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De quilt heet Golven. Hij is 2,55 x 2,65 meter en hij is gemaakt in 2016, met de hand in elkaar gezet en door-

gequilt. Ik maak sinds 1993 quilts (en ben ook al sinds die tijd lid van Mensa, waaruit blijkt dat een scheiding 

het leven ook erg kan verrijken). Soms maak ik een quilt omdat ik een mooi patroon zie. Daar zoek ik dan de 

stoffen bij. Soms ben ik geïnspireerd door stoffen en zoek of maak ik daar een patroon bij. Het spelen met 

kleuren en motieven en het bijna meditatieve van met de hand aan elkaar naaien vind ik heerlijk om te doen.

Bij deze quilt was het uitgangspunt een serie van 46 batikstoffen, die ik er allemaal in wilde verwerken. In 

eerste instantie was mijn plan er vierkantjes van te maken van 5 x 5 cm, maar dat vond ik bij nader inzien te 

saai. Toen heb ik bedacht de hoogte van 5 cm te houden, maar de breedte te variëren, zodanig dat er golven 

ontstonden. Het grappige is dat pas op het moment dat ik de quilt op de foto zag, de dieptewerking heel dui-

delijk werd. De quilt is echt zo plat als een dubbeltje.

 

Sandra Jacobs (NL1626)



Redactioneel
Lezers,

Onze vraag om feedback in HiQ #14 leverde heel wat reacties op, waarvoor onze dank. Het blad was per ongeluk 

verstuurd naar alle Mensaleden, inclusief zij die hadden aangegeven geen papier te willen ontvangen. Ook uit 

die hoek kregen wij een aantal zeer concrete adviezen. Op de roep om tekstschrijvers, fotografen en illustratoren 

is eveneens goed gereageerd. 

Nummer 15 van het blad is daardoor dikker, het colofon bevat nieuwe namen en er staan ook artikelen in voor 

mensen die graag wat stevigs lezen. (Ik verwijs bijvoorbeeld naar ‘De oorsprong van alles’ door Josko de Boer.) 

Een advertentiebeleid is opgezet, wij zoeken nu nog naar een of meerdere leden die ervaring hebben met ad-

vertentieverkoop. De kwaliteiten van de huidige redactie liggen op geheel ander vlak en dat is in zekere zin jam-

mer, want ik denk dat Vereniging Mensa Nederland met bijna vijfduizend mensen een interessante doelgroep 

is. Bijvoorbeeld voor werkgevers die analytisch sterke mensen zoeken of supermarktketens die verkondigen dat 

als je slim bent, je bij hen winkelt. Ook droom ik van aanbiedingen van spelletjesmakers, uitgevers en opleiders 

– speciaal voor ons.

Tot die tijd is er – speciaal voor ons – in ieder geval HiQ Mensa Magazine. Met in dit nummer wat extra aandacht 

voor jonge hersenen. DickJan Braggaar dook in het Baltimore-onderzoek dat al veertig jaar loopt, Anne van 

Overbeek vroeg een kinderarts wat alcohol doet met het kinderbrein en Zyg Murach stelde vragen aan hoogleraar 

Jelle Jolles over zijn boek Het tienerbrein. Eén ding is zeker, het is belangrijk om op jonge leeftijd voor de hersen-

cellen – en de verbindingen ertussen – te zorgen. Hoe meer ervaringen, hoe rijker het brein, aldus Jolles. Wie 

Mensa kent weet ook: hoe meer brein, hoe rijker de ervaringen.

 

Karina Meerman (NL2143)

hoofdredacteur
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In 1968 was de Amerikaanse Joseph Bates een 

12-jarig, zeer verveeld, zeer intelligent jonge-

tje. Hij was zo ver voor met wiskunde dat zijn 

ouders een plek regelden op de computer-

opleiding van de plaatselijke universiteit, de 

Johns Hopkins University in Baltimore. Daar  

verveelde Joseph zich ook al snel. Gelukkig 

kon hij zich bezighouden met het onderwij-

zen van computertaal FORTRAN (zie kader) aan 

zijn veel oudere medestudenten. 

Zijn computerleraar bracht hem in contact met professor  

Julian Stanley. Deze liet Joseph een SAT-test maken (zie kader). 

Hij bleek beter te scoren dan nodig was om überhaupt tot die 

universiteit toegelaten te worden. Stanley probeerde eerst nog 

om Joseph op een middelbare school te plaatsen waar extra wis- 

en natuurkundeles werd gegeven, maar dit werd geen succes. 

Uiteindelijk wist Stanley een decaan zo ver te krijgen dat 

de 13-jarige Joseph zich officieel mocht inschrijven als  

student aan de Johns Hopkins University. Op zijn zeven-

tiende studeerde hij af in informatica. 

Tekst: DickJan Braggaar

Wat is ervoor nodig om de talenten van begaafde kinderen volledig tot wasdom te laten komen? 
Uit een langlopend onderzoek naar vermogens en vaardigheden van begaafde kinderen aan de 
Amerikaanse Johns Hopkins University in Baltimore, de Study of Mathematically Precocious Youth 
(SMPY), blijkt dat onder meer stimulering van talent van invloed is op ‘succes’.

STUDENT ZERO

Op 1 september 1971 startte professor  

Julian Stanley (1918-2005) zijn onderzoek  

naar wiskundig voorlijke jongeren, in het 

Engels de Study of Mathematically Precocious 

Youth (SMPY). Stanley wilde onderzoeken hoe 

het Amerikaanse onderwijssysteem omging 

met begaafde jongeren als Joseph (naar wie 

hij liefkozend zou verwijzen als zijn ‘student 

zero’). Ook wilde Stanley weten of deze jonge-

ren in de loop van hun carrières hoge posities 

zouden bereiken en wat daar de oorzaken van 

waren. Stanleys uiteindelijke onderzoeks-

vraag was: hoe identificeer je deze slimme 

kinderen en zorg je ervoor dat zij hun poten-

tieel maximaal kunnen benutten in hun 

gekozen vakgebieden? In eerste instantie 

besteedde de studie vooral aandacht aan de 

zogenaamde STEM-vaardigheden: Science, 

Technology, Engineering en Mathematics. 

FORTRAN, een samentrekking van Formula Translation, was één van de eerste zogenaamd hoge-

re programmeertalen en wordt gebruikt voor rekenklussen. De eerste versie van deze masto-

dont onder de programmeertalen dateert uit 1957. Een andere geliefde dinosaurus is COBOL (Com-

mon Business Orientated Language) uit 1959 dat werd ontwikkeld voor zakelijke toepassingen. 

COBOL is bij heel veel bedrijven nog vol in bedrijf, vaak op de achtergrond. Dat code in COBOL zo 

goed te lezen is, is te danken aan Grace Hopper, die (toen al) vond dat computers geprogrammeerd  

konden worden in een taal die leek op een natuurlijke taal.

WETENSCHAP

  >>  

WISKUNDIGE AANLEG 
ALS SLEUTEL 
TOT SUCCES?
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GESCHIKTE TEST

Stanleys interesse in hoogintelligente  

kinderen werd in eerste instantie gewekt 

door onderzoek van Lewis Terman (1877-

1956). Deze psycholoog startte in 1921 zijn 

onderzoek genaamd Genetic Studies of 

Genius. (Inmiddels heet het de Terman  

Study of the Gifted en het onderzoek loopt 

nog steeds.) Terman zocht getalenteerde  

tieners, testte hun IQ en volgde hun  

ontwikkeling. Het aantal succesvolle genieën 

bleef echter nogal achter bij de verwachtin-

gen. Stanley concludeerde dat de manier van  

testen van Terman wellicht niet geschikt 

was. Bij zijn eigen onderzoek gebruikte hij 

daarom het wiskundig onderdeel van de SAT 

(zie kader). Hij verwachtte dat deze manier 

van testen het analytisch vermogen van de 

kinderen beter zou onderkennen.

In 1972 nam Stanley de test af bij 450 slimme 12-14 jarigen 

uit Baltimore en omgeving. Daaruit kwamen enkele aardige  

resultaten. Zo konden veel kinderen wiskundige vraagstukken 

oplossen die ze nog niet in hun opleiding hadden behandeld. 

Verder scoorden veel kinderen een stuk hoger dan de toela-

tingseisen van bekende universiteiten. Geïntrigeerd door de 

resultaten verlengde Stanley de duur van het onderzoek. Hij 

ging andere groepen slimme kinderen testen en nam ook in 

het onderzoek mee wat zij in hun leven hadden bereikt. In 1979 

richtte hij het Center for Talented Youth op, een onderwijs-

programma voor begaafde kinderen. Stanley wilde niet alleen 

testen, maar ook actief bijdragen aan het ontplooien van het 

potentieel van ‘zijn’ kinderen.

RUIMTELIJK INZICHT

Na de eerste testgroep (cohort) zijn in het kader van de SMPY in 

de jaren daarna nog vier groepen op dezelfde manier getest. Uit 

de resultaten kwam naar voren dat potentieel ook andere, speci-

fieke vaardigheden vereist naast algemene intelligentie. Stanley 

wilde weten of die specifieke vaardigheden betere voorspellers 

waren voor succes in bepaalde beroepen dan algemene intel-

ligentie en testte daarom de tweede testgroep in 1976 ook op 

ruimtelijk inzicht. (De tweede testgroep bestond uit 563 13-jari-

gen die in de hoogste 0,5% van de SAT scoorden). 

Met ruimtelijk inzicht werd bedoeld het inzicht dat de deelne-

mers hadden in ruimtelijke objecten en de afstand en posi-

tie daarvan. Denk aan opdrachten waarbij platgeslagen dozen  

moeten worden herbouwd tot driedimensionale versies of wat de 

doorsnede juist weergeeft van een object. En wat bleek? Ruimte-

lijk inzicht speelt inderdaad een zeer belangrijke rol in creativiteit 

en technische uitvindingen. Een exceptioneel ruimtelijk inzicht 

zorgt, meer nog dan een bovengemiddelde wiskundige of talige  

intelligentie, voor bijzonder kundige ingenieurs, architecten en 

chirurgen. 

De SAT test de geschiktheid voor  

studeren in het algemeen en is in feite 

een toelatingsexamen voor de Ameri-

kaanse universiteiten. De test bestaat 

uit de onderdelen wiskunde, begrijpend 

lezen en schrijven. De SAT dateert uit 

1926 en is nog steeds in ontwikkeling. 

Zo is het wiskundige deel inmiddels 

gesplitst in een deel dat met en een deel 

dat zonder rekenmachine moet worden 

gedaan. SAT stond oorspronkelijk voor 

Scholastic Aptitude Test, maar is tegen-

woordig een betekenisloos acroniem.

  >>  
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BEVINDINGEN

Joseph Bates is inmiddels 60. Hij werd professor aan Cornell 

University en wordt beschouwd als een pionier op het gebied 

van kunstmatige intelligentie. Hij werkt momenteel aan com-

puterchips die niet heel precies kunnen rekenen: dit scheelt tijd 

en energie waardoor sneller met enorme hoeveelheden data kan 

worden gewerkt. Over zijn deelname aan SMPY en de bemoeie-

nis van Julian Stanley zegt Bates zelf dat hij op een gewone high 

school niet goed tot zijn recht kwam, maar dat de universiteit 

een betere omgeving was. Hij was daar ‘nerd onder de nerds’. 

Het overslaan van klassen blijkt niet alleen hem, maar heel veel 

kinderen uit de SMPY-populatie goed te doen. Kinderen die een 

klas oversloegen hadden ook een grotere kans uiteindelijk te 

promoveren. Ook blijkt dat deze ‘voorlijke’ kinderen geen ander 

of beter lesmateriaal willen, maar toegang tot materiaal dat voor 

hogere klassen al beschikbaar is.

Ook het eenvoudig aanbieden van uitdagend materiaal blijkt 

aantoonbaar gunstig: later publiceerden deze leerlingen meer 

wetenschappelijke artikelen, en legden meer patenten vast, 

dan even slimme leerlingen die van dat uitdagende materiaal 

verstoken bleven. Onder de streep weten onderzoekers echter 

nog steeds niet waarom het ene kind wel en het andere niet 

succesvol wordt. Niet alleen intelligentie, maar ook persoon-

lijkheidskenmerken spelen daarbij een rol. Een met de SMPY 

vergelijkbaar Duits onderzoek gaf aan dat naast de invloed van 

cognitieve factoren ook andere factoren een 

rol spelen, zoals omgaan met stress, nieuws-

gierigheid en de sociale omgeving.

TENSLOTTE

De SMPY loopt nog steeds. Resultaten geven 

ondertussen aan hoe belangrijk het is om op 

jeugdige leeftijd de talenten van kinderen te 

onderkennen en deze te stimuleren; deelne-

mers van de SMPY die een stimuleringspro-

gramma volgden bereikten een betere maat-

schappelijke positie. 

In 2017 wordt een SMPY-cohort uit 1992 weer 

getest en onderzocht op wat ze bereikt heb-

ben. Men verwacht dat dit onderzoek meer 

onderbouwing op zal leveren om aan te 

tonen dat de aanname dat ‘slimme kinderen 

er zelf wel komen’ niet klopt. Onderzoeker 

Lubinski, die het werk van Stanley voortzette 

en die zelf op hoog niveau gesport heeft, zei 

daarover: “Onze maatschappij ondersteunt 

sporttalenten veel meer dan we dat bij intel-

lectuele talenten doen.” Onderzoeken als de 

SMPY kunnen een rol spelen in het veran-

deren van die attitude. Het is zonde als we 

niet óók en juist voor deze kinderen moeite 

doen om ze hun volledig potentieel te laten 

benutten! 

