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zichzelf
over zrurz
snel over
net niet
nlet zo snel
zeggen het
Zezeggen
Le
maaraan doenwii hetvoor ze: deze
wouwen ziin superintellisent. Maar eh...
domme wdag: liun je darialles bereiken
.

ookwjjzerzijn, zitje in een ongevins lvaarin datuitgedragenwordt- Het is alrijd een
interactietussen genen en ongeving, hoe
jijje onrwikkelt. En dus ookhoeje inrelli
genrie zich onrwitkelt. Als je jong bent,
bepalen anderen waarie aan bLootgesteld

watje maarwilt?

wordt en dls ltarje ont('ik1<elt. Naarmate
je ouderwordr, kun.je datzelfbepalen en
de richting opsturen die je interesseert
Daafiij geldt:je kunt in principe alles leren.

ls we het over een hoge intelli
gentie hebben, pnten we al snel

overhet IQ, zegt hoogleraar
Kinische Neuropsychologie

Margriet Sitskoon. 'Maar die testen zijn

zeSt nlet meer dan: dat a'ar je
op dat momentpresteert o? een bepaalde
rest. Alsje soed scoorr, benje $tl sLint,

bepe*t, het

maar er zijn alLerlei factoren waardoorj e
eenlagerresultaatkunlbehalen Als je moe

bentbijlooibeeld, of onseconcenrreerd,
of als jouw soort inrelligentie nu net niet
S0procentvan de mensen heeft eenlQ
tussen 90 en 110. neteenlQ tusen 110

en 120 benje bovenseniddeld iniellisent,
russen de

120en 130beniebesaafden

vanaf 130 hoogbegaafd. Zo'n 2 procent
vandebevolkngis hoosbegaafd, hoewel
je bij hoosbegaafdheid nietalleen noet
denken aan eenhoog lQ. Naastdie uitzon_
derLijke intelligende ishet l,oorhoog
begaafden kenne*end dat ze bijzonder
nieusssierig zijn, alles r\dllen rveten \{at
er o!€r een ondetrerpte weten is en dat

ECHTE WIJSHEID
we weten inmiddeLs dar er verschillende
vormen van intelligentie bestaan: sociale
inrelligentie, emotionele intelligentie,
rcrbale inre igentie. Sitd(oorn kijkt graag

naarfluide inteLlisentie en gekistalliseerd€
intelligeniie.'Gekrjstalliseerde intelligentie
js feitentenDis: watje net de meeste IQ
tests neer. Her is fijn ds dieboog is, maar
het meest heb je aan vLoeiende inrelllSentie:

datje op hetjuiste momenthetjuiste doet
Dus jeinschartirgsvernogen om o? deldste
nanier met situaties omte gaan lLexibel
zijn. De nensen die dat goedkunnen, zijn
de echt succesvolle qpes.'
Nieutr€ inlormatie combineren met ena
.insen dieje al hebt, !'aardoorje ziet wat
ersebeuren noet en hoejeie sedragkunr
aanpassen; dat is wat we wijsheid noenen.
Sitskoorn: 'Hoe v.t€r.je

aan dat soort

e

a

rlngen hebtbLoorgestaan, hoe beterje erin
urordr. Zeker als je senerisch bevoorrecht
bent. Ats je ouders hebt dje doorhun senen

De een heeft we1 rneer aanLes loor
de dan de andea waardoorlerenin

wiskun-

datlak

natkelijker saat. Maar alsje echtNilr, klln
darsenewaarinje nlet soed
bent, verder beklvamen.' Daarbij SeLdtwel
ie ie ook in

ltel

motivaiie kunt
opbrengen voor de dinsen rvaarin je slecht

darjemeestalnlet

zo

bent, enwelvoor de dmsen',vaarinje goed

bent.'Zo gebeurthetvaakdatje steeds
beierl\rordt in de dingenwaarje a13oed
inwas. en niet in de dingenwaarje ninder

HOOGLERAAR OP HAKKEN
Hetbeeld dat van neisjes (goed intalen)
enlongens (soed jn wiskunde) heerst, is
siurend voor de nanierwaarcPwe met
hen ongaan, waaraanwe ze blootstellen.
dus

ookvoorhoehun hersenen zichom

wikkelen en de keuzes die ze uiteirdelilk
zullen maken. Margrjet Sitskoorn refereeft
aan haar eigen

loopbaanr'lkheb een echte

'wouwenstudie' gedaan zonder ooir

de
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Filosoof en ingenieur Martijntje Smits:

