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Het omslag toont een detail van het eerste inbreiproject van Iris Verschoor. Het is een Zweeds Sydkoster-vest 

met een patroon van Madeleine Berg. ‘Bij inbreien werk je met twee (of meer) kleuren tegelijk om een patroon of 

motief in het breiwerk te verwerken. Als je eenmaal in de vingers hebt hoe je de twee draden moet vasthouden, 

is het ontzettend leuk om de motieven te zien ontstaan. Het inbreien kent een rijke geschiedenis en wordt vaak 

gebruikt om afbeeldingen uit de lokale folklore te verwerken in de kleding, zoals Schotse Fair Isle en Scandinavi-

sche motieven. Ik vind deze techniek zo leuk dat ik inmiddels mijn eigen patronen ontwerp. Het is een heerlijke 

uitdaging. Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen het tekenen van de motieven en het breien zelf. Namelijk het 

nodige rekenwerk om de juiste (pas)vorm te krijgen, het uitwerken van mijn aantekeningen naar een duidelijke 

beschrijving, fotografie en alles combineren tot een mooi vormgegeven patroon.’



Redactioneel
Lezers, 

Het is acht maanden geleden sinds het laatste nummer verscheen. Sindsdien is er veel gebeurd met onze 

HiQ. Nadat eerst ondergetekende en daarna Robert Nijboer formeel uit de redactie waren gestapt, legde ook 

Michan Biesbroek zijn (hoofd)redactionele taken neer. Hij was vanaf het nulnummer zeer betrokken bij het 

blad. Vervangers werden niet rap gevonden. Na de zomer leek het erop dat een gloednieuw redactieteam op 

touw zou worden gezet, maar neen. Toch moest er een HiQ komen en zo gingen Robert en ik weer vrolijk 

aan de slag. 

Het bestuur gaf aan een koerswijziging te willen en die zie je in dit nummer terug. HiQuarterly gaat verder 

als HiQ Mensa Magazine of kortweg HiQ. De grootste verandering? Je leest het op de voorkant: Nu Met 

Nog Meer Mensa! Dat bleek nodig. Het was lezers niet altijd duidelijk wie de HiQ uitgaf en waarom. In onze 

nieuwe bladformule staan de leden centraal en hun hoge IQ. Zij zijn wat Mensa zo bijzonder maakt. Zij 

hebben de verhalen. Let wel: wij zijn niet de NMB. Die heeft zijn eigen unieke plaats binnen de vereniging 

en daar gaan wij beslist niet aan tornen. HiQ is het papieren medium van Vereniging Mensa Nederland om 

bestaande leden te onderhouden en nieuwe leden te werven. We willen met HiQ de buitenwereld laten zien 

wie we zijn als vereniging en wat lidmaatschap ons brengt als leden. 

We werken niet langer met thema’s maar met vaste rubrieken, zoals De veelweter, De keerzijde, SIG’s & BIG’s 

(eenmalig mét kleurplaat), Heel sociaal en Weekendje weg. De rubriek Onderzoek ontbreekt nog in deze 

wintereditie. We zijn naarstig op zoek naar schrijvers die wetenschappelijke informatie kunnen verwerken 

tot informatieve artikelen. Ook zoeken we Mensaleden die een verhaal te vertellen hebben. Het e-mailadres 

redactie-magazine@mensa.nl is weer in gebruik. Laat ons weten wat je van de nieuwe aanpak vindt en 

stuur ons vooral jullie aanmeldingen en voorstellen. 

  Karina Meerman (NL2143) 

  hoofdredacteur

Achter het Koreaans presidentieel bureau in het National Folk Museum in Seoul, 
tijdens de AMUG (Asian Mensa Unofficial Gathering) in september 2015.
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Kennen hoogbegaafden alleen maar succes of durven ze de faalbokaal in ontvangst 
te nemen? Zyg Murach onderzocht het bij de workshop ‘Falen moet je durven’ van 
coach, trainer en Mensalid Xandra van Hooff.

FALEN IS FUN!

Xandra wilde als middelbare scholiere niet opvallen en 

dat lukte haar goed, want eenmaal terug op haar oude 

school als lerares werd ze door niemand herkend. De enige  

docente die haar naam nog wist zei: ‘We hadden nooit  

gedacht dat je iets te zeggen zou kunnen hebben.’ Wanneer 

ze slecht orde blijkt te kunnen houden in vmbo-2 krijgt ze 

creatieve steun van een collega. ‘Dit laat juist zien wat die 

klas nog moet worden bijgebracht!’ Xandra: ‘Het voorval 

leerde mij falen.’ Ze besluit er trainingen in te gaan geven. 

HELDEN
De workshop is op het jaarlijkse Oktoberweekend. Een Bel-

gisch gastlid trekt aan de verkeerde deur om binnen te gera-

ken. Net als elke late binnenkomer wordt hij met applaus ont-

haald. Xandra noemt ons helden. Ze breekt de spanning en 

creëert een veilige cocon. Toch is ze een wat vlakke vertelster, 

misschien door te veel beleving, want ik mis hier en daar een 

stap in haar verhaal, en een grap komt niet altijd over. Dan 

gaan we snel aan de slag, want wij hb’ers zijn ongeduldig. 

We gooien balletjes over en de kleur bepaalt of we onze eigen 

naam noemen of die van de ontvanger. De warming-up gaat 

verder met elkaar laten schrikken. In verhoogde staat van 

paraatheid geven we opzettelijk verkeerde antwoorden. Wat 

komt er uit de kraan? ‘Suikerklontjes!’ Het kost me moeite om 

reflexen te doorbreken. Probeer zelf maar: Wat is de hoofd-

stad van Peru? Toch slaat liegen een brug naar je creativiteit, 

want je put meer water uit een oceaan van onzin dan uit een 

plasje met de juiste antwoorden.

FYSIEK DOEN
Fysieke oefeningen blijven beter hangen zegt Xandra. Dus de 

acteurs onder ons mogen los. Wie wil er een boom uitbeel-

den? Een jonge vrouw voegt zich bij het menselijk stilleven. 

Ze vlijt zich met haar rug tegen de boom, de neus in een boek. 

Een lefgozer is de derde vrijwilliger. Als houthakker zwaait 

hij beide armen over de schouder. Een jager draaft op en de 

boom mag weer gaan zitten. Bij iedere acteurswissel veran-

dert het tafereel compleet. Daarna gaan we tellen tot drie, met 

gebaren. Een klap in de handen vervangt de één, een dans-

je de twee en een schouderklopje de drie. Xandra laat ons 

gek doen. Gekir en geschater alom. Een  

enkeling bescheurt het bij tijd en wijle. Zelf  

balanceer ik tussen lol en gêne.

EVEN CENTRAAL
‘Voelt het anders?’ vraagt Xandra. Ze  

bedoelt wanneer het niet perfect hoeft te 

zijn. De reacties zijn voorspelbaar: lucht-

hartiger, minder stress, lichter. Ik wijk wel 

vaker af van de norm en vraag me hard-

op af hoe zich dat verhoudt met falen. 

‘Het gaat erom dat je oefent om missers te 

maken,’ antwoordt Xandra. ‘Begin in een 

veilige omgeving, dan gaat het je beter af 

wanneer er een echt belang speelt.’ Het 

is niet helemaal wat ik bedoelde. Hb’ers  

hebben in ieder geval nog een weg te gaan. 

Juist aan repeteren en voorbereiden heb-

ben we een broertje dood.

KAT
Falen als levenshouding. De lat lager leg-

gen. De scepticus in mij voelt zich een 

kat in een pakhuis vol zelfhulpboeken 

en groeiprocessen. Heb ik dat wel nodig, 

vraag ik me af. Of is mijn weerzin juist een 

voorbeeld van faalangst?  

FALEN MAG

FAAL-
BOKAAL

Tekst: Zyg M
urach

Zyg Murach is technisch schrijver. Hij legt technisch 
ingewikkelde zaken op een eenvoudige manier uit en 
vormt zo een brug tussen ontwerper en gebruiker. 
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De drie vrouwen ontmoetten elkaar voor het eerst op de jaarlijkse bijeenkomst van 
Mensa Amerika in Portland eind juni 2011. Zabeda had een hotelkamer tegenover 
Jacqueline. Ze kwamen elkaar tegen op de gang en liepen samen op naar het  
diner. Iemand stelde Cinthia aan hen voor. Ze raakten aan de praat en waren die 
dagen van het evenement onafscheidelijk. Na Portland zagen zij elkaar weer in 
Parijs (2011), Reno (2012) en Zürich (2014). Ze hopen op hereniging tijdens de  
volgende Europese bijeenkomst in Barcelona.

Welke twee woorden typeren jullie vriendschap?
Jacqueline: ‘Vertrouwen, zorgzaamheid.’ 

Cinthia: ‘Zorgzaamheid, solidariteit.’

Zabeda: ‘Allemaal liefde.’

Wat was het eerste wat opviel bij de ander?
Cinthia: ‘Hoe makkelijk het was met hen te praten en grapjes te maken.’

Zabeda: ‘De glimlach van Jacqueline en de verlegenheid van Cinthia.’

Jacqueline: ‘De warme persoonlijkheid van Zabeda en de levenslust van Cinthia.’

Wat maakt jullie vriendschap bijzonder?
Zabeda: ‘Jacqueline is geboren in de jaren zestig, ik in de jaren zeventig en Cinthia in de jaren tachtig. We 

mochten elkaar direct, ondanks onze verschillen in leeftijd, nationaliteit, religie en werk. Elke keer als we 

afscheid moeten nemen van elkaar voelt het alsof ik een deel van mij bij hen achterlaat.’

Jacqueline: ‘Het leeftijdsverschil maakt niet uit. Wanneer ik aan Zabeda of Cinthia denk krijg ik een glim-

lach om mijn mond. Tegelijkertijd mis ik hen ook.’

Cinthia: ‘Onze vriendschap is transcultureel en niet begrensd door tijd of plaats.’

Hadden jullie elkaar buiten Mensa ooit ontmoet?
Cinthia vat het samen voor alledrie: ‘Onmogelijk. We zijn op geen enkele andere manier met elkaar ver-

bonden. Niet door geografie, niet door religie, niet door werk. En toch, bij Mensa, klikten we direct.’ 

Vlnr: Cinthia Reyes, Guadalajara Jalis-
co (lid van Mensa Mexico sinds 2007), 
Zabeda Abdul Hamid, Kuala Lumpur 
(lid van Mensa Maleisië sinds 1984), 
Jacqueline Bonkenburg, Heemstede 
(lid van Mensa Nederland sinds 2003)

EEN ONWAARSCHIJNLIJK TRIO
INTERNATIONALE VRIENDSCHAP

Heb jij een internationale  
vriendschap dankzij Mensa?  

