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WAAR BLIJFT HET
HB-NETWERK?

AUTISTEN ZIJN DIESELS
OP DE WERKVLOER

BESTAAT DE IDEALE BAAN
VOOR DE HOOGBEGAAFDE?

SIGHT-seeing in SEXBIERUM



OVER DE OMSLAG
“Wedergeboorte gaat over verandering in natuur en 
persoon. Ik heb de afgelopen paar jaar een enorme veran-
dering ondergaan (en deze is nog steeds gaande) waarbij 
ik voor mij onvermoede talenten heb ontdekt. Talenten 
die er altijd zaten maar door omstandigheden gewoon 
niet werden aangesproken. Deze verandering merk ik 
ook op in de natuur. De cyclus van de seizoenen waarbij 
iets altijd terugkeert in een ietwat andere vorm, gegroeid, 
sterker. Een soort wedergeboorte na een periode van af-
sterven, slapen en weer opbloeien. Herfst, winter, lente. 

Op een wat dieper niveau: Voor mij houdt de herfst een 
belofte van wedergeboorte in. Vernieuwing waaraan 
natuur en persoon (als onderdeel van diezelfde natuur) 
onderhevig zijn.” 

Walther Ligtvoet

Lezers,
 
Twintig jaar geleden doolde ik door een winkelcentrum in Utrecht op zoek 
naar de locatie van de Mensatest. Dit was voor de tijd van Google Maps, kin-
deren, dus tante Karina liep met een voddig velletje in de hand, twijfelend 
of dit een testonderdeel was. De volgende herinnering is een grote ruimte 
met witte kantoorwandjes, schoolbankjes en papieren met heel veel vragen. 
Die moesten af, want op school was ik immers ook altijd als eerste uit het 
tentamenlokaal. Het waren wel erg veel vragen en ik weet niet meer of het is 
gelukt. Wel kwam later de brief dat de score voldoende was: ik mocht bij de 
club. Wanneer mensen me vragen waarom ik lid ben van Mensa zeg ik nog 
steeds: ‘Omdat het kon’.
 
Ik stortte mij in en uit het verenigingsleven. Dat schijnt een patroon te zijn 
voor veel leden: eerst alles, dan niets, dan een beetje meer of minder. Ik heb 
ook weleens gedacht aan opzeggen, maar kon geen afscheid nemen van het 
pasje dat bewees dat ik niet gek was. Daarbij zat de sociale kalender nu zo 
gemakkelijk propvol, het zou saai zijn dat te laten schieten.
 
In twee decennia heeft Mensa mij zo ongelofelijk veel gebracht dat ik heel 
erg blij werd van de aankondiging dat de testdagen weer gaan beginnen. 
Ik gun iedereen van harte dat eerste verpletterende moment van herken-
ning en de intense positieve beleving van het hb-zijn die daarop kan volgen. 
Nog-niet-leden met interesse kunnen mailen naar info@mensa.nl voor 
data en locaties. Eén tip: je hoeft je niet slim te voelen om lid te kun-
nen worden. Socrates vond al dat ‘ware kennis bestaat erin te 
weten dat men niets weet’.
 
Leden die Mensa willen promoten buiten de vereniging, 
kunnen via datzelfde e-mailadres HiQ’s opvragen om uit 
te delen of strategisch neer te leggen. Ook nummer #15 
met die kolossale fout op de omslag. Daar hebben we kekke 
stickers voor laten maken die er ruim overheen passen. 
Want ja, ook hb'ers maken fouten, maar als ik één 
ding geleerd heb van mijn lidmaatschap: geen 
probleem zo gek of er is een mensaal met een 
oplossing.
  
Karina Meerman (NL2143)
hoofdredacteur

Redactioneel
Wedergeboorte
Ik voel het in de lucht
ervaar het in het water
neem het overal waar
zelfs in de kleinste zucht

Bijna tastbaar is het
de verandering in mijzelf
weerspiegelt de verandering
om mij heen

De natuur is aan zet

Bladeren verkleuren
water stijgt op in mist
vogels trekken naar het zuiden
het staat weer te gebeuren

De herfst toont zich 
in volle pracht
zomer verdwijnt voor even
naar de achtergrond

zodat vernieuwing 
kan geschieden
in de natuur
in jou
in mij

wedergeboorte
is een belofte

(Walther Ligtvoet 27 september 2017)
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Arts en psycholoog Noks Nauta wil kennis over hoogbe-
gaafdheid vergroten. Wetenschap als basis voor een beter 
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Twee ervaringsdeskundigen aan het woord over autisme 
op de werkvloer. Hoe benut je de unieke vaardigheden 
van Hoog Functionerende Autisten optimaal? 
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Je kwam erachter dat je hoogbegaafd was door een  
arbeidsconflict. Hoe ging dat in zijn werk?
“Ik zag dat een aantal zaken beter kon, maar mijn chef ervoer dat als 
kritiek. En toen ging ze ineens in een andere rol zitten. Ze kantelde. 
Ik ging nog harder mijn best doen, terwijl zij nog defensiever werd. 
Conflict. Terwijl ik helemaal niet door had dat ik in een conflict zat. 

Ik heb ervan geleerd dat wanneer je ziet dat iets beter kan, je nog 
heel goed moet nadenken over hoe je dat gaat brengen. Ik heb  
gemerkt dat voor hoogbegaafden - er is geen onderzoek naar aan-
tallen - de inhoud belangrijker kan zijn dan de menselijke proces-
sen. Bij het doorvoeren van verbeteringen gaat het echter meer 
om iemands persoonlijke positie, of er zijn andere afdelingen bij 
betrokken. Zo moet je soms accepteren dat een verandering niet 
helemaal volgens jouw voorstel wordt doorgevoerd.” 

Je bleek ineens hoogbegaafd. Wat veranderde er?
“Niemand kon mij vertellen wat hoogbegaafdheid nou precies was. 
Ik wilde ‘onderzoek’ op de agenda zetten bij Mensa. Ik had contac-
ten met universiteiten. Het eerste artikel dat ik (met Frans Corten) 
schreef over hoogbegaafde volwassenen voor professionals was een 
succes, want er was praktisch niets.

Ergens rond 2006 hebben Maud Kooijman-van Thiel en ik de aanzet 
gegeven tot een consensus-beschrijving van hoogbegaafdheid via 
een Delphi-studie. Dat is een methode om consensus te krijgen in 
een groep deskundigen. Je legt ze een stelling voor en vraagt of ze 
het eens of oneens zijn en waarom. Dat geef je schriftelijk terug 
aan de hele groep. Uiteindelijk is Maud als hoofdonderzoeker in 
vijf rondes met twintig deskundigen gekomen tot het Delphimodel 
Hoogbegaafdheid. 

Volgens het Delphimodel Hoogbegaafdheid is een hoogbegaafde 
“een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Auto-
noom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emo-

tioneel mens, intens levend. Hij of zij schept 
plezier in creëren.” (Kooijman-van Thiel, 2008) 
Mensen waren laaiend enthousiast. Toen was 
de vraag: wat gaan jullie nu doen? Toen hebben 
Maud en ik het IHBV opgericht, het Instituut 
Hoogbegaafdheid Volwassenen, om kennis 
over hoogbegaafde volwassenen te verzamelen 
en te verspreiden.”

Wat is het belang van wetenschappelijk 
onderzoek?
“Hoogbegaafd ben je tot in je poriën. Maar er 
zijn veel te weinig bronnen waaruit je kunt 
putten voor het doen van solide uitspraken. Er 
circuleerde eens een uitspraak dat slechts 16% 
van de hoogbegaafden een hogere opleiding 
had genoten en dat er daarom geen gebruik 
werd gemaakt van hun talenten. Terwijl mijn 
ervaringen bij Mensa zeiden dat dat percentage 
hoger lag. Die uitspraak (over die 16%) stond 
onder andere op de site van de Leonardo Stich-
ting en werd aangehaald in uitspraken van het 
Ministerie van Onderwijs. Ik was nieuwsgierig 
waar die informatie vandaan kwam en ben 
een zoektocht gestart. Ik kwam het tegen in de 
New York Times. Later vond ik zelfs een Frans 
artikel, maar de bron was nergens meer terug 
te vinden. Waarschijnlijk heeft iemand iets ge-
roepen en werd dat klakkeloos overgenomen.

Het gaat me erom dat veel mensen maar wat 
roepen zonder onderbouwing, terwijl daar 
soms forse investeringen mee gemoeid zijn en 
ze niet eens weten of die wel effect hebben. Zo 
is er een actie dat er apart voortgezet onderwijs 

INTERVIEW

DE IDEALE WERKPLEK MOET
JE ZELF CREËREN

Wie meer wil weten over hoogbegaafdheid en werk, komt al snel de naam Noks Nauta tegen. Zij kwam 
er na een arbeidsconflict achter dat ze hoogbegaafd was en werd lid van Vereniging Mensa Nederland. 

Maar wat is dat eigenlijk precies, hoogbegaafd? Om de kennis hierover te vergroten, richtte ze in 2010 met 
Maud Kooijman-van Thiel het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) op.  
Tekst: Zyg Murach // Foto: Gijs de Kruijf
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moet komen voor hoogbegaafde jongeren. De 
motieven zijn gebaseerd op persoonlijke erva-
ringen, kun je daar nou beleid op baseren? Als 
de overheid zaken aanpakt op basis van alleen 
persoonlijke ervaringen die zijn geladen met 
emoties, dan kan dat schadelijk zijn voor ieder-
een en zeker voor alle hoogbegaafden.”

Onderzoek naar hoogbegaafdheid lijkt vooral via 
vragenlijsten te gaan. Is dat dan wel wetenschap? 
“Dat is één van de onderzoeksmethoden in so-
ciaal wetenschappelijk onderzoek! In het begin 
snapte ik daar overigens niets van; ik ben eerst 
arts geworden en daarna psycholoog. 

Wetenschap is voor mij transparantie. Je moet 
toetsbaar zijn. Opschrijven wat je hebt gedaan. 
Zodat anderen in dezelfde situatie komen tot 
uitkomsten waarmee je kunt vergelijken. We 
maken bijvoorbeeld een meetinstrument zoals 
een vragenlijst. En als je helemaal niets hebt 
begin je met observeren. Dat leg je op jouw 
manier vast en je vraagt anderen om een reac-
tie. Als mensen met reacties komen, kun je je 
observaties bijstellen en nader onderzoek gaan 
doen, bijvoorbeeld toetsend onderzoek. Dan ga 
je hypothesen formuleren. Maar dat kan pas als 
je goed hebt geobserveerd. Zien of beleid effect 
heeft, evaluatie-onderzoek, is trouwens ook een 
manier van onderzoek doen. Dat is van belang 
wanneer je initiatieven als plusklassen wilt on-
derzoeken. Ook de Delphi-methode is in de eer-
ste plaats een wetenschappelijke benadering.

Het IHBV heeft contacten met diverse univer-
siteiten en hogescholen waar afstudeerders en 
promovendi in samenwerking met het IHBV 
onderzoek doen. Maar waar natuurkundigen 
bijvoorbeeld kunnen publiceren in The Journal 
of Physics, bestaat er geen specifiek tijdschrift 
om wetenschappelijke artikelen over hoog-
begaafdheidsonderzoek bij volwassenen in te 
publiceren. Dat is lastig en het gebeurt dus nog 
verdeeld, soms in tijdschriften over hoogbe-
gaafde kinderen.”

Kun je leren om positief conflicten aan te gaan? En als jij dat be-
ter had gekund, was jouw arbeidsconflict dan anders afgelopen?
“Ja, dat denk ik wel. Conflicten kun je oefenen. Pieternel Dijkstra 
heeft onderzoek gedaan onder mensalen naar hun conflictstijlen. 
Een conclusie was dat mensalen vaker de vermijdende conflictstijl 
hanteren. Ook is onderzocht hoe het met hun hechting (attachment) 
is. In relaties blijken mensalen vaker een afwachtende stijl te han-
teren. Ik denk dat het nog uit de jeugdsituatie komt: ‘kan ik jou wel 
vertrouwen?’ Ze hebben bijvoorbeeld slechte ervaringen met con-
flicten. Maar als je alleen maar vermijdt kun je er niet de positieve 
kanten uithalen. 

Wat we zien is dat conflicten lang niet allemaal meteen clashen. Ze 
bouwen op. Ik wist niet dat ik met een conflict bezig was. Mijn lei-
dinggevende had wel door dat ik slim was en goede dingen zei, maar 
ze raakte erdoor van slag. Hoogbegaafde kinderen hebben ook kritiek 
op juffen en meesters. Leerkrachten zouden kunnen uitleggen dat ze 
hun ideeën op een andere manier kunnen brengen, daar kunnen ze 
veel aan hebben als voorbereiding op hun volwassen leeftijd." 

Als ze zo creatief zijn, waarom verzinnen ze dat dan niet zelf?
“Ik heb heel veel verhalen gehoord van volwassen hoogbegaafden. 
Soms dacht ik: wat is hier aan de hand? Hele verknipte gezinnen. 
Mensen worden ook niet zomaar lid van Mensa. Velen hebben niet 
zo’n leuke jeugd gehad. Wat we zien is dat ze trauma’s hebben opge-
lopen. Niet zoals een oorlog, we spreken liever van micro-trauma’s. 
Als hoogbegaafd kind kregen zij het gevoel dat zij niet mochten zijn 
wie ze waren, en dat is opgebouwd uit veel kleine incidentjes. Dat 
geeft een heel negatief zelfbeeld. En een psycholoog ziet het niet al-
tijd, want een hoogbegaafde is cognitief sterk en kan het maskeren. 

