigenlijk gewoon in het wild 
blijven, maar de vleesindustrie is soms ook geen mooie situatie 
voor een dier. Begeleider John geeft een voorbeeld waar ieder-
een wel enthousiast van wordt: op Schiphol schijnt men op gan-

RED DE WERELD 
MET EEN FRIKANDEL
Maatwerk is een dagopvang in Maassluis, waar op woensdagochtend een groep hoogbegaafde jongeren bij 
elkaar komt die niet naar school kunnen/willen/durven/mogen. Mensalid en begeleider Charlotte Hoyng ging 
in gesprek met de groep en vroeg: “Welke dieren eten we wel en welke niet?” 
Tekst: Charlotte Hoyng en Ilse van Putten | Illustratie: Ilse van Putten

zen te jagen, omdat die anders ongelukken 
veroorzaken. Die beesten hebben een mooi 
'wild' leven gehad en als ze niet worden af-
geschoten kan het slecht aflopen voor gans 
én vliegtuig. Beter dat ze doodgeschoten 
worden en daarna opgegeten.

We bespreken de vleesindustrie. Iemand op-
pert dat scharrelen beter is dan bio-industrie 
en als iemand geen scharrelvlees kan be-
talen, dan moet hij of zij maar gewoon geen 
vlees eten. Hoewel ze het er wel mee eens 
zijn, geven de meeste jongeren aan niet eens 
te weten of ze thuis scharrelvlees eten of niet. 
Eén jongen is het er allemaal niet mee eens: 
“Wat maakt het uit hoe zo’n beest geleefd 
heeft? Hij moest toch dood.”

Zo komen we bij de situatie waarin de dieren 
zich bevinden. Twee van de jongens vertellen 
over markten in Azië waar beesten soms in 
bizarre omstandigheden vastzitten. Iemand 
anders vertelt dat het in Nederland ook niet 
altijd zo mooi is. Algemeen instemmend 
geknik. Alle aanwezigen hebben op internet 
filmpjes gezien van veel te kleine behuizin-
gen en akelig dierentransport; filmpjes waar 
ze niet vrolijk van worden. En wat vinden ze 
van gedwongen kannibalisme? Daar hadden 
ze nog nooit van gehoord! Ik leg ze uit dat 
slachtafval soms wordt verwerkt tot veevoer, 
zodat koeien veelal koeienvlees eten. Dit vin-
den ze té bizar. Er ontstaat een soort gekakel 
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haaien zonder vinnen weer in het water gegooid, om daar een 
langzame dood te sterven. Ze is een en al verontwaardiging en 
het duurt even voordat ik begrijp dat ze die langzame dood heel 
erg vindt (“snijd dan meteen hun hart eruit”). Maar nog erger vindt 
ze het dat een heel dier moet sterven om maar drie procent van 
het vlees te gebruiken.

Aan de grote tafel ontspint zich een discussie over “welk deel 
van een beest eet je wel en welk deel niet?” Ik begin maar eens 
met het verhaal dat vroeger een gezin een jaar met een varken 
kon doen, dat ál het vlees werd ingemaakt en dat ze hooguit de 
hoeven en de tanden overhielden. De jongelui zeggen allemaal 
orgaanvlees wel een beetje eng te vinden, dus dat ze zich in prin-
cipe allemaal schuldig maken aan verspilling. Ze lusten eigenlijk 
alleen de filetlapjes.

Dan komt een van de meiden met het 
verlossende woord: frikandellen. Niet 
iedereen aan tafel begrijpt waar ze 
het over heeft, dus ze legt uit dat 
in een frikandel wel vlees zit, “maar 
het is meestal het slachtafval. Om 
even smerig te doen: de oogballen 
en de tepels. Als je frikandellen eet, 
dan eet je als het ware de rest van 
het beest ook op, dus niet alleen 
de filetlapjes.” Al halverwege 
haar uitleg wordt er stevig 
gegadverd, niet iedereen had 
zich blijkbaar gerealiseerd wat 
er in deze snack zit. Maar als 
het volk een beetje is beko-
men van de schrik, zijn ze het 
er wel over eens: een frikandel 
eten is eigenlijk ontzettend goed 
voor de planeet. Ze nemen zich 
voor om hun bijdrage aan een bete-
re wereld serieus te nemen en zo snel 
mogelijk een broodje frikandel te gaan 
halen. 

aan tafel, waar ik niet echt een mening uit kan 
ontwaren, alleen een algemene verwonde-
ring over wat ze toch weinig weten over de 
‘echte’ wereld.
 
Welke dieren eten we graag  
en waarom?
Bij ‘kip’, ‘koe’ en ‘varken’ wordt er geknikt. De 
helft gruwt van vis. Bij iets exotisch als eend 
haakt iedereen af. Wat de boer niet kent dat 
vreet-ie niet, dan weten we dat ook weer.
Achter in de ruimte zit een jongeman die ei-
genlijk niet mee wilde doen aan het groeps-
proces, maar op deze vraag heeft hij toch wel 
iets te melden. Hij denkt dat we dieren kiezen 
die niet teveel op mensen lijken. We weten 
dat een hond een diepgaande band met men-
sen kan opbouwen, dus we vinden het een 
schande dat er honden worden gegeten in de 
wereld. Toch is dat niet helemaal eerlijk, want 
er zijn ook mensen die een varken houden als 
huisdier en die schijnt net zo aanhankelijk te 
zijn als een hond. En misschien is niet alleen 
de band met mensen een belangrijke factor 
in deze kwestie, maar gewoon de intelligentie 
van een dier. Het lijden van een intelligent dier 
is voor de mens aangrijpender, gewoon omdat 
we ons er beter in kunnen inleven. Daarom is 
een vis redelijk makkelijk te doden, maar een 
aap zouden we nooit kunnen eten. De filosoof 
is voorlopig even uitgepraat en kruipt weer 
achter zijn computer.
 