Laat ons weten via 

redactie-magazine@mensa.nl.

Tekst: de redactie
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30 METER STRIPS
 

 
Robert Noorlander woont in een Haarlems huis vol herinneringen, gebouwd op 
de plek waar Anthony Fokker voor het eerst opsteeg in zijn zelfgebouwde Spin. In 
zuivere dictie vertelt de politicoloog en oud-boekhouder over strips, comics en 
graphic novels. 
 
Strips hebben hun oorsprong bij de kranten waar oplagen verdubbelden door een leuke strip. Voor de 
Tweede Wereldoorlog waren de strips vooral Amerikaans, maar de toevoer droogde op na de Duitse inval, 
en bijvoorbeeld het Belgische weekblad Robbedoes werd daardoor populair. Nederland had Tom Poes en 
daar kwamen veel Belgische strips bij. In die tijd bestond er groot verschil tussen de Waalse en de Vlaamse 
stijl. Antwerpenaar Willy Vandersteen van Suske en Wiske moest zich fiks aanpassen om voor het weekblad 
Kuifje te mogen tekenen. Zo kreeg Wiske bijvoorbeeld een mooie haardos in plaats van haar eigen ‘gewone’ 
lijntjes.
 

KASTEN EN MUREN VOL
Als jonge man grasduinde Robert op markten en keerde hij terug uit Londen met rugzakken vol Marvel 
Comics, samen met DC Comics in de jaren zestig bekend van de stroom superhelden als Superman en 
Batman. Hij was kind aan huis bij Nederlands eerste stripwinkel Lambiek en het alternatieve Real Free Press 
in Amsterdam. Undergroundstrips waaiden over uit Amerika, waar censuur was op seks en op verzet tegen 
de dienstplicht.
In zijn kasten staan rechts de strips op alfabet (Agent Orange, Dilbert, Nero, Sigmund) en links de verzamel- 
albums op auteur (Hergé, Bilal, Spiegelman, Pontiac). Een originele Dick Bos uit 1941 vraagt om voorzichtig 
vasthouden. Deze held met ferme kaaklijn informeerde vaak nog even bij het slachtoffer na het uitdelen van 
een rechtse directe: ‘Daar heb je niet van terug, hè?’ Onlangs ging een zeldzame Duitse uitgave voor 3.500 
euro van de hand. En dat terwijl tekenaar Mazure weigerde om zijn held voor de Duitsers te laten werken. 
Aan de muur hangt stripkunst van Joost Veerkamp: archetypische trucks en woestijnen vol zandheuvels 
in heldere kleuren zonder verloop. Samen met Joost Swarte tekende hij in de stijl van de klare lijn, zeg maar 
de Kuifje-stijl.

 
STUDENTIKOOS
Strips gedijen ook in de studentenwereld. Fokke en Sukke werden in 1994 geboren in het Amsterdamse stu-
dentenblad Propria Cures. Het prestigieuze Harvard leerde de wereld het satirische National Lampoon kennen 
(1970-1998) dat leidde tot de gelijknamige films met Chevy Chase. Roberts oogappel komt van Yale: de strip 
Doonesbury, een politieke cartoon die hij al veertig jaar trouw leest. De thema’s veranderden van Nixon en 
Vietnam tot Bush en Irak en ook Donald Trump is een oude bekende.

Inmiddels zijn strips een volwassen medium met volwassen thema’s. De term graphic novel is bedacht door 
de legendarische Will Eisner. Zijn A contract with God ging over het gevecht van de mens met het bestaan. Art 
Spiegelman trok deze lijn door in het Pulitzerprijswinnende Maus, met joden als muizen en nazi’s als katten. 
Wellicht maakte deze aanpak het minder pijnlijk om zijn vader neer te kunnen zetten als Holocaust-overle-
vende en hardvochtige egoïst vol achterdocht. In het Canadese Berlin: City of Stones maken rustige mensen 
in het Berlijn van de dertiger jaren een afweging bij wie ze zich zullen aansluiten. Een vrouw gaat als naaister 
werken in een zeppelinfabriek en wordt lid van de nazipartij, terwijl de communisten grossieren in vlaggen 
en lege magen. Achter een snelle sfeertekening ligt verrassend de verdieping op de loer.
 

HUMOR EN POLITIEK
Veel strips zijn actueel door internet. Madam and Eve gaat over een modern gezin in Zuid-Afrika. Een klein 
zwart meisje moet op school een nieuw verzamelwoord verzinnen, zoals in een kudde paarden of een 
stapel boeken. Hoe dat dan heet bij dieven? ‘Een regering dieven natuurlijk!’ Deze actuele verruiming van 
het vocabulaire vormt precies de mix van humor en politiek waar Robert Noorlander zo hartelijk om kan 
grinniken. 
 

DE VEELWETER
Tekst: Zyg M

urach // Fotografie: Jeroen Kom
en
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Tekst: Karina M
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Ons gezin was heel normaal, dacht ik. Vader, moeder, zoon, 

dochter. Alles netjes, alles modaal. We waren niet arm en we 

waren niet rijk. Vader werkte veel, moeder af en toe. Broer en 

ik gingen naar school. Soms gingen we allemaal naar de kerk. 

Niet te licht en niet te zwaar. En toch voelde ik dat ik niet goed 

was. Ik snapte niet waarom. Ik deed de dingen kennelijk net 

iets anders dan anderen. Ik hoorde vooral veel afkeuring in 

de stem van mijn moeder. In de dingen die ze niet zei. Ik was 

slim, maar ik moest betere cijfers halen dan mijn buurmeisje, 

dat helemaal niet slim was. Ik was mooi, maar meisjes die 

niet dik waren, waren mooier. Ik was de moeite waard, maar 

slimme meisjes kregen nooit een vriendje. En toen ik toch 

een vriendje kreeg, was het niet goed genoeg. Ik moest zelf-

vertrouwen hebben, maar ik mocht niet arrogant zijn. En zo 

voort en zo verder.

 

Omdat ik niet begreep wat anderen dan wél goed deden, 

was de enige logische conclusie dat er iets mis was met mij.  

En dus deed ik nog wat harder mijn best. Ik wilde een goede 

dochter zijn en ik moest ook van mijn ouders houden, want 

dat stond in de bijbel. Vooral mijn moeder had veel liefde  

nodig en als hooggevoelig kind ving ik al haar signalen op. 

Ze beloonde met aandacht en ze strafte met stilzwijgen en 

negeren. Dat leerde me heel goed opletten en luisteren naar 

de boodschap tussen de regels. Hoogbegaafde kinderen  

leren snel. Ook de verkeerde lessen.

 

Hoogbegaafde 
kinderen 

leren ook de 
verkeerde 

lessen snel.

“

Ik leerde bijvoorbeeld dat mijn eigen waar-

nemingen waardeloos waren en dat een 

ander het altijd beter wist dan ik. Ik kon 

niet vertrouwen op wat ik zelf hoorde en 

zag. Daar kwam nog eens bij dat als ik een 

eigen mening had, mijn moeder dacht dat 

ik niet meer van haar hield. Zij zag geen 

grens tussen wie ik was en wie zij was.  

Ik heb eigenlijk nooit zelf nagedacht tot 

halverwege de middelbare school. Tot die 

tijd papegaaide ik erop los. Geen wonder  

dat ik gepest werd. Als ik mijn mond 

opendeed kwamen er teksten en overtui-

gingen uit van een vrouw die dertig jaar  

ouder was. Grammaticaal correcte teksten, 

met een enorm volwassen woordenschat. 

Want lezen, daar was nooit kritiek op (tenzij 

het stripboeken waren) en ik verslond boe-

ken. Ik moet er ineens weer aan denken: ik 

weet nog zo goed dat ik mezelf heb leren 

lezen. Ik was vier. Op een zondagochtend 

kwam ik hartstikke blij de slaapkamer van 

mijn ouders binnen met de woorden ‘ik 

kan lezen’. Een demonstratie volgde. Mijn 

ouders deden alsof ze het geweldig vonden 

en misschien was dat ook zo, maar ik voel-

de ook angst en afgrijzen. Ik was raar. Les 

geleerd.

De puberteit was een litanie van instruc-

ties. Vooral op het gebied van vriend-

jes. Meisjes Konden Zwanger Worden 

en ik moest heel voorzichtig zijn. Ik kon 

mij immers niet beheersen. Ik was een  

opgewonden standje en en kon maar  

beter afstand houden. Ik pikte feilloos de 

angsten van mijn ouders op. Ik haatte 
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Mijn muggenbeten regen zich aaneen tot een besef van 

chronisch tekortschieten, ingebed in een smeulende woede.  

Emotioneel was ik volkomen onderbelicht. In ons gezin  

was alleen plaats voor de gevoelens van mijn moeder.  

De rest van ons danste daaromheen. Ik wilde van mijn lijf af,  

zodat ik alleen hoofd kon zijn. Dan voelde ik tenminste niks. 

Ik liep weer vast op het werk. Ik deed een testje (want ik was 

zo bijdehand) en werd lid van Mensa. Het werd een houvast.  

Ik was misschien dik en lelijk en raar, maar mijn hersens  

waren in uitstekende vorm. Ik leerde dat ik een normale 

hoogbegaafde was. Ik zocht hulp. In astrologie, reiki, hand-

lezen, maatschappelijk werk, mindfulness, psychoanalyse, 

assertiviteitstraining, NLP, EMDR. Heel langzaam leerde ik 

mijzelf kennen. Begreep ik dat een mens zich emotioneel 

ook moet ontwikkelen, dat zelfs het grootste brein het niet 

alleen kan. Het hart wil en moet ook meedoen. Het ontbreekt 

mij vaak nog aan de moed om van mij te laten houden zoals 

ik ben. Maar als anderen het kunnen, dan zal ik het zelf toch 

ook wel een keer leren?

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

Emotioneel
was ik

volkomen
onderbelicht.

“

school, mijn lijf, mijzelf. Ik zocht voort-

durend contact, maar verwarde dat met 

verliefdheid. Uiteraard viel ik op de onbe-

reikbare jongens waardoor ik vaak werd 

afgewezen. 

 

Het klinkt allemaal zo onschuldig. Ik werd 

niet geslagen, er was geen seksueel mis-

bruik, er waren geen drugs of alcohol in 

het spel. Er was brood op de plank, soms 

zelfs met roomboter. En toch voelde ik mij  

volkomen minderwaardig. Een geest-

dodende baan? Ik was blij dat ik iets kon 

krijgen. Een hogere opleiding? Dat ging 

me toch niet lukken. Salarisonderhan-

delingen? Ik kreeg toch niet wat ik wilde. 