Laatst hield ik bij PsyQ in Rotterdam op uitnodiging een referaat 
voor een groep van circa veertig psychologen, psychiaters en andere 
professionals. Ze herkenden veel van wat ik zei bij een aantal cliën-
ten, maar hadden vaak niet aan hoogbegaafdheid gedacht als een 
belangrijke factor. Niet dat hoogbegaafden statistisch meer kans 
hebben op psychische klachten, want daar is geen wetenschappelijk 
bewijs voor. Maar als je psychische klachten hebt, dan is hoogbe-
gaafdheid wel een factor die belangrijk is.” 

Wat vind je van de stelling dat een typische hb'er iemand is 
van twaalf ambachten en dertien ongelukken?
“Een hoogbegaafde heeft veel kwaliteiten en zou in veel dingen 
goed kunnen zijn. Maar een mens moet zich ontwikkelen tot ie-
mand die als volwassene keuzes kan maken. Daarom moet hij als 

kind de ruimte krijgen om veel dingen te doen en uit te proberen. 
Iemand die wordt beperkt in zijn jeugd wil dat later inhalen. Ik had 
zelf dolgraag piano willen spelen. Dat mocht niet en kon ook niet. 
Toen ben ik maar gaan zingen en ik zing nu al 45 jaar. 

Er zijn altijd oplossingen. Het hangt af van de manier waarop het 
gaat, de toon waarop, en is er compensatie of niet. Ik had een heel 
moeilijke moeder. We hadden veel conflicten. Maar ik ben behoed 
voor grote problemen en niet in de GGZ terechtgekomen. Er waren 
wel mensen die vertrouwen in me hadden en ik heb een positieve en 
veerkrachtige aard.” 

Mag een mens ontevreden zijn in het werk? 
“De vraag is hoe dat bij jou voelt, dat is een psychologische benade-
ring. Hoe ga jij om met het gevoel van ontevredenheid? Herken je 
het als prikkel tot verandering? Ik noem nu even de attributietheo-
rie, die zich bezighoudt met wat jij zelf ziet als oorzaken van je situ-
atie. De meeste mensen neigen ernaar de goede dingen aan zichzelf 
toe te schrijven. Als het slecht gaat krijgt een ander de schuld. Dan 
leert zo’n persoon niets. Iemand die in een depressie komt, blijkt 

vaker intern te attribueren en denkt zichzelf zo 
verder het moeras in. Cognitieve gedragsthe-
rapie is een manier om te onderzoeken of jouw 
manier van attribueren betrouwbaar is. Ben je 
realistisch?“

Bestaat de ideale baan voor de hoogbegaafde?
“Je moet jezelf goed kennen en van daaruit de 
aansluiting maken. De kunst is een goede plek 
te vinden waar jij tot je recht komt, maar de ide-
ale baan bestaat niet. Die moet je zelf creëren. 
Kijk welk stukje van een baan bij je past. Dan 
kun je daar andere taken naar je toe trekken. 

Ga vooral niet in de angstmodus zitten. Dat begint 
met zelfkennis. Janet van Horssen schreef een the-
sis over het zelfbeeld van hoogbegaafden. Als je aan 
zelfsturing wilt doen moet je eerst een kloppend 
zelfbeeld hebben. En daar is kennis voor nodig. Dat 
begint met wetenschappelijk onderzoek.” 

INTERVIEWINTERVIEW

NUTTIGE LINKS  
https://www.ihbv.nl/ 
https://ihbv.nl/hb-cafe/
https://ihbv.nl/kennis-hb/leaflets/ 
https://ihbv.nl/cms/wp-content/uploads/2014/02/IHBV-leaflet_arbeidsconflict_werknemers.pdf
http://www.janetvanhorssen.nl/publicaties 
https://www.bol.com/nl/p/hoogbegaafde-volwassenen/9200000074972191/ 
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H
B-Café

De HB-café’s van het IHBV zijn regionale bijeenkomsten van volwassenen met interesse in hoogbegaafdheid. Noks sprak 
in het bovenzaaltje van Jansen en Jansen aan de studentikoze Oude Markt in Enschede over hoogbegaafden op het werk. 

De leeftijd van de deelnemers ligt rond de veertig. Ze hebben een hoogbegaafde partner en/of kinderen, zijn vast-
gelopen in een burn-out of proberen de sprong naar het zzp-schap. De meesten praten er gemakkelijk over; enke-
len zitten nog in de fase van ontdekken en luisteren vooral.Noks is verbaal in vorm, geeft ruimte, past moeiteloos 
reacties in, stemt onderlinge ervaringen af. Ze weet uit eigen ervaring hoe snel een arbeidsconflict kan escaleren 
wanneer de emoties een rol gaan spelen en de hakken in het zand gaan. “Zorg dat je over het conflict praat met een 
vertrouweling voordat je kritiek uit richting een leidinggevende,” is haar stellige advies. 

Geld blijkt een vergeten factor voor de aanwezige hb'ers. Ze doen het over het algemeen prima als zzp'er, maar 
vergeten wel eens een factuur te sturen. De intrinsieke motivatie van het werk blijkt vaak erg sterk te zijn. Zoals de 
man van 48 die aangeeft twee ton te hebben bespaard met slim inkopen van netwerkspullen. Zijn eigen salarisei-
sen heeft hij nooit expliciet gemaakt. Vergeten. De kick van scoren op het werk was voldoende. Niet alle HB-Cafés 
gaan over werk, er zijn er ook met de titel ‘beginnerscafé’. Daar ziet Noks vaak bezoekers die de hele avond hun 
partner aanstoten vanwege de herkenbaarheid. “We zien mensen die al jaren weten dat ze hoogbegaafd zijn, ook 
Mensa-leden. Wij proberen vooral kennis te bieden over hoogbegaafdheid door wetenschappelijk onderzoek te 
stimuleren en die kennis te delen.”

Kijk voor locaties en data op https://ihbv.nl/hb-cafe/

https://www.ihbv.nl/ 
https://ihbv.nl/hb-cafe/
https://ihbv.nl/kennis-hb/leaflets/ 
https://ihbv.nl/cms/wp-content/uploads/2014/02/IHBV-leaflet_arbeidsconflict_werknemers.pdf
http://www.janetvanhorssen.nl/publicaties 
https://www.bol.com/nl/p/hoogbegaafde-volwassenen/9200000074972191/ 
https://ihbv.nl/hb-cafe/


DE VEELWE TER

"FILM IS GEEN OBSESSIE,    
        MAAR ECHTE LIEFDE"
Filmjournalist Romy van Krieken (1969) werkt al 25 jaar voor Veronica Magazine en  recenseert daar films, schrijft 
artikelen en doet interviews. De mensaal is een gevreesde kandidaat in het Nederlandse filmquizcircuit. Cinéville, 
IFFR, Utrecht, Nijmegen of Rotterdam: wanneer Romy meedoet, kan de rest slechts hopen op een tweede plaats.
Tekst: Karina Meerman // Fotografie: Inge Mewe
 
“Ik wist dat ik een papiertje nodig had om te kunnen werken, maar ik had geen idee wat ik later wilde worden. Op de havo 
niet, op het vwo niet en toen ik ging studeren ook niet. Op de inschrijfdag van de universiteit zag ik een bordje ‘theater-
wetenschap’. Ik zou Engels gaan doen maar dacht: theater en wetenschap, dat is interessant! Het bleek theater-, film en 
televisiewetenschap te zijn, en de voorkeur voor film was geen plotseling inzicht, het was meer een zeer steile glijdende 
schaal. Ik leerde analytisch kijken, las veel boeken over genres en oeuvres. Voor de studie kon ik mij verliezen in een 
film. Dan kwam ik versuft de bioscoop uit, de wereld in. Als me dat nu eens per maand nog gebeurt, prijs ik mij gelukkig.”
 
Recenseren
“Iedereen kan recenseren maar een journalist kan de dingen in een context plaatsen, omdat hij meer weet dan 
waar hij over schrijft. Ik zie heel veel films. Oud, nieuw, klein, groot, raar, mainstream. Hoe meer ik zie, hoe meer 
patronen ik herken. Soms past het binnen het oeuvre van een maker of een genre, meestal is het een cliché. Ik maak 
bruggen en zeg: ‘dat is dan en daar door die en die al eerder gedaan’. Vindt niet iedereen altijd leuk. Als een vrouw 
tegen een man zegt: ‘Ik moet je wat vertellen’ en hij heeft geen tijd, dan weet ik: ze is zwanger. Voor een persoon 
in de afgrond gaat, valt er iets in zodat we zien hoe diep het is. In Parijs is altijd de Eiffeltoren te zien en iedereen 
heeft een stokbrood in zijn tas. Alles heeft een betekenis. Tsjechov zei hierover: ‘Als in het eerste bedrijf een ge-
weer wordt geïntroduceerd, dan kun je er donder op zeggen dat dat in het tweede bedrijf afgaat.’ Bruce Willis 
heeft in heel Die Hard with a Vengeance hoofdpijn, omdat aspirine hem uiteindelijk naar de slechterik leidt. Toen 
ik het fenomeen filmquiz ontdekte, bleken mensen juist blij met mijn nutteloze kennis en ik win dan ook vaak.”
 
Veelvraat
“Voorkeur voor een genre heb ik niet, ik ben een veelvraat. Misschien een kleine voorkeur voor de Britse film, om-
dat zij de lach en traan zo mooi balanceren. Groots Amerikaans met special effects kan ook leuk zijn. Naar de Eu-
ropese film deed ik ooit literatuuronderzoek voor mijn scriptie. Iedereen noemt ‘de Europese film’ maar niemand 
benoemt hem. ‘Geen grote budgetten, geen grote sterren’. Allemaal geen. Wat was het dan wel? Dat wilde ik boven 
water halen. Is film een obsessie? Nee, het is echte liefde. Mini-obsessies heb ik wel. Zoals het willen kijken van de 
top 250 beste films volgens IMDb. Daarvoor moest ik er nog twintig inhalen en ik had geen rust tot dat was gelukt.”  
 
Verzamelrestricties
“Thuis heb ik maar een klein plankje met dvd’s. In de tijd van VHS besloot ik al dat ik regels moest hebben omdat het 
anders uit de hand zou lopen. Ik mag geen dvd’s kopen, ik mag ze wel lenen of cadeau krijgen. En ik mag ze winnen. Voor 
filmboeken is het anders, die mag ik wel kopen, maar nooit eerstehands of voor de volle prijs, tenzij het met een boeken-
bon is. Ik heb een kamerhoge boekenkast van zeven meter breed. Die is bijna vol, maar inmiddels heb ik het meeste al.”
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Na jaren twijfelen meldde ICT'er Divera Herwegh (50) zich twee jaar geleden dan eindelijk aan voor de  
Fotovakschool. “De creativiteit die in mij sluimerde wilde er uit.” Ze ontdekte dat ze van details houdt, van rechte 
lijnen, structuren en “gekke dingetjes”. Dat vertaalt zich naar een voorkeur voor architectuur, macrofotografie,  
lijnen (“waar dan ook”) en natuurlijk “gekke dingetjes”. Ze streeft naar beelden waar mensen blij van worden, 
vaker naar willen kijken en steeds wat nieuws in ontdekken.

Skyline is een locatie met een mooie dieptewerking, thuis nagebouwd met chips, 
wasabibollen en andere zoutjes. 

Road to Nowhere 
een van vijf 

liedjes uit de serie 
‘plaatje van een plaatje’. 

De volledige series
zijn te zien op 

www.fb.me/fotodivera 

>>

FOTOGR AFIE:  DIVER A HERWEGH
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DE KEERZIJDE DE KEERZIJDE

DE KEERZIJDEDE KEERZIJDE

ik een probleem dat ik moest oplossen. Ik zag 
ruwweg vijf oplossingsrichtingen, en daarvan 
leek mogelijkheid 3 me de beste, als ik tenmin-
ste een bepaald obstakel zou kunnen overwin-
nen. Toen ik vroeg of er een oplossing was voor 
dat obstakel, kreeg ik als antwoord dat ik aan 
de slag moest en niet zulke rare vragen moest 

stellen. Ik voelde me als een eend die voor kip 
moest spelen. Het ging dan ook niet goed en ik 
werd na een jaar ontslagen.
Bij mijn tweede werkgever in de ICT heb ik het 
tien jaar uitgehouden. Ik merkte al snel dat de 
belofte dat ik snel zou kunnen doorstromen 
niet zou worden ingewilligd. In de praktijk was 
het nummers trekken en ik was nog lang niet 
aan de beurt. Omdat ik op dat moment kleine 
kinderen had, besloot ik van de nood een deugd 
te maken en ouderschapsverlof op te nemen. 
Achteraf heeft dat mijn carrière geen goed 
gedaan, ben ik bang. Ik raakte eruit door een 
reorganisatie, waarbij ik in het begin nog werd 
gevraagd belangrijke processen in te richten. 
Toen de interimmanager vertrok raakte ik zelf 
ook op een zijspoor. Tijd om te vertrekken en ik 
verhuisde naar mijn huidige woonplaats.
Na enige tijd vond ik een baan bij een klein 

bedrijf waar ik een Amerikaans digitaal archiveringssysteem 
voor de Nederlandse situatie mocht aanpassen. Een complexe 
opdracht, een prachtige uitdaging die goed bij me paste - het 
was echt werken in de snoepwinkel! Maar de bazen waren do-
zenschuivers en konden of wilden de complexiteit van de klus 
niet inzien.
Ik ben daar twee jaar aan het werk geweest en toen - bedankt 
voor de moeite - op straat gezet. Het bedrijf bleef hoe dan ook 
teveel in een niche zitten waar het niet kon overleven en is in-
middels failliet. En doordat ik twee jaar heel specialistisch had 
gewerkt, was ik de aansluiting met de ontwikkelingen in de ICT 
kwijtgeraakt. Die gaan zo snel dat ik nooit zou kunnen concurre-
ren met iemand die de ontwikkelingen wel steeds heeft gevolgd. 
Op dat moment was mijn carrière feitelijk voorbij.