Maar misschien is het aardigste resultaat van 

alle tests in het kader van de SMPY nog wel 

het volgende: een hoge uitslag van een test 

geeft aan dat de persoon op dat moment de 

test goed maakt en de test bij hem past; een 

lage uitslag van een bepaalde test daarente-

gen zegt eigenlijk niet heel veel. Het is wel-

WISKUNDIG PIEKEN

Misschien denken sommige lezers dat wiskundigen op jon-

ge leeftijd op hun best zijn. Zo’n beetje als sporters. Neen. 

Neurowetenschappers van MIT en Massachusetts General 

Hospital (MGH) onderzochten in 2015 de intelligentie van 

bijna 50.000 mensen tussen de 10 en 89 jaar. Wat bleek: rond 

de vijftig beheersen mensen wiskunde het best.

  >>  
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Het Amerikaanse middelbare school- 

systeem wijkt nogal af van het Neder-

landse. Vooral de benamingen willen 

weleens voor onduidelijkheid zor-

gen. Zo is een ‘high school’, waarbij in 

diverse Amerikaanse films en series 

de leerlingen soms zo rond de 25 jaar 

oud lijken, te vergelijken met gemid-

deld de havo. 

Volgens EP-Nuffic (een organisa-

tie voor internationalisering van het 

onderwijs) kan het niveau van een 

‘high school’ variëren tussen vmbo-t 

en vwo, dus een behoorlijke band-

breedte. Dit maakt vertalen naar de 

Nederlandse situatie lastig.

 Talenten koesteren kun je onder andere op de volgende manieren doen: 

 1. Een kind met interesse in een bepaald gebied kun je op dat gebied stimuleren.

 2. Vergeet de emotionele kant van het kind niet.

 3. Maak kinderen duidelijk dat je kunt leren van fouten.

 4. Label kinderen niet positief en niet negatief.

 5. Laat kinderen testen, zodat ook eventuele problemen (dyslexie) naar voren komen.

TALENT KOESTEREN

licht beter om leerlingen te laten voelen dat ze 

‘beter kunnen worden’, dan dat ze graag voor 

slim willen worden aangezien. Een dergelijke 

attitude (‘growth mindset’) lijkt het meest te 

motiveren om alles uit jezelf te halen.  
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DickJan Braggaar is een baanzoekende neerlandicus en informaticus, met een 
zeer brede belangstelling. Hij schrijft net zo graag als hij leest. Lid van Mensa 
is hij al, met onderbrekingen, vanaf 1989.
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“LOMP VEEL BESPAREN” 
Roelof Klein nam zich ooit voor met elke trend mee te lopen en het liefst in de voorhoede. Daarom 
bouwt hij met sensoren en microcontrollers nu al de slimme woning die iedereen over vijftien jaar 
zal hebben. 

In zijn vorige huis wist Roelof dankzij 25 slimme stekkers alles over zijn stroomverbruik. Nu gaat hij naast elek-

triciteit ook gas- en vloeistofstromen meten. Zijn uiteindelijke doel is om van zijn rijtjeshuis een geïsoleerd object 

te maken waarbinnen alles wordt gemeten wat de kwaliteit van woonbeleving raakt. CO2, fijnstof, ammoniak, 

luchtdruk, temperatuur, luchtvochtigheid, uv-straling, lichtsterkte. En daarmee gaat hij “lomp veel besparen”. Nu 

al zit zijn gasverbruik op slechts 400 m3 en elektriciteit op 1.500 kWh per jaar en dat wordt alleen maar minder 

(gemiddeld is dat respectievelijk 1.500 m3 en 3.300 kWh).

LOXONE
Voor een slim en duurzaam huis zijn sensoren nodig, microcontrollers die data kunnen zenden en ontvangen 

(Arduino’s), motortjes die zich daardoor laten aansturen en een centraal brein dat alles verbindt. Dat laatste is 

Loxone, een “gruwelijk intelligent” domoticasysteem dat in de meterkast woont. Gemodificeerde kant-en-klare 

algoritmes leggen bijvoorbeeld correlaties tussen ventilatie, verwarming en verlichting. Straks, wanneer iemand 

aanbelt, dimt het de draadloze Sonos-speakers zodat Roelof de bel kan horen. Vaste bezoekers kunnen zichzelf 

dan binnenlaten dankzij een vingerafdruksensor. 

SPELEN EN LEREN
Arduino’s zijn minicomputers met een ethernetverbinding, halffabricaten van een paar euro, bestemd voor in-

bouw in duurdere apparatuur. Liefhebbers schaffen ze aan bij het Chinese AliExpress. Roelof verwacht binnen 

twee jaar zijn investeringen terug te verdienen. Arduino’s zijn te programmeren in C++, maar die kennis is niet 

nodig om ermee aan de slag te kunnen. Talloze webpagina’s en YouTube-kanalen bieden voorbeeldprogramma’s 

om spelenderwijs te leren. 

KAMERPLANTEN
Zijn eerste sensor was een CO2-meter. De resultaten daarvan wakkerden zijn nieuwsgierigheid aan naar andere 

mogelijkheden. Zijn conclusie: technisch zijn er geen grenzen meer. Roelof weet nu dat een huiskamer met een 

paar mensen en wat kaarsjes in no-time dezelfde CO2-waarden heeft als een benauwde vergaderzaal (2.000 

ppm). Hij streeft zelf naar bosluchtwaarden (400 ppm) door een automatisch gereguleerde balans tussen venti-

latie en verwarming. Zijn kamerplanten maken geen meetbaar verschil op de CO2-waarden in huis, maar hij wil 

nu de vochtigheid van hun potgrond weten voor tijdige bewatering. 

KATTENBAK
Ook de voerbak van de katten krijgt sensoren zodat meetbaar wordt hoeveel de beesten eten en wanneer. De 

kattenbak wordt eveneens uitgerust met sensoren. Niet om te weten wanneer die verschoond moet worden - 

geur is geen graadmeter omdat het kattentoilet is ingebouwd in de trapkast en aangesloten op de afzuiging van 

het mensentoilet – maar om te achterhalen welke poes wat ‘haalt en brengt’. De heren verschillen namelijk in 

gewicht. Ook de zeilboot moest eraan geloven. Sensoren leveren gegevens over vertragingen en versnellingen, 

gecombineerd met weersomstandigheden en locatie.

Roelof kan maar niet begrijpen waarom huizen qua automatisering veertig jaar achterlopen. De plek waar men-

sen het vaakst zijn heeft de laagste automatiseringsgraad. Men kent de luchtkwaliteit binnenshuis niet, maar 

maakt zich wel druk om arbeidsomstandigheden op het werk en leefklimaat in scholen. Dat gaat Roelof slimmer 

aanpakken. 

DE VEELWETER
Dit is een bewerking van het stukje door Yvonne Killian (NL8034) in de Nieuwe M

ensaBerichten van 21 april 2017  // Fotografie: Inge M
ewe
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AAN DE WANDEL

Tekst: Tinka Rom
bouts (SIG-houder) // Fotografie: Zyg M

urach, Tinka Rom
bouts, W

illem
ien Troelstra en Eelco de Vries

VOOR WIE IS DE WANDEL-SIG?

“De Wandel-SIG is voor wandelliefhebbers van jong tot oud. We hebben 250 leden, 

waarvan er meer dan vijftig regelmatig deelnemen aan een wandeling.”

WAT VOOR ACTIVITEITEN ZIJN ER? 

“De voornaamste activiteit is de zaterdagwandeling. Deze is op de eerste zaterdag van 

de maand op wisselende plaatsen in het land. De start is om 12.00 uur. De afstand 

is gemiddeld 17 kilometer en introducés zijn welkom. Meestal gaan er zo’n 15 tot 20 

mensen mee en onderweg drinken we wat in een café of op een terrasje als dat kan. 

Exclusief pauze lopen we ongeveer 4,5 kilometer per uur.” 

HOE BEPALEN JULLIE DE ROUTE?

“Wij SIG-houders zoeken op internet en ook deelnemers stellen wandelingen voor. We 

verzamelen ze allemaal en selecteren er aan het einde van het jaar twaalf voor het vol-

gende jaar. We wegen verschillende factoren mee bij de beslissing of een wandeling 

opgenomen wordt. Pluspunten zijn onder andere: bevat veel natuur; draagt bij aan een 

afwisseling in landschappen door het jaar heen; begint en eindigt bij een treinstation; 

heeft minder dan anderhalf uur reistijd vanaf het midden van het land; draagt bij aan 

een afwisseling in provincies door het jaar heen; bevat horeca; is een rondwandeling 

en heeft goede parkeergelegenheid. En uiteraard telt de afstand, die moet in de buurt 

van ons gemiddelde van zeventien kilometer liggen.

Daarna puzzelen we nog wat om te bepalen welke wandeling in welke maand moet. 

Het voorjaar is ideaal voor een bloesemwandeling, terwijl in augustus juist de heide in 

bloei staat. Sommige gebieden zijn enkele maanden per jaar afgesloten voor publiek 

omdat er vogels broeden of omdat het bronsttijd is. In juli willen we niet te ver vanwege 

eventuele hitte en in de donkere maanden willen we op tijd weer binnen zijn. Ten slotte 

bepalen we de richting van de wandeling, die hangt doorgaans af van de horeca. We 

hebben het liefst iets over de helft een gelegenheid voor een drankje en eentje aan het 

eind voor een betaalbaar hapje.”

WAAROM IS DIT DE ALLERLEUKSTE SIG VAN MENSA?

“Omdat wandelen gezond is, de natuur prachtig en we iedere wandeling weer andere 

landschappen zien.” 

Moet jouw SIG of BIG hier volgende keer staan? 

Vertel ons waarom via redactie-magazine@mensa.nl. 
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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 voldoen 

(zoals leeftijd of geaardheid). 

SIG’s en BIG’s zijn autonoom en 

hebben geen statuten. 
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MENSA INTERNATIONAAL

Nieuw-Zeelanders 
hebben last van het 
‘hoge klaprozensyndroom’ 
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MENSA NEW-ZEELAND

Opgericht: 1966
Aantal leden: 430

SIGHT-coördinator: 
Jacek Cywiński 
(sight@mensa.org.nz)

www.mensa.org.nz

New Zealand

“Mijn grootste geluk als voorzitter is dat ik een advertentiebudget  

heb weten los te peuteren van het bestuur. Om onze testdagen 

te promoten zetten we, met redelijk succes, Facebook in. Het 

probleem van onze toelatingstest is echter dat relatief weinig 

mensen slagen voor de RAIT-test (Reynolds Adaptable Intel-

ligence Test). We proberen nu toestemming te krijgen van de 

International Psychologist om de tijd die ervoor staat om de 

test te maken (volgens de maker van de test Cecil Reynolds) te 

laten varen.

Nieuw-Zeelanders hebben, misschien nog wel meer dan an-

dere landen, last van het ‘hoge klaprozensyndroom’ (het be-

kende Nederlandse maaiveld, red.). Nieuwelingen vinden de 

onderlinge camaraderie bij Mensa-bijeenkomsten heerlijk, zij 

hebben het gevoel bij ons zichzelf te kunnen zijn. Ik vind het 

geweldig dat ik na een landelijk weekend van nieuwelingen 

dingen hoor als ‘ik heb mijn mensen gevonden’ en ‘ik pas ein-

delijk ergens tussen’. Dat thema is redelijk constant.”

Huidige voorzitter en 

PR-coördinator Muzz Trickett 

(2003-2006 en 2016 tot heden)

MENSA INTERNATIONAAL

Oppervlakte:  268.021 km2

Inwoners (2013): 4.471 miljoen
Hoofdstad:  Wellington
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 DEELNEMERS          <12 JAAR                BEDDEN

        DIËTEN                 E-MAILS         OVER BIER

 VUURTORENS              KM’s STRAND      ZEEHONDEN 
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WADDENWEEKEND 2017 IN CIJFERS

Eva en Doeke Visser runnen de Amelander Bierbrouwerij. Naast brouwers zijn zij respectievelijk 
docente op de middelbare school van Ameland en buschauffeur. Dertig dorstigen bezochten een 
voorlichtingsavond in de verbouwde boerderij Doekes Hiëm. 

Bier is niets meer dan water, mout, hop en gist, maar dan wel in 

de juiste volgorde en verhouding. Nederlandse brouwers mogen 

daarnaast nog andere ingrediënten toevoegen, in tegenstelling 

tot de Duitse (met dank aan het Reinheitsgebot). Dit resulteert in 

alcoholisch nat met smaken die variëren van fruitig tot bitter en 

alle nuances daartussen. 

ETIKET
De Amelander Bierbrouwerij kent zes reguliere bieren, de zeven-

de wisselt met het seizoen. De namen verwijzen vaak naar plaat-

sen rondom de brouwerij en op Ameland. Het streekbier heet 

bijvoorbeeld Bij ’t Roaie Hek en het blondbier ’t Leste Lot (het 

achterste weiland). Op ieder etiket staat het gesloopte slot Cam-

mingha, dat ooit van de gelijknamige eigenaren van Ameland 

was. Het werd op 28 mei 1704 verkocht aan Johan Willem Friso, 

Prins van Oranje-Nassau, voor 170.000 carolusguldens (niet te 

verwarren met Carolus bier). En dat terwijl de jaarlijkse opbreng-

sten van het gehele eiland toen f 6.399 per jaar bedroegen. Zo 

ging het eigendom van het eiland Ameland over van de familie 

Van Cammingha naar het huis van Oranje. De huidige Erf- en 

Vrijheer van Ameland is koning Willem-Alexander. 

SCHROTEN
De kleur en smaak van bier wordt grotendeels bepaald door 

mout, een combinatie van gerst en water. Amelander gerst is 

vermoedelijk te ziltig om succesvol te kunnen gebruiken, daar-

om haalt de brouwerij het graan uit Limburg. Voordat gerst naar 

de stap van het mouten kan, moet het eerst worden geschroot. 