Niet dat ik slachtoffer was, ik wist met mijn 

enorme verstand gewoon honderd pro-

cent zeker dat dit de waarheid was. En het 

was allemaal mijn eigen schuld.

 

Laatst zag ik op internet een filmpje over 

micro-agressies, kleine beledigingen of 

kwetsingen die mensen elkaar bewust of 

onbewust aandoen. Zoals lange mensen 

die altijd vragen krijgen over ‘het weer 

daarboven’. Of dat dikke mensen op tv 

altijd de komische noot zijn, nooit de ro-

mantische. Opmerkingen over huidskleur, 

gelaatstrekken, kleding, leeftijd. Het filmpje 

vergeleek micro-agressies met muggen-

beten. Sommige mensen krijgen ze zel-

den, anderen krijgen ze elke dag. Iemand 

die elke dag gebeten wordt zal een keer 

exploderen (of imploderen). Iemand die 

zelden of nooit gebeten wordt zal dat niet 

begrijpen. Hoe erg is een muggenbeet?

 



WAT IS HET DOEL VAN DE BIG M-JONG-NL?
Deze Besloten Interessegroep (BIG) is er om Mensalen tussen de 18 

en 30 jaar op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te 

brengen. Nieuwe jongvolwassen leden maken zo voor de eerste keer 

kennis met de vereniging, bestaande leden komen bijna maande-

lijks in grote groepen gezellig bij elkaar.

WIE MOGEN LID WORDEN?
Deze BIG is bestemd voor Mensalen van 18 tot 30 jaar, maar iets  

ouder of jonger is vaak ook welkom. M-Jong-NL heeft 227 leden in de e-maillijst en het aantal leden dat 

de weekenden regelmatig bezoekt ligt rond de vijftig. Introducés zijn van harte welkom. Zo bieden we ook 

jongeren die interesse hebben in Mensa de mogelijkheid om kennis te maken met leeftijdsgenoten die al 

lid zijn. Met een buddysysteem landen ze goed in de groep.

WAT VOOR ACTIVITEITEN ZIJN ER?
Als BIG-houders organiseren we gemiddeld zes keer per jaar jongerenweekends op verschillende locaties in 

Nederland. Vaak kiezen we voor scoutinggebouwen geschikt voor veertig tot vijftig mensen en iedereen neemt 

zijn eigen slaapspullen mee. De weekenden worden vrij ingevuld. Veel mensen hebben spelletjes bij zich. Kaart-

spellen zoals Tichu, computerspellen zoals Keep Talking and Nobody Explodes en bordspellen. Die variëren 

van de bekendere favorieten als Kolonisten van Catan, Ticket to Ride, Codenames en Dominion tot de grotere 

langdurige bordspellen als Game of Thrones, Pandemic, Twilight Struggle, Five Tribes en Terra Mystica. 

DOEN JULLIE ALLEEN MAAR SPELLETJES?
We maken ook wandelingen en snuiven lokale cultuur op. Als organisatie proberen we iedereen actief te 

betrekken bij de weekenden. Mensen kunnen zich aanbieden voor verschillende taken, bijvoorbeeld voor 

de kookcrew, boodschappencrew en schoonmaakcrew. We bereiden gezamenlijk de maaltijden en er zijn 

snacks en drank voor iedereen. We staan ook altijd open voor suggesties voor activiteiten op de locatie of 

in de buurt. Volgens het principe ‘Bring Your Own Entertainment’ zorgen we samen voor leuke en soms 

verrassende activiteiten.

ZIJN JULLIE OOK INTERNATIONAAL?
Onze relatie met buitenlandse Mensalen is goed. Bijna ieder jongerenweekend zijn er wel een paar leden 

van buiten Nederland aanwezig, met name uit België, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk.

WAAROM IS DIT DE ALLERLEUKSTE BIG VAN MENSA?
We zijn dé groep voor jongeren. We staan open voor alles, we doen continu gezellige dingen, er ontstaan 

vriendschappen voor het leven en we hebben Elmer. Meer info? Kijk op www.mensajw.nl 

Moet jouw SIG of BIG hier volgende keer staan? Vertel ons waarom via redactie-magazine@mensa.nl. 

Uit het Mensa-woordenboek 

SIG Speciale Interessegroep. 

Open groep bestaande uit  

minimaal twee leden met een 

gedeelde interesse. 

BIG Besloten Interessegroep. 

Besloten groep bestaande uit  

minimaal twee leden met een  

gedeelde interesse. Alleen toe- 

gankelijk voor leden die aan  

specifieke voorwaarden vol-

doen (zoals leeftijd of geaard-

heid). 

SIG’s en BIG’s zijn autonoom 

en hebben geen statuten. 

ALLEMAAL JONG

Tekst: Sebastiaan Candel en M
atthijs Verhoeven (BIG-houders)

SIG’S & BIG’S12
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HET CONRADGEBERGTE OP ANTARCTICA WERD VERNOEMD NAAR KONTER- 

ADMIRAL FRITZ CONRAD (1883-1944), NAUTISCH EXPERT EN OCEANOGRAAF. 

FAMILIEVERHALEN DEDEN ACHTERKLEINZOON HARALD FELDMANN VERLANGEN 

NAAR DE ZUIDPOOL. IN 2015 MAAKTE HIJ ZIJN EIGEN REIS NAAR DIT AVONTUURLIJKE 

GEBIED. ‘IK VOELDE DAT MIJN OVERGROOTVADER TROTS OP ME ZOU ZIJN GEWEEST.’ 

EEN  OVERGROOTVADER 
OP DE ZUIDPOOL 

Toen Mensalid Harald Feldmann (49) heel jong was gingen 

zijn Nederlandse moeder en zijn Duitse vader uit elkaar. Hij 

groeide in Nederland op zonder zijn vader. Harald wist wel 

dat hij over de grens veel familieleden had en ‘een overgroot-

vader die iets voor de Duitse keizer had gedaan’. Toen hij bij-

na veertig was nam hij contact met die familie op. ‘Want als 

ik ooit kinderen kreeg, wilde ik hen kunnen vertellen over 

mijn eigen achtergrond.’ Hij bleek drie halfzusjes te hebben 

die niet verrast waren over zijn bestaan. ‘Mijn vader had hen 

verteld dat hun halfbroer hen ooit zou komen opzoeken.’

 VAN SCHIP NAAR SCHIP 
In de kennismaking met vaders kant van de familie was 

overgrootvader Conrad prominent aanwezig in de verhalen. 

Deze zoon van een hoogleraar had een rijke nautische loop-

baan gehad, die in 1901 begon als matroos bij de Duitse Kei-

zerlijke Marine en in 1943 eindigde als directeur van de Nau-

tisch-Wetenschappelijke afdeling van de marine en hoofd 

van de Meteorologische Dienst. Harald: ‘Conrad was een 

ambitieuze man. Hij sprong vrij snel van schip naar schip en 

met iedere sprong verbeterde hij zijn positie. Ik zie wel een 

parallel. Ik werk al heel lang als IT-consultant voor dezelfde 

organisatie, maar altijd bij verschillende klanten voor steeds 

complexere vraagstukken. In feite ga ik ook van schip naar 

schip.’ 

 DIEPTEMETINGEN 
Na de Eerste Wereldoorlog zette de marine van de Duitse re-

publiek meerdere wetenschappelijke programma’s op. Eén 

ervan was het verrichten van dieptemetingen en ander oce-

anografisch onderzoek tussen het Afrikaanse en Zuid-Ame-

rikaanse continent. Conrad overzag de expedities vanaf het 

land. Hij introduceerde nieuwe manieren van werken en hield 

zich bezig met de ontwikkeling en verfij-

ning van meteorologische instrumenten. 

Hij was (onder andere) medeverantwoor-

delijk voor de Duitse Meteor-expeditie, die 

tussen 1925 en 1927 zigzaggend 124.000 

kilometer aflegde over de Atlantische 

Oceaan. Ook Antarctica werd aangedaan.  

Er is veel bekend over deze reis, mede dank-

zij dagboekschrijver kapitein Spieß van 

de Meteor. Het boek ligt in de Feldmann- 

familiebibliotheek. 

Op latere leeftijd ging Conrad naar de uni-

versiteit: hij studeerde in 1933 magna cum 

laude af aan de universiteit van Berlijn. 

Academische prestaties zijn ook aanwezig 

bij de huidige generatie. Onder zijn (achter)

kleinkinderen bevinden zich in ieder geval 

een hartchirurg, advocaat, ingenieur – en 

een IT-specialist.

 OORLOGSEXPEDITIE 
Conrad leefde in een zeer roerige tijd in 

Duitsland. Bij de marine wist hij aan de 

wetenschappelijke kant te blijven. ‘Zijn re-

putatie is onderzocht en was schoon,’ zegt 

Harald, ‘dat was echt een opluchting voor 

de familie.’ Zeker omdat het tijdens de Der-

de Duitse Antarctische Expeditie (1938-

1939) was dat er een gebergte naar Konter- 

admiral Heinrich Friedrich ‘Fritz’ Conrad 

werd vernoemd voor bewezen diensten. 

Deze derde expeditie moest – naast het 

bedrijven van wetenschap – ook de Zuid-

pool claimen voor het Derde Rijk.  >> 

MENSALENVERHALEN

Tekst: Karina M
eerm

an // Fotografie: Harald Feldm
ann
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 NAAR DE POOL 
Zo’n avontuurlijke overgrootvader maakte indruk op Harald. 

Ook grootmoeder bleek overigens een avonturier: zij voer 

zelf als matroos. Al die verhalen inspireerden Harald en hij 

vroeg zijn vader om samen een reis naar Antarctica te maken. 

Dat is niet gelukt: Haralds vader overleed in 2011. Het duurde 

nog tot oktober 2015 voor Harald zelf de reis boekte, na drie 

maanden van gedegen voorbereiding. Op zijn reis had hij als 

enige een satelliettelefoon mee met ongelimiteerd beltegoed. 

‘Stel dat de rubberboot beschadigd raakt. Dan zit je daar op 

een stuk ijs zonder bereik. Dat ging mij niet gebeuren.’ Mis-

schien zit organisatietalent dan toch ook in de genen.

Voordat Harald na een zeereis van vijf dagen voet aan wal 

zette deed hij de zegelring van zijn vader om. Als eerbetoon. 