Op zeker moment ontdekte ik dat ik niet alleen hoogbegaafd 
was, maar ook een vorm van autisme had. Over die combinatie 
schreef ik een boekje en ik deed een opleiding tot autismecoach. 
Ik ben echter na de laatste baan in de ICT nooit meer echt aan de 
slag gekomen.
Als ik terugkijk dan vind ik eigenlijk wel dat ik mislukt ben. 
Door een combinatie van pech en verkeerde keuzes heb ik er 
niet uitgehaald wat er wel in zat. Achteraf gezien had ik beter 
bij de universiteit kunnen blijven; daar had ik vast een succes-
volle carrière gehad. Wellicht in de ICT, die toen nog een jonge 
wetenschap was.

Ben ik gelukkig? Geluk is iets wat je zelf bepaalt, denk ik. Ik 
heb me erbij neergelegd dat het zo gelopen is. Heb ik spijt van 
de keuzes die ik gemaakt heb? Achteraf zou ik dingen misschien 
anders hebben willen doen. Maar ja, c’est la vie.

In de eindexamenklas van de middelbare school (in de jaren 
zestig) waren we met een groepje goede leerlingen. We schaak-
ten en er werd gewed wie de meeste tienen zou halen voor het 
eindexamen. Van die groep gingen er zes jongens wis- en 
natuurkunde studeren, onder wie ik. We bereikten allemaal 
goede posities in de maatschappij, behalve ik dan. 

Op de middelbare school had ik last van grote faalangst en 
daardoor presteerde ik minder dan ik zou kunnen. Daar werd 
nooit aandacht aan besteed. Ik was al met al geen slechte leer-
ling, maar toch stak me dat. Dat zou later mijn keuze bepalen.
Na de middelbare school ging ik dus wis- en natuurkunde 
studeren. Dat ging in principe hartstikke goed, ik had zelfs op 
mijn twintigste al mijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid 
MO-A. Toch had ik het idee dat ik daar niet op mijn plek was. De 
docent didactiek dacht dat alle oorlogen werden veroorzaakt 
door een gebrek aan logisch denken, dus dat moest iedereen 
zoveel mogelijk leren. Ik geloofde niet dat de wereld zo in el-
kaar zat en dat was voor mij mede de reden om na een paar jaar 
ergens anders te gaan kijken. Ik besloot te gaan reizen, deed 
een poosje seizoenswerk in Griekenland (en werd daar vrese-
lijk uitgebuit), dacht na over wat ik wilde. Uiteindelijk keerde 
ik weer terug naar Nederland, de travellers-wereld was het ook 
niet voor mij.

Ik wilde weten hoe het kwam dat mensen in het onderwijs bui-
ten de boot vielen, en dacht dat ik dat op de Sociale Academie 

Ik voelde me 
als een eend 
die voor kip 

moest spelen

“
Als ik terugkijk 

dan vind ik 
eigenlijk wel dat 

ik mislukt ben

“

zou kunnen leren. Ik begon met de opleiding 
voor sociaal-cultureel werker.
Dat was wel een behoorlijke cultuurschok. Niet 
alleen vanwege het niveau, maar ook vanwege 
de (verplichte) linkse signatuur. Ik had op de 
universiteit al gemerkt: de meeste zich links 
noemende studenten hadden zelf nooit aan een 
lopende band gestaan, en bij alle kritiek op mul-
tinationals vonden ze het wel fijn om thuis een 
goede stereo van zo’n bedrijf te hebben staan. 
En dan was ik bovendien nog gewend vanuit 
argumenten en logica te redeneren, terwijl men 
op de Sociale Academie primair vanuit emotie 
dacht en werkte. Maar desondanks lukte het 
mij die opleiding af te maken.

Een jaar na mijn opleiding tot vormingswerker 
behaalde ik ook mijn eerstegraads bevoegdheid 
wiskunde en met die combinatie wilde ik in het 
experimenteel onderwijs gaan werken. Maar 
maatregelen van Deetman, die trouwens het 
hele onderwijs in Nederland afgebroken heeft, 
maakten dat onmogelijk. Ik kon door zijn be-
zuinigingen niet meer bij het experimenteel 
onderwijs aan het werk als eerstegraads leraar. 
In het reguliere onderwijs liep ik vast, omdat 
ik onderwijs voor alles als een vormingsproces 
zag, en dat was een opvatting die op dat mo-
ment geen gemeengoed was. Bovendien werd 
het klimaat onder collega’s steeds negatiever: 
men vond het niet meer leuk om in het onder-
wijs te werken. 

Ik besloot het onderwijs te verlaten en me om 
te laten scholen tot ICT'er. Ondertussen was ik 
ook lid van Mensa geworden. Ik merkte al snel 
dat intelligentie niet alleen maar positieve kan-
ten had. Zo moest ik bij mijn eerste baan een 
interne bedrijfsopleiding doen en daar kreeg 

Interview door Liuwe Westra

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. 



Om haar vrijwilligers te ondersteunen en kennis met elkaar te laten maken, organiseert vereniging Mensa ie-
der jaar een Verdiepingsweekend voor vrijwilligers die veel tijd in de vereniging stoppen. Organisatieadviseur 
en auteur Leike van Oss hield tijdens dat weekend een workshop over het ‘ondertussen in de organisatie’. 
Tekst: Carola van Oers // Fotografie: Ton van Til

HET GROTE ONDERTUSSEN

Iedereen zit in zijn eigen wereld, terwijl we toch allemaal samen 
moeten leven en werken. De ruimte tussen plannen maken en be-
zig zijn zoals John Lennon die bezong, is wat organisatieadviseur 
Leike van Oss “het ondertussen” noemt. Dit komt bijvoorbeeld 
voor in het werkend leven. Organisaties aan de top maken onein-
dig veel plannen, terwijl de dagelijkse organisatie gewoon door 
draait. De medewerkers zijn zo druk met hun werkzaamheden, 
dat de veranderplannen vanuit de top buiten hun blikveld val-
len. Toch krijgen zij te maken met de gevolgen van die plannen.
 
Het individuele ondertussen
Het ondertussen wordt gecreëerd doordat men ergens op fo-
cust. Het bevindt zich aan de rand van het blikveld, het lijkt niet 
relevant en ontglipt per definitie aan het bewustzijn. Het is in 
feite een vorm van blikvernauwing. Het individuele ondertussen 
ontstaat bijvoorbeeld door het concentreren op een taak. Deel-

nemers van de workshop op het Verdiepingsweekend kregen een 
filmpje te zien over een basketbalwedstrijd, met de opdracht te 
tellen hoe vaak het team in het wit overspeelde. De meeste kij-
kers zagen door de concentratie op deze taak andere opvallende 
zaken over het hoofd, zoals een gorilla die door het beeld liep. 
(Filmpje: The Monkey Business Illusion, te bekijken via YouTube).
 
Om duurzame verandering in een werkwijze te bewerkstelligen, is 
bewuste aandacht nodig van degene die wil of moet veranderen. Dit 
betekent langzaam denken, inspannend en rationeel-analytisch. 
Veel activiteiten gebeuren echter op de automatische piloot: het 
denken gaat snel, met weinig inspanning, puttend uit eerdere erva-
ringen. Mensen denken voornamelijk op deze manier, terwijl veel 
veranderaars er vanuit gaan dat ze de tweede manier van denken 
toepassen. Dit verklaart waarom veranderen vaak zo stroef gaat in 
organisaties.

 
Het sociale ondertussen
Iedereen heeft een individueel ondertussen, 
maar daarnaast is er ook een sociaal onder-
tussen. Dit zijn de ongeschreven regels van 
de samenleving die mensen als vanzelf han-
teren. Daardoor leven mensen makkelijker 
samen, maar het sociale ondertussen zit ook 
vol wederzijdse (impliciete) beïnvloeding 
die de autonomie van het individu kunnen 
raken, waardoor hij de dingen niet lekker 
op zijn eigen manier kan doen. Denk aan 
het spiegelen van anderen en groepsdruk.
Leike maakte dit goed duidelijk aan de hand 
van een aflevering van Candid Camera uit 
1962, getiteld Face the Rear. Een persoon stapt 

Het ondertussen van 
HOOGBEGAAFDEN

 

Hoogbegaafden:

●  passen vaker het bewuste, rationeel-analytische denken toe. 
De omgeving herkent dit echter niet altijd. Deze denkwijze 
wordt in onze maatschappij en op de werkvloer nogal eens 
genegeerd. Men is behoudend of gericht op het snel uitvoe-
ren van de taak.

●  beschikken vaak over meer kennis, zien meerdere patronen 
en kunnen deze ook sneller vergelijken. De vraag is dan: her-
kennen zij het patroon of raken ze erin opgesloten?

● kunnen meerdere modellen tegelijkertijd omarmen. Som-
migen kunnen abstracties makkelijk loslaten, anderen juist 
niet. Ze zijn daarin vaak wat extremer dan normaal begaaf-
den.

● ontwikkelen zich sneller, maar die ontwikkeling kan ook 
gekleurd zijn. Wie voornamelijk boeken leest, mist het prak-
tijkinzicht.

● zijn soms ook in zichzelf gekeerd, zien dan minder wat er 
buiten is.

●  volgen minder vaak de groep. Vrijwel iedereen in de zaal her-
kende dat ‘rare vogels’ er bij Mensa gewoon bijhoren, terwijl 
zij in de buitenwereld vaker buiten de groep staan.

● hebben een ander ondertussen dan normaal begaafden, maar 
het wordt nog steeds bepaald door vele factoren dus harde 
conclusies zijn niet te trekken.

Eindconclusie: het ondertussen werkt voor hoogbegaafden 
hetzelfde, alleen de uitersten komen wat vaker of meer voor.

“Life is what happens to 
you while you were busy 

making other plans.”

in een lift en gaat met de neus naar de deur 
staan. Vervolgens komt een groep acteurs 
binnen, die stuk voor stuk hun plaats innemen 
in de lift, maar met hun neus de andere kant 
op. De nietsvermoedende persoon voelt zich 
ongemakkelijk en past zich uiteindelijk aan.
 
Het abstracte ondertussen
De derde vorm is het abstracte ondertussen, 
dat ontstaat wanneer mensen de wereld be-
kijken via modellen en ideaalsystemen. Dit 
zijn vereenvoudigingen van de werkelijkheid. 
Details verdwijnen en onvoorspelbaarheden 
verschijnen, de wereld gaat raar doen. Wie de 
wereld beschouwt volgens bijvoorbeeld het 
systeemdenken, verliest manieren van denken 
buiten dat systeem uit het oog. 

WEEKENDJE WEG VERDIEPINGSWEEKEND 2017

Leike van Oss

“Ik vond het leuk en grappig om met de vrijwilligers 
van Mensa te onderzoeken hoe het ondertussen bij 
hoogbegaafden werkt. Natuurlijk zijn hoogbegaaf-
den anders. Voor mij is het fijn om hoog tempo te kun-
nen maken, te weten dat informatie snel verwerkt 
wordt, en dat mensen eigenwijs genoeg zijn om er 
het hunne mee te doen. Lastiger vond ik dat een deel 
van de hoogbegaafden alles heel precies en duidelijk 
wilde en dat kon niet in korte tijd met dit onderwerp."
 
Meer informatie over de spreker en haar werk staat 
op www.organisatievragen.nl

  >>  
Carola van Oers ondersteunt al jaren met veel plezier de vrijwilligers van Mensa. Ze is lid van de commissie Vrijwilligerszaken. Ondertussen doet 
zij veel kennis op over hoogbegaafdheid en de invloed daarvan op het functioneren.

klik op onderstaande links:
FILM 1

en
FILM 2
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https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://www.brainpickings.org/2012/01/13/asch-elevator-experiment/


ONDERZOEK

HEEL SLIM EN TOCH
ZONDER WERK
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Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) voerde in 2016 een verkennend onderzoek uit onder 
hoogbegaafden die niet vrijwillig werkloos waren. Het bracht daarbij de factoren in kaart die hoogbegaaf-

den zien als de reden dat ze hun baan verloren, waarom het hen nog niet was gelukt om werk te vinden en 
waar zij behoefte aan hebben om weer aan het werk te kunnen. Tekst: Angela Riddering

De factor die door de meeste respondenten werd benoemd als fac-
tor die een rol speelde bij de beëindiging van hun dienstverband, 
is de respondent zelf (83%). Daarna volgen de leidinggevende 
(71%), de inhoud van het werk (69%), de organisatie (60%) en ni-
veau van het werk (60%).

Een vergelijkbaar beeld is te zien bij de tweede onderzoeksvraag, 
waarom mensen nog geen werk hebben gevonden. Ook hier 
ziet de respondent zichzelf verreweg het meest als factor (95%). 
Daarna volgen de arbeidsmarkt (80%), inhoud/aard van het werk 
(72%), opleiding (72%), privéomstandigheden (57%) en sollicita-
tieprocedures (52%).