Dit is het malen of pletten van de korrel. Soms doet de plaatse-

lijke molenaar dit. De eerste keer had hij door gebrek aan wind 

BIERBROUWEN
OP AMELAND

de molen aangedreven met hand en bezem-

steel. Dat vond hij - begrijpelijk - niet voor 

herhaling vatbaar.

MOUTEN
Gerst wordt geweekt in water en dan met rust 

gelaten in warme kamers om te ontkiemen. 

Enzymen worden hier omgezet in suikers, 

een proces dat op tijd moet worden gestopt. 

Te lang in het water betekent schimmelende 

gerst, te kort in het water betekent niet genoeg 

suiker (en dus later te weinig alcohol). Op hoge 

WEEKENDJE WEG - WADDENWEEKEND 2017

Tekst: Karina M
eerm

an // Fotografie: Edgar de Jong // Luchtfoto: Jeroen Kom
en

  >>  

16

H
i

Q
 

M
E

N
S

A
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

 
 



temperaturen wordt het gerst gedroogd, wat 

het kiemproces stopt. Hoe hoger de tempe-

ratuur, hoe donkerder de mout en dat bepaalt 

in belangrijke mate de smaak van het bier. De 

basis van alle bier is het lichte pilsmout. Voor 

donkerder bieren worden kleine hoeveelhe-

den donkere mout toegevoegd. De basis van 

witbier is tarwemout. 

HOP
Vervolgens mengt de brouwer de mout vijf 

keer met steeds heter water, zodat het staps-

gewijs opwarmt tot 68 graden. Ook het laat-

ste zetmeel wordt zo afgebroken tot suikers. 

Het eindresultaat wordt vaak gefilterd, de 

Amelander Brouwerij hanteert een theezak-

jesmethode: het moutvat wordt uit de vloei-

stof gehaald. De heldere vloeistof die over-

blijft heet wort. De vaste deeltjes zijn draf of 

bierbostel, die geperst tot pellets goed vee-

voer vormen en een basis zijn voor brood 

met minder suiker. 

De wort blijft achter in de brouwketel van 200 liter en wordt aan 

de kook gebracht. Grotere brouwerijen pompen de wort over naar 

hun grote brouwketels, maar de Amelander Bierbrouwerij ziet het 

als hun kracht dat zij dat met hun ketel niet hoeven te doen. Bij 

102 graden voegt de brouwer hop toe. Dat alles kookt anderhalf 

uur. Hop geeft bier zijn bittere smaak. Het is een klimplant die op 

z’n hoogtepunt 10 centimeter per dag groeit. De vrouwelijke bel-

len van de plant worden gebruikt voor Europese bieren. Britten 

houden ook wel van de veel bitterder, mannelijke planten.

TOT SLOT
Met grondwater wordt de wort gekoeld naar 30-50 graden, waarna 

de brouwer gist toevoegt. Dat gaat twee, drie weken los op alle 

suikers wat leidt tot koolzuur en alcohol. Daarna mag het geheel 

op de fles. Amelander Bierbrouwerij voegt ook bottelsuiker toe 

voor zes weken nagisting op fles, een mededeling die bij som-

mige bierfetisjisten een bezorgde frons op het gezicht toverde. 

De lezing en rondleiding werden afgesloten met een klassika-

le proeverij, waarbij men het juiste Amelander bier moest raden 

alvorens het volgende proefglaasje werd geserveerd. 

Eva Visser van Amelander Bierbrouwerij: “Ik had mij niet speciaal 

voorbereid op jullie groep, maar wel iets meer over de achtergrond 

van het brouwproces verteld. Ik heb de groep vooral even aange-

voeld en toen mijn verhaal daarop aangepast. Dat doe ik eigenlijk 

altijd. Ik had geen bijzondere verwachtingen en hoopte vooral 

op een leuke, betrokken groep. Dat was absoluut het geval. Jullie 

waren een leuke groep met een prettige vorm van humor. We klik-

ten, had ik de indruk. Ik mag een groep graag een beetje aftasten 

en prikkelen en dan is het erg leuk als dat beantwoord wordt.”
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Sinds juli vorig jaar zit ik thuis met een bore-out. Nadat ik in 

2012 in de WW en daarna in de bijstand terecht was geko-

men moest ik van de gemeente weer aan het werk. Het werk 

dat ik moest doen bestond uit het goed leggen van papie-

ren zodat ze konden worden gescand. Wat dat inhield? Pa-

perclipjes verwijderen, scheurtjes met plakband aan elkaar 

plakken en hoekjes terugvouwen. 

Mijn bore-out uit zich onder andere in vermoeidheid en 

concentratieverlies maar ook in fysieke klachten zoals druk 

op de borst. Een bore-out is een teken van verveling op het 

werk en te weinig uitdaging. Voordat ik werkloos raakte heb 

ik als microbiologisch researchanalist in een periode van 

tien jaar op acht verschillende plekken gewerkt. 

Nadat mijn contract niet werd verlengd kwam ik in januari 

2012 voor de eerste keer in de WW. Nu weer als research- 

analist aan de slag gaan is helaas onmogelijk. Ik ben er 

te lang uit geweest en mijn kennis is sterk verouderd. En  

eigenlijk wil ik het ook helemaal niet meer. Ik heb vooral 

werk gedaan dat sociaal wenselijk was, zonder bij mezelf na 

te gaan of het wel echt bij mij paste. Ook dat is een van de 

kenmerken. Je doet vooral wat anderen willen dat je doet, of 

waarvan je denkt dat ze dat willen, en dus niet waar je zelf 

gelukkig van wordt. 

Paperclipjes  
verwijderen, 

scheurtjes met 
plakband aan  

elkaar plakken  
en hoekjes  

terugvouwen

“

Vanaf de eerste keer dat ik in de WW terecht 

kwam, ben ik meer naar mezelf gaan luiste-

ren. Naar wat ík wil en wat voor mij belang-

rijk is. Met een psycholoog, die ik via Mensa 

vond, heb ik een aantal gesprekken gevoerd 

maar het klikte niet echt. Ook deed ik een 

kerntalentenanalyse om te ontdekken welke 

kerntalenten ik heb. Volgens deze methode 

bestaan er 23 van die talenten. Daarvan heb 

ik er elf. Ter vergelijking, iemand die niet 

hb is komt uit op zes tot negen talenten. Er 

wordt tijdens de test vooral gekeken naar dat 

wat je het liefste deed tussen je vierde en je 

twaalfde. Toen deed je namelijk nog wat je 

echt leuk vond zonder te willen voldoen aan 

sociaal maatschappelijk gedrag. Zo kwam ik 

erachter dat ik enorm creatief blijk te zijn. En 

daar doe ik nu ook wat mee. Ik maak onder 

andere kleding. 

Daarnaast ben ik me gaan verdiepen in het 

fenomeen bore-out en heb ik er veel over 

gelezen. Zo kwam ik in contact met Frou-

ke Vermeulen. Frouke is hoogopgeleid en 

kreeg op haar 31e een bore-out. Ze schreef 

hier het boek Vechten tegen verveling over. 

Daarnaast coacht ze mensen die met een  

bore-out te maken hebben. Zelf ga ik elke vijf 

weken naar België, waar Frouke woont, om 

mij tijdens een wandeling van een uur of 

twee te laten coachen.  

Een van de vragen die ze mij laatst stelde was 

waar ik mezelf over een jaar zie. Maar ik heb 

geen idee!  De natuur trekt mij op dit moment 

erg aan. Er zijn momenten dat ik alles wil los-

laten en de natuur in wil vluchten. Ik zou ook 
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graag werk willen vinden waarin de natuur 

een belangrijke rol speelt. Ik heb weleens  

gekeken naar vacatures voor schaapsherder 

of boswachter maar er zijn zo veel mensen 

die dat willen…

Naast de gesprekken met Frouke doe ik ook 

veel aan zelfontwikkeling. Van een vrien-

din kreeg ik een boekje over past reality in-

tegration. Wat dat precies is? Eigenlijk vooral 

heel veel huilen. Het lijkt op een vorm van 

regressietherapie. Op het moment dat er iets 

opkomt, iets verdrietigs van vroeger bijvoor-

beeld, probeer ik erbij stil te staan en laat ik de 

tranen die achter mijn ogen prikken de vrije 

loop. En het helpt! In het begin was ik hele 

dagen verdrietig maar laatst, toen ik bij een 

vriend in de auto zat en ik het verdriet durfde 

toe te laten, waren de tranen binnen een paar 

minuten weer weg. 

Ondanks dat ik een bijstandsuitkering heb 

en geen werk, ben ik niet ongelukkig. Ster-

ker nog, ik ben best happy! Ik heb weinig  

zorgen en kan in mijn koophuis blijven wo-

nen omdat de rente sterk is aangepast waar-

door ik veel minder ben gaan betalen voor mijn hypotheek. 

Op dit moment geef ik mijn leven een acht! Dat is weleens 

anders geweest. Een paar jaar geleden was ik nog een schu-

we muis. Sinds ik er acht jaar geleden achter kwam dat ik 

een hb’er ben, heb ik via Mensa veel nieuwe mensen leren 

kennen. Voor die tijd had ik weinig vriendinnen en ging ik 

vooral met collega’s om. De vriendschap met een van mijn 

vriendinnen is op de klippen gelopen toen zij, net als ik, de 

thuistest van Mensa deed. Ik dacht dat zij ook een hb’er zou 

zijn maar het testresultaat viel heel erg tegen. Toch vraag ik 

me nu af of ze, gedreven door faalangst, de test misschien 

expres heel slecht heeft gedaan. 

Tegenwoordig bestaat mijn sociale leven voornamelijk uit 

mensalen. Met de mensen van vroeger heb ik nog maar wei-

nig contact, maar ik heb er veel voor teruggekregen. Ik doe 

mee aan tal van activiteiten maar ga ook graag in mijn eentje 

de natuur in of met een bootje het water op. 

En qua werk? Ik zou het echt nog niet weten. Op dit moment 

ben ik ook nog niet concreet op zoek. Wel weet ik wat ik in  

ieder geval niet wil. Saai en routinematig werk zijn aan mij 

niet besteed. Werken als zelfstandige met alle onzekerheden 

die daarbij horen zie ik mijzelf ook niet doen. O, en wat ik in 

ieder geval wil is een goede band met mijn leidinggevende, 

want daarmee heb ik zo vaak problemen gehad! Voorlopig 

blijf ik kleine stapjes maken. Kleine stapjes vooruit. 

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. 

Tussen je vier-
de en je twaalfde 
deed je nog wat 

je echt leuk vond

“



Moeder Brenda noteert de vragen waar ze niet direct een antwoord op kan of wil geven op haar mobiel. Later 

zoeken ze dan samen het antwoord, of Billie werkt een vraag uit op school als project. Haar kinderbrein boog 

zich over de vraag: Hoe is god ontstaan? Het resulteerde in een muurkrant over goden in de breedste zin. Naar 

het antwoord op de originele vraag wordt nog gezocht. 

Dit is de tekst op de tekening: 

 
Wat is het geloof van Jezus Christus?
Je hoort het al, het Christendom natuurlijk, hahaha

Maar oké we gaan, we gaan door. 
Welke goden zein er? 
Uuuuummmmhhh oh ja, ik weet  het weer

1 shiva

2 horatius

3 durga

4 nandi

5 atoem

6 shonsce

7 geb

8 minerva

9 mars

10 iupiter

11 sol

12 ra

13 anubis

14 horus

15 vulcanus

16 ut

17 anat

18 rousseau

19 isis

DE GROTE VRAAG

Billie van zeven stelt haar moeder meer vragen dan die kan beantwoorden. Waarom is de lucht 
blauw, hoe kon de eerste mens leren praten, wie heeft schaken bedacht, hebben dieren humor, 
hoe werkt je oor, zijn er dieren met een oneven aantal poten, waarom gaan mensen dood, heeft 
Barbie echt bestaan…? 

WAT IS HET GELOOF 
VAN JEZUS?

Legenda tekening - Boven 
Napels pad van de goden

Links
Moeilijk

Mooi hè, ik ben gemaakt door Billie

Beneden
Goden

Goden zijn belangrijke figuren voor mensen.  

Ze zorgen voor belangrijke dingen.

Legenda links
Hartje = foutje

Spookje 1 = spreek je engels uit

Spookje 2 = spreek je sgattig uit

Hoedje = leuk om zelf te maken

Tekstballon = de uitleg (een soort van)
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Sinds 2002 onderzoekt kinderarts dr. Nico van der Lely 
de gevolgen van alcoholvergiftiging bij jongeren. Het 
blijkt dat de combinatie alcohol en het tienerbrein veel 
kostbaarder is dan over het algemeen wordt aangeno-
men. Het verlies van intellectueel potentieel op de lange 
termijn is schokkend. 

“Alcoholgebruik bij jongeren is een groot probleem,” zegt  Nico 

van der Lely. “Niet alleen acuut maar ook op de lange termijn. En 

de kosten voor de maatschappij zijn groot.” Op jaarbasis kost het 

de Nederlandse samenleving 24 miljoen euro aan hechtingen 

en ander secundair letsel. Ook levert alcohol 74 miljoen euro per 

jaar aan arbeidsverlies. Maar het schokkendst zijn de miljarden 

Tekst: Anne van Overbeek // Fotografie: Reinier de Graaf Gasthuis (portret Van der Lely) euro’s per jaar aan verlies van intellectueel 

potentieel. 