Eet je bordje leeg, eet je beestje op
Aan weer een heel andere tafel zit een jonge 
meid die heeft geleerd dat haaievinnensoep in 
China van echte haaievinnen wordt gemaakt, 
en dat de rest van de haai niet wordt gebruikt. 
Sterker nog; om tijd en ruimte te sparen wor-
den de vinnen van de haai afgesneden en de 
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Hoe je door het gewoon eens doen van een IQ-test organisator van verschillende  
Mensa-weekenden kunt worden: Angela Stolwijk-Kramer (1980). Tekst: Thessa van Aerde

“Toendertijd had ik een vriendje en zijn schoonzus was lid van Mensa. Zij was daar erg enthou-
siast over en vertelde dat je er heel goedkoop een IQ-test kon laten afnemen. Ons leek het wel 
leuk om te vergelijken wie dan het hoogste IQ had. Ik bleek een puntje meer te hebben dan 
hij! De relatie met dat vriendje is al een hele tijd geleden beëindigd, maar ik ben nog steeds lid 
van Mensa.

In het begin deed ik er niet zoveel mee. Ik ging wel eens naar een Algemene Landelijke Con-
tactdag (ALCD) of Nieuwjaarsreceptie (NJR). Op zo’n bijeenkomst in Rotterdam raakte ik aan de 
praat met de regionair van de regio Rijnmond. Hij vroeg mij of het regionairschap niks voor mij 
was. Aan hoe meer activiteiten je meedoet, hoe meer mensalen je leert kennen en hoe leuker 
de vereniging dan wordt. Dan weet je waar de leuke mensen te vinden zijn en het regionair-
schap helpt daar echt bij! Ik begon het ook steeds meer op me te nemen om zelf activiteiten 
te organiseren.

In eerste instantie waren dat kleinere activiteiten in de regio, een museumbezoek of zo. Eens in 
de zoveel jaar organiseert een regio ook een ALCD of NJR en dat ging mij wel goed af. Ik kreeg 
goede reacties op de ALCD die ik mee-georganiseerd had. Toen werd ik gevraagd voor de or-
ganisatie van het Waddenweekend. Van daar kwam ik twee jaar geleden ook bij de organisatie 
van het Oktoberweekend terecht. En dit jaar zou er een vrijwilligersweekend zijn, maar dat ging 
niet door vanwege corona. Hetzelfde geldt voor het offlineweekend: dat was iets nieuws. Met 
een groep van dertig Mensa-leden kamperen op een onbewoond eiland (in het Veluwemeer) 
en dan een weekend lang zonder telefoons, tablets of computers. Om te ervaren hoe dat is – 
ook voor verstokte gamers. Hopelijk kan dat volgend jaar wel doorgaan.

Soms vraag ik me wel eens af: moet ik niet een beetje minderen met het organiseren? Maar dit is 
voor mij ook een manier om iets terug te doen voor de vereniging, want ik heb zoveel aan Men-
sa gehad. Mede dankzij de leuke contacten en goede tips die ik via de BIG Biz [interessegroep 
voor ondernemers; red.] heb opgedaan, kon mijn webshop uitgroeien van een kleine hobby 
naar een leuke verdienste. Met name de openheid waarmee ervaringen uitgewisseld worden 
tussen ondernemers en de bereidheid elkaar te helpen hebben echt iets voor mij betekend.

Mijn webshop heet Melk voor Dieren (www.melkvoordieren.nl) en het begin daarvan gaat terug 
naar iets voor het jaar 2000. Ik was vrijwilliger bij de Konijnenstichting en we werden benaderd 
door Stichting Eekhoorn Utrecht. Zij vingen eekhoorns op, maar wilden de voorlichting over het 
grootbrengen van moederloze konijnen en hazen uitbesteden. Ik heb die taak op me genomen. 
Het begon met één bestellinkje voor poedermelk per week en het drukken van foldertjes, 
want internet was toen nog niet zo groot. Zo ontdekte ik een familiebedrijfje in de Verenigde 
Staten dat speciale melk maakt voor twintig soorten zoogdieren. Ik was werkloos en samen 
met mijn man net pleegouder geworden. Ik was dus veel thuis en ik kon wel meer doen dan 
alleen konijnen en hazen: cavia’s, ratjes... in grote lijnen is het allemaal hetzelfde. Daar komt dat 
hoogbegaafde weer om de hoek kijken: veel ‘normale’ mensen zien die overeenkomsten niet.
Ik vind het ontzettend interessant om onderzoek te doen naar wat er mogelijk is. Zo kwam ik 
erachter dat er in Duitsland veel betere resultaten geboekt werden met het verzorgen van 
egeltjes, maar niemand in Nederland had over de grens gekeken. Ik schrijf nu dus handleidin-
gen en verkoop diverse soorten melk via mijn website en daar ben ik erg graag mee bezig.”
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Druk: Maerschalk Mediaproducties – Nieuwkuijk ISSN 2468-7995

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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