De ondervraagden gaven aan vooral behoefte te hebben aan 
coaching (51%), uitbreiding van hun netwerk (50%) en opleiding 
(43%). Uit het onderzoek kwam niet helemaal naar voren in hoe-
verre dit ook door de uitkerende instanties of begeleiding wordt 
gefaciliteerd.

Vergeleken met de totale werkloze beroepsbevolking is de po-
pulatie van het onderzoek relatief hoog opgeleid. Daar waar lan-
delijk 20% van de werklozen hoogopgeleid is, heeft 67% van de 
bevraagden een hogere opleiding. Overige onderzoeksresultaten 
zijn niet met landelijke cijfers vergeleken.

De toelichtingen in het onderzoek zijn zeer divers en nauwelijks 
samen te vatten, maar zeker de moeite van het lezen waard. Het 
gehele onderzoek is te vinden op www.ihbv.nl onder de naam 
‘Heel slim en toch zonder werk?’. 

WERK

Het is goed gesteld met de werkbeleving van de hoogbe-
gaafde zzp'er en freelancer. Wat maakt hb’ers zo geschikt 

voor het zelfstandig ondernemerschap? 
Tekst: Karina Meerman

 
ONDERNEMENDE
HB'ER 

Pierre Spaninks is zzp-expert. Hij onderzoekt de rol van zelfstandi-
ge professionals in economie en samenleving en schrijft en spreekt 
daarover. Op internet vond hij een artikel* dat negen kenmerken van 
hoogbegaafdheid noemt. Daar heeft hij vervolgens geheel onweten-
schappelijk plussen en minnen aan toegekend. Zijn conclusie: “Het 
hangt natuurlijk af van de mate waarin iemand de genoemde eigen-
schappen heeft, maar al met al ziet het er goed uit voor de zelfstandige 
hoogbegaafde.”

Snelheid van denken + -
Snel denken is fijn, maar ondernemen is vooral doen. Als men niet 
tot handelen komt omdat er te veel wordt gedacht, komt dat de zaak 
niet ten goede. Een plus-min.

Hooggevoeligheid - 
Dat lijkt me buitengewoon onhandig. De ondernemer krijgt voort-
durend het lid op de neus en heeft met heel wat idioten te maken. Je 
kunt je door hen niet te veel laten raken. Een min.

Introversie - 
Extraverten lijken het voor het zeggen te hebben in de wereld, dus 
introversie helpt de ondernemer niet.  Die moet de straat op en net-
werken. Een min.

Emotionele ontwikkeling +
Het artikel stelt dat dit soms achterblijft bij hb'ers en dat vind ik in 
dit geval een plus. Het is een groot voordeel om je niet te veel in de 
klant of opdrachtgever te verdiepen. Er moet gewoon gewerkt wor-
den, dan heb je helemaal geen tijd voor emotionele betrokkenheid.

Creativiteit +
Dit is heel goed, zeker in combinatie met snel patronen herkennen, zo-
als in het artikel staat.  Dat is helemaal geweldig. Wat is er mooier dan te 
weten waar de markt naar toe gaat of wat klanten gaan doen? Een plus. 

Onafhankelijkheid + 
De zzp'er wordt ingezet om kennis van buiten de organsiatie naar 

binnen te brengen. Dan wil je iemand die au-
tonoom is. Aan een specialist die alleen het 
gewenste verhaal vertelt, heeft niemand iets. 
Autonomie is een buitengewoon handige ei-
genschap voor een ondernemer. Een dikke plus. 

Perfectionisme –
Een klant heeft een budget en wil een probleem 
opgelost hebben. Wat maakt hem die twee 
cijfers achter de komma dan uit? Als een onder-
nemer altijd meer doet dan de klant verwacht, 
dan is de kans groot dat hij de klant ergert. Die 
wil namelijk waar hij om vroeg en niet wat de 
ondernemer denkt dat goed is. Daarbij kost 
perfectionisme veel te veel tijd en dat gaat ten 
koste van de omzet. Een min. 

Faalangst –
Daar kan ik kort over zijn: dat helpt niet. Een 
min. 

Explorerende leerstijl +
Dit betekent dat de hoogbegaafde leert door te 
doen en dat is heel praktisch. Het is een sprook-
je dat de zzp'er niet zou investeren in zijn eigen 
kennis en vaardigheden: hij doet dat namelijk 
tijdens het werk. Opleiding is voor hem geen 
afgezonderd taakje of kostenpost. Hij leert van 
klanten, van collega’s, van het uitvoeren van 
gevarieerde opdrachten en hij wil het altijd 
beter doen dan de vorige keer. Een grote plus. 

*Hoogbegaafden aan het Werk, N. Nauta 
en F. Corten, Tijdschrift van Bedrijfs- en 
Verzekeringsgeneeskunde, 2002
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MENSA INTERNATIONA AL

'Als het leven op aarde pap was,
dan was Mensa de krenten' 

MENSA MALEISIË
Opgericht: 1984
Aantal leden: 830

SIGHT-coördinator: 
Ian Limi (sight@mensa.my)
http://mensa.my

Maleisië

“Mensa heeft mijn leven veranderd op een manier die nergens 
op aarde zo ervaren kan worden. Het is voor mij de plek waar ik 
vrienden voor het leven vind van elke leeftijd, cultuur en levens-
overtuiging. If life on earth was the meat, then Mensa is the marrow. 
(red. Als het leven op aarde pap was, dan was Mensa de krenten). 
Het voorzitterschap brengt mij persoonlijk zo veel blijdschap en 
voldoening omdat ik er kan zijn voor anderen, om hen te
helpen hun eigen levensveranderende ervaringen te vinden bij 
Mensa.

In Maleisië is nog heel veel te doen op het gebied van intelligentie 
en het creëren van bewustzijn over het onderwerp. We zijn altijd 
op zoek naar manieren waarop we de doelen van Mensa kunnen 
behalen: intelligente individuen samenbrengen, onderzoek doen 
naar intelligentie en motiverende sociale netwerken ontplooien 
voor mensen met een hoog IQ. Het zou zomaar kunnen dat Ma-
leisische hoogbegaafden tot veel meer in staat zijn dan zij zelf 
denken. Breng ze maar naar ons, dan komen we daar wel achter.”

Oppervlakte:  329.847 km2

Inwoners (07/17): 31.381.992
Hoofdstad:   Kuala Lumpur

Huidige voorzitter

Tan Kee Aun

“De Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur 
is een culturele smeltkroes van eten,
festiviteiten en levensstijlen.” 
(Tan Kee Aun)

20 H i Q  M E N S A  M A G A Z I N E  
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De naam is reden genoeg voor sommigen om in het Friese dorpje 
een of meerdere nachten te willen doorbrengen, maar Sexbie-
rum heeft meer te bieden dan dat. Het plaatsje met nog geen 
tweeduizend inwoners ligt slechts acht kilometer van het oudste 
planetarium ter wereld, waar zelfs dagtoeristen voor uit Japan 
komen. “Ze komen ’s morgen aan op Schiphol, pakken de bus 
naar Franeker, krijgen de rondleiding in Eise Eisenga’s en gaan ’s 
avonds weer naar huis,” weet Esperanza. Acht kilometer naar het 
zuidwesten zijn de monumentale haven en zeehaven van Harlin-
gen, waar buiten de bekende Visserijdagen ook genoeg is te doen. 
Oude gevelstenen, mooie kunstwerken, musea en een Aarde-
werk- en Tegelfabriek. “En wist je dat Friesland mummies had?” 

Ook buiten de Randstad
Dit artikel opent als een VVV-tekst voor Noordwest Friesland, om-
dat vaak nog wordt gedacht dat bezoekende mensalen alleen een 
slaapplek willen in Amsterdam of Utrecht. Dit weerhoudt wellicht 
leden in de rest van het land ervan zich aan te melden bij SIGHT, 
terwijl het voor gasten juist leuk kan zijn de gebaande paden te 
verlaten. En ook voor de gastheer of gastvrouw. “Je bent met een be-
zoeker toerist in eigen land en ontdekt onverwachte zaken,” aldus 
Esperanza. Gasten zijn vaak mensen bij wie de Sexbierummers zelf 
hebben gelogeerd. Als fervente bezoekers van de jaarlijkse Europese 
bijeenkomst EMAG bouwden zij inmiddels een flink internationaal 
netwerk op. In Parijs werden zij na autopech opgevangen in een stu-
dentenflat, in Bratislava sliepen ze in een landhuis buiten de stad, 
een rondleiding in Triëst bracht hen op (eet)plekken waar ze als 
toerist nooit zouden zijn gekomen. “En het is Mensa, dus de gesprek-
ken zijn altijd goed,” zegt Esperanza. “Wie open staat voor interna-
tionaal contact maakt onverwachte dingen mee.” Een Amerikaanse 
logé bleek nog aan de spaceshuttle te hebben geprogrammeerd 
- daar werd ingenieur en computergeek Henk erg gelukkig van. En 
tijdens een kroegentocht in Londen had hij al rap een uitnodiging 
te pakken voor een bezoek aan Bletchley Park, de historische plek 

OP DE BANK BIJ

THUIS, HET EPICENTRUM VAN 
INTERNATIONALE GASTVRIJHEID

SIGHT staat voor Service of Information, 
Guidance and Hospitality to Travelers.  

Het is een soort accommodatiebureau 
voor Mensaleden die bij andere leden 
willen logeren of die zelf hun huis open-
stellen. Ieder Mensalid kan zich opgeven 
en deelname is gratis. 

Het is wel gebruikelijk een cadeautje 
mee te nemen of een kleine bijdrage 
te leveren in huishoudelijke kosten. 

Kijk op www.mensa.nl/sight

SIGHT

Henk (“Henkhenk”) Broekhuizen werd recent nationaal coördinator voor SIGHT in Nederland, bijgestaan door 
zijn onafscheidelijke Esperanza van de Laar. Hij zou graag meer gastadressen zien in Nederland en dat hoeft 
lang niet altijd in de Randstad te zijn. Geen zin in logés? SIGHT is ook blij met lokale gidsen.
Tekst: Karina Meerman

waar in WOII codebrekers en programmeurs 
werden ingezet voor de strijd tegen de Duitsers.  

Slaapplek niet verplicht
Een tweede punt dat de kersverse coördinator 
graag mag toelichten, is dat een overnachting 
niet verplicht is. Henk: “Iedereen bepaalt 
zelf wat hij te bieden heeft. Bijvoorbeeld 
koffie drinken of een nachtelijke borrel, een 
rondleiding door de regio of een etentje met 
andere mensalen. Heb je interesse in inter-
nationaal contact, geef dat door aan SIGHT. 
Is er slaapgelegenheid, geef dan aan wat voor 
soort. Is het een eigen kamer, een bank, of iets 
daartussen. Laat ook weten of een vergoeding 
gewenst is of niet. Wij matchen de verzoeken 
die binnenkomen dan waar mogelijk met de 
gastadressen die we in ons bestand hebben.”   

TWEE INZICHTEN OVER SIGHT

OP DE BANK BIJ

Groeten uit    Sexbierum

http://www.mensa.nl/sight


DickJan Braggaar kwam er bij schrijven van dit artikel 
achter dat ook hij autistische trekken vertoont. Hij is al 
een tijd werkzoekend, maar houdt zich prima staande. 
Achter de geraniums zitten is geen optie: hij houdt niet 
van planten.

  >>  
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PASSEND, BETAALD EN VOLWAARDIG WERK
Paul Vermeer is directeur en oprichter van AutiTalent, een bedrijf 
dat bemiddelt tussen mensen met autisme en opdrachtgevers en 
adviseert op het gebied van autisme en werk. Er zijn ongeveer 
1.600 werkzoekenden ingeschreven, die allemaal officieel een 
diagnose autisme hebben.

AutiTalent kijkt primair naar de mogelijkheden van de mensen op 
de werkvloer: er moet een goede match zijn tussen wat ze te bieden 
hebben en wat er door opdrachtgevers wordt gevraagd. Vermeer:
“We hebben mensen in het bestand van mbo tot en met wo, maar het 
niveau is niet het belangrijkst.

Wat telt is dat ze passend, betaald en volwaardig werk vinden. Nauwge-
zet werk dat met oog voor detail uitgevoerd moet worden. Denk bijvoor-
beeld aan het schonen, controleren en digitaliseren van dossiers of het 
invoeren, controleren en analyseren van data. Of specifieke opdrachten 
zoals het controleren van landmeetkundig werk of het detecteren van 
asbestdaken op luchtfoto's. Deze mensen zijn zeer accuraat, kunnen 
lang hun focus bewaren en maken relatief weinig fouten.”

Op de website van het bedrijf worden mensen met autisme aangeduid 
als ‘diesels’. Een goede omschrijving: als ze eenmaal op gang zijn 
en precies weten wat ze moeten doen, kunnen ze heel lang relatief 
foutloos werken. “Het is uitermate jammer dat slechts één op de vier 
mensen met diagnose autisme betaald werk heeft,” zegt Vermeer, het 
NVA-rapport ‘Allemaal autisme, allemaal werk’ aanhalend. “Geluk-
kig is er een verandering gaande, want we zien het aantal plaatsingen 
stijgen, maar er valt nog wel wat werk te verzetten. Van de mensen 
met autisme zegt slechts de helft plezier in het werk te hebben. Daar 
ligt voor ons een duidelijke adviestaak.”