‘Het Conradgebergte heb ik niet met eigen ogen kunnen 

zien, maar ik voelde mij op dat moment heel sterk verbonden 

met mijn vader en overgrootvader.’ >>

OP REIS MET HARALD FELDMANN

Achtergrondfoto: Port Lockroy, Station A. Een historische plaats die nog steeds wordt bemand door Groot-Brittannië en een 
populaire halte is voor cruiseschepen. Het enige postkantoor op de Zuidpool verwerkt jaarlijks zo’n 70.000 poststukken van 
de mensen die hier ook souvenirs kunnen kopen. De metersdikke ijslaag rondom vormt echter een serieuze bedreiging. 
Brokken ijs die losraken hebben in het verleden voor vloedgolven en overstromingen gezorgd. 

Het prachtige schip de M/V Ushuaia, (v/h NOAA Malcolm Baldrige) ligt in een paradijselijk ogende Neko Harbour. Een pin-
guïn waggelt de heuvel op om een kijkje te nemen naar de rare wezens die net zijn aangemeerd. Gerustgesteld waggelt hij 
weer naar zijn eigen groep. Op de hoge bergen liggen metersdikke gletsjers die eruit zien alsof ze ieder moment kunnen 
afbreken. Onheilspellend gerommel doet iedereen om zich heen kijken. Het ijs komt in beweging. Enorme brokstukken 
vallen. Iedereen houdt zijn adem in. Majestueus glijden de brokken de baai in. De pinguïns kijken niet op of om. 
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MENSALENVERHALEN

Pleneau Bay op een zonovergoten dag. Het windstille water reflecteert de bergen in de rimpels die de rubberboot 
maakt. Het is allemaal zo veel groter dan het lijkt. De ijsschots steekt meters boven de reizigers uit. Een juiste lich-
tinval gunt hen een blik op de onderkant van het blauwgroene ijs. In het kristalheldere water blijkt krill te zwemmen. 

Achtergrondfoto: Een overblijfsel van de oude tijd. Een schip ’in de stijl’ van de James Caird, de reddingsboot van de 
rampzalige expeditie van Sir Ernest Shackleton van de Koninklijke Trans-Antarctische Expeditie (1914-1916). Shackleton 
strandde met de Endurance in het ijs en wist met een reddingssloep vanaf Elephant Island, aan het begin van de Antarc-
tische peninsula, een station van Noorse walvisvaarders te bereiken en zo de rest van zijn bemanning te redden. 

14/11: Ushuaia, Argentina, Beagle Channel.
15/11: Drake Passage.
16/11: Drake Passage. Antarctic Convergence. Barrientos Island.
17/11: Hydrurga Rocks, Portal Point (continental landing).
18/11: Lemaire Channel, Port Charcot, Booth Island. Pleneau Bay
19/11: Neko Harbour, Paradise Bay
20/11: Whalers Bay, Deception Island (Drake Passage early)
21/11: Drake Passage
22/11: Drake Passage, Beagle Channel.
23/11: Ushuaia
Gezeilde afstand: 1.670 zeemijl (3.094 km)

Ushuaia

Drake        
Passage
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OP REIS MET HARALD FELDMANN

Harald Feldmann zet voet op het vasteland van Antarctica. Hoe anders dan de expedities van zijn overgrootvader: 
met winddichte kleding om het lijf, skibril tegen de oogverblindende sneeuw en een GoPro-camera op het hoofd. Zo 
heeft hij zijn handen vrij om uit de rubberboot te stappen en te voorkomen dat hij in het ijzige water valt. Onderwijl 
filmt de GoPro in stabiele HD-kwaliteit. 

Het Conradgebergte (71°50’S 09°40’E) 
Een smalle bergketen van dertig kilometer lang, gelegen in Queen Maudland op Antarctica. 

Het hoogste punt is de Sandeggtind Peak van 3.055 meter. 
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“Mensa is één van de 
  belangrijkste dingen 
  in mijn leven.”

MENSA INTERNATIONAAL18
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Pakistan

‘Ook in Pakistan biedt Mensa een platform voor hoogintel-

ligente mensen die zoekende zijn. Onze leden komen uit 

alle lagen van de bevolking. Mensa Pakistan groeit gestaag 

en heeft mensen geholpen keuzes te maken in hun loop-

baan, studie en algemene interesses. Zo hebben veel leden 

hun leven kunnen veranderen en we zijn van plan dat te 

blijven faciliteren.

 

Mensa Pakistan is opgericht in 1994, maar werd vier jaar 

later om een of andere officiële reden weer opgeheven. 

De leden bleven echter actief; ik werd in 1999 gevraagd als  

secretaris. In 2001 kregen wij onze formele status terug van 

Mensa International als ‘emerging chapter’. 

Ik ben nu twintig jaar lid en sinds een paar jaar voorzit-

ter. Ik voel me zeer verbonden met de vereniging, ze is 

één van de belangrijkste dingen in mijn leven. Ondanks  

terrorisme, natuurrampen en problemen met openbare 

orde en veiligheid hier in Pakistan, heb ik Mensa altijd  

ingezet om het positieve naar boven te halen in mijzelf en  

mijn mede-Mensalen.’ 

MENSA PAKISTAN 
Opgericht: 1994
Aantal leden: 215
SIGHT-coördinator: 
Abubakar Siddiq Alvi 
(abubakar.alvi@gmail.com)

www.mensa-pakistan.8k.com
De huidige voorzitter is 

Hasan Anwer Zuberi, 
Mensalid sinds 1996

MENSA INTERNATIONAAL

Oppervlakte:  796.095 km2

Inwoners (juli 2016): 201.995.540
Hoofdstad:  Islamabad
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‘Bij mij slaap je gewoon in een echt bed hoor,’ zo begint Ton 

Bil, die sinds mei 2015 in het zuidwesten van Frankrijk woont 

en daar een rode tweezitsbank heeft. Binnen een half uur 

na kennismaking per Skype word ik al uitgenodigd om te  

komen proberen. ‘Kom maar gewoon langs, ik heb plek zat.’ 

Gastvrij, open voor contact en speelruimte. Het zijn woorden 

die kenmerkend zijn voor couchsurfen en voor Ton. 

DWARS DOOR FRANKRIJK
Met hoorbaar plezier vertelt hij hoe hij afgelopen zomer twee 

pottenbakkers uit Oost-Frankrijk in huis had. Zij waren via de 

website www.couchsurfing.com bij hem beland. ‘Zij stonden 

op een biologische markt in een dorpje hier verderop, dat 

vond ik een leuk gegeven. Het toeval wilde dat er een van de 

twee avonden dat zij bij mij logeerden nog meer mensen bij 

mij op bezoek waren, waaronder een Mensaal en wat kinde-

ren. Wij hebben een grote tafel in de tuin gezet, eten en drin-

ken erbij, helemaal goed. Wij aan de wijntjes, terwijl de kinde-

ren heerlijk met elkaar speelden. Dat soort avonden kunnen 

spontaan ontstaan. Het jaar ervoor had ik een Israëliër uit 

Duitsland te logeren. Hij kwam hier over de bergen aanrijden 

op een fiets zonder versnellingen. Hij had zich voorgenomen 

dwars door Frankrijk te fietsen. Ik accepteerde om die reden 

zijn aanvraag. Het bleek een hoogintelligente jongeman, wat 

ik al vermoedde uit zijn voorkeuren en online profiel.’

SPEELRUIMTE
Zelf heeft Ton ook veel op de bank geslapen bij anderen. 

‘In het voorjaar van 2015 heb ik zelf veel aan couchsurfing  

gedaan om streken en vastgoed te gaan bekijken, voor ik naar 

Frankrijk verhuisde. Dat was een leuke ervaring waarbij ik 

zowel bij Fransen als Nederlanders gelogeerd heb. Wat mij zo 

OP DE BANK BIJ

Petra Jungblut woont samen met haar dochter van vijf in 
Utrecht en doet van alles. Zij is businesskunstenares voor 
organisaties en ondernemers, begeleidt creatieve proces-
sen, organiseert droomcreatiedagen en schrijft.

SLAPEN BIJ TON BIL 
IN FRANKRIJK
Couchsurfen is internationaal slapen op de bank bij wildvreemden zonder daarvoor 
te hoeven betalen. Lidmaatschap van een internationale vereniging levert heel wat 
gratis slaapplaatsen op. Deze keer: de bank van het Nederlandse Mensalid Ton Bil 
in Frankrijk.

aantrekt is de speelruimte die er is. Men-

sen kunnen op allerlei manieren bij elkaar 

overnachten. Het is vrij gebruikelijk dat jij 

als gast een avond kookt voor de gastheer 

of -vrouw, maar het hoeft niet per se. Is er 

meer tijd dan word je misschien rondge-

leid in de omgeving door degene bij wie je 

overnacht. Maar ook als je wat meer haast 

hebt is dat prima. In mijn ervaring is alles 

mogelijk en bespreekbaar.’ 

POSITIEVE ERVARING 
Wat Ton het allermooist vindt is het echte 

contact met mensen. ‘Je komt als logé in 

iemands privéomgeving, dus daar moet 

je wel open voor staan. Ben je dat, dan 

kan couchsurfing je veel bieden. Ik heb 

er echte vrienden aan overgehouden. Ik  

logeerde voor langere tijd bij twee mannen 

in Zuid-Frankrijk. Het contact was zo 

vanzelfsprekend dat het voelde alsof ik 

bij het huishouden hoorde.’ Ton heeft  

eigenlijk alleen maar leuke ervaringen met 

couchsurfen, als gast en als gastheer. Het 

enige vervelende dat hij zich kan herinne-

ren is dat hij als surfer een half uur heeft 

moeten zoeken naar het gastadres. 

 Tekst: Petra Jungblut  //  Foto: Ton Bil
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TIPS VAN TON

‘Ga naar www.couchsurfing.com en maak een profiel 

aan als gast. Je kunt een algemene aanvraag plaatsen 

en hopen dat mensen reageren. Mijn ervaring is dat het 

beter werkt om mensen gericht te benaderen. Vaak weet 

je immers al waar je wilt logeren. Zoek op de site gericht 

naar mensen waarvan jij denkt dat ze bij jou passen. 

Ook kun je op de site jouw eigen gratis slaapgelegen-

heid aanbieden met een beschrijving van jezelf en alle 

mogelijkheden en voorkeuren die er zijn voor gasten.’

SIGHT
Wil je zeker weten dat je bij een Mensalid logeert? Regel 

dan een slaapplek via Mensa’s eigen SIGHT. Mail voor 

informatie naar sight@mensa.nl. 