VAARWEL AXONVERBINDINGEN

Op de alcoholpoli in Delft legt Van der Lely 

dat verlies aan intellectueel potentieel uit 

aan jongeren en hun ouders. De hersenen 

ontwikkelen zich in fases. Wordt zo’n ont-

wikkeling verstoord, dan bestaat er geen 

herkansing; hiervoor kennen de hersenen 

geen plasticiteit. Tot de leeftijd van 18 jaar 

neemt het aantal hersencellen toe tot zo’n 85 

tot 100 miljard. Vanaf de leeftijd van 16 jaar 

tot 22 jaar gaan de hersencellen verbindin-

gen met elkaar aan. Elke hersencel, ook wel 

axon genoemd, kan verbinding maken met 

10.000 andere axonen. Die verbindingen zijn 

heel belangrijk voor wie je bent, hoe je func-

tioneert, hoe slim je bent enzovoort. Drinken 

op jonge leeftijd verstoort dat proces; Ameri-

kaans onderzoek toont aan dat jongeren die 

ALCOHOL EN HET 
TIENERBREIN: 
EEN MILJARDENVERLIES

dr. Nico van der Lely - kinderarts

  >>  

Alcoholvergiftiging
Bij alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het 

bloed zo hoog dat iemand bewusteloos en in coma kan 

raken. Bij volwassen, ervaren drinkers gebeurt zoiets bij 

een alcoholpromillage boven de 4 promille, bij jongeren al 

veel eerder. Jongeren die opgenomen werden in het zie-

kenhuis met een alcoholvergiftiging hadden gemiddeld 

een alcoholpromillage van 1,8 promille. Hoe jonger, hoe 

lager het promillage. 

Los van het feit dat jongeren al bij een veel lager  

promillage problemen krijgen, bouwen ze ook veel  

sneller een hoog alcoholpromillage op. Dat komt omdat 

ze kleiner en lichter zijn dan een gemiddelde volwasse-

ne. Alcohol is oplosbaar in water, dus verdeelt het zich 

over de waterige bestanddelen van je lichaam. Bij man-

nen is dat een iets groter deel van het lichaamsgewicht 

dan bij vrouwen (ook weer gemiddeld). Jonge meisjes 

zijn wat dat betreft dus het meest kwetsbaar. Daarnaast 

maken hersenen bij jongeren in verhouding nog een 

groter deel uit van het lichaam dan bij personen die zijn 

uitgegroeid. Er komt dus meer alcohol in de hersenen 

terecht.
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Comazuipen?
Jongeren reageren anders op alcohol dan volwassenen. 

Pubers die drinken voelen zich minder snel aangeschoten, 

draaierig of duizelig worden. Ook duurt het langer voor ze 

slaperig worden. Zij missen de signalen die volwassenen 

wel krijgen. Daardoor kunnen ze ineens op een kritiek punt 

komen en in een coma raken. Zeker bij jongeren die voor het 

eerst alcohol drinken is hier lang niet altijd een grote hoe-

veelheid alcohol voor nodig. De term comazuipen dekt de 

lading dus niet echt. Jongeren drinken zich niet bewust in 

een coma, dat gebeurt per ongeluk. En van ‘zuipen’ is ook 

niet altijd sprake. Vaak wordt er wel snel gedronken.

Regionale spreiding
Binnen Nederland lijken er vier gebieden te zijn waar onder 

jongeren iets meer gedronken wordt dan in de rest van het 

land. Het zou kunnen dat de manier van registreren dit ver-

schil veroorzaakt. Het zou gaan om Oost-Brabant, Twente en 

het noordelijk deel van de Achterhoek, West-Friesland en het 

Westland. Er wordt juist minder dan gemiddeld gedronken 

in de gebieden met een strenger ouderlijk gezag, waaronder 

de gebieden met een grote moslimgemeenschap.

drinken beduidend minder verbindingen 

aanleggen. Een ander gevolg bij jongeren 

die vaker drinken is dat de hippocampus, de 

centrale ‘chip’ van de hersenen die bepaalt 

wat je opslaat in je hersenen en hoe je het 

doet op school, klein blijft. En ook de prefron-

tale cortex, waar onder andere je persoonlijk-

heid zit, ontwikkelt zich in de periode tussen 

16 en 22 jaar en kan schade ondervinden van 

alcoholgebruik.

Het meten van de lange termijn effecten 

van alcoholgebruik bij jongeren is complex. 

Maar er zijn veel gegevens over Nederland-

se kinderen die je wel kunt bekijken, zoals 

CITO-scores, en de data uit de onderzoeks-

groep van Van der Lely. Van de zesduizend 

kinderen waarvan er inmiddels gegevens 

zijn, is drie procent een tweede keer opgeno-

men met een alcoholvergiftiging. Dat is een 

laag terugvalpercentage. Maar uit het psy-

chologisch onderzoek dat bij deze kinderen 

is afgenomen, blijkt dat bij 42 procent het IQ tien tot vijftien pun-

ten was gedaald. Dat is vergelijkbaar met een tot twee school-

niveaus.

VOORLICHTING

Nederland kent twaalf alcoholpoli’s in twaalf verschillende 

regio’s. Op die poli’s zien Van der Lely en zijn collega’s het topje 

van de ijsberg, namelijk alleen diegenen die met een alcohol-

vergiftiging in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Het pri-

maire doel van de alcoholpoli is herhaling voorkomen en daar-

om begint het programma al tijdens de opname. Want als ze net 

zijn bijgekomen, staan ze nog het meest open voor preventie. De 

ouders worden even weggestuurd en een gespecialiseerde ver-

pleegkundige neemt samen met het kind interactieve sites door; 

dat is het eerste deel van de voorlichting. Veel kinderen reageren 

met: “Waarom wist ik dit niet eerder?”

De aanpak werkt, aldus Van der Lely. “We hebben de schade die 

alcohol toebrengt aan het brein onderzocht in samenwerking 

Bron: Ned. Signaleringscentr. Kindergeneeskunde, CBS
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met de kinderpsycholoog. Mede op basis van die onderzoeks-

gegevens is door de politiek de campagne van NIX18 opgezet. 

Wij merken ook een verandering bij ouders. Slechts een min-

derheid vindt het nog goed dat kinderen voor hun achttiende 

levensjaar alcohol drinken. De afgelopen jaren zijn er geen tien-, 

elf- of twaalfjarigen meer met alcoholvergiftiging in Nederland-

se ziekenhuizen terechtgekomen.” Drinkende jongeren komen 

in Nederland uit alle lagen van de samenleving en ook alle oplei-

dingsniveaus zijn naar verhouding vertegenwoordigd. Van der 

Lely: “In Groot-Brittannië zijn er in verhouding veel opnames uit 

de lage sociaaleconomische klasse, maar in Nederland drinkt 

kennelijk iedereen.” 

ALCOHOL ALS BUSINESSMODEL

Van der Lely heeft een missie: mensen zouden veel meer moe-

ten weten over de effecten van alcohol. Dat moet breed in de 

maatschappij worden uitgedragen: door scholen, sportclubs, 

via het Openbaar Ministerie, in de gezondheidszorg. Alcohol is 

een ‘geaccepteerde verslaving’. In 2010 stond in gerenommeerd 

medisch wetenschappelijk tijdschrift The Lancet een Britse 

studie waaruit bleek dat alcohol met stip de schadelijkste drug 

is voor de samenleving. “We moeten alcohol ont-mythiseren,” 

stelt Van der Lely. “Elke grote overwinning in de sport wordt met 

alcohol gevierd. Dat leidt tot conditionering dat alcohol cool is 

en bij winnaars hoort. Kinderen zijn voor de drankindustrie een 

businessmodel. Iemand die jong begint met drinken heeft vier 

tot zes keer meer kans om op latere leeftijd 

veel te drinken. Er hangt dus een heel groot 

commercieel belang mee samen.”

Van der Lely vindt dat alcoholreclames ver-

boden zouden moeten zijn op de tijdstippen 

dat de jeugd ermee in aanraking kan komen. 

Nu is de grens op televisie 21.00 uur, maar 

volgens hem zou dat 23.00 uur moeten wor-

den. En ook op YouTube zou geen alcoholre-

clame moeten staan. “Er ligt een taak voor de 

politici die we gekozen hebben om daar iets 

aan te doen,” aldus Van der Lely. Er onder-

tussen blijft Van der Lely zich inzetten om 

deze ‘geaccepteerde verslaving’ zichtbaar te 

maken. 

Ga naar www.stichtingjeugdenalcohol.nl 
voor filmpjes en publicaties. 

Anne van Overbeek (NL3845) woont in Rotterdam met 
haar man en twee zoontjes. In het dagelijks leven is ze 
medisch adviseur (en mama); daarnaast schrijft ze voor 
HiQ en zingt ze bij een klassiek koor. 

Disclaimer:  Voor het oplossen van hb-pro-

blemen is alcohol niet de oplossing.
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De wetenschap is een zoektocht naar kennis over hoe de natuur werkt. De wetenschap onder-
scheidt zich van de filosofie door het rigoureuze experiment. Experimenten zijn primair in deze 
zoektocht. Vaak wordt er gebruik gemaakt van wiskunde, omdat wiskunde als deductief gereed-
schap ervoor zorgt dat we onze uitleg kunnen omvormen tot een voorspelling, om deze met het 
rigoureuze experiment te bevestigen.        

DE OORSPRONG VAN ALLES

Tekst: Josko de Boer

een korte introductie in de wetenschappelijke theorieën

Sir Isaac Newton formuleerde de vier regels 

van het wetenschappelijk redeneren in zijn 

Principia Mathematica. De vierde luidt dat 

een bewering welke uit observatie stamt als 

accuraat moet worden beschouwd totdat het 

tegendeel geobserveerd is. Een wetenschap-

pelijke theorie is een groep beweringen die 

uitleg geeft aan een verschijnsel. Daarnaast 

zijn de voorspellingen van deze theorie 

bevestigd in een experiment en zijn deze te 

onderscheiden van andere theorieën, veelal 

door een ‘cruciaal’ experiment. Het woord 

’wet’ wordt meestal gebruikt om een trend in 

de data aan te duiden; zo is de ideale gaswet 

in de meeste omstandigheden een accurate 

relatie tussen druk, volume en temperatuur.

VAN OERKNAL TOT 
ZWAARTEKRACHTGOLVEN
Ik zal chronologisch en beknopt de weten-

schappelijke theoriën van ‘de oorsprong van 

alles’ uiteenzetten. Van de oerknal2 tot de 

formatie van sterren5 en planeten6, de oor-

sprong van leven4 en de gemeenschappelijke 

afstamming van alle huidige soorten3. 

Een van de bekendste wetenschappers was 

Albert Einstein. Een van zijn grote bijdragen 

is de algemene relativiteitstheorie (AR), die 

zwaartekracht verklaart als de kromming van 

ruimte-tijd, zoals recent gevierd en verder 

bewezen door de observatie van zwaarte-

krachtgolven1.

Het universum kan grootschalig beschreven 

worden met deze theorieën. Het kosmolo-

gisch principe is de aanname dat mate-

rie gelijk verdeeld is over het universum. 

Gecombineerd met AR leidt dat tot de Friedmann-vergelijkin-

gen, die drie mogelijke vormen van het universum beschrijven. 

Met de verschuivingswet van Wien kunnen we de golflengte 

(kleur) waarop het meeste licht wordt uitgezonden door een ster 

relateren aan zijn temperatuur. Andere metingen gaven echter 

voor de temperatuur van een ster een ander antwoord. Het ver-

schil heet roodverschuiving en wordt verklaard doordat het uni-

versum uitdijt. De snelheid waarmee dit gebeurt heet de Hub-

bleconstante. Een universum dat uitdijt is een van drie mogelijke 

vormen van Friedmann.

Toen wetenschappers terug in de tijd redeneerden ontstond het 

inzicht dat het kleinere volume van het vroege universum zal 

leiden tot een veel hogere temperatuur. Zoals een explosie zal 

de uitzetting in eerste instantie veel sneller zijn. Hiervan stamt 

de naam van het model: de oerknal. Dit leidt ook tot de beves-

tigde voorspelling van kosmische achtergrondstraling. Andere 

voorbeelden van bewijs voor dit model zijn de ratio’s van helium, 

deuterium en lithium, de vormen en de verdeling van galacti-

sche stelsels en het bestaan van primordiale gaswolken.   >>  

Sir Isaac Newton
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STERREN EN PLANETEN
Primordiale gaswolken bestaan met name uit waterstofatomen. 

Deze trekken elkaar aan door zwaartekracht. De atomen botsen, 

wat hitte genereert. In zo’n gaswolk zijn zoveel atomen dat deze 

blijft krimpen. Uiteindelijk is de zwaartekracht zo hoog dat de 

elektronen van de atomen afgebroken worden, wat wederom 

hitte produceert. Zelfs nu zal zwaartekracht de protonen 

bij elkaar trekken in een proces van nucleaire fusie, 

waarbij twee waterstofatomen een enkel helium-

atoom vormen en een grote hoeveelheid ener-

gie creëren. Deze energie lekt langzaam weer 

weg; het beschreven object is namelijk een 

zon.

Over zo’n vijf miljard jaar zal onze zon radicaal 

veranderen. Wanneer de waterstofkern compleet 

gefuseerd is tot helium, zal de kern geen hitte 

meer produceren en daardoor krimpen. Hierdoor worden lagen 

verder naar buiten dichter, en zal hier ook fusie optreden. De hit-

te die hierbij vrijkomt laat de zon opzwellen tot een Rode Reus, 

een gigantische rode zon die waarschijnlijk groot genoeg is om 

de aarde op te slokken.

De levenscyclus van sterren bevat vele fasen waarin zwaarte-

kracht het uiteindelijk wint van de hitte-opwekkende processen. 

Hierdoor verschijnen de scheikundige elementen. Bij primordi-

ale gaswolken die draaien zullen zwaardere elementen naar de 

buitenkant gecentrifugeerd worden. Het geheel ziet eruit als een 

schijf.