De opdrachtgevers van AutiTalent zien de meerwaarde van mensen met 
deze diagnose, aldus Vermeer, “Ook grotere bedrijven en ministeries. 
Een plaatsing bij de politie van vier camerabeeldspecialisten haalde 
deze zomer zelfs het landelijk nieuws.” Onderzoek door TNO uit 2011 
stelde al dat mensen met autisme uitermate geschikt kunnen zijn voor 
dit werk, gezien hun competentie voor “uitzonderlijke concentratiever-
mogen, aandacht voor detail, integriteit en resultaatgerichtheid.”

De politie Den Haag bevestigt dat hun recherchemedewerkers 
“sneller en beter dan een gemiddelde rechercheur juist die beelden 
eruit pikken die cruciaal in een onderzoek kunnen zijn.” 

Tekst: DickJan Braggaar

voor werkgevers en werknemers over ASS:

www.autisme.nl/werk
www.autitalent.nl
www.denormaalstezaak.nl
www.vanuitautismebekeken.nl/ambassadeurs
www.autismewerktwel.nl/

Meer 
informatie

INTERVIEWS

Noot van de redactie
Dit artikel zou aanvankelijk gaan over mensen met het syndroom van Asperger en werk, in de veronderstelling dat deze 

vorm van autisme een aantoonbare relatie had met een zeer hoog IQ. Al snel werd duidelijk dat Asperger in 2015 was 

verdwenen uit het psychiatriehandboek DSM V en nu valt onder de paraplu van autisme spectrumstoornis (ASS). On-

derzoek door de schrijver en de redactie leidde tot weinig verifieerbare Nederlandse data over de combinatie autisme 

en hoogbegaafdheid en werk. Een rapport uit 2013 getiteld ‘Allemaal autisme, allemaal werk’ over een enquête onder 

de 14.000 leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) bleek evenmin een stabiele basis voor een solide 

verhaal. Acht procent van de respondenten gaf aan dankzij een test te weten dat zij hoogbegaafd waren, maar welke 

test werd niet duidelijk. Verenigingen en stichtingen die zich met het onderwerp bezig houden werden benaderd maar 

deden geen uitspraken. Daarom twee ervaringsdeskundigen aan het woord over hoe zij omgaan met autisme op de 

werkvloer en welke werkzaamheden meer en minder geschikt zijn.
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De 56-jarige Rob is ruim zeven jaar geleden 
getest op een autismestoornis. Hij is nog steeds 
blij dat hij zich heeft laten testen, want het gaf 
hem meer inzicht in zijn eigen gedrag en hij ac-
cepteerde zichzelf meer. Hij kreeg officieel de 
diagnose Hoog Functionerend Autist (HFA).

Op de vraag of hij zichzelf altijd al als ‘anders’ 
had opgevat reageert Rob met een ondubbelzin-
nig “ja”. Hij merkte al dat hij op heel jonge leef-
tijd graag alleen was en ook veel last had van 
geluiden, waar anderen dat niet hadden. Na zijn 
universitaire studie oudheidkunde kwam hij 
uiteindelijk terecht bij een universiteitsbiblio-
theek. “Ik heb gewoon gesolliciteerd, nadat het 
arbeidsbureau mij door een aantal bijeenkom-
sten in een bepaalde richting had gezet.” Het 
werk bevalt goed. Er zijn vaste, terugkerende 
taken, in een gestructureerde omgeving. “Mijn 
leidinggevende wist van mijn situatie en zet mij  
bijvoorbeeld niet in wanneer het onoverzichte-
lijk druk wordt. Dat waardeer ik erg,” zegt Rob.

Een ander voorbeeld van wat voor autis-
ten vaak moeilijk is, is autorijden door de 
enorme hoeveelheid prikkels die op hen 
afkomen. Rob heeft dan ook geen rijbewijs. 
Hij erkent ook voordelen van HFA zijn en 
gelukkig ziet zijn werkgever die ook: “Mis-
schien dat ik wat langzamer lijk te werken 

dan anderen, maar ik doe mijn werk wel met bijzonder weinig 
fouten. Ik kan mij heel goed concentreren, vooral op details.” Dat 
is meteen een reden voor een werkgever om een Asperger of HFA 
aan te nemen: voor specifiek werk zijn ze uiterst geschikt. “Zoals 
bibliotheekmedewerker, ICT'er en ambtenaar,” geeft Rob als voor-
beelden. Bij die laatste functie voegt hij nog toe: “Je begrijpt wel wat 
ik bedoel.” Rob heeft twee waardevolle tips voor andere Aspergers: 
Niet direct antwoorden op vragen, maar de tijd nemen. “Zeg ‘Ik kom 
erop terug’. Claim tijd om de vraag te laten bezinken. En wees eer-
lijk, maar niet ten koste van alles." Rob voegt tenslotte toe: “Ik merk 
wel dat deze zaken ook beter worden naarmate ik ouder word.” 

AAN HET WERK 
MET AUTISME

IK DOE MIJN WERK MET  
BIJZONDER WEINIG FOUTEN

http://www.autisme.nl/werk
http://www.autitalent.nl
http://www.denormaalstezaak.nl
http://www.vanuitautismebekeken.nl/ambassadeurs
http://www.autismewerktwel.nl/


WAT IS HET DOEL VAN DE CHRISTEN-SIG?
“Het eerste doel is zelf groeien in het christelijk geloof, ieder op zijn 
eigen manier en in zijn eigen tempo. Wie wil kan dit proces delen met 
anderen via persoonlijk contact of onze mailinglijst. De SIG wil een 
plaats bieden om onder hb'ers vragen te stellen en gesprekken te voe-
ren waarvoor wellicht in hun thuisomgeving of kerk geen ruimte is.
Het tweede is het nastreven van oecumene, religieuze een-
heid: in openheid willen leren van een ander, die op een an-
dere manier zijn of haar geloof beleeft, de Bijbel leest of be-
studeert en over geloofszaken (na)denkt. We blijven hierbij 
alert dat we datgene wat ons bindt niet uit het oog verliezen.” 

WAT VOOR MENSEN ZIJN LID VAN DEZE SIG?
“De meeste zijn christen, maar we hebben ook leden die interesse heb-
ben in het christelijk geloof, maar zelf niet gelovig zijn. Momenteel zijn 
we met bijna honderd leden en ongeveer de helft neemt meer of minder 
vaak deel aan de bijeenkomsten en de gesprekken op de mailinglijst.” 
 
WELKE ACTIVITEITEN ORGANISEREN JULLIE?
“Hoogtepunten zijn de huiskamerbijeenkomsten die viermaal per 
jaar plaatsvinden. De kern van de ontmoeting is het gesprek over een 
thema, onderwerp of persoon uit de Bijbel, de geschiedenis of het nu. 
Vanuit diverse invalshoeken wordt het onderwerp toegelicht. Uiter-
aard komen ook vragen aan bod over de invloed van een hoog IQ of 
christen zijn. Soms heeft de bijeenkomst meer het karakter van een 
workshop. Iedereen kan op een respectvolle, open manier zijn of haar 
geloofsbeleving delen en vragen stellen aan de anderen. Verder is er 
meestal een lunch, een wandeling in de natuur en heel veel goede en 
gezellige gesprekken. Soms loopt het uit in een gezamenlijk bezoek aan 
een restaurant of wordt er eten besteld. Daarnaast nodigen de leden 
elkaar ook uit voor activiteiten zoals het bezoeken van een tentoon-
stelling op religieus gebied of een concert van een christelijke band.” 

WAT MAAKT DEZE SIG DE ALLER-
LEUKSTE VAN MENSA?
“Hoge intelligentie gaat vaak samen met hoge sensitiviteit en, volgens 
sommige onderzoekers, ook met hoge religiositeit. Die intensiteit die 
velen ervaren in hun geloofsbeleving, kunnen zij vaak niet goed delen 
in de maatschappij met normaal begaafden. Het is bijzonder om als 
christen of geïnteresseerde in het christelijk geloof andere hb'ers te 
ontmoeten en te ontdekken dat jouw vragen niet raar zijn, dat jij je 
geloof op een dieper niveau kunt delen en kunt groeien in jouw ge-
loof, je kennis van het christelijk geloof en in jouw relatie met God.” 

SIG’S & BIG’S

UIT HET MENSA-WOORDENBOEK 

SIG Speciale Interessegroep. Open groep bestaande uit minimaal twee leden met een gedeelde interesse. 

BIG Besloten Interessegroep. Besloten groep bestaande uit minimaal twee leden met een gedeelde interesse. 
Alleen toegankelijk voor leden die aan specifieke voorwaarden voldoen (zoals leeftijd of geaardheid). 

SIG’s en BIG’s zijn autonoom en hebben geen statuten. 

DE OECUMENE 
NASTREVEN
Tekst: Christen-SIG

Moet jouw SIG of BIG hier volgende keer staan? Vertel ons waarom via redactie-magazine@mensa.nl
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zijn voor de ‘beginnend hoogbegaafde’ die net aan zijn 
ontdekkingsreis begonnen is. Een aanrader voor als je het 
gevoel hebt vast te lopen in je werk of in je sociale leven, en 
wilt weten hoe andere hoogbegaafden hiermee omgaan. 

How to be 
everything
A Guide for those who 
(still) don’t know what 

 they want to be when 
they grow up
Emilie Wapnick, 2017
ISBN 9780062566652

Wat wil ik later worden 
als ik groot ben? Menig 
volwassen mensaal stelt 
zich deze vraag nog 

steeds, omdat zijn of haar loopbaan tot nu toe meer 
op een kronkelwilg lijkt dan op een doelgericht pad. 
Voor het geval het label 'hoogbegaafd' je er nog niet van 
heeft kunnen overtuigen dat je niet gek bent, is er goed 
nieuws: misschien ben je een multipotentialite! Wapnick 
beschrijft op vrolijke toon de uitdagingen en kracht van 
mensen die niet voor één beroep kunnen kiezen. Al is 
de maatschappij ingesteld op mensen met één functie-
titel, niet of juist heel veel kiezen mag ook, en Wapnick 
geeft je tips hoe je dit moet aanpakken. Ben je meer het 
Einsteintype, met een acceptabele baan en heel veel 
persoonlijke projectjes ernaast, of een feniks die zichzelf 
om de paar jaar opnieuw uitvindt? Hoe solliciteer je op 
een functie waarin je geen ervaring hebt, en hoe zorg je 
voor genoeg focus om wel iets uit je handen te krijgen?

Het boek is jeugdig geschreven, wat mensen zal aan-
spreken die aan het begin van hun carrière staan, van 
wie de ouders nog vragen wat ze nou wíllen met hun 
leven. Ook voor de oudere multipotentialite is het 
heerlijk je te herkennen in de veelzijdigheid. De lezer 
wordt door de enthousiaste stijl direct opgenomen in 
de club. Ook als de tips à la Getting things done niet 
nieuw voor je zijn, maakt het gevoel van herkenning 
het boek het lezen waard. Een compacte energy boos-
ter, waarna je weer blij kunt zijn met je diverse zelf. 

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 program-
meur. Ze is sinds 2010 lid van Mensa.

LEZEN

De Droomdenker
Lees- en werkboek 
over hoogbegaafdheid, 
hoogsensitiviteit 
en beelddenken
Suzanne Buis, 2017
ISBN 9789082661910

Een hoogbegaafd of hoog-
sensitief kind wordt vaak 
niet als zodanig herkend. 

Het kind kan zich onbegrepen of raar voelen, en de om-
geving kan denken dat het kind de vraag niet snapt als 
het antwoord niet aan hun verwachtingen voldoet. De 
Droomdenker vertelt het verhaal van Wouter, die anders 
denkt dan zijn klasgenoten. Het is geschreven uit het 
perspectief van het kind, wat maakt dat het herkenbaar 
is voor kinderen zoals hij. Tussendoor worden vragen 
gesteld aan de jonge lezer: Herken je dit? Wat zou jij doen? 

Goed aan het boek is dat het niet begint met een stempel 
en bijbehorende eigenschappen, maar dat het kinderen 
zelf laat ontdekken of ze zich herkennen in het verhaal 
van Wouter. Dit maakt het boek tot een goed middel om 
het gesprek met hen aan te gaan. De twee ingeschakelde 
assistent-recensenten Daphne, 10 jaar (autismespec-
trumstoornis) en Thijs, 8 jaar (ADHD en hoogintelligent) 
lazen het boek graag en herkenden zich in de situaties. 
Tijdens het lezen samen met hun vader of moeder ver-
telden ze over hun eigen ervaringen. Het zou mooi zijn 
als kinderen terloops zelf met dit boek in aanraking 
komen, op de leestafel of in een boekenkast op school of 
thuis. Zo kunnen ze zelf het gesprek beginnen met een 
volwassene, wat voor sommige kinderen beter werkt. 

Superverslavend
Waarom smartphones, 
apps en social media 
zo verslavend zijn - en 
wat je er aan kan doen
Adam Alter, 2017
ISBN 9789492493125

Wat maakt de smartphone 
zo verslavend? Adam Alter 
gaat in op kenmerken van 
verslavingen en verslaven-
de middelen in het alge-

meen en van nieuwe technologie in het bijzonder. Hierbij 
haalt hij wetenschappelijk onderzoek aan, bijvoorbeeld 
naar de stofjes die vrijkomen bij het horen van het signaal 
voor een nieuw berichtje. De lezer leert over verslavingen 
in de geschiedenis, zoals die aan heroïne van de soldaten 
in de Vietnamoorlog. Verder gaat Alter in gesprek met 
ex-verslaafden over hun gameverslaving en hun pogingen 
om af te kicken in een kliniek, en met game-ontwerpers 
over hoe games zo gemaakt worden dat je ze blijft spelen. 