OP DE BANK BIJ

 Ton op de bank 

op een logeeradres 

in Zuid-Duitsland
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 In deze selectie kunnen natuurkundeliefhebbers hun tanden zetten in enkele 
bètaboeken. Als dat je niet trekt, kun je altijd nog je kast gaan opruimen of broeden 
op een ondernemingsplan voor in de veranderende samenleving. Veel leesplezier!  

Einsteins gelijk
Een ABC van 
zwaartekrachtgolven
Govert Schilling, 2016

ISBN 978 90 5956 699 6

Minder dan een maand 

na de persconferentie 

van februari 2016 over 

de meting van zwaar-

tekrachtgolven bracht 

Schilling dit boek uit. 

Aan de hand van een 

term per letter van het alfabet legt hij uit wat zwaar-

tekrachtgolven zijn, hoe Einstein op het idee kwam 

en hoe ze gemeten zijn. Dit doet hij in minder dan 

100 pagina’s. 

Een ABC suggereert volledigheid, maar het is altijd 

wringen om alles erin te krijgen. De volgorde van 

uitleggen is daardoor niet heel logisch, omdat je la-

tere termen nodig hebt om eerdere termen te begrij-

pen. Dat zorgt weer voor herhalingen. De snelheid 

waarmee het boek is uitgebracht is te waarderen, 

maar ook wel te merken. Een leuk tussendoortje. 

Handboek van een 
astronaut
Hoe te leven op aarde
Chris Hadfield, 2016

ISBN 978 90 4521 123 7

Als kind zag Hadfield 

de maanlanding op tv 

en sindsdien wilde hij 

niets liever dan astro-

naut worden. Alleen 

was er nog nooit een  

Canadees geweest die dat gelukt was. Hij vertelt over 

de lange weg ernaartoe, de trainingen en onder- 

zoeken. In detail voert hij je mee in de expedities, hoe 

het voelt om in zo’n capsule te zitten en de ruimte 

in geschoten te worden, en hoe het dagelijks leven  

eruitziet op het International Space Station. Onder- 

tussen geeft hij nog wat levenslessen die ook voor  

niet-astronauten belangrijk zijn. 

Het boek geeft een fascinerende inkijk in het leven  

van een astronaut. De veelzijdigheid van de train- 

ingen en activiteiten zal menig Mensaal aanspreken. 

De titel suggereert dat het vooral gaat om de levens-

lessen en het bekende perspectief van de kwetsbare 

 aarde gezien van buitenaf. Toch zijn de verhalen 

over zijn leven en expedities de hoofdmoot. Dat is 

ook wel zo interessant en waar veel lezers naar op 

zoek zijn. De levenslessen zijn bijzaak, maar juist de 

herhaling van die lessen gaat vervelen. Meer focus 

had het boek sterker gemaakt. Niettemin een aan- 

rader om de verhalen. 

De oerknal en het 
uitdijend heelal
Zoeken naar het begin 
van alles
Henny Lamers 

en Rob Walrecht, 2015

ISBN 978 90 7705 243 3

Hoe weten we dat het 

heelal uitdijt? Hoe meten 

we enorme afstanden 

in de ruimte? Professor  

Lamers en schrijver Walrecht leggen uit hoe het 

heelal in elkaar zit en hoe dat ontdekt is. Met beel-

dende vergelijkingen en heldere taal worden  

complexe concepten van de sterrenkunde uiteen-

gezet. Tussen de regels door krijg je een beeld van  

de geschiedenis van het vakgebied. 
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De taal is helder en de vergelijkingen met zaken uit 

het dagelijks leven helpen om de onderwerpen te 

begrijpen. Het is een goed boek om kennis te ma-

ken met de sterrenkunde, met enige diepgang. Het 

taalgebruik maakt het geschikt voor tienerlezers, 

maar is daardoor bij vlagen wat kinderlijk voor de 

volwassen lezer. Qua opmaak is het meer een ma-

gazine dan een boek. De afbeeldingen zijn wat klein 

en weggestopt in de marge. Paginavullend waren 

ze beter overgekomen. Toch is het een plezier om te 

lezen voor leken en hobbyisten. 

Ontspullen
Meer leven met minder

James Wallman, 2016

ISBN 978 90 2156 128 8

Het is een trend die al 

een tijdje rondwaart: 

minder bezitten om 

meer vrijheid te hebben. 

Het bekendere boek van 

de Japanse opruimgoe-

roe Kondo helpt de lezer vooral (op militante wijze) 

om de kast op te ruimen. Wallman heeft een andere 

insteek en verzamelt verhalen, psychologische on-

derzoeken en ervaringen omtrent het vergaren of 

juist wegdoen van spullen. Daartussen geeft hij zijn 

visie op het fenomeen als trendwatcher en tips om 

kritisch te zijn op wat je hebt, houdt en koopt. 

De titel suggereert actie, maar dat is niet de kracht 

van het boek. Daarvoor is het te verhalend en soms 

wat langdradig. Als je je daar op instelt, is het leuk 

om te lezen hoe (soms extreme) ontspullers hun le-

ven compleet hebben omgegooid voor een bestaan 

zonder ballast. Zonder de overbodige uitweidingen 

en herhalingen was het wel krachtiger geweest. 

Voor wie moeite had met de stijl van Kondo is dit 

boek wellicht een betere keuze. 

Nooit af
Een nieuwe kijk op de 
fundamenten van ons 
leven: werk, school, zorg, 
overheid en manage-
ment
Martijn Aslander en  

Erwin Witteveen, 2015

ISBN 978 90 4700 913 9

We leven in een wereld 

die steeds sneller veran-

dert door nieuwe tech-

nologie en daarmee nieuwe manieren van samen-

werken. Terwijl we vroeger nog de tijd hadden om na 

te denken hoe we de samenleving met een nieuwe 

technologie wilden inrichten, gaan de veranderin-

gen nu zo snel dat die plannen nog niet af zijn voor 

de volgende verandering zijn intrede doet. Daarom 

moeten we ons flexibeler opstellen en gebruik ma-

ken van de nieuwe mogelijkheden, in plaats van er 

tegenin te zwemmen of proberen ze te stoppen. Als 

je begint aan een project moet je vooral niet de uit-

komst willen vastleggen, maar kleine stapjes uitpro-

beren, kijken wat er gebeurt en bijsturen. 

De ideeën zijn inspirerend maar ook erg optimis-

tisch. Soms werkt dat optimisme aanstekelijk, soms 

toont het een gebrek aan realiteitszin (‘Als je gaat 

verhuizen, dan mail je gewoon je meubels naar je 

3D-printer!’). Het is leuk geschreven met veel humor 

en enthousiasme, vol grappige en bizarre verhalen 

uit de praktijk. Voor mensen die nog weinig met dit 

‘nieuwe denken’ in aanraking zijn gekomen is het 

een eyeopener. Als je Aslander al langer kent staat er 

weinig schokkends in. 

Marion de Groot (1981) woont in Amsterdam en is zelfstandige in de IT onder de naam Pick my Brain. Als requirementsanalist vertaalt ze  
de eisen van de klant in realistische specificaties voor de programmeur. Ze is sinds 2010 lid van Mensa.
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De topDrukte in De AmerikAAnse bioscopen is De zomer, Als men schuilt voor De hitte, mAAr bij ons is DAt het 

nAjAAr, Als we vluchten voor De kou. Dit zijn vier films Die het net even AnDers AAnpAkken: een trAnentrekker 

zonDer meloDrAmA, Aliens zonDer Agressie, een relAtieDrAmA met filosofische kwesties, en een neDerlAnDse 

film zonDer bn’ers. 

 I, DANIEL BLAKE 
Nadat hij op het werk een hartaanval heeft gehad, 

moet timmerman Daniel Blake (Dave Johns) voor 

het eerst van zijn leven een beroep doen op de staat. 

Hij heeft alleen moeite om zich een weg te banen 

door het onpersoonlijke en bureaucratische uitke-

ringssysteem, want volgens de artsen mag hij nog 

niet werken, maar volgens de staat zal hij wel moeten.

Regisseur Ken Loach kreeg voor deze film zijn 

tweede Gouden Palm op het festival van Cannes en 

dat doen niet veel hem na. Het is een teken aan de 

wand dat Loach het goed doet op prestigieuze festi-

vals, maar nooit bij de Oscars. Hij is een ‘auteur’ die 

een eigen stempel heeft en die stempel is gedrenkt 

in maatschappelijke betrokkenheid. Hij maakt films 

met een sociale boodschap zonder prekerig te wor-

den, en met I, Daniel Blake een tranentrekker, zonder 

overdreven Hollywood-sentiment. Geen wonder 

dat de Britse premier Theresa May in het Lagerhuis 

te horen kreeg dat ze deze film moet zien om inzicht 

te krijgen in het Britse uitkeringssysteem.

COMPLETE UNKNOWN 
Ondanks de nodige rimpels op z’n werk en in z’n hu-

welijk, had Tom (Michael Shannon) zich verheugd 

op zijn verjaardagsfeest. Dat verandert als zijn col-

lega de knappe Alice (Rachel Weisz) meeneemt. Dan 

gaat er iets aan Tom knagen. Waar kent hij die vrouw 

van, die zelf geen blijk van herkenning geeft? Meer 

over het verhaal vertellen zou het plezier verpesten.

Hoewel Michael Shannon bekend is om zijn schur-

kenrollen (zoals de engerd Nelson Van Alden in de 

hitserie Boardwalk Empire) kan die man zoveel meer 

– en het is altijd fijn als hij de kans krijgt dat te laten 

zien. Het scheelt dat Complete Unknown een film 

is die leunt op de acteurs, en dan ook nog eens op 

de twee hoofdrolspelers, die daar zeker raad mee 

weten. De regisseur was ook zo slim om ze niet te 

storen met continu muziek, zoals we vaak zien/ho-

ren, maar soms een stilte te laten vallen. Zo kunnen 

Shannon en Weisz ons meevoeren in grote, interes-

sante vragen zoals: Hoe goed kennen we elkaar en 

onszelf eigenlijk? 
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WATERBOYS 
Schrijver Victor (Leopold Witte) en zijn zoon Zack 

(Tim Linde) worden op dezelfde dag door hun part-

ner het huis uitgezet. Net nu Victor op het punt staat 

naar Schotland te gaan voor de promotie van zijn 

nieuwste detectiveboek! Volgens hem is dat echter de 

perfecte gelegenheid om zijn zoon beter te leren ken-

nen dus hij neemt een onwillige junior op sleeptouw.