Deze protoplanetaire schijf bevat de ingrediënten voor een ster-

renstelsel zoals het onze. Door een proces waarbij de materie in 

de schijf elkaar ook aantrekt en langzaam klompen vormt - die 

botsen waarbij soms twee klompen één worden - worden uit-

eindelijk de planeten gevormd. Energiebehoud dicteert dat de 

planeten beginnen te draaien zoals de eerdere schijf. Voor een 

planeet kan dit een magnetisch veld opleveren, wat vervolgens 

geladen deeltjes uit de schijf naar binnen trekt. Tel daarbij op het 

wegzakken van de zwaardere delen van de protoplaneet en de 

kern zal opwarmen. De planeet kan tektonische platen en vul-

kanisme ontwikkelen.

DE OORSPRONG VAN LEVEN
De oorsprong van leven is innig  

verbonden met de scheikunde van kool-

waterstoffen. Koolwaterstoffen kunnen 

lange ketens vormen van koolstof- en 

waterstofatomen. Dit gebeurt ook zon-

der het toevoegen van enzymen, zoals 

de Miller-Urey experimenten  

lieten zien. Inmiddels is hier 

meer onderzoek naar gedaan, 

bijvoorbeeld door het lab van 

Nobelprijswinnaar dr. Jack 

Szostak.

De meest gangbare hypothese 

naar de oorsprong van leven wordt 

de RNA-wereld genoemd. Centraal in 

de RNA-wereld staan twee simpele mole-

cuulsoorten, welke in een wereld zonder 

leven geproduceerd kunnen worden. De eer-

ste zijn amfifiele moleculen. Die zien eruit 

als een soort kikkervisje; de staart houdt van 

water, maar de kop niet. Opgelost in water 

steken deze stoffen de koppen bij elkaar. 

Afhankelijk van de zuurtegraad (pH) vormen 

ze bolletjes of holle bollen (vesikels). De ande-

re molecuulsoort is een simpelere vorm van 

DNA, genaamd RNA. De vorm van een (lang) 

molecuul heeft een elektrisch veld; rond-

zwevende kleinere moleculen reageren hier-

op. RNA is redelijk speciaal omdat deze vaak 

kleine moleculen ’goed’ draait, zodat ze mak-

kelijker met elkaar reageren. Dit heet katalyse, 

het versnellen van een scheikundige reactie.

Evenals DNA bestaat RNA uit een suiker dat 

als schakel werkt en daarnaast een soort 

markering per schakel. DNA zit meestal in de 

beroemde dubbele helix. RNA zit dit norma-

liter niet, maar kan dit wel. Het tweede mole-

cuul van de dubbele helix kan zich spontaan 
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schakel voor schakel vormen. RNA kan ook 

dit proces versnellen door schakels en mar-

keringen ‘goed’ te draaien, wat zelf-katalyse 

wordt genoemd. Een vesikel met daarin RNA 

vormt een soort protocel. Door verhitting 

splitst de RNA helix zich weer, maar de vesi-

kel kan dan ook in tweeën delen. Hierdoor 

ontstaat er een niet-levende replicatiecyclus.

Belangrijk is dat RNA-moleculen afhankelijk 

van hun letterreeks een vorm aannemen. De 

katalytische activiteiten zijn dan ook afhan-

kelijk van de letterreeks. Deze reeks wordt 

gekopieërd door het zelf-katalyseproces, 

maar met fouten. Dit geeft erfbaarheid van 

activiteit en een zekere natuurlijke variatie. 

Dit zijn de twee ingrediënten van het verhaal 

van Charles Darwin.

                    

Charles Darwin publiceerde in 1859 het 

boek The Origin of Species: By Means of 

Natural Selection. Het combineerde de 

twee ingrediënten met het strijden om geli-

miteerde grondstoffen, zeker binnen een 

‘soort’. Omdat sommige individuen sim-

pelweg beter aangepast zijn, zullen deze 

zich vaker voortplanten. Hun nakomelin-

gen zullen meestal deze eigenschappen 

erven. Hierdoor zal de soort langzaam beter 

worden in zo’n aspect - dit loopt door totdat 

een ander aspect een groter effect zal heb-

ben. Zo zullen antilopes niet harder gaan 

rennen; er is een fragiele balans tussen de 

huidige snelheid en het oplopen van ver-

wondingen.        

De voorspellingen van deze theorie zijn 

gevarieerd en geobserveerd, niet alleen door 

fossielen maar ook door experimenten in het 

laboratorium. Het verklaart de differentiatie 

van verschillende soorten. Uiteindelijk zul-

len groepen niet meer met elkaar in contact 

komen, wat meestal resulteert in dat groepen niet meer geza-

menlijk kunnen voortplanten. Dit soort groepen noemen wij 

dan ook meestal ‘soorten’.

We kunnen bewijs voor deze theorie traceren tot zeker de eer-

ste soorten met een skelet. Voor eerdere soorten is simpelweg 

te weinig bewijs dat honderden miljoenen jaren heeft overleefd. 

Door de verschillende vormen van bewijs hebben wij een rede-

lijk beeld van de evolutie, en de verwachting is dat dit alleen 

maar toe zal nemen.

TOT SLOT
Vanaf de oerknal, de formatie van sterren, planeten en uiteinde-

lijk leven tot de weelde aan biodiversiteit die we nu kennen. In dit 

artikel heb ik ieder onderdeel kort beschreven en een minuscule 

hoeveelheid van het bewijs aangestipt.

Vele onderzoekers hebben zich aan dit onderwerp gewaagd. Bij-

voorbeeld bioloog Richard Dawkins met The Greatest Show on 

Earth: The Evidence of Revolution of Stephen Hawking met A 

Brief History of Time. De meeste werken zijn uitgebreider dan dit 

artikel, met een sterkere nadruk op de expertise van de onder-

zoeker. 

VOETNOTEN
1 B. P. Abbott. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. 

Phys. Rev. Lett. 116, 061102; (februari 2016)

2 S. Carroll; Spacetime and Geometry: An introduction to General Relativity. Pearson 

Educated Limited (2003)

3 C. Darwin; On the Origin of Species: By Means of Natural Selection, or the Preserva-

tion of Favoured Races in the Struggle for Life. (1859)

4 P. L. Luisi; The Emergence of Life: From Chemical Origins to Synthetic Biology. 

 Cambridge University Press (2010)

5 S.W. Stahler and F. Palla; The Formation of Stars. Wiley-VCH (2004)

Josko de Boer is opgeleid als theoretisch kwantumnatuurkundige. Momenteel is 
hij niet-onderzoeker in het laboratorium van prof. dr. Nynke Dekker, waar hij zich 
bemoeit met de data-analyse van de onderzoekers.
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Het tienerbrein
Over de adolescent 
tussen biologie en 
omgeving
Jelle Jolles, 2016

ISBN 9789462983984

Waarom lijken tieners soms 

zo verstandig, en nemen ze 

op andere momenten kort-

zichtige beslissingen? In 

Het tienerbrein bespreekt 

Jolles het gedrag van tieners en de achterliggende 

oorzaak. De tieners worden besproken in verschillen-

de contexten, variërend van school tot sport. Tieners 

kunnen wel aangeven wat ze leuk vinden en een dis-

cussie voeren. Ze zijn minder goed in keuzes maken 

voor de lange termijn, bedenken wat de mogelijke ge-

volgen zijn van hun keuzes of zich voorstellen hoe een 

ander zich voelt bij iets wat ze doen.

De titel suggereert dat het boek bovenstaande verklaart 

aan de hand van het brein van de tiener en hoe zich dat 

stap voor stap ontwikkelt. Slechts één hoofdstuk gaat 

over de structuur en ontwikkeling van het brein, al is 

dit erg oppervlakkig. De dendrieten en synapsen wor-

den benoemd maar nauwelijks uitgelegd. De rest van 

het boek gaat over gedrag. Dezelfde eigenschappen 

worden steeds in een andere context beschreven. De 

bevindingen zijn niet schokkend, maar er staat wel wat 

nuttigs tussen. Dit had echter in een stuk minder dan 

440 pagina’s gekund. 

Delusions of 
Gender
The Real Science 
Behind Sex Differences
Cordelia Fine, 2005

ISBN 9781848312203

In de media en op verjaar-

dagen worden regelmatig 

onderzoeken geciteerd die 

aantonen dat mannen en 

vrouwen ‘nou eenmaal an-

ders zijn’. Mannen zouden een beter ruimtelijk inzicht 

hebben en vrouwen zijn socialer en beter in taal. Maar 

wat is daarvan waar? Zijn die onderzoeken degelijk 

uitgevoerd, dubbelblind en onbeïnvloed door andere 

factoren? Kun je wel uitspraken doen over aanleg, als 

iedereen beïnvloed wordt door zijn omgeving, cultuur 

en opvoeding? Fine haalt elk onderzoek onderuit dat 

verschillen aantoont, door de onderzoeksopzet onder 

de loep te nemen en door andere onderzoeken aan te 

halen die het tegendeel aantonen. Zo zouden apen-

meisjes vaker voor meisjesspeelgoed kiezen. In het on-

derzoek blijkt hiervoor een pan te zijn genomen. Zou 

een aap echt weten dat je daarmee kan koken, en dat 

dat iets voor meisjes is? 

Fine haalt de onderzoeken onderuit met veel humor, 

maar met gedegen argumenten. Het boek is weten-

schappelijk verantwoord geschreven, maar blijft toe-

gankelijk door de luchtige toon. Toch is het haar ook 

bittere ernst. Als vrouwen én mannen wijsgemaakt 

wordt dat ze iets ‘nou eenmaal niet kunnen’, en ze 

daardoor hun eigen dromen niet na durven te jagen, 

is dat ernstig, evenals niet serieus genomen worden als 

ze dat wel doen. Helaas slaat een genuanceerd beeld 

niet aan op verjaardagen of in de media. Een aanrader 

voor elke feminist, maar juist ook voor mensen die ge-

loven in de veelvuldig aangehaalde verschillen. 

Als je zo slim bent, 
waarom ben je dan 
niet gelukkig?
Raj Raghunathan, 2015

ISBN 9789047006954

Intelligentie is een aardi-

ge voorspeller voor succes. 

Maar zijn die slimme, suc-

cesvolle mensen ook geluk-

kig? Raghunathan betoogt 

dat de voorwaarden voor 

succes geluk juist in de weg staan. In het boek geeft 

hij zeven doodzonden, met tegenover elke doodzonde 

een positieve gewoonte die je jezelf zou moeten aan-

wennen om gelukkig te worden. Zo stelt hij het nastre-

ven van superioriteit tegenover het streven naar flow, 
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en wantrouwen tegenover vertrouwen. De zonden en 

gewoontes worden geïllustreerd met wetenschappe-

lijk onderzoek en persoonlijke anekdotes. Tussen de 

hoofdstukken door staan zelftests om te meten in hoe-

verre jij die zonden begaat, en oefeningen en actielijst-

jes om uit dat patroon te komen.

Het woord ‘slim’ in de titel verwijst niet naar hoogin-

telligente mensen. De schrijver bedoelt hiermee hoog-

opgeleide, succesvolle carrièretijgers, die in hun stre-

ven naar succes het geluk uit het oog hebben verloren. 

Mocht je je daarin herkennen dan kan het boek je hel-

pen om eens anders naar je dagelijkse activiteiten te 

kijken en wat nieuws te proberen. Revolutionair zijn 

de adviezen niet, en er is veel overlap met de populaire 

mindfulness-trend. De zelftests zijn wat doorzichtig, 

en de oefeningen zijn vooral praktisch als je echt tot de 

doelgroep behoort. Vervelend aan het boek is vooral de 

Nederlandse vertaling vanuit het Amerikaans-Engels. 

Er is veel te letterlijk vertaald, waardoor zinnen gekun-

steld klinken, constructies omslachtig zijn en som-

mige woorden ronduit fout. Mocht je een beginnend 

gelukzoekende carrièretijger zijn en is Engels geen 

probleem, lees dan het origineel. 

Amsterdam
Geschiedenis van de meest 
vrijzinnige stad ter wereld
Russell Shorto, 2014

ISBN 9789026328657

Shorto is een Amerikaan-

se schrijver die enkele ja-

ren in Amsterdam woont. 

Hij verwondert zich over de 

tolerante cultuur en het li-

berale beleid van Nederland 

en Amsterdam in het bijzonder. Op zoek naar de bron 

hiervan verkent hij de geschiedenis van de stad en het 

land, steeds aanhakend bij het liberale thema. Het ont-

staan en de groei en ontwikkeling van de stad Amster-

dam zijn daarbij de leidraad, van het graven van de eer-

ste grachten tot nu. Hierbij besteedt hij zowel aandacht 

aan het ontstaan van het koningshuis en de ideeën van 

Spinoza, als aan de verhalen van gewone mensen. 

Juist omdat hij een Amerikaan is, is het interessant om 

zijn kijk op de stad en het land te lezen. Soms beschrijft 

hij iets dat voor een Nederlander geen toelichting be-

hoeft, maar juist dát hij het beschrijft is veelzeggend. 

De persoonlijke verhalen tonen aan dat hij diep in de 

archieven is gedoken en veel met mensen gespro-

ken heeft. Soms is het wat langdradig, maar het boek 

is overwegend boeiend. Voor wie de vaderlandse ge-

schiedenis niet meer helder voor de geest heeft is het 

een uitstekende opfrisser, vanuit een interessant per-

spectief. 

Zoete kinderen 
eten geen suiker
En andere opvoedfabeltjes 
die door de wetenschap zijn 
ontkracht
Ionica Smeets, 2016

ISBN 9789057124679

Opvoedboeken doen het al-

tijd goed. Ouders van jonge 

kinderen zijn zelden ervaren 

in opvoeden, en iedereen wil 

toch het beste voor zijn kroost. De perfecte voedings-

bodem voor opvoedfabels, waardoor het moeilijk is de 

zin van de onzin te scheiden. Ionica Smeets doet een 

poging, door er wetenschappelijk onderzoek op na te 

slaan. Het boek bestaat uit korte hoofdstukken die als 

column zijn verschenen in onder andere het magazine 

Kek Mama. Aan de hand van de fases van haar eigen 

zwangerschappen en kinderen duikt ze in elk hoofd-

stuk in een nieuw onderwerp, zoals of je je kind beter 

kunt troosten of afleiden, en of mensen met kinderen 

gelukkiger zijn dan mensen zonder.