De weetjes over verslavingen zijn leuk en altijd handig   
voor op borrels en verjaardagen. Wat de telefoon en  
spelletjes zo verslavend maakt, is erg herkenbaar. 
Anders dan de  ondertitel doet vermoeden, gaat het 
boek niet erg diep in op hoe je zelf van je versla-
ving af kunt komen. Wel kunnen de inzichten in 
hoe verslaving werkt je helpen om er bewust van te  
worden en er wat aan te doen. Een aardig, interessant 
boek, al brengt het geen baanbrekende inzichten.
 

Homo Deus
Een kleine geschiedenis 
van de toekomst
Yuval Noah Harari, 2017
ISBN 9789400407237

Nu de mens de wereld 
steeds meer naar zijn hand 
kan zetten door nieuwe 
technologie, ligt het voor 
de hand dat hij in de nabije 

LEZEN

toekomst zichzelf meer en meer gaat aanpassen. Wat 
betekent het als de mens voor god gaat spelen? Wanneer 
kunnen we spreken van een nieuwe soort, en evolue-
ren we van homo sapiens naar homo deus? In Homo 
Deus zoekt Yuval Noah Harari naar antwoorden, aan 
de hand van de geschiedenis, wetenschap en filosofie. 

Harari, zelf historicus, associeert alle kanten op en 
haalt er wetenswaardigheden uit alle richtingen bij. 
Vanaf het begin af aan fascineert het boek, al is het on-
duidelijk welke kant het gefilosofeer op gaat. Dit blijft 
tot het einde toe het geval, zonder dat er een heldere 
conclusie gegeven wordt. Dat maakt het einde wat on-
bevredigend. Niettemin is het boeiend leesvoer, met 
genoeg inspiratie om zelf aan het filosoferen te slaan. 

Hoogbegaafde 
volwassenen
Zet je gaven intelligent 
en positief in
Noks Nauta en Rianne 
van de Ven, 2017
ISBN 9789491757440

Menig mensaal weet dat 
het leven van een hoogbe-
gaafde niet altijd over rozen 
gaat. Zeker als je op latere 
leeftijd ontdekt dat je hoog-
begaafd bent, kun je met 
veel vragen zitten over wel-

ke eigenaardigheden te wijten zijn aan je hoogbegaafdheid 
en hoe je ermee omgaat. Het boek benoemt deze vragen 
en beantwoordt ze waar mogelijk met feiten en adviezen. 
Hierbij wordt veelvuldig verwezen naar wetenschappelijk 
onderzoek en interviews met hoogbegaafde volwassenen. 

Wat opvalt, is de zorgvuldigheid van de formuleringen. 
Als een bewering niet gestaafd kan worden door goed 
uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, wordt dit 
voorbehoud uitgebreid benoemd. Dat maakt het boek 
prettig correct, wat heerlijk is voor de perfectionistische 
hoogbegaafde, maar ook wat tam en onuitgesproken. De 
inzichten zijn niet schokkend, maar kunnen erg nuttig 
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Romy van Krieken werkt al sinds haar studie Filmwetenschap, meer dan twintig jaar geleden, bij Veronica Magzine. Daarnaast houdt ze zich 
bezig als filmdocent, quizmaker en tolk/vertaler. Ze woont in Utrecht, maar is een geboren Limburgse.

KIJKEN

ERASERHEAD /  
DAVID LYNCH: THE ART LIFE   

(vanaf 23 november)

Nu hij een vervolg heeft gemaakt op Twin Peaks is David 

Lynch weer terug van weggeweest. Een mooi moment 

dus voor een nieuwe documentaire over hem en voor 

een heruitgave van zijn filmdebuut Eraserhead (1977). In 

die zwart/wit-film draait het om Henry Spencer (Jack 

Nance), die ontdekt dat hij vader is geworden van een 

monsterlijk misvormde baby. Moeder en kind trekken 

bij hem in, maar de baby huilt dag en nacht waardoor 

het koppel er (letterlijk?) gek van wordt.

 

Eraserhead is niet het soort film waarbij je achterover 

kunt leunen. Het is een nogal euh... bijzondere film, die 

zich weinig aantrekt van logica of filmische conventies, 

maar wel een sterke, vreemde sfeer ademt met beelden 

die je nog lang bij zullen blijven. Hoewel Lynch later 

grotere films maakte, bleef hij zijn eigen weg volgen en 

daarmee vragen oproepen. Een deel daarvan wordt wel-

licht beantwoord met de nieuwe documentaire David 

Lynch: The Art Life. Daarin vertelt hij over de personen 

en gebeurtenissen die hem als mens en maker hebben 

gevormd. Zoals hij zelf zegt: “Alles wat je doet is geba-

seerd op ideeën die je hebt, en het verleden produceert 

of kleurt die ideeën. Zelfs nieuwe ideeën worden door 

het verleden beïnvloed.” 

 

 

THE KILLING OF 
A SACRED DEER  

(vanaf 29 november)

Steven Murphy (Colin Farrell) is een gerenommeerd  

chirurg die een perfect gezin vormt met zijn vrouw, 

oogarts Anna (Nicole Kidman), en hun twee voorbeel-

dige kinderen. Dat plaatje verandert als Martin (Barry 

Keoghan), een vaderloze tiener die Steven onder zijn 

hoede heeft genomen, aan de poorten van hun idyl-

lische bestaan komt rammelen. Martin dringt steeds  

verder het gezin binnen en confronteert Steven met een 

gebeurtenis uit het verleden.

 

Dat verhaal klinkt redelijk standaard, maar dit is een film 

van Yorgos Lanthimos en dan weet de filmkenner wel 

beter. Dit is de Griekse regisseur/ scenarioschrijver/ pro-

ducent die twee jaar geleden The Lobster maakte, over 

een wereld waarin alleenstaanden 45 dagen de tijd krij-

gen om een partner te vinden en anders veranderen in 

een dier van hun keuze. En dat is nog maar het begin; 

The Lobster kreeg niet voor niets een Oscarnominatie 

voor Beste Originele Scenario. Hoofdrolspeler Colin 

Farrell beviel de samenwerking met Lanthimos dermate 

goed, dat hij op herhaling ging en hij kreeg gezelschap 

van niemand minder dan Nicole Kidman. Wellicht een 

reden dat Lanthimos met deze film letterlijk de overstap 

naar Amerika maakte, want The Killing of a Sacred Deer 

werd opgenomen in Cincinnati, Ohio. 

THE SQUARE   
(vanaf 9 november)

Een museum komt met een bijzondere installatie: een 

vierkant waarbinnen iedereen gelijke rechten en plich-

ten heeft. Het bureau dat de reclamecampagne moet 

bedenken laat weten dat het concept te lief is en dat 

alleen controverses publiek trekken. Hun onorthodoxe 

oplossing gaat al snel viral en zorgt voor heel wat ophef. 

 

Dat op het plein getekende vierkant is geen verzonnen 

kunstwerk, maar is in 2014 door filmregisseur Ruben 

Östlund tentoongesteld bij het Vandalorum Museum 

in Zweden. Hij wilde onderzoek doen naar de mate 

van ons vertrouwen in elkaar en vroeg zich af waar de 

verantwoordelijkheid van de staat eindigt en die van 

het individu begint. The Square is een test; wat zou er 

gebeuren als iedere stad een symbolisch vierkant zou 

hebben, dat even vanzelfsprekend is als een zebrapad? 

Iedereen kan erin gaan staan als hij hulp nodig heeft en 

de voorbijgangers zijn verplicht om te helpen. Net als 

met zijn vorige film Turist, over de man die bij een lawi-

ne zijn mobiel redt in plaats van zijn gezin, heeft Östlund 

weer een satire gemaakt die mensen een spiegel voor-

houdt en evenveel amuseert als provoceert. Tijdens het 

filmfestival van Cannes werd The Square bekroond met 

de hoogste prijs: de Gouden Palm. 

KIJKEN

Tekst: Romy van Krieken  

De zomer is voor De grote kaskrakers en het najaar is voor De meer 
‘serieuze’ films, Die heus niet minDer onDerhouDenD zijn. het bewijs 
worDt geleverD Door De vangst van Dit kwartaal, Dat zich kenmerkt 
Door markante filmmakers Die hun publiek graag aan het Denken zetten.
 

HAPPY END  
(vanaf 16 november)

Anne Laurent (Isabelle Hupert) heeft het bedrijf van haar 

dementerende vader (Jean-Louis Trintignant) overge-

nomen. Het zou pais en vree moeten zijn maar, net als 

bij Michael Haneke’s film Funny Games, is de titel nogal 

ironisch. Anne’s immer beschonken zoon heeft op de 

zaak een vreselijk ongeluk veroorzaakt en haar broer 

heeft moeite met zijn tienerdochter, van wie de moeder 

in het ziekenhuis ligt na een overdosis drugs. 

 

Dit is na Souvenir, Elle en L’avenir de vierde grote rol in 

anderhalf jaar tijd van Isabelle Huppert. Zoals een jour-

nalist opmerkte: “Iemand vergat Isabelle te vertellen dat 

er geen goede rollen meer zijn voor actrices van boven 

de zestig.” Beter gezegd: iemand vergat dat te vertellen 

aan alle regisseurs, die zich verdringen om met haar te 

kunnen werken. Of opnieuw te werken, want Happy 

End is haar vijfde film onder regie van Michael Haneke. 

En geef haar eens ongelijk, want Haneke is een gere-

nommeerd filmmaker met twee Gouden Palmen op 

de schoorsteenmantel: eentje voor Das Weisse Band 

en eentje voor Amour. De hoofdrolspeler van Amour, 

Jean-Louis Trintignant, is officieel sinds 2003 met pen-

sioen, maar maakt altijd een uitzondering voor Haneke, 

die volgens hem de beste regisseur ter wereld is.
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Trend op de werk vloer 

MENSA FONDS

Eind jaren negentig verschenen de eerste artikelen over ‘HB en werk’ in het ledenblad van de Vereniging 
Mensa Nederland. De invalshoek was talent: waarom toonden hoogbegaafden niet meer zelfvertrouwen op 
het werk? En waarom hadden organisaties eerder vooroordelen over hoogbegaafdheid dan dat ze er een kans 
in zagen? Tekst:  Grethe van Geffen

Het afgelopen decennium zagen we veel ontwikkeling vanuit de 
invalshoek van het hoogbegaafde individu. Er werd onderzoek 
gedaan naar het welbevinden van hoogbegaafde werknemers. Een 
reeks gespecialiseerde coachingsbureaus zorgde voor begeleiding 
van hoogbegaafden die waren vastgelopen op het werk. Waar het 
organisatieniveau aan de orde kwam, ging het veelal over het 
bieden van een beter loopbaanperspectief voor de individuele 
hoogbegaafde zelf. De kant van de kansen en mogelijkheden voor 
de organisatie als geheel kwam nog weinig aan de orde, misschien 
omdat dat een abstractere en moeilijker grijpbare invalshoek is. 

Kijkend naar de Award-winnaars van het Mensa Fonds (sinds 
2013) voor de categorie Werk zien we een trend om naar het benut-
ten van hoogbegaafd talent te kijken ‘tot nut van het algemeen’.  

• Wilbert Paulissen, winnaar 2013, was (en is) eindverantwoor-
delijk voor het Team High Tech Crime van de politie waar 
mensen met een traditionele politieopleiding samenwerken 
met mensen met een ICT-achtergrond. Zonder schroom wordt 
geselecteerd op intelligentie. Dat hoogbegaafd talent op deze 
wijze bijdraagt aan resultaten voor de samenleving was zelfs 
dit jaar nog op het nieuws te zien.

• Ellen Koning, winnaar 2014, was hoofd Talent Development 
Manager bij de Rabobank. Zij gold als inspirerend voorbeeld 
voor andere werkgevers omdat hoogbegaafden, getalenteer-
den en snelle denkers op positieve wijze hun plek vonden in de 
organisatie.

• Danielle Krekels, winnaar 2015, is de bedenker van de KernTa-
lenten-methode waarmee onder meer iemands hoogbegaafd-
heid concreet wordt gemaakt. Door het inzicht in de talenten 
van hoogbegaafden draagt zij bij aan het herkennen, erkennen 
en inzetten daarvan in de werkomgeving.

• Lotte van Lith, winnaar 2016, werkt  als schrijver, coach, spre-
ker en onderzoeker op het gebied van hoogbegaafdheid. In haar 
benadering van hoge intelligentie is zij creatief en overstijgt zij 
disciplines. Ook zij won vanwege haar grote rol in de benutting 
van hoogbegaafd talent.

Er gebeuren dus op meerdere fronten positieve 
dingen. Maar het Mensa Fonds meent dat er nog 
best een tandje bij kan, zowel in onderzoek als 
in uitvoering. We weten bijvoorbeeld nog niet 
veel over de voorwaarden waaronder hoogbe-
gaafd talent in werkend Nederland tot bloei 
komt. De grondslag van Mensa wereldwijd is 
dat hoogbegaafdheid gebruikt kan worden 
‘for the benefit of humanity’. Dat is een groots 
doel waar meer bewust en gestructureerd op 
ingezet kan worden. Daarom denkt het Mensa 
Fonds dat er meer onderzoek en inzicht nodig 
is. Om die reden streven we naar een leerstoel 
‘Hoogbegaafd en Werk’.