 

Onze vaderlandse cinema heeft al jaren te kampen 

met een slecht imago. Dat komt waarschijnlijk door 

alle flops uit het verleden en het huidige lopende-

bandwerk van flinterdunne romantische comedy’s 

vol hippe BN’ers. Dat het ook anders kan bewijst 

Robert Jan Westdijk (Zusje) met Waterboys, een lief 

klein filmpje over doodgewone mensen die ons  

anderhalf uur blijven boeien. Westdijk schreef zelf 

het scenario en putte zijn inspiratie uit de muziek van 

de band The Waterboys (bekendste nummer: ‘The 

Whole of the Moon’), die dan ook een belangrijke 

 plaats in de film krijgt. Je kunt zien dat de zoge-

naamd Schotse concertzaal een omgebouwd Para-

diso is, maar een kniesoor die daarop let.

NOCTURNAL ANIMALS 
De succesvolle galeriehoudster Susan (Amy Adams) 

ontvangt het manuscript Nocturnal Animals, ge-

schreven door haar ex-man (Jake Gyllenhaal), met 

wie ze al jaren geen contact meer heeft. Ze wordt 

daardoor geconfronteerd met haar verleden en met 

zichzelf. Is ze wel gelukkig met haar leven of heeft ze 

al die jaren geleden de verkeerde beslissing genomen?

Actrice Amy Adams is al vijf keer voor een Oscar 

genomineerd zonder ooit een beeldje te winnen, 

maar dit jaar moet het er toch echt een keer van 

komen, want wat is die vrouw toch goed! Alsof 

deze film nog niet voldoende bewijs daarvoor le-

vert, was Adams een maand geleden minstens zo 

sterk in de film Arrival. Mocht die film nog draaien; 

maak er dan een ‘double bill’ van en bedank me la-

ter. Nocturnal Animals is ook duidelijk de film van 

modeontwerper Tom Ford. Net als in zijn debuut 

A Single Man kan men in zijn tweede film z’n hart 

ophalen aan de stijlvolle verpakking van een in-

tens menselijk drama, dat onder die gladgestreken 

oppervlakte ligt.

Romy van Krieken werkt al sinds haar studie Filmwetenschap, meer dan twintig jaar geleden, bij Veronica Magazine. Daarnaast houdt ze zich 
bezig als filmdocent, quizmaker en tolk/vertaler. Ze woont in Utrecht, maar is een geboren Limburgse.
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“Stichting Mensa Fonds is in 2012 opgericht door Vereniging Mensa Neder-
land. Het heeft als doelen het benutten van talenten van hoogbegaafden 
en het zichtbaarder maken van de betekenis van hoogbegaafdheid voor de 
samenleving. Het fonds is voor iedereen die geïnteresseerd is in hoogbe-
gaafdheid, of ze lid zijn van de vereniging of niet.”

Als bestuur vinden wij deze missie goed geformuleerd en er is ook goed over nagedacht. Toch 

merken wij dat er onduidelijkheid bestaat over wat het Mensa Fonds precies doet en waarom. Om 

die reden presenteren wij onze zes stippen, dit zijn onze richtpunten voor de toekomst. 

STIP 1: AWARD-UITREIKING ALS PROMINENT LANDELIJK EVENEMENT

De Mensa Fonds Awards zijn waarderingen voor mensen of projecten die een bijzondere prestatie 

hebben geleverd op het gebied van hoge intelligentie. Iedereen kan nomineren en genomineerd 

worden. De eerste Awards reikten wij uit in 2013 en het evenement wordt ieder jaar groter en be-

kender. Toch zijn wij nog niet tevreden en vandaar de stip. Wij hebben voor ogen een landelijk 

evenement te organiseren dat veel bekendheid geniet.

STIP 2: GRIJS GOUD: KWALITATIEVE AANDACHT VOOR HOOGINTELLIGENTE OUDEREN

De hoogintelligente oudere is een van de speerpunten van Stichting Mensa Fonds en blijft ook op 

de lange termijn een belangrijk doel. We blijven onze activiteiten handhaven, zoals het toekennen 

van subsidie aan Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan. Deze stichting regelt dat studenten van de 

universiteit mini-colleges geven aan ouderen in verzorgingshuizen en buurtcentra. Daarbij kijken 

we naar de mogelijkheid om een symposium rond hoogintelligente ouderen op te zetten.

STIP 3: DE COMMUNITY UITBOUWEN

Er zijn allerlei mogelijkheden voor hoogbegaafden om met elkaar in contact te komen. Wat naar 

onze mening ontbreekt is een community waar wederkerigheid vooropstaat. We zien een groei-

end aantal groepen van wisselende samenstelling niet alleen materiële zaken delen, maar ook 

kennis, vaardigheden en ideeën. Niet met als doel om er direct iets uit te halen, maar vanuit de 

behoefte om deel uit te maken van een community waarin wederzijdse waardering en plezier 

vooropstaan. Vereniging Mensa Nederland is ook een community, met daarbinnen BIG’s en SIG’s, 

maar bij Stichting Mensa Fonds kunnen ook mensen van buiten de vereniging meedoen. 

DE ZES STIPPEN VAN 
STICHTING MENSA FONDS

MENSA FONDS

Tekst - Karina Ahles-Frijters

26

H
i

Q
 

M
E

N
S

A
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

 
 



STIP 4: BENOEMING HOOGLERAAR HOOGBEGAAFDHEID EN WERK

Deze stip staat wat verder op de horizon dan de andere, maar is een heel belangrijke omdat hier een aantal 

doelen in één keer dichterbij komt. Hoge intelligentie kan van grote betekenis zijn voor de samenleving, 

maar in de praktijk wordt dit talent nog onvoldoende benut. De positieve betekenis van hoogbegaafdheid 

voor de maatschappij wordt met een hoogleraarschap meer bespreekbaar en er kunnen nieuwe onderzoe-

ken en publicaties komen.

STIP 5: HET CREËREN EN ONDERHOUDEN VAN EEN STARTPAGINA OVER HOOGBEGAAFDHEID

Er zijn al veel initiatieven geweest voor een dergelijke online verzamelplaats voor artikelen, links en infor-

matie, maar de uitdaging zit in het actueel houden. Omdat er momenteel geen actuele online plek is voor 

informatie over hoogbegaafdheid, zou het creëren en onderhouden van een dergelijke site een positieve 

uitstraling hebben en helpen een netwerk rondom hoge intelligentie te creëren. We zoeken hierin uiteraard 

samenwerking met (leden van) Vereniging Mensa Nederland. 

STIP 6: JAARLIJKS SYMPOSIUM

Stichting Mensa Fonds is niet alleen opgericht voor Mensaleden. Een jaarlijks symposium kan een mooie 

verbinding leggen tussen mensen die lid zijn van Vereniging Mensa Nederland en alle anderen die  

hoogintelligent zijn of (al dan niet professioneel) geïnteresseerd in zaken die met hoogbegaafdheid te  

maken hebben. 
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Benefietveiling op 11 februari 2017 

Op 11 februari is de volgende veiling van Stichting Mensa Fonds in De Bilt. Mensen kunnen bieden 

op diensten van anderen, (zelfgemaakte) kunstwerken, workshops, boeken en goede wijnen. Het 

evenement begint om 15.00 uur met een variant op Tussen Kunst & Kitsch, gevolgd door een borrel 

en eten voor de liefhebbers. De benefietveiling start om 19.00 uur. De opbrengst komt geheel ten 

goede aan de doelstellingen van Stichting Mensa Fonds. 



Spreker Hans Luiten had anderhalf uur de tijd om ‘het Midden-Oosten’ uit te leg-
gen, zoals hij dat uitgebreid doet in zijn boek. De voormalig wethouder en geschie-
denisdocent wist de complexiteit feilloos te schetsen. Ook een prestatie: hij had in 
een kwartier de zaal doodstil.

De lezing opende met diverse plattegronden en foto’s die ver-

schillende indelingen van het Midden-Oosten lieten zien. Et-

nisch (Arabieren, Turken, Perzen, Koerden); religieus (chris-

telijk, moslim-sjiiet, moslim-soenniet, yezidi) en taalkundig 

(Arabisch, Turks, Perzisch, Koerdisch). Hans legde uit dat al 

die indelingen door elkaar lopen. Zo spreekt een derde van 

de Iraniërs Azeri (een Turkse taal), zijn Arabieren in alle reli-

gieuze categorieën te vinden en wonen Koerden in vier lan-

den. Meteen heeft complexiteit zijn intrede gedaan. Niemand 

denkt meer dat ‘het Midden-Oosten’ eenvoudig in te delen is 

in helder te onderscheiden groepen.

IEDER ZIJN DING
Vanuit de geschiedenis nam historicus Hans het publiek mee 

naar de bloeiperiode van de Arabische rijken. Van India tot in 

Spanje maakte van 800 tot 1300 AD de wetenschap en kun-

sten een grote ontwikkeling door. Het Osmaanse rijk volgde 

van 1300 tot 1923. In dit rijk heerste een pragmatische hou-

ding tegenover de feodale structuren en etnische en religi-

euze groepen. Iedereen deed eigenlijk zo’n beetje zijn ding 

binnen het grote verband van ‘wij zijn allen Osmanen’. Maar 

het Osmaanse rijk ging ten onder in de Eerste Wereldoorlog. 

Daarna stond Atatürk op die het kalifaat afschafte en een mo-

derne staat vestigde. Het gat van het kalifaat is daarna nooit 

opgevuld en daar grijpen heden ten dage nieuwe groepen op 

in. Zo heeft Abu Bakr al-Baghdadi zichzelf tot nieuwe kalief 

uitgeroepen als hoofd van de zogenaamde Islamitische Staat.

EEN ANDERE INDELING
Vervolgens schetste Hans een helder verhaal hoe landen als 

Irak, Jordanië en Syrië zijn ontstaan zonder dat de toenmalige 

machthebbers, de Britten en Fransen, rekening hielden met 

de onderliggende verschillen. Hun indeling (het Sykes-Picot 

verdrag) is nooit goed geaccepteerd in het Midden-Oosten. 

Nu door diverse oorlogen de grenzen fluïde lijken te worden, 

HET MIDDEN-OOSTEN 
WILLEN BEGRIJPEN

lijkt hierdoor alsnog een andere indeling 

mogelijk te worden in onderhandelingen 

over de landsgebieden van Irak en Syrië. 

Overeenstemming is er echter niet. Koer-

den, sjiieten en soennieten vechten om 

dezelfde grond en ook Turkije claimt in-

middels gebied in delen van Irak en Sy-

rië. Dat brengt veel spanningen met zich 

mee, zoals het nieuws elke dag laat zien. 