De korte hoofdstukken zijn vermakelijk en lezen vlot. 

Ook als je geen kinderen hebt zitten er leuke weetjes 

bij. Wel blijft het wat oppervlakkig, geschreven voor 

het brede publiek. Smeets zou er als de wetenschap-

per die ze is veel dieper op in kunnen gaan. Nu is het 

antwoord op de vraag die onderzocht wordt vaak niet 

bevredigend voor een mensaals brein. Toch leuk voor 

tussendoor. 

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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SONG TO SONG  
(sinds 4 mei)

In de muziekwereld van Austin, Texas barst het van de 

liedjes en liefdes. Aanstormend talent Faye (Rooney 

Mara) begint iets met muziekproducent Cook (Michael 

Fassbender), maar wordt verliefd op BV (Ryan Gosling), 

terwijl Cook achter blonde Rhonda (Natalie Portman) 

aangaat. Daar draaien nog meer mensen omheen, 

evenals een aantal bekende musici zoals Iggy Pop, Patti 

Smith en de Red Hot Chili Peppers.

 

Terrence Malick is zo’n regisseur waar je van houdt of 

niet. Toch zal iedereen moeten toegeven dat hij het oog 

van een filmmaker heeft en dat je zijn werk het beste 

op het grote doek kunt zien. En de laatste tijd kunnen 

we dat met enige regelmaat doen. Vroeger moesten we 

tien of twintig jaar wachten op zijn nieuwste productie, 

maar Song to Song is al zijn vierde in zes jaar tijd! Het 

scheelt dat hij ze de laatste tijd onder de twee uur weet 

te houden en steeds grotere namen weet te strikken. Het 

geheim is dat je niet eens moet proberen om er choco-

la van te maken. Zie die films als een soort meditatieve 

beelden en laat je lekker meevoeren op de stroom terwijl 

je naar al die appetijtelijke acteurs kijkt.

I AM NOT YOUR NEGRO    
(sinds 11 mei)

James Baldwin (1924-1987) was een van de meest wel-

bespraakte auteurs en zijn boeken zijn nog even relevant 

als toen hij ze schreef. Dat bewijst deze documentaire, 

gebaseerd op Baldwins nooit afgemaakte manuscript 

Remember This House. Het is een persoonlijk relaas over 

Malcolm X, Martin Luther King Jr. en Medgar Evers, drie 

vrienden van Baldwin die daarmee het verhaal wilde 

tonen van de toenmalige rassenverhoudingen in de VS.

 

Door Baldwins woorden te ondersteunen met beelden 

laat de film zien dat we dergelijke mensen nog steeds 

goed kunnen gebruiken. Deels horen we Baldwin zelf 

praten en deels worden zijn woorden voorgelezen door 

Samuel L. Jackson. En hoe goed Jackson dat ook doet, 

met evenveel vuur als verdriet, Baldwins dictie is onver-

slaanbaar en onweerstaanbaar. Als hij zijn eigen teksten 

had voorgelezen had de film verder niets nodig gehad 

om onze hersencellen aan het werk te zetten. Iemand 

noemde het 'doordringende retoriek'. Juist door over al-

ledaagse dingen te vertellen, zoals hoe het was om na 

school naar huis te gaan, maakt Baldwin meer duidelijk 

dan welk melodrama ook.

Nu de Oscars zijN verdeeld eN we uitgebreid hebbeN gediscussieerd Over de ziN eN ONziN daarvaN gaaN we 

weer vrOlijk verder met de Nieuwe OOgst. eN die levert geNOeg stOf tOt NadeNkeN eN discussie: de verfilmiNg 

vaN eeN bOek dat NOOit is gepubliceerd, eeN NepdOcumeNtaire Over eeN NepkONiNg, eeN gOuwe Ouwe eN de 

Nieuwe vaN terreNce malick.
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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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KING OF THE BELGIANS    
(sinds 25 mei)

De Belgische koning heeft een suf imago en dan 

bedoelen we niet Filip, maar Nicolas III. Om dat te ver-

anderen loopt tijdens zijn staatsbezoek aan Turkije een 

documentairemaker mee om te laten zien wat een toffe 

gast Nicolas is. Als blijkt dat Wallonië zich onafhanke-

lijk heeft verklaard moet de koning snel terug naar huis, 

maar zowel de communicatie als het vliegverkeer ligt 

plat. Wat nu?

 

We willen nog weleens lacherig doen over onze zuider-

buren, maar de laatste tijd maken ze sterkere films dan 

wij. Niet dat King of the Belgians zo zwaar op de hand is; 

het blijft een milde ‘mockumentary’ die niemand voor 

het hoofd stoot – inclusief het koninklijk huis. Toch 

worden de nodige zaken duidelijk gemaakt over de 

Balkan, Belgen en blauw bloed. Dus terwijl je lacht ga je 

over dingen nadenken en dat is altijd de fijnste manier. 

Het is ook fijn om Peter Van den Begin, bij ons vooral 

bekend van bijrollen, nu eens in een hoofdrol te zien, 

want dat kan meneer best. Alle acteurs creëren types 

van vlees en bloed die het realisme handhaven – ook 

als de situatie steeds doller wordt.

HOWARDS END  
(vanaf 8 juni) 

Rond 1900 erft Margaret Schlegel (Emma Thompson) 

het landgoed Howards End van haar vriendin Ruth Wil-

cox (Vanessa Redgrave). Daar is weduwnaar Henry Wil-

cox (Anthony Hopkins) het niet mee eens, maar de zaak 

lijkt zich op te lossen als hij de vrijgevochten Margaret 

ten huwelijk vraagt. Haar zus Helen raakt ondertussen 

betrokken bij de Basts, de familie die een derde sociale 

klasse vertegenwoordigt in het Engeland van toen.

 

We weten al lang dat de Britten het beste zijn in kos-

tuumdrama’s maken en in de jaren tachtig en negentig 

waren de Merchant-Ivory films de absolute top daar-

van. Achter die dubbele naam verschool zich een trio: 

regisseur James Ivory, producent Ismail Merchant en 

scenarioschrijver Ruth Prawer Jhabvala. Na Maurice 

en A Room with a View maakten ze samen hun derde 

E.M. Forster-boekverfilming Howards End en die wordt 

opnieuw uitgebracht in de bioscoop. Geen wonder: 

het is een klein meesterwerk waarin de acteurs op hun 

best zijn en hun teksten briljant. De film kreeg dan ook 

negen Oscar-nominaties waarvan er drie werden ver-

zilverd: voor actrice Emma Thompson, het scenario en 

de prachtige vormgeving. 
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“De Mensa Fonds Awards zijn een mooie kans om mensen, bedrijven en maatschappelijke 
persoonlijkheden extra te bekronen en te stimuleren om het goede werk en inzet te blijven 
uitvoeren ten behoeve van hoogbegaafden in Nederland.” Aan het woord is Leila Prnja-
vorac, juryvoorzitter voor de Mensa Fonds Awards vanaf het prille begin in 2013. “Dat is 
ook het leukste als juryvoorzitter, om met de medejuryleden te mogen lezen en leren over 
de vele bijzondere en hardwerkende mensen in Nederland die het voor elkaar, jong of oud, 
prettiger en toegankelijker willen maken om je hoge intelligentie en talenten in te kunnen 
zetten ten bate van jezelf en ons allemaal. De Mensa Fonds Awards zijn een feest en een 
podium om hoogbegaafdheid te vieren!”

In 2017 worden voor de vijfde keer de Mensa Fonds Awards uitgereikt: het eerste jubileum. In de eerste 

vier jaren was een duidelijke ontwikkeling te zien van relatieve onbekendheid naar een gewilde prijs 

onder de mensen die actief zijn op het terrein van hoogbegaafdheid. In dit jubileumjaar hoopt iedereen 

dat ook de landelijke pers meer betrokkenheid gaat tonen, want de overtuiging leeft dat het niet gaat om 

het belang van een zogenaamd kleine groep maar juist om het algemeen belang.

De kwaliteit van de winnaars en genomineerden is elk jaar opvallend hoog. Toch hebben veel van deze 

mensen hun werk altijd in de betrekkelijke luwte verricht, uit overtuiging, met soms juist weinig waar-

dering. Hun bijzondere resultaten kwamen tot stand door visie, volharding, deskundigheid en creativi-

teit. De waardering van hun werk met een award is veelal geen eindpunt maar een grote aanmoediging 

om nog een tandje bij te zetten. De afgelopen jaren toonden daar mooie voorbeelden van en dit komt 

de doelstelling uit de internationale constitutie van Mensa ten goede. Die luidt namelijk: ‘for the benefit 

of humanity’, voor het nut van de mensheid. 

EEN BELONING VOOR 
WERKEN IN DE LUWTE

MENSA FONDS

Tekst:  Joost Jager en Grethe van Geffen // Fotografie: Karina Ahles-Frijters
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Lotte van Lith was winnaar van de Award Werk 2016: “Een Mensa Fonds Award 

krijgen is een grote eer. Het Mensa Fonds is een goede verbinding met de maat-

schappij. Ik ervaar de award daarom als een bijzondere erkenning en waarde-

ring. Als een cadeau. Wat ik nog voor ogen heb als ambitie? Ik ben 32 jaar, dus ik 

heb tijd en ruimte om te exploreren. Ik doe nu wat ik leuk en waardevol vind, dat is 

belangrijk voor me. Ik ga wat mij betreft nog heel lang door met dit werk. In wel-

ke verschillende vormen, dat ontdek ik graag. Ambitie houdt voor mij niet één  

specifiek doel in, ik zie het meer als een proces.“  www.alotofcomplexity.com 

Dit zei de jury over prijswinnaar Lotte van Lith (Award Werk 2016)

“Lotte van Lith werkt als schrijver, coach, spreker en onderzoeker op het gebied van hoogbegaafdheid. 

Zij heeft zich gespecialiseerd in de Theorie van Positieve Desintegratie van de Poolse psycholoog en 

psychiater Kazimierz Dąbrowski. Lotte verzorgt lezingen, workshops en studiedagen en geeft indivi-

duele begeleiding, waarbij ze filosofie, wetenschap, kunst en spiritualiteit als invalshoeken hanteert. In 

haar benadering van hoge intelligentie overstijgt zij disciplines. Zij is inspiratiebron en motivator. Op 

creatieve en multidisciplinaire wijze heeft zij met haar werk al honderden begaafde personen weten 



te bereiken. Met haar verdiepingssessies, waarbij hoogbegaafde volwassenen meer zicht krijgen op hun eigen 

talenten en vaardigheden, maar ook inzicht in de eventuele implicaties die dit heeft op hun functioneren. Zij 

stimuleert eigenwaarde, zelfvertrouwen en ontwikkelingszin.“

Stichting Mensa Fonds is in 2012 opgericht door Vereniging Mensa Nederland. Ze 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 geïnte-
resseerd is in hoogbegaafdheid, of ze lid zijn van de vereniging of niet.
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Hoe draag je iemand voor voor een Mensa Fonds Award?
Ken je iemand die in de hb-wereld het verschil maakt op het gebied van Onderwijs, Werk of Maatschappij? 

Voor jou persoonlijk of voor anderen? Via www.mensafonds.nl kun je deze persoon of organisatie voor-

dragen. Drie speerpunten zijn voor de jury van groot gewicht bij het toekennen van de awards:

1. Zichtbaar maken van de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving.

2. Steunen van best practices om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten.

3. Bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen.

De drie winnaars van de Mensa Fonds Awards 2016 van links naar rechts: Noks Nauta (Maatschappij), Tessa Kieboom (Onderwijs) en Lotte van Lith (Werk).
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HOE MEER ERVARINGEN, 
HOE RIJKER HET BREIN

Prof. dr. Jelle Jolles is als hoogleraar neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit Amster-
dam. Eind vorig jaar verscheen zijn boek Het tienerbrein. Vader van drie tieners Zyg Murach stelde 
hem een aantal vragen daarover. 

Tekst: Zyg M
urach // Fotografie: Ton van Til

Volgens uw boek is een tienerbrein nog volop in ontwikkeling.

“Anderhalve eeuw geleden lieten we kinderen van twaalf aar-

dewerk uit fabrieksovens halen. Dat mag nu niet meer. We zien 

kinderen niet langer als minivolwassenen die zo’n beetje klaar 

zijn met hun ontwikkeling. Door neuropsychologisch onder-

zoek kunnen we tegenwoordig een relatie leggen tussen men-

selijk gedrag en het functioneren van de vele delen van de her-

senen. Uit onderzoek blijkt dat netwerken in het brein die nodig 

zijn voor zelfregulatie en plannen-maken-voor-later pas uitge-

rijpt zijn rond het 25e levensjaar. Daarom hebben adolescenten 

nog steun, sturing en inspiratie nodig uit hun omgeving.”

Verloopt die rijping bij hoogbegaafden anders?

“Een probleem met de term hoogbegaafd is dat sommige ouders 

zeggen: ‘Mijn kind ís hoogbegaafd.’ Het kan best zijn dat het 

op het moment van testen zo is, maar het kan ook veranderen. 

Neuropsychologische vaardigheden die niet worden ontwik-

keld en gebruikt blijven achter. Zo worden meisjes gewoonlijk 

minder getraind in ruimtelijk denken. En alleen prestatie wordt 

gemeten op een test. Het gaat om denken én handelen. Er zijn 

mensen met een IQ van 140 die in de psychiatrie zitten omdat 

ze hun kennis niet kunnen toepassen. Een hoog IQ kan zelfs 

betekenen dat iemand vrij smal ontwikkeld is in de richting van 

talige kennis.”