My Gifted Network
De recentste interessante ontwikkeling is die 
van het ontstaan van netwerken in bedrijven. 
In Nederland hoor je soms zachtjes noemen 
dat er naast een netwerk voor culturele di-
versiteit, voor vrouwen, voor lesbisch, homo, 
biseksueel en transgender (LHBT), voor jon-
geren, ook een netwerk voor hoogbegaafden 
gaat of moet komen. Voor zover bij de schrijver 
dezes bekend zijn er echter nog geen actieve 
netwerken in Nederland. Wel in Frankrijk, 
waar in relatie met Mensa France Loire een 
netwerk bij Airbus is gestart: My Gifted Net-
work. Airbus heeft 130.000 medewerkers 
wereldwijd en de initiatiefnemers hadden 
berekend dat er zo’n drieduizend potentiële 
leden voor het netwerk zouden zijn. Een eerste 
vraag om de belangstelling te peilen leverde 
meteen 31 reacties op. Toen het netwerk start-
te in maart 2016 had het in één week zeventig 
leden. Na een jaar waren dat er meer dan vijf-

HOOGBEGAAFDHEID INZETTEN 
VOOR HET ALGEMEEN GOED

  >>  

honderd. Het begon met onderlinge uitwisse-
ling, van mensen die zich geïsoleerd voelden 
en nu gehoord wilden worden, tot mensen met 
hoogbegaafde collega’s of kinderen. My Gifted 
Network wil af van de gangbare, ongunsti-
ge etiketten die op hoogbegaafden worden 
geplakt zoals ‘autistisch’ en ‘niet sociaal’. Er 
worden TED-Talk-achtige oefeningen geboden 
om hoogbegaafdheid anders te presenteren. 

Maar het netwerk heeft meer ambitie dan 
dit individuele niveau. Met hun out-of-the-
box-denkwijze kunnen hun leden immers 
bijdragen aan de innovaties bij Airbus. Ze zien 
zichzelf als mensen die gemakkelijk switchen, 
gevoelig zijn voor risico, kennis kunnen over-
brengen, visionair en strategisch zijn en flexi-
bel, want gewend als minderheid te werken 
binnen een meerderheid. My Gifted Network 
wil een ‘laserstraal’ binnen Airbus gaan vor-
men. Ze zien velerlei toepassingen, zowel voor 
de vliegtuigbouw als daarbuiten. 

Hopelijk brengt het komend decennium ons meer 
netwerken van initiatiefrijke groepen hoogbegaafden  

en hun vrienden en meer verdiepend onderzoek naar het benut-
ten van hoogbegaafd talent in organisaties en maatschappij.  
‘For the benefit of humanity’ blijft een buitengewoon inspirerend 
vergezicht. 
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STICHTING MENSA FONDS

Stichting Mensa Fonds is in 2013 opgericht door Vereniging 
Mensa Nederland. De stichting heeft als doelen het benutten 
van talenten van hoogbegaafden en het zichtbaarder maken 
van de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving. 
Het fonds is voor iedereen die geïnteresseerd is in hoogbe-
gaafdheid, of ze lid zijn van de vereniging of niet. 

De winnaars van de Mensa Fonds Awards 2017 staan op
www.mensafonds.nl.



ALTERNATIEVE 
LOOPBANEN

EXTREME WERKPLEKKEN
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Wilbert Paulissen is Diensthoofd Dienst Lan-
delijke Recherche en eindverantwoordelijk 

voor het Team High Tech Crime dat intelligentie 
inzet om criminaliteit te bestrijden. In hoeverre 
denkt hij dat hoogbegaafdheid van nut is aan cri-
minele zijde?

“Mijn beeld is dat het per soort criminaliteit erg kan 
verschillen. In de georganiseerde criminaliteit zien 
we behoorlijk veel ‘gezond boerenverstand’ zoals we 
in Brabant zeggen. Of daar ook een hoog IQ achter 
schuilgaat, weet ik niet. Ik weet wel dat het aanpas-
singsvermogen groot is. Waar we tegenwoordig voor 
organisaties vaak spreken over agile (Red.: wend-
baar), dat zijn deze criminelen zeer zeker.

Ik denk dat hoogbegaafdheid in georgani-
seerde criminaliteit van waarde kan zijn. 

Het opzetten van een logistiek systeem, het 
geavanceerd afschermen van communicatie 
en witwasconstructies vragen toch om cre-

ativiteit en slimheid. Ook cybercrime vraagt 
om een zeker mate van intelligentie – hoewel 

je tegenwoordig cyberaanvallen kunt kopen, dus 
het is niet meer altijd nodig om deskundig te zijn op 

dat gebied.”

WERKWERK

 

Te ongeduldig voor vergaderen? Tot waanzin gedreven door het gemiep van collega’s? Moeite met het 
verwerken van prikkels? Issues met autoriteit, machtsspelletjes, misofonie of temperatuurkwesties op kan-

toor? De redactie vond vijf extreme werkplekken voor wie écht iets anders wil. Tekst: de redactie

LEKKER VEEL RUIMTE
Het is niet zozeer ver als wel hoog: 
het International Space Station (ISS) 
raast met 7,66 km/sec in een baan 
om de aarde op ongeveer 408 km 
hoogte. De ruimte die je hebt, bevindt 
zich vooral buiten de deur. Drie tot 
zes maanden met zes mensen in een 
blik ter grootte van een fikse eens-
gezinswoning is niet voor iedereen 
weggelegd, maar het uitzicht maakt 
natuurlijk heel veel goed. Werkda-
gen van tien uur, nachten van acht 
uur en dagelijks twee uur verplicht 
sporten. De rest van de 24-uursdag 
is voor onderhoud en overleg. Een 
enkeltje forenzen met de shuttle kost 
900 ton pure raketbrandstof en ruim 
2 miljoen liter vloeibare zuurstof en 
waterstof.

AAN DE ABOSLUTE TOP
De paus heeft technisch gezien maar één 
baas waaraan hij moet rapporteren en die is 
heel vaak in vergadering. De eisen voor de 
job zijn niet onderhandelbaar: je moet man 
zijn en katholiek. De weg naar de top is nog 
moeizamer. Laat je inwijden tot priester, 
run een kerk, haal een doctoraal in theolo-
gie, doe vijf jaar ervaring op en wacht tot je 
minstens 35 jaar oud bent. Vraag dan om de 
baan van de bisschop die zojuist is overleden 
of gepensioneerd. Win de zeer strenge selec-
tieprocedure, blijf netwerken en zorg dat de 
paus je kardinaal maakt. Overlijdt de paus 
(97%) of gaat hij met pensioen (3%), dan is de 
laatste stap het overtuigen van twee derde 
van jouw 200 collega-kardinalen dat jij de 
beste kandidaat bent.

SAMEN OP EEN EILAND
Maatsuyker eiland, gelegen voor de kust van Tasmanië, vraagt met regelmaat een koppel vrij-
willigers dat het eiland en zijn vuurtoren zes maanden lang wil onderhouden, in ruil voor woon-
ruimte en veel natuur. Mensen moeten goed kunnen samenwerken en dat eerder in afgelegen 
gebieden hebben gedaan. Afgelegener dan Sexbierum, vermoedelijk. De belangrijkste taken zijn 
het meewerken aan meteorologisch onderzoek, de planten water geven en de heuvels een beetje 
netjes houden. Je moet je eigen boodschappen betalen, maar een helikopter komt die elke drie 
maanden gratis bezorgen.  
Vind meer natuurwerk ver weg op www.parks.tas.gov.au

ALTIJD UIT DE ZON
In het Frans-Italiaanse onderzoeksstation Concordia Station op Antarctica is het vier maanden per jaar donker. 
Temperaturen variëren van maximaal −25 °C in de zomer tot −80 °C in de winter. Onderzoekers krijgen de kans 
uit eerste hand de lichamelijke en psychologische gevolgen te ervaren van langdurige afzondering, extreme tem-
peraturen en gebrek aan zonlicht. Een buitenkansje! De omstandigheden in Concordia lijken zo veel op die in de 
ruimte, dat men het ‘wit Mars’ noemt. Hulptroepen zijn ongeveer net zo ver verwijderd, dus volledige autonomie is 
noodzakelijk - van de gemeenschap in het algemeen en van zijn dertien tot vijftien bewoners afzonderlijk.
Lees de ‘kronieken van Concordia’ op de website blog.esa.int/concordia

VER WEG VAN ALLES
Tristan da Cunha is het meest afge-
legen eiland ter aarde. De dichtst-
bijzijnde buren wonen tweeduizend 
kilometer verderop. Het Britse over-
zees gebied ligt in een archipel in de 
zuidelijke Atlantische oceaan tussen 
Zuid-Amerika (3.360 kilometer) en 
Zuid-Afrika (2.400 kilometer). Tri-
stan da Cunha kwam in 2016 in het 
nieuws omdat het eiland een land-
bouwkundig adviseur zocht voor zijn 
262 inwoners. Het is niet bekend of de 
functie inmiddels is vervuld. Houd 
vacatures in de gaten in de plaatselij-
ke krant op www.tristantimes.com
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Heel  Sociaal

Beste Madelene,

Volgende week ga ik met mijn nieuwe partner naar de borrel 
in Arnhem. Dat is niet onze woonplaats maar we zijn toch 
in de buurt en we kijken er naar uit om enkele oude beken-
den te zien. Een van die oude bekenden is de ex van mijn 
nieuwe partner. Nu hoor ik via via dat die ex het nogal lastig 
vindt dat wij komen, deze vindt de confrontatie met mij als 
nieuwe partner niet prettig. Ik vind het vervelend dat deze 
ex-partner dit niet direct bij ons aankaart en dat er blijkbaar 
over ons geroddeld wordt. Hoe ga ik om met dit geklets?

Zat van roddel & achterklap

 Beste roddel & achterklap,

Geroddel is van alle tijden en in het sociaal verkeer tamelijk 
onvermijdelijk. Zeker in het verenigingsleven zijn de avontu-
ren van anderen een dankbaar onderwerp van gesprek. Of het 
nu de plaatselijke sportkantine is of de landelijke teckelclub, 
mensen praten over mensen. Dat wil nog niet zeggen dat u 
er aan mee hoeft te doen. Wimpel dit soort boodschappen over 
de ex van uw partner af in een gesprek met een luchthartig 
“wat een geroddel weer hè?” en verander van onderwerp. 
Indien de ex hierover met u of uw nieuwe partner wil com-
municeren dan zal de ex daar zelf stappen in ondernemen.

 Geachte Madelene,

Al een paar weken ontvang ik uitnodigingen van mensen 
in LinkedIn om connectie te maken. Enkele daarvan zijn 
zo te zien leden van Mensa, maar ik ken ze verder niet per-
soonlijk. Ik vind het wel raar dat leden dit doen. Ik ben op 
LinkedIn alleen verbonden met mensen die ik heb ontmoet 
en dit voelt voor mij als misbruik maken van het adres-
boek van de vereniging. Moet ik dit ergens aankaarten?

Connected

 Beste 'Connected',

U zit op LinkedIn omdat u uw netwerk 
wilt uitbreiden. U bent lid van een ver-
eniging omdat u gelijkgestemde mensen 
wilt ontmoeten. Wees dan niet verbaasd 
dat mensen met u contact opnemen. Als 
u ze niet kent dan kunt u de uitnodiging 
om op LinkedIn een connectie te maken 
gewoon negeren. Als u bovengemiddeld 
veel moeite hebt met afwijzen, accep-
teert u het verzoek en verwijdert u de 
persoon later alsnog uit uw contactenlijst. 

Geachte Madelene,

Uit principiële overwegingen heb ik geen 
Facebook-account. De hoeveelheid gegevens 
die het bedrijf daarmee van mij verzamelt 
vind ik echt te gortig - en ze verdienen er nog 
aan ook! De laatste tijd is het echter voor mij 
steeds moeilijker om op de hoogte te blijven 
van wat er binnen groepen gebeurt omdat de 
communicatie nu via Facebook gaat. Ik voel 
mij langzaam steeds meer buitengesloten. 
Hoe blijf ik zonder Facebook op de hoogte?

Radeloze FB-loze

 Beste FB-loze,

Er zijn twee mogelijke oplossingen voor uw 
probleem. De eerste is om toch een account 
aan te maken op Facebook. Als u niet wilt 
dat er gegevens over u persoonlijk worden 
verzameld dan maakt u een apart e-mail-
adres aan onder een andere naam. Stel uw 

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

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

 >> 

privacyinstellingen goed in, ook wat betreft 
advertenties. Kijk bijvoorbeeld op www.
mijnonlineidentiteit.nl/facebook hoe dat 
werkt. Informeer vervolgens de beheerder 
van de groep dat u het bent achter dat alias. 
Op deze manier kunt u toch lid worden van 
de groep. Een nadeel kan zijn dat de groep 
evenmin weet wie u bent, maar u blijft wel 
op de hoogte van wat er binnen de groep 
wordt gezegd. De tweede mogelijkheid is 
om binnen de groep voor te stellen naar een 
ander communicatiemedium over te stap-
pen. Daar moet wel iedereen het mee eens 
zijn; het is uitermate lastig communiceren 
op twee platforms. Zoek uit waar uw voor-
keur ligt en ga daar campagne voor voeren. 

 Geachte Madelene,

Frequent moet ik met een mede-vrijwilliger 
converseren die een zeer ongelukkige keu-
ze in parfum heeft. Zij draagt het alsof zij 
wolken muskieten moet afweren, maar in 
de praktijk zijn het haar collega’s die zij op 
afstand houdt. Zeker tijdens de maaltijd is 
het vervelend, zij overstijgt de geur van het 
eten. Ik vind deze kunstmatige lucht net zo 
onsmakelijk als de lichaamsgeur van een 

bezweet en ongewassen persoon en weet niet wat hiermee te 
doen. Het liefst zou ik het haar zeggen, maar mag ik dat? Het 
is immers haar keuze zich zo te bewolken. Aan de andere kant 
vind ik het ook vervelend voor haar dat mensen haar mijden. 