Met deze ontwikkeling komt Hans bij het 

heden uit, dat hij analyseerde vanuit drie 

groepen: de conservatieven, de radicalen 

en de fundamentalisten.  >> 
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Tekst: Grethe van Geffen // Fotografie: Ruud W
aij

De conservatieven, zoals de Saoedi’s en andere koningen, 

lijken op hun retour. De radicalen  – waaronder leiders als de 

Egyptische Nasser en de Irakese Saddam Hoessein vielen – 

hebben hun beloften niet waargemaakt. De fundamentalis-

ten, verdeeld in talloze groepen met als bekendste de Mos-

limbroeders, Al Qaeda, Taliban en IS, proberen het nu op hun 

manier. Zij verzetten zich tegen het door de staat opgelegde 

modernisme. Zij vinden hun populariteit in de teleurstel-

ling die heerst over zaken als de corruptie en hypocrisie van 

zittende regimes en de perspectiefloosheid van de enorme 

groep goed opgeleide jongeren in het Midden-Oosten. Een 

zeer boeiend verhaal dat wordt uitgediept in Hans’ boek.

ISRAËL-PALESTINA
Opvallend in zijn verhaal was het ontbreken van de joden 

als aloude inwoners van het Midden-Oosten: tal van landen 

hebben synagogen uit de eerste eeuwen van de christelij-

ke jaartelling. In Hans’ verhaal begint het pas met Israël in 

de 20e eeuw en dan nog als randverschijnsel dat geen vol-

waardige plek in de duiding krijgt. Hans had hiervoor geko-

zen omdat hij de focus op Irak en Syrië wilde houden. Zijn 

verhaal toont aan dat het Israëlisch-Palestijnse conflict lang 

niet het enige conflict is in het Midden-Oosten. Een heer-

sende veronderstelling in het Westen is dat alles wel wordt 

opgelost als dat probleem maar is opgelost. Dat het onein-

dig veel ingewikkelder ligt was duidelijk na deze lezing en is  

onmisbare informatie voor wie de ontwikkelin-

gen in het Midden-Oosten goed 

wil begrijpen. 

Hans Luiten is geschiedenisdocent en 

auteur van het boek Begrijp jij het Mid-

den-Oosten nog? Op het Oktoberweek-

end van Mensa toonde hij zich een boei-

end verteller en gepassioneerd voor zijn 

onderwerp. Van zijn boek zijn inmiddels 

vijfduizend exemplaren verkocht. Aan de 

nieuwste editie is een hoofdstuk over Tur-

kije toegevoegd. ‘Naast de situatie in Syrië 

en Irak vraagt ook Turkije om steeds meer 

duiding.’ Hans geeft inmiddels presenta-

tie na presentatie. 

Het meest opvallend bij Mensa vond hij 

het aantal mensen dat met hun ogen dicht 

luisterde. ‘Halverwege vroeg ik dus of de 

zaal graag een pauze wilde, maar juist de 

mensen met hun ogen dicht schudden 

hard nee,’ zegt Hans lachend. ‘Dus toen 

ben ik maar doorgegaan.’ 

De schrijver komt bij heel verschillende 

groepen. ‘Normaal nodig ik mensen uit 

hun vragen te stellen. Denk aan een le-

zing in een koetshuis met een groep keu-

rige dames. Die aarzelen om een vraag te 

stellen maar als je ze aanmoedigt, gaan 

ze los. Dat heb ik bij Mensa maar niet ge-

daan, want ik voelde een zee aan vragen 

in de zaal. Ook wilden mensen wat meer 

dan gemiddeld precies weten hoe het zit 

met aantallen en stromingen. Ze chec-

ken of het klopt wat je zegt en vinden het 

belangrijk te weten waarom je bepaalde 

groepen niet noemt.’

Hans bleef na zijn lezing gezellig hangen 

bij de borrel en het eten. Daarmee maakte 

hij de leden blij, want zo konden ze toch 

die ene vraag of opmerking nog kwijt.

www.hansluiten.nl
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HEEL SOCIAAL

 Geachte Madelene,

Ik ben nog niet zo lang lid van Mensa en ik moet nog 

wennen aan het idee dat ik kennelijk intelligent ben. Nu 

was ik op een bijeenkomst om mensen te leren kennen. 

Het was gezellig, maar één ding zit me dwars. Iemand 

vroeg me hoe lang ik al lid was en ik gaf antwoord. 

Daarna vroeg die persoon hoe hoog mijn IQ was. Is dat 

normaal? Ik voelde me er namelijk nogal ongemakkelijk 

bij. En als ik het niet wil zeggen, hoe wimpel ik zo ie-

mand dan af zonder dat die persoon beledig?

Slim & Onzeker

 Beste Slim & Onzeker,

Vragen naar de hoogte van een IQ is als het vragen naar zijn 
of haar gewicht. Het is niet netjes en het zijn getallen die 
de meeste mensen privé willen houden. Als tweede vraag 
bij een kennismaking is het alsof iemand met de botte bijl 
uw voordeur bewerkt. Bij Mensa wordt vragen naar IQ niet 
alleen beschouwd als onbeleefd maar ook als irrelevant. 
Mensen kunnen lid worden van Mensa wanneer zij in of 
boven het 98ste percentiel scoren. De IQ-score (130, 150, 180) 
is afhankelijk van de schaal die de gebruikte test hanteert. 
Het meest elegante antwoord op deze IQ-vraag is ‘Hoog ge-
noeg, toch?’ waarna u het gesprek brengt op een onderwerp 
dat u wel interesseert.

 Geachte Madelene,

Na afloop van de Algemene Vergadering ben ik met een 

aantal mensen mee geweest naar een etablissement om 

een hapje te eten. Ik kende maar weinig 

mensen van de groep maar greep de ge-

legenheid aan om mijn kennissenkring 

binnen de vereniging uit te breiden. Ik leer 

elke keer nieuwe mensen kennen en dat 

verbreedt mijn horizon. Afgelopen keer 

kwam ik echter naast een man te zitten 

die een zeer uitgebreid verhaal afstak over 

de olievelden in Koeweit. Meerdere po-

gingen van mijn kant om het gesprek op 

een ander onderwerp te brengen hadden 

geen effect. Na de eerste gang ben ik met 

een smoes weggegaan. Hoe voorkom ik 

dat dit mij weer overkomt? Ik kan niet aan 

mensen zien of ze vervelend zijn.

Geen interesse voor olievelden 

waar dan ook 

 Geachte geen interesse voor olie-  
 velden waar dan ook,

 
De charme van onze vereniging is haar diver-
siteit, immers het enige wat ons bindt is een 
bovengemiddeld hoog IQ. Die charme heeft 
ook zijn keerzijde, want zo divers als de be-
volking is, zo divers is de vereniging en dus 
zijn er helaas ook vervelende mensen lid. U 
geeft aan dat u al een aantal mensen kent. 
U kunt de mensen die u wel kent vragen of 
zij meer van de aanwezigen kennen. U hoort 
dan vanzelf wie er vervelend is. Ook is het 
raadzaam om onderweg naar het diner al-
vast met deze en gene een praatje te maken. 

Madelene Ridderhof-van den Bossche is 
deskundige op het gebied van omgangs-
vormen en etiquette. 

Deze deskundigheid dankt zij aan een lang 
en sociaal gevarieerd leven. 

>>
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Floris Oudshoorn schrijft en tekent Swamp Thing. Volgend jaar verschijnt het negende deel uit de reeks bij uitgeverij strip2000.
Meer info: www.swampthing.nl.

Dan komt u minder voor verrassingen te staan 
bij het diner. Schroom niet om meerdere korte ge-
sprekken aan te gaan. Mensalen zijn gewend om 
snel te schakelen.

 Geachte Madelene,

Ik heb vorig jaar enorm genoten van het 

Waddenweekend en overweeg om mij  

opnieuw in te schrijven dit jaar. De combi-

natie van zeelucht en gezelligheid bevalt mij 

goed. Vorig jaar waren er veel gezinnen met 

kinderen bij. Dat vind ik geen probleem, ik 

heb zelf geen kinderen maar kan doorgaans 

goed overweg met die van een ander. Waar 

ik minder goed mee overweg kan, is ouders 

die hun kinderen het hele weekend losla-

ten en niet corrigeren op gedrag als gegil,  

getreiter, geren door de eetkamer en ander 

ongemak voor de rest van het gezelschap. 

Mag ik daar iets van zeggen?

Een kindervriend

HEEL SOCIAAL

 Geachte kindervriend,

Het Waddenweekend is een familieweekend. Net zoals  
u geniet van de zeelucht en gezelligheid, zo doen 
gezinnen met jonge kinderen dat ook. Voor hen  
is het heerlijk dat zij met andere ouders kunnen uit-
waaien en dat iedereen op elkaars kinderen let. Het 
brengt een tijdelijke verlichting van de dagelijk-
se druk van het zorgen. Dat wil niet zeggen dat gegil,  
getreiter en hinderlijk geren acceptabel gedrag is voor  
het hele gezelschap. Het is echter niet aan u om daar iets 
over te zeggen. Dat is aan de ouders zelf. Dat is wellicht 
slecht nieuws voor u. Het gedrag dat u beschrijft lijkt de norm  
geworden in Nederland. Indien u daar niet mee overweg  
kunt, zult u naar Frankrijk moeten verhuizen.  
Daar worden kinderen opgevoed met manieren  
en kunnen ze zelfs een driegangendiner rustig aan 
tafel doorbrengen. Indien u niet naar Frankrijk kunt  
verhuizen zult u ermee moeten leren leven.  

  Heb jij een prangende kwestie voor Madelene?     
  Zij is bereikbaar via redactie-MagaZine@Mensa.nl.  
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Puzzel Vul het veld met cijfers (van 1 t/m 64). De pijl in ieder vierkant geeft de richting aan 
waarin het volgende nummer zich bevindt - de afstand is uiteraard niet beperkt to één vakje.

HEEL SOCIAAL // PUZZEL

1
⇨ ⇩ ⇩ ⇩

17
⇩ ⇩ ⇩

50
⇩
8
⇩
12
⇨ ⇦

44
⇩

⇨ ⇩
25

⇩ ⇨ ⇩ ⇧
20

⇩
30
⇦ ⇦ ⇩ ⇧ ⇦

⇨
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⇦
53

⇦

⇨
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⇦
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⇨ ⇨
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⇦ ⇩

40 7
⇧ ⇨

5
⇧ ⇧ ⇧ ⇦

⇧ ⇧ ⇨ ⇧ ⇧ ⇦ ⇦
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※
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2 1
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2 2 1

2 1 2

2 2 21

22 2 2

0 2
2

1

0
1 2

1 2

2
2 0 2 1

2

2
1 2 1 2

2
21

2

1
2

2

2

Bovenstaand de oplossing 
van de puzzel uit HiQ #13.