Sommige hb'ers noemen zichzelf beelddenker. 

Wat vindt u dan van die term?

“In beelden denken heeft onmiskenbaar voordelen. Beelden 

kunnen op veel plaatsen in de hersenen worden vastgelegd. Je 

ziet iets meteen voor je. Maar modern onderzoek laat zien dat 

het ‘beelddenken’ alleen een strategie is. Het is een leerstrategie, 

naast talige, handelings- en motorische strategieën. Je kunt dus 

niet van jezelf zeggen dat je een beelddenker bént.”

Tijdens een IQ-test met patroonherkenning merkte ik dat 

mijn ogen automatisch naar een bepaalde optie gingen. Dat 

bleek na een bewuste check vaak de juiste. 

Is mijn onderbewuste daar aan het werk?

“In de jaren tachtig was er een aantal bij-

na-ongelukken in de luchtvaart omdat ana-

loge metertjes werden vervangen door digi-

tale aanwijzingen. Het brein van de piloten 

had daardoor meer tijd nodig. Dat is patroon-

herkenning: als er één van de twintig meter-

tjes net even anders staat, dan registreer je 

dat meteen. Heel veel mensen begrijpen dat 

niet, omdat zij denken dat alles wat we doen 

rationeel, verstandelijk, bewust is. Ook filoso-

fen als Kant en Hegel dachten dat, maar dat is 

helemaal niet zo. Het lichaam doet het groot-

ste deel autonoom. We noemen dat voorbe-

wust. Gelukkig hebben we wel een geest die 

kan nadenken en beleven en die sommige 

dingen leuk en soms vreemd vindt.” 

Hoe kunnen we kinderen het beste laten 

verbreden?  Ze zijn goed in één spelletje, 

hoe laten we ze ook een ander spelletje 

spelen?

“Laten zien dat andere strategieën ook leuk 

zijn en heel waardevol. Inspireren en routes 

wijzen, attent maken op zaken die ze nog 

niet ervaren hebben. Kinderen en jeugdi-

gen zijn ergens heel goed in (bijvoorbeeld 

dat ene spelletje) en het beloningssysteem 

in het brein zegt: ‘Dit is lekker!’ Dan doen ze 

het graag nog een keer. Bij veel jongeren zit 

bovendien wat angst om iets anders te pro-

beren. Iemand die op school allemaal tienen 

en negens haalt vindt een zesje soms al vre-

selijk. Maar een mens kan niet overal goed 

in zijn. Misschien moet iemand accepteren 

dat hij op andere gebieden gemiddeld is. So 

what? Dat is toch helemaal geen probleem?”
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Hoe krijgen we kinderen uit die 

comfortzone van hetzelfde doen? 

“Een 8-jarige die in kennis en interesses zelfs 

op 10-jarigen voorloopt kan zich eenzaam 

voelen. Zo’n kind haal je eruit door het ande-

re dingen te laten doen en andere interesses 

te stimuleren. Die voorsprong op het domein 

van zijn kennis en interesses blijft wel. Relax! 

Ik geef je op een briefje, kinderen kunnen zo 

sterk zijn in bijvoorbeeld astronomie, dat ze 

bang zijn voor dingen waar andere kinde-

ren goed in zijn. Die angst moet weg, want 

de ontwikkeling als mens is erbij gebaat dat 

iemand brede ervaring opdoet - ook buiten 

het gebied waarin hij excelleert. Een belang-

rijk onderdeel van mijn werk noem ik psy-

cho-educatie. Daarmee bedoel ik gewoon 

uitleggen. ‘Waarom gaat uw dochter niet op 

tijd slapen? Omdat ze als tiener aantoonbaar 

een ander slaapritme heeft.’ Ik zie wellicht 

een rol weggelegd voor Mensa om aan som-

mige ouders uit te leggen wat er met hb aan 

de hand is.”

Die ouders zien hun kind vastlopen 

op school en kiezen misschien voor 

thuisonderwijs. Hoe ziet u dat?

“In sommige gevallen kan een kind op school 

niet verder, dan kan thuisonderwijs een tijdelijke oplossing zijn. 

Maar de schoolse setting heeft wel veel voordelen. De leraar kan 

de motor zijn achter de ontwikkeling in de geest van Vygots-

ky’s zone van de naaste ontwikkeling. Dat houdt in dat een kind 

wordt aangesproken op een niveau dat net buiten zijn bereik ligt. 

En school biedt het kind niet alleen cognitieve faciliteiten, maar 

ook die ten aanzien van emotionele en sociale vaardigheden.”

Hoe staan we er internationaal voor op het gebied 

van de hersenwetenschap?

“In Nederland vindt heel goed onderzoek plaats. We hebben een 

voorsprong als het gaat om een integraal model waarin aandacht 

is voor alle aspecten bij elkaar rond onderwijzen, opvoeden en 

ontplooien. Heel positief zijn ook de Nederlandse overheidssub-

sidies op het gebied van ontwikkeling, brein en cognitie.” 

Op het einde van het boek schetst u een mooi 

een-tweetje tussen jong en oud.

“Als zelfs de CEO van Apple niet weet hoe zijn product in 2019 

eruit gaat zien, hoe moeten wij dan weten hoe het onderwijs in 

2030 moet zijn? Wat we wel weten is dat we jongeren ervaring en 

ontwikkeling moeten bieden. De jongeren komen met nieuwe 

oplossingen die wij niet hebben kunnen voorzien: zij zullen het 

verschil maken in de onvoorspelbare wereld van morgen.” 

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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OP DE BANK BIJ

 Tekst: Karina M
eerm

an  //  Illustratie: Robert Nijboer

DE WERELD ROND 
MET WILMA VOETS
Ze vindt dat ze niet veel ‘couchsurft’, maar ondertussen ratelt Wilma Voets (53) een lijst met  
internationale bestemmingen af waar ze met mensalen heeft gegeten, gedronken en gelogeerd.

NAGEKOMEN BERICHT
“Staat eigenlijk nog niks in over alle inter-

nationale bestuursvergaderingen waar ik 

geweest ben (Florida, Hongkong, Bratislava, 

Dubrovnik, Sofia) en Europese bijeenkomsten 

(EMAG) in Bratislava, Zürich en Stockholm. In 

Dublin liep ik zomaar een Spaanse mensaalse 

tegen het lijf. Vorig jaar trouwens nog een rond-

je Balkan gedaan: overnacht bij een mensaal in 

Wenen, toen voor de derde keer in Bratislava bij 

een Mensavriendin, ook in Belgrado overnacht bij 

een mensaal met mijn reisgenotej. In Skopje een in 

Nederland wonende mensaal ontmoet, die later aansloot 

bij het raften in Montenegro."

“Of ik weleens internationale Mensalen op de bank heb? Een 

paar keer per jaar, maar dat is een Belg, een Duitser, een Noor 

en een Spaanse, dus die zijn niet heel exotisch. En ze slapen niet 

op de bank hè, ze krijgen een bed. Zelf logeer ik ook niet vaak bij  

anderen. Ik neem wel altijd contact op met de nationale 

SIGHT-coördinator, als die er is. Peru en Bolivia hebben er bij-

voorbeeld geen. Israël wel maar die reageerde niet, terwijl ik 

meestal wel een reactie krijg.“

IN EEN KINDERBED
“Via SIGHT Zweden belandde ik ooit in een studentenflatje in  

Uppsala, dat was heel apart. Dat was een jong stel met een kind.  

Ik mocht in het kinderbed, maar daar was het kind na een paar 

dagen wel klaar mee en hij vond dat ik moest vertrekken. In 

Kaapstad sliep ik een week bij een Nederlandse mensaal. En ik 

ben natuurlijk bij Boris (Bouricius, red.) geweest, toen hij in Egyp-

te woonde. In Londen schoof ik ooit aan bij een reguliere borrel. 

Ik vraag namelijk ook altijd de agenda op voor de periode dat ik 

ergens ben. Dat deed ik ook in Milaan. Daar had ik geen onder-

dak, maar men organiseerde spontaan een etentje omdat ik er 

was. Ik bedenk me net dat ze dat in Rome ook hebben gedaan.“ 

VERSE VERF EN KAVIAAR
“In Barcelona logeerde ik in een vers geschilderd appartement. 

De eigenaar van begin dertig woonde nog steeds bij zijn moe-

der en had mijn bezoek aangegrepen om zijn eigen appartement 

woonklaar te maken. Hij zou de gelegenheid gebruiken om op 

zichzelf te gaan wonen. Alles in de flat was netjes, de koelkast zat 

bomvol met stinkende kazen, kaviaar en andere lekkere dingen. 

Hij had alleen geen pannen, dus ik kon weinig met al dat eten. 

Ik heb hem trouwens de hele week niet gezien, want hij bleef 

toch liever bij zijn moeder. Ook logeerde ik ooit een weekendje 

bij een Noor waarvan ik dacht dat hij vrijgezel was. Ik stelde voor 

de boodschappen van dat weekend te betalen, als bedankje voor 

zijn gastvrijheid. Bleek hij getrouwd te zijn met een uiterst aardi-

ge vrouw plus een thuiswonende zoon te hebben. Speciaal voor 

de gasten stond buiten een slaapverblijf, waar 

ik wel een maand had kunnen zitten. En daar 

ging ik op de fiets, door de natuur, om bij zijn 

schoonvader mee te klussen.“

TUSSEN WEST EN OOST
“O, ik moet de maand Curaçao niet vergeten. 

Ik zou korter gaan maar ik was zo moe dat ik 

eerst twee weken geslapen heb. Ik heb er een 

paar weken aan vastgeplakt om toch iets van 

een vakantiegevoel te krijgen. India was een 

impulsieve actie die in de praktijk resulteer-

de in: landen op het vliegveld van Mumbai, 

daar bekijken waar ik precies zat en dan drie 

weken de tijd hebben om een Mensaborrel in 

Calcutta bij te wonen. Aan de andere kant van 

India. Geloof me, dat was een kunst op zich. 

Aan het eind van de rit heb ik terug in Mum-

bai nog met een mensaal (die ik in Dubrovnik 

ontmoet had) in zijn bedrijf gegeten en wat 

filosofische boodschappen ontvangen.“ 
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SIGHT staat voor Service of Infor-

mation, Guidance and Hospitality to 

Travelers. Het is een soort accom-

modatiebureau voor Mensaleden 

die bij andere leden willen loge-

ren of die zelf hun huis openstellen.  

Ieder Mensalid kan zich opgeven en 

deelname is gratis. Het is wel gebrui-

kelijk een cadeautje mee te nemen of 

een kleine bijdrage te leveren in huis-

houdelijke kosten. 

Kijk op www.mensa.nl/sight
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HEEL SOCIAAL

Beste Madelene,

Op een Mensaweekend waren ook enkele niet-leden aanwe-

zig. Ergens heb ik daar moeite mee. Ik kom naar bijeenkom-

sten om gelijkgestemden te ontmoeten en met niet-leden  

erbij voel ik mij minder op mijn gemak. Ik wil niet als een soort 

politieagent gaan controleren of mensen wel of geen lid zijn, 

maar het is wel belangrijk voor mij. Hoe ga ik hiermee om?

Onveilig gevoel bij niet-Mensalen

 Beste Onveilig gevoel bij niet-Mensalen,

U schrijft niet waarom u zich onveilig voelt bij niet-leden in 
het gezelschap. Ik gok dat het komt omdat Mensaleden bij de-
zelfde club horen, waardoor u een eigenschap deelt en wellicht 
ook ervaringen. U weet ook zeker dat u een aantal zaken niet 
hoeft uit te leggen. Bij niet-leden hebt u die zekerheid niet. Geef 
gasten het voordeel van de twijfel. Wellicht kwalificeren deze 
ogenschijnlijke buitenstaanders zich prima voor het lidmaat-
schap. Wellicht doen zij dat niet. Wat de uitslag van een toela-
tingstest ook zou zijn, het zegt weinig over hun temperament 
en interesses. Vraag uzelf af wat u nog meer belangrijk vindt in 
mensen, buiten de hoogte van iemands IQ. Houd dat in gedach-
ten wanneer u in gezelschap bent. U zult nog blij verrast worden.

 Geachte Madelene,

Bij mijn opvoeding heb ik geleerd dat je iets meeneemt voor 

de gastvrouw of gastheer wanneer je op bezoek gaat. Dat 

doe ik dus ook consequent bij bijeenkomsten bij Mensaleden 

thuis. Meestal is dat iets kleins, zoals een doosje bonbons of 

een bloemetje. Ik ben bijna altijd de enige die dat doet. Ben ik 

ouderwets?

Ouderwetse gever

 Beste ouderwetse gever,

Wellicht bent u hopeloos ouderwets, maar 
persoonlijk hoop ik dat u dat nog lang zult 
blijven. Mensen die hun huis openstellen 
voor anderen verdienen een bedankje. Tra-
ditioneel is dat iets tastbaars zoals een flesje 
wijn of een bosje bloemen. Dat hoeft niet veel 
geld te kosten, wat u doet is laten zien dat u 
de moeite hebt willen nemen voor de ander. 

Lieve Madelene,

Het is fijn dat mensen een lift aanbieden na 

een borrel of bijeenkomst en vaak maak ik 

daarvan gebruik omdat het sneller en ge-

zelliger is dan het openbaar vervoer. Mijn 

laatste chauffeur bleek helaas een absolute 

wegpiraat. Ik heb een uur in doodsangst 

naast hem gezeten. Hij reed door rood (‘ach, 

er komt niks aan’), schepte binnen tien mi-

nuten bijna een fietser en bleek ook met 150 

km/u een bumperklever op de snelweg. Hij 

moest erg lachen om mijn angst. Ik ont-

hield mij zo veel mogelijk van commentaar 

op zijn rijstijl omdat ik bang was dat hij dit 

als aanmoediging zou ervaren. Hoe kom ik 

voortaan veiliger thuis?