Frisse neus

 Beste frisse neus, 

Het is de vraag of het de keus is van deze dame om zich zo 
overdadig van parfum te voorzien. Net als mensen met een 
doordringende lichaamsgeur is het veel vaker een geval 
van onwetendheid. Het kan dat zij problemen heeft met 
haar reukvermogen of ongevoelig is geworden voor de geur 
van haar parfum. Misschien is het bedoeld om een onpret-
tige kleding- of lichaamsgeur te bedekken die het gevolg is 
van medicijngebruik. U mag zeker iets zeggen, maar doe 
dat op zakelijke en behulpzame toon. Behandel het als een 
slechtnieuwsgesprek. Zorg dat u met zijn tweeën bent, neem 
de tijd en verwijt haar niets. Leg uit dat u haar attent wil 
maken op de geur van haar parfum, dat deze veel verder 
draagt dan zij zich wellicht realiseert en dat sommige col-
lega’s dit als onprettig ervaren waardoor ze afstand houden. 
Als zij boos wordt laat u de zaak voor wat het is. Misschien 
heeft zij tijd nodig om uw boodschap te verwerken. Als het 
gesprek niet leidt tot een lagere parfumdosering kunt u 
een collega vragen om het gesprek te herhalen. Als ze het 
van meer mensen hoort moet er een lampje gaan branden. 

heb jij een prangenDe kwestie voor maDelene? 
zij is bereikbaar via reDactie-magazine@mensa.nl
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Kwatro van White Goblin Games 
is een groot spel in een piepklein 
doosje: beter kan het niet worden 
gezegd. Doet denken aan Set, maar dan met vier 
vormen en kleuren. Reist ideaal mee in de tas of 
broekzak, vereist met 66 kaarten wel een groot 
speelvlak. Online verkrijgbaar vanaf € 5,95.

Pretpakketje

Dit is het ultieme 
keukencadeau voor de perfectionist. 
Snijd tot op de millimeter nauwkeurig 
met de Obsessive Chef snijplank van 
Fred. En denk eraan: altijd van je af  
snijden, ook op 45 graden. 

Beukenhout, 22,5 cm x 30 cm.

O.a. via blokker.nl en bol.com 
vanaf € 28,95

Perfecte 
blokjes

Tekst: Karina Meerman

kleinbehuisden
Stooly maakt opvouwbaar meu-
bilair van bamboe en karton. 
Dankzij het harmonica-ontwerp
vouwt een zitbank voor 12 personen 
op tot een blok van 42 x 31 x 18 cm. 
Wie hem als een accordeon uittrekt, 
creëert 8 meter aan zitplaats. Ook 
als kruk en tafeltje, in verschillende 
kleuren.

Online verkrijgbaar
www.stooly.fr

Niet hier
Het nadeel van de traditionele 
nietmachine is dat hij niet ver-
der komt dan zijn eigen lengte.
De Align van Quirky bestaat 
uit twee losse delen en brengt 
elk papierformaat binnen 
niet-bereik. 

Met magnetische onderkant.

Online verkrijgbaar 
vanaf € 14,-.Groots voorSlechte robot 

Een nieuwe StarWars-film, een nieu-
we robot. Na de überschattige BB-8 
kun je nu ook zelf aan de slag met 
de kwaadaardige BB-9E. Beveilig 
je universum met deze Astromech 
Droid van de First Order. Te be-
dienen met de Sphero Droid App, 

werkt met iOS en Android, commu-
niceert met andere Sphero droids, 

kijkt graag StarWars-films. 

Te koop online en bij 
elektronicazaken  vanaf € 169,-

Vrouwen van LEGO
Astronauten Sally Ride en Mae Jemison, astronoom 
Nancy Grace Roman en informaticus Margaret 
Hamilton hadden een belangrijke rol in 
de geschiedenis van de Amerikaanse 
ruimtevaart. LEGO vereeuwigde de vier 
vrouwelijke NASA-pioniers in plastic. 
De collectie ‘Women of NASA’ bevat 231 
LEGO-blokjes. Waarom zoveel? Omdat 
de doos ook een Hubble-telescoop en 
Space-shuttle bevat. 

Leeslamplader
Ziet eruit als een boek, vouwt uit als 
een lampion, maar is een lamp en een 
oplader voor smartphones (mini-USB 
en lightning). 

Ophangen, neerleggen, half uitvou-
wen of helemaal: dit is een veelzijdig 
stukje design van grote schoonheid.

Te koop bij de bedenkers op 
www.hellolumio.com/shop 
vanaf $125.

De beperkte oplage is te koop via 
https://shop.lego.com voor $24,99

Stevige soep
Voeg wat persoonlijkheid toe aan de soep met de staande  
Nessie-soeplepel van Ototo. Blijft fier in de verte kijken 

terwijl de pootjes stevig staan in hete vloeistof. Nooit 
meer vissen naar de lepel dus. 

Ook verkrijgbaar als vergietlepel en thee-ei.

Online verkrijgbaar vanaf € 12,50.
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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 ¤  

 

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

PUZZEL // STRIP

Bovenstaand de oplossing 
van de puzzel uit HiQ #15

Buren  Voor onderstaande puzzel gelden dezelfde regels als bij 
een romeins vierkant. Elke rij en iedere kolom dienen te worden 
gevuld met alle cijfers van 1 tot 9. Ieder getal mag daarbij slechts één 
keer voorkomen. Met alleen deze informatie zou de puzzel echter 
niet logisch oplosbaar zijn. De extra regel is dat als er een dikke 
streep tussen twee vakjes staat,  de getallen in de vakjes grenzend 
'buren' dienen te zijn, dus precies 1 verschillen van elkaar. Als er 
geen dikke lijn tussen de vakjes staat, dient het verschil tussen de 
aangrenzende getallen groter te zijn dan 1. Met dit extra gegeven, is 
de puzzel op logische wijze op te lossen. Puzzel: Peter Sisak

Hoe is het om te ontdekken dat je hoogbegaafd bent wanneer je de Mensa-test bij toeval tegen bent geko-
men? Robert Nijboer (1974) vertelt hoe hoogbegaafdheid op de achtergrond een rol in zijn leven speelt. 

GENER ATIES

er heel rustig op. Ik ben trots op dit blad, dat is 
het belangrijkste, en dat wil ik kunnen delen.  
Ooit was economie mijn beste vak, maar ik heb 
er heel bewust voor gekozen om iets creatiefs 
te gaan doen, iets dat mij aanspreekt. Ik ben al 
aan het nadenken over het beeld dat ik bij dit 
interview mag gaan zetten!”  

Thessa van Aerde werkt als docent, toneelregisseur en 
puberstressmanager in het voortgezet onderwijs. Ze 
houdt ook van boogschieten, lezen, schrijven en haar kat.

“Wanneer ik lid ben geworden van Mensa? Ik heb eigenlijk geen 
idee. Toch al wel een jaar of vijftien geleden denk ik. Ik was vooral 
nieuwsgierig of ik de test zou halen. Ik deed altijd al wel van die 
intelligentietestjes en daarin was ik best goed, maar dat zegt na-
tuurlijk niet heel veel. De Mensa thuistest ben ik bij toeval tegenge-
komen. Toen wilde ik het echt weten. Ik heb de thuistest gemaakt en 
opgestuurd en toen werd ik uitgenodigd voor de testdag in Utrecht.
 
Dat vond ik een aparte dag. Er waren heel verschillende mensen, van 
vrachtwagenchauffeurs tot professoren. Ik kan me nog herinneren 
dat de jongen die naast me zat ontzettend zenuwachtig was. Waar-
om zou je? Je hebt een hoog IQ of je hebt het niet en dat is niet iets 
waar je zelf veel aan kunt doen. Je kunt je er ook zeker niet op laten 
voorstaan. Veel belangrijker is hoe mensen je behandelen, dan of ze 
wel of niet intelligent zijn. Maar toen de uitslag van mijn test kwam 
was het toch leuk om die te horen. Er vielen dingen op hun plek. Als 
een leraar op school vroeger een vraag stelde dan zat ik al met mijn 
vinger omhoog nog voordat de vraag helemaal gesteld was: omdat 
ik het antwoord al wist en uit enthousiasme. Vaak kreeg ik dan later 
te horen dat ik ook een ander de kans moest geven te antwoorden. Ik 
vind het achteraf jammer dat er in die tijd weinig aandacht was voor 
slimmere kinderen: als je voor lag, dan lag je voor. 

Na die uitslag besloot ik lid te worden van Mensa. Niet met de in-
steek om heel actief te betrokken te raken, maar met het idee: ‘je 
weet nooit’. De informatie die je via de vereniging over hoogbe-
gaafdheid kreeg heb ik als een heel positief punt van het lid zijn 
ervaren. Nu ben ik vormgever van dit blad. Op die manier kan ik 
op mijn eigen manier actief zijn. Dat was ook het moment dat ik 
aan mijn familie vertelde dat ik hoogbegaafd ben. Ze reageerden 

LID SINDS 2003

Tekst: Thessa van Aerde \\ Fotografie: H.W. Nijboer
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  02-12-2017: YEAR END BASH (YEB)  
  Mensa Maleisië houdt zijn jaarlijkse eindejaarsfeest in Kuala Lumpur en het thema is Mixed to the 

Max. Dat klinkt dansbaar. De organisatie verwelkomt graag Mensaleden en hun introducés van over 
de hele wereld. Toegangskosten vanaf 80 RM. Lees meer informatie op http://mensa.my/yeb2017.

  Waar: Kuala Lumpur (Maleisië) // Wanneer: 2 december 2017

  13-01-2018: NIEUWJAARSRECEPTIE (NJR)  
  De locatie is bij het ter perse gaan van deze HiQ nog niet openbaar, maar de voorbereidingen 

voor de Nieuwjaarsreceptie zijn al wel in volle gang. De NJR is het moment om bij te praten met 
oude bekenden en nieuwe vrienden te maken. Ook zullen er weer boeiende workshops en le-
zingen zijn. Na afloop gaan er altijd mensen met elkaar uit eten en iedereen mag aanschuiven.

  Waar: nog onbekend // Wanneer: 13 januari 2018

  04-02-2018: MENSA FONDS BENEFIETVEILING  
  In het Polanentheater in Amsterdam is de jaarlijkse benefietveiling van het Mensa Fonds. Producten, diensten 

en kunstobjecten zijn ter beschikking gesteld voor veiling. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan het 
Mensa Fonds, dat zich inzet voor het benutten van de talenten van hoogbegaafden en een grotere zichtbaarheid 
van de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving. 

  Lees meer informatie over het Mensa Fonds en de benefietveiling op www.mensafonds.nl.
  Waar: Amsterdam  // Wanneer: 4 februari 2018

  27-04-2018/29-04-2018: WADDENWEEKEND                         
  Heerlijk tot rust komen op een van de mooiste plekjes in de Noordzee? Het kan tijdens het 

Waddenweekend dat dit jaar op Borkum is, een eilandje net ten oosten van Schiermon-
nikoog. Het is nog kleiner dan Schier en zal na dit weekend vast geen geheimen meer 
herbergen voor nieuwsgierige mensalen. Wie niet tot rust wil komen kan ook kiezen 
voor lange nachten weerwolven of eindeloos kletsen bij het kampvuur.  

  Waar: Borkum // Wanneer: 27 t/m 29 april 2018

  30-04-2018/04-05-2018: ZEILMIDWEEK                
  Typisch Mensa: voor de jaarlijkse zeilmidweek hoef je niet te kun-

nen zeilen en ook niet verplicht elke dag mee het water op. Dit 
is een klassieker op de agenda. Van maandag 30 april tot en 
met vrijdag 4 mei gaat men de Friese meren verkennen, maar 
ook heerlijk tot rust komen op de vaste (overnachtings-)stek.

  Waar: de Friese meren // Wanneer: 30 april t/m 4 mei 2018

  IN JOUW REGIO: NOORDOOST NEDERLAND  
 In het noordelijkste deel van het land wonen honderden mensalen. De regionairs daar organiseren eens per 

maand een borrel in bruisend Groningen. In Emmen is de ene maand een spelletjesmiddag, de andere maand 
een borrel. Alle activiteiten zijn dichtbij het station. Beslist de moeite waard is het jaarlijkse kampeerweekend. 
Drie dagen lang onthaasten op een natuurcamping in een Drents natuurgebied, waar ook honden, kinderen 
en partners welkom zijn. Neem eigen tent en barbecue mee, op zaterdag is het gezamenlijk eten. De camping 
heeft een overdekte kampvuurplaats en jonge gasten kunnen zich vermaken met het bouwen van boshutten en 
zandkastelen.

HiQ Mensa Magazine is een publicatie van Vereniging Mensa Nederland en verschijnt twee keer per jaar. Mensa is 
de internationale vereniging voor mensen met een zeer hoge algemene intelligentie. Dit wordt vaak aangeduid als 
hoogbegaafdheid. 
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WARM AANBEVOLEN

BES TUUR

Het bestuur licht opmerkelijke activiteiten uit die in de komende periode worden georganiseerd door 
mensalen. Geen lid maar wel nieuwsgierig naar Mensa? Je bent als introducé welkom op de Nederland-
se bijeenkomsten. Mail voor meer info met info@mensa.nl. Leden kijken op de agenda op de ledensite. 
Tekst: Barbara Koop
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