Mensa gaat deze niet komen halen…. #EersteDates
@nmuddles - 17 okt. 2016

 

Soms overweeg ik de #Mensa-test te doen, maar dan weet ik opeens weer hoe vaak 
ik verbaasd ben dat mijn mobiel piept nadat ik mezelf een e-mail heb gestuurd.
@Literatively - 12 okt. 2016

 

#hoogbegaafdheid weer volop in de media met het #nieuws rond #Laurent. Weer 
zien mensen het allemaal zoals rozengeur en maneschijn. #zucht
@Bluebird_Kyani - 4 nov. 2016

 

ik probeer al twee minuten lang de verkeerde kant van de laptop te openen. Als ie-
mand nog Mensa-potentieel zoekt
@TheQuietPsycho - 19 nov. 2016

 

Op een dag komen er werkkampen voor mensen met een hoog iq. En daar ontsnap-
pen de slimmen dan aan de lopende band uit door de zwakke beveiliging
@r_helinski - 20 nov. 2016

 

Mensen be like hoog IQ laag EQ. Dan ben je imo al nog niet veel beter dan een stoeptegel sorry.
@PYTirza - 14 nov. 2016
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Het bestuur doet een greep uit de agenda. Ben je geen lid van Mensa maar wil je 
wel aansluiten op een van de Nederlandse bijeenkomsten? Je kunt altijd mee als 
introducé van een lid. Ken je geen leden? Dan ben je welkom bij een van de borrels 
in de regio. Stuur een bericht naar info@mensa.nl voor meer informatie.

  DE LANDELIJKE NIEUWJAARSRECEPTIE
Je hoeft niet iedereen te zoenen en dat kan ook niet, want de Nieuwjaarsreceptie telt doorgaans zo’n 150 

leden uit het hele land. Begroet oude bekenden, leer nieuwe mensen kennen, geef de vrijwilligers van het 

jaar een flink applaus en tank je hersens bij met een workshop of lezing. Na afloop gaat er altijd een grote 

groep samen ergens wat eten.

Waar: Het Conservatorium, Utrecht Wanneer: zondag 15 januari 2017 van 13.00 tot 17.00 uur

  HET  WADDENWEEKEND 
Vroeg in het voorjaar trekt ieder jaar een grote groep leden van alle leeftijden naar een van de Waddeneilan-

den. Sommige bestuursleden deden dit al zo vaak dat zij de tel kwijt zijn. Wil je lekker uitwaaien en opladen 

met een zeer divers gezelschap dan mag je dit niet missen. Er komen ook altijd aardig wat kinderen mee 

dus meld je gerust aan als gezin. Het activiteitenprogramma is rustig, alleen bij de pubquiz op vrijdagavond 

kan het er behoorlijk fanatiek aan toe gaan. De organisatie huurt altijd een jeugdherberg of vergelijkbare 

accommodatie af, maar als je zelf een huisje of hotelkamer wilt boeken kan dat ook. Je mist dan misschien 

wel een nacht weerwolven.

Waar: Ameland Wanneer: het weekend van 31 maart - 2 april 2017

  EUROPEAN MENSA ANNUAL GATHERING (EMAG) 
Het eerste Europese treffen was in 2008 in Keulen. In de jaren erna streek Mensa neer in Utrecht, Praag, 

Parijs, Stockholm, Zürich, Berlijn en Krakow. Dit jaar is de EMAG in Barcelona (dat is al reden genoeg om te 

gaan, lijkt ons). Naast minstens 500 Europese leden is er ook altijd een behoorlijk aantal mensen uit ande-

re werelddelen. Behalve lezingen, workshops, eten, drinken en feesten organiseert het gastland ook altijd 

een kennismaking met de stad. Niet alleen rondleidingen maar ook veel ‘behind-the-scenes’, kansen om 

op locaties te komen waar je nooit bent geweest. De organisatie belooft dat 2017 letterlijk en figuurlijk de 

‘hottest EMAG ever’ wordt. Houd de Facebookpagina alvast in de gaten voor aanmelding:  www.facebook.

com/emag2017.

Waar: Barcelona Wanneer: van 2-6 augustus 2017

DOE HET IN DE REGIO: RIJNMOND
Zoek je het dichter bij huis? Regio Rijnmond heeft borrels op diverse locaties. Heel populair is de twee-

maandelijkse RED (Rijnmond Eet Date) waarbij telkens een ander restaurant wordt aangedaan. Dat varieert 

van een sterrenrestaurant tot een lopend buffet. Ga je liever naar de film? Sluit dan aan bij de Rijnmond Film 

Date, iedere laatste woensdag van de maand. Leden organiseren ook spontaan activiteiten, zoals recent een 

kijkje achter de schermen bij het nieuwe Centraal Station van Rotterdam. 

WARM AANBEVOLEN

BESTUUR

02//08 - 06//0820
17

31//03 - 02//0420
17

15//0120
17
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Hoe is het om te ontdekken dat je hoogbegaafd bent, als je er tot dan toe nog nooit 
van gehoord had. Riet van Beek (1940), Mensalid van het eerste uur, neemt ons 
mee naar het Vlaardingen van de late jaren zestig.

GENERATIES

vlug verveeld. Voordat ik op mijn 43e in de 

avonduren de Sociale Academie ging doen 

had ik al vijftien verschillende baantjes als 

administratief medewerkster achter de rug. 

Ik had al snel door hoe het werkte, raakte 

verveeld en ging weer op zoek naar ander 

werk. Met het diploma van de Sociale Aca-

demie op zak heb ik tot aan mijn pensioen 

met heel veel plezier als maatschappelijk 

werker en opnameconsulent in de oude-

renzorg gewerkt.

Terugkijkend op de jaren die achter mij  

liggen vind ik dat ik te weinig met mijn  

talenten heb gedaan. En dat is jammer. Wij 

Mensalen hebben zo’n brede interesse dat 

we daardoor onze talenten niet ontdekken, 

want alles is namelijk leuk en interessant! 

Mijn advies aan jonge Mensalen is dan ook 

om op zoek te gaan naar je talenten zodat 

je deze kan ontwikkelen én verdiepen.’

Matthijs Wind is naast schrijver ook acteur, stemacteur en 
presentator van onder andere een pubquiz in Haarlem. 
Elke tweede maandag van de maand schuift daar ook een 
team van Mensa aan. Kijk voor meer informatie over Mat-
thijs op zijn website www.matthijswind.nl.

‘In 1967 las ik in het damesblad Eva dat ze op zoek waren naar 

de slimste vrouw van Nederland. Zes weken achter elkaar 

stond er een puzzel in het tijdschrift die je, volgens de makers 

van de puzzel, niet onder een bepaalde tijd kon maken tenzij 

je met de tijd sjoemelde. Wat ik toen nog niet wist, is dat de 

puzzel in het blad een initiatief was van de Vereniging Men-

sa. Nadat ik de oplossing van de puzzel had ingestuurd kreeg 

ik een uitnodiging om langs te komen voor het maken van 

de toelatingstest. Vanuit mijn woonplaats Vlaardingen reisde 

ik naar Den Haag waar Sam l’Honorè Naber, de oprichter van 

Mensa Nederland, de test afnam. Mijn lidmaatschap besloot 

ik trouwens nog een paar maanden uit te stellen want ik werd 

pas in 1968 lid. Waarom ik dat deed? Dat scheelde alvast een 

jaar contributie betalen!

Voordat ik op mijn 27e de puzzels oploste, had ik nog nooit 

van het begrip hoogbegaafdheid gehoord. De enige die zich 

tijdens mijn jeugd ooit heeft afgevraagd of ik niet onder mijn 

niveau presteerde was de directeur van de lagere school. Hij 

is maar liefst drie keer bij mijn ouders op bezoek geweest om-

dat hij niet snapte waarom ik voor de mulo had gekozen en 

niet voor het gymnasium. Voor mij was die keus echter sim-

pel. Door mijn piekhaar en brilletje voelde ik mij een buiten-

beentje en werd ik veel gepest. In de straat waar ik woonde 

had ik maar één vriendinnetje. Zij ging na de lagere school 

naar de mulo en ik besloot dat ook te doen. Zonder dat ik van 

mijn hoogbegaafdheid op de hoogte was voelde ik mij wel 

regelmatig buitengesloten en later, op mijn werk, raakte ik 

LID SINDS 1968

 Rage in de jaren zestig: hoelahoepen. 
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RECHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Niets uit deze uitgave mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder voorafgaande schrif-

telijke toestemming van de uitgever. Citeren met bronvermelding is wel toegestaan.

Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen 

en mededelingen in HiQ Mensa Magazine zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de 

redactie of Vereniging Mensa Nederland.

HiQ besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde artikelen in het 

magazine, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke onjuistheden. Vereniging Mensa 

Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze publicatie.

Bij de keuze van het illustratiemateriaal is getracht de daarop berustende auteursrechten te ontzien of te 

honoreren. Zij die menen auteursrechtelijke aanspraken te kunnen maken, worden verzocht contact op te 

nemen met de uitgever.

MEEWERKEN AAN DIT 
BLAD VOOR EN DOOR 
HOOGBEGAAFDEN?
HiQ Mensa Magazine zoekt mensen die één of meerdere van onderstaande dingen 
voor het volgende nummer samen met de redactie kunnen en willen doen (en als 
het bevalt ook voor de nummers erna): 

 • Een advertentiebeleid opzetten
 • Advertenties verkopen
 • Redactiemails beantwoorden
 • De webpagina van HiQ Mensa Magazine onderhouden, wanneer die in 2017 live gaat
 • Eindredactie voeren
 • Jonger dan 18 jaar zijn en een column schrijven
 • Wetenschappelijke informatie verwerken tot journalistieke artikelen 
 • Eén vraag filosofisch-academisch uitpluizen (denk ‘Willem Wever’)
 • Het Twitter-account van HiQ Mensa Magazine beheren en levendig maken
 • Achtergrondverhalen schrijven (journalistiek, geen persoonlijke beleving) 

Mail naar redactie-magazine@mensa.nl en vertel ons waarom jij geschikt bent voor die specifieke taak. 

Gaat het om schrijven, stuur dan ook voorbeelden mee van werk zodat we een indruk krijgen van jouw stijl. 

OPROEP
Illustratie: Suzanne Scholten
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