Peentjes zweten op de A2 

 Beste Peentjes,

Helaas weten wij niet hoe iemand rijdt 
tot wij naast die persoon in de auto zit-

Madelene Ridderhof-van den Bossche is een  
deskundige op het gebied van omgangsvor- 
men en etiquette. 

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

 >> 
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Floris Oudshoorn schrijft en tekent onder andere de strip Swamp Thing. Het negende album verschijnt binnenkort. 
Meer nieuws op www.SwampThing.nl

ten. Vraag daarom aan uw gastheer of 
gastvrouw of zij bekend zijn met het rij-
gedrag (en mogelijke alcoholinname) van 
de chauffeur. Bij twijfel, niet doen. Mocht 
u ooit weer als bijrijder naast een ma-
niak belanden die geniet van uw angst, 
dan adviseer ik u luid misselijkheid te 
veinzen met aanstonds braken. De kans 
is groot dat een schone auto belangrijker 
gevonden wordt dan uw gezondheid en 
dat snelheid wordt geminderd. Stap uit 
zodra u kunt en neem alsnog het open-
baar vervoer. 

 Geachte Madelene

Binnenkort organiseer ik weer een borrel in 

een café in mijn woonplaats. Daar komen 

mensen die ik ken en mensen die ik niet 

ken. Het is gewoonte dat iedereen zijn ei-

gen drankjes afrekent. De meeste borrelaars 

doen dit aan het einde van de avond, voor zij 

HEEL SOCIAAL

naar huis gaan. Als gastheer vertrek ik als laatste. Nu is het al 

twee keer voorgekomen dat er nog drankjes op de rekening 

stonden. Die heb ik betaald, maar ik wil dit liever niet meer. Ik 

vraag me ook steeds af wie de gast is die zijn of haar rekening 

niet betaalt. Wat is een goede manier om dit te voorkomen?

Gastheer met bonnetje

 Beste Gastheer met bonnetje,

Voor u met een beschuldigende vinger naar uw gasten wijst, 
legt u de kwestie voor aan de barman. Het kan namelijk dat 
deze een foutje heeft gemaakt. Het kan ook om een kwaad-
willende barman gaan die drankjes op uw rekening zet die 
niet bij uw gezelschap horen. Beter is dus om de situatie te 
voorkomen. U kunt zelf de score bijhouden met pen en papier. 
U kunt ook uw gasten vragen ieder drankje direct af te reke-
nen. Prettiger voor u en uw gasten is als de barman voor iedere 
klant een apart bonnetje aanmaakt. Blijkt dit de grenzen 
van de dienstverlening te overschrijden, dan is het tijd een 
andere horecagelegenheid te zoeken voor uw gezelschap. 

     Heb jij een prangende kwestie voor Madelene?   
  Zij is bereikbaar via redactie-MagaZine@Mensa.nl.  
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Light it up! Het is bij deze puzzel de bedoeling dat er lampen geplaatst worden, zo dat alle lege vakken ‘ver-

licht’ worden. Een lamp verlicht zijn eigen vak en alle vakken in dezelfde rij of kolom, behalve wanneer het licht 

geblokt wordt door een muur (de zwarte vakken). Een lamp mag geen andere lamp verlichten. Ieder vak met met 

een nummer erin dient exact dat aantal lampen ernaast te hebben (horizontaal of verticaal, diagonaal telt niet mee).

HEEL SOCIAAL // PUZZEL

Bovenstaand de oplossing 
van de puzzel uit HiQ #14

Lego klaargelegd voor een individuele #rekenbootcamp met een #hoog-
begaafd meisje. Voor haar is makkelijk heel moeilijk en moeilijk makkelijk
@BeeldendTalent - 6 apr. 2017
  

Onderzoek toont aan dat mensen die ongelijke sokken dragen geen hoog IQ hebben.
@ TokisoM  - 22 apr. 2017
 

Meerbegaaft is tussen slim en hoogbegaaft noob
@Flornickur - 17 jan. 2017
 

Je zal maar hoogbegaafd zijn en mijn tijdlijn tegenkomen.
@Lawjunky - 21 apr. 2017
 

Van die mensen die IQ onzin vinden, tot ze horen dat ze lid mogen worden van Mensa.
@SR71999 - 2 mei 2017

 
Sorry losers en haters, maar mijn IQ is een van de hoogste – en jullie weten het  
allemaal! Voel je alsjeblieft niet dom of onzeker, jij kunt er ook niets aan doen.
@realDonaldTrump - 9 mei 2013
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So now, this month’s puzzle: 

  1 1        

      0     

           

    1  1     

 2        3  

   0  0      

  1      1   

    3       

           

           

   1    1 1   

Solution:  

 ¤ 1 1  ¤      

   ¤   0  ¤   

    ¤       

  ¤  1  1   ¤  

¤ 2     ¤   3 ¤ 
 ¤  0  0    ¤  

  1  ¤    1   

  ¤  3 ¤   ¤   

    ¤       

 ¤      ¤    

   1 ¤   1 1 ¤  

 

40

H
i

Q
 

M
E

N
S

A
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

 
 Tweets verzam

eld door: Karina M
eerm

an  // Puzzel: Peter Sisak 



Wat wil je niet missen in de komende periode? Het bestuur licht bijzondere activiteiten uit. Ook als 
je geen lid bent maar wel nieuwsgierig bent geworden, ben je als introducé welkom op de Neder-
landse bijeenkomsten. Of kom kijken op een borrel in jouw regio. Meer info? info@mensa.nl.
 

  ALGEMENE LANDELIJKE CONTACTDAG (ALCD)
Elk jaar op een andere locatie in het land en gratis toegankelijk voor leden en hun introducés. De gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten, voor slapende leden om weer kennis te maken en voor nieuwe leden om de vereniging te 

leren kennen. Kom langs want de sfeer is altijd prima en je leert, als je dat wilt, in korte tijd de vereniging en heel 

veel nieuwe mensen kennen. Waar: Berlicum // Wanneer: 24 juni 2017 

  MY CAMP 
Sinds de oprichting in 2007 is de Mensa Youth-SIG uitgegroeid tot 1.500 leden wereldwijd. Het jaarlijkse MY-

CAMP is inmiddels een geliefd evenement voor 18 tot 30-jarigen en iedereen die zich zo jong voelt. Tien dagen 

op kamp met 180 leeftijdgenoten, met eigen bar, lekker eten, avontuur en natuurlijk veel lol. Meer informatie op 

www.my-camp.org. Waar: Boedapest // Wanneer: 21-31 juli 2017

 SIGS MEET SIGS WEEKEND (SMS) 
Een heerlijk weekend in een bosrijke omgeving voor een low-budgetprijs vanaf € 18,50. Dit jaar in een scouting-

gebouw met camping op de Veluwe vlak bij Arnhem voor drie dagen vol frisse lucht, spelletjes, nachtbraken, 

zingen, vuurtje stoken, karaoke, film, weerwolven, Chinees eten en soep Waar: Velp // Wanneer: 6-8 oktober 2017 

ASIAN MENSA ANNUAL GATHERING (AMAG) 
Reislustigen kunnen terecht aan de andere kant van de wereld voor de jaarlijkse Aziatische bijeenkomst. 

Na Zuid-Korea en China is nu de beurt aan Australië. Naast boogieboards, surfshorts en (heel veel) zon, 

kunnen mensen rekenen op een inspirerend programma en een galadiner. Meer info: amg2017.com  

Waar: Gold Coast, Australië // Wanneer: 12-15 oktober 2017 

 OKTOBERWEEKEND 
Veel leden kijken elk jaar weer uit naar het weekend waarin de klok wordt verzet. In de laatste dagen van oktober 

nemen ruim tweehonderd leden vanaf 16 jaar een complete vergaderlocatie over voor hoogkwalitatieve lezingen, 

workshops en creatieve, sportieve en wellness-activiteiten rondom een wisselend thema. De keuze van activitei-

ten is enorm dankzij minstens twee parallelle programmastromen. De feestavond – met muziek en verkleedthe-

ma – is elk jaar legendarisch. Waar: Elspeet // Wanneer: 27-29 oktober 2017

IN JOUW REGIO: AMSTERDAM 
Zoek je het liever dichter bij huis? Elke regio heeft zijn lokale activiteiten. Zo wordt in Amsterdam elke eerste vrij-

dag van de maand geborreld met uitzicht over het IJ. Houd je meer van diepgang in huiselijke sfeer, dan zijn er 

de filosofische avonden bij leden thuis waarin bij elke editie een andere filosoof centraal staat. Ook kent de regio 

een groep cultuursnuivers die naar concerten en theater gaat en altijd openstaat voor nieuwe mensen. En zoals 

altijd binnen Mensa is er ook animo voor spontane activiteiten.

WARM AANBEVOLEN

BESTUUR

06//10 - 08//1020
17

12//10 - 15//1020
17

27//10 - 29//1020
17

21//07 - 31//0720
17

24//0620
17

41
Tekst: Barbara Koop

41
#

1
5

 
-

 
M

E
I

 
2

0
1

7 



Hoe is het om te ontdekken dat je hoogbegaafd bent, als je je er eigenlijk nog nooit in verdiept 
hebt? Hanneke Bakker (1947), Mensalid sinds de zeventiger jaren neemt ons mee terug naar die tijd.

GENERATIES

Mensa-berichten, een voorloper van de HiQ, 

dat toen nog bestond uit twee gestencilde 

pagina’s.

Tijdens mijn werkzame leven aan de Uni-

versiteit van Utrecht, waar ik als studieadvi-

seur op de Faculteit Diergeneeskunde werkte, 

sprak ik met anderen weinig over Mensa of 

hoogbegaafdheid. Op den duur wisten ze het 

wel maar echt geïnteresseerd waren ze niet. 

Regelmatig hoorde ik ‘O ja, daar heb ik van 

gehoord‘ en dat was het dan. Mijn hoogbe-

gaafdheid heeft me op de universiteit geluk-

kig niet in de weg gezeten. Het barstte daar 

van de slimme mensen dus er was altijd wel 

iets om het over te hebben.

Het vangnet dat Mensa voor mij is geweest 

heb ik nu niet meer nodig. De laatste jaren 

ben ik ook veel minder actief binnen de ver-

eniging. Ik ben dan wel met pensioen maar 

mijn dagen zijn goed gevuld en ik heb heel 

veel lieve mensen om mij heen.“

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  
Matthijs op zijn website www.matthijswind.nl.

“‘Doe de test maar, want dan komt alles goed.' Dat zei mijn vriend-

je in de jaren zeventig nadat hij het met mij had uitgemaakt. Ik 

was begin twintig en had een beperkt sociaal leven. En dat zou 

alleen maar beperkter worden wanneer mijn relatie uit zou gaan. 

Althans, zo redeneerde mijn toenmalige vriendje. Zijn vader en 

hij waren allebei lid van Mensa maar zelf had ik me er nog nooit 

in verdiept. Ik meldde me aan voor de test en reisde af naar Bilt-

hoven. Nadat Sam l’Honoré Naber zelf de test had afgenomen en 

ik lid mocht worden van Mensa, vroeg ik aan hem wat voor club 

het nou eigenlijk was. Ik had me er namelijk nog steeds niet in 

verdiept. De uitslag van de test was een enorme opsteker voor 

mijn zelfvertrouwen. Er vielen dingen op hun plek en ik voelde 

mij een stuk weerbaarder.

En… mijn sociale leven werd wel degelijk rijker nadat ik me bij 

Mensa aansloot. Ik ben lid geworden in de tijd dat Mensa nog 

een heel kleine vereniging was. Toen de lidmaatschapsnum-

mers werden ingevoerd kreeg ik dankzij mijn achternaam 

Bakker, het nummer 0008. Ik kwam in een kring van mensen  

terecht waarmee de gesprekken altijd boeiend waren. Het heeft 

me veel vriendschappen opgeleverd. Als ik bij mezelf dacht: Wat 

moet ik nu weer? dan ging ik naar een Mensa-activiteit. Men-

sa was in die tijd echt een soort vangnet. En veel meer dan dat! 

Want ook mijn man, Fred Wesley – hij is helaas dertien jaar ge-

leden overleden – heb ik via Mensa leren kennen. Samen met 

andere mensalen gingen we op vakantie en vierden we oud en 

nieuw. We bezochten elkaar tijdens open huizen en hielden sa-

men wijnproeverijen. Daarnaast zette ik me ook actief in voor 

de vereniging. Ik had een bestuursfunctie en werkte mee aan de 
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RECHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

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

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

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

dedelingen 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 ma-

gazine, 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 honore-

ren. Zij die menen auteursrechtelijke aanspraken te kunnen maken, worden verzocht contact op te nemen met 

de uitgever.

HiQ Mensa Magazine is een publicatie van Vereniging Mensa Nederland en verschijnt twee keer per jaar. Mensa 

is de internationale vereniging voor mensen met een zeer hoge algemene intelligentie. Dit wordt vaak aangeduid 

als hoogbegaafdheid.

LOSSE NUMMERS, ADVERTENTIES
Een los nummer kost € 5,95. Voor bestellingen, voor vragen over betaling en bezorging 

of adverteren neem je contact op met de redactie via redactie-magazine@mensa.nl. 

Druk: Print People™, Nieuwkuijk 

INFORMATIE VOOR LEDEN VAN VERENIGING MENSA NEDERLAND
Alle voorgaande edities van HiQ Mensa Magazine en HiQuarterly zijn als pdf te downloaden van de ledensite. Wil 

je helemaal geen papieren tijdschrift of wil je juist wel maar arriveerde het niet per post? Stuur dan een e-mail 

naar ledenadministratie@mensa.nl. 
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