,HET OUDERWETSE VOOROORDEEL
IS DAT JONGENS SLIM ZIJN
EN MEISJES HARD WERKEN'
richtingscheikunde of natuurtunde te
oveNesen. Teffiji ik denk dar ik dat ook
leu]<had Sevonden.' Overjgens merkt ze
dat ze met haar uiterLijk niet voldoer aan
het beeld dat mensen hebbenvan een wet€n'
schappe. 'Ik ben hoosleraa! naar heb

langhaarend.aashose hakken. Daardoor
voldoe ik nier altijd aan devetrachringen.'
ChristineMummery, hoogleraarontwikkelinSsbiologie, Selooft dat ereenverschil is
inaanleg en interesse tx$enmannen en
nensenhebben aan
'rouwen.'Soli]mige
le8voortaal, andercn voor wiskunde. Een

nindefieid
iets

voor alebei. Interesse voor

hebjewelofniet. naardie kan wel

beinvloed worden door de ongeving. Als

altiid sezesdwordtdatmeisjes decht zijn

inwisklrde wordierook

nier

z.

zaMar

aan getlld alsje er als meisje

noeite mee
hebt op school. Je bentnoueenmaal een
nenje, jij bent soed in talen. Zo oniwitfte'
len neis.jes zich vanzelf in eenbepaalde
richring. Madvindr men hethddl knap als

je alslrouw soed kuntretenen.'
Zo is hetaardighoo., dai Mummeryinde
stmcelbiologie we*t, naar zodra ze ver
relt dat haar achtergrond natuurkunde
is, kijken nensen anders tesenhaaraan-

'Ikword als slimner gezien danuouwen
die seschiedenis of biolosiehebben gesrudeerd. Ikrond biolosie naktelijk, datis
eenstudie djeie e$iikunr doen, terwiil
ik vind dat natuurkunde een uitdaging is.
Maarje hebt voor natuurkunde rooral een
be?aalde aanles voor wiskunde nodis.
Dat heb je echter voor wel meer studies.
De verdelins is dat er veel meerjongens
bijexacre studies zitten en meermeisiesbii
psychologie, alleenvaft eendeel uit omdai

VLIJTIGE MEISJES
Vrouwen presteren tegenwoo.dig goed op
universiteiten, zegt ingenieur en geprono
veerd filosoof Martijntje smits. Vanaf het
jaar2000 btvoorbeeLd, studeren er elk
jaar neer l'rouwen dan nannen af aan

nastercplejdjngen van univefiteiten.
In 2012 was de vrouw-manverhouding
de

lrocenruouwen tegenover45 procent
mannen. Sommigen zeggen dat datmetde
feminjsedngvan he!onderwlis te maken
heeft en dat beweemdt Martijntje. 'Toen
mannen qua opleidingen voorop lagen,
zocht niemind naar eenoorzaak. Nu vrouwen hetgoed doen, moer opeens gekeken
worden naar waaraan dat ligt. Hetstardaard antwoord is datmeisjesdijtiger zijn.
Dat llikt verdacht veel op het oudevooroor
deel datjonsens slin1zin en meisjes hard
werken. Ik denk dat lrouwen gewoon een
jnhaalslaghebben genaakt. Er zijn ermeer
danwoegerdie studeren en daardoor ook
meerdie het goed doen; het wordt nu
seliikgerrokken. Nog altijd seldt datmeer
mannen voor bltasr!dies kiezen. Vrouwen
zijn vaak gericht op neer mxltidisciplinaire
opleidingenr milieukunde, seneeskunde,
sociale wetenschappen... vakken die het
soort veelztdige intelligenrie aanspreken
waarin vrouwen araas excelleren.'
55

JE MOEDERS DROMEN
cultureel gezien is hetvoor qouwen altijd
lastig geweest om uitteblinlen, zegt Smits.
inteiligentje wordt tradirioneel gekoppeld
aanmanneltkheid. Datgaat zelfs rerlg tot

ze sratistiekte

moeilllkvinden. wat dat
betreft is het heel onve$tandig wiskunde
re laten vallen op demiddelbare school-

Arisroteles, die meende datrouwen logisch
konden denten, naar dar hun ve$tand vaal
wodt verblind door emoties- 'Dat idee is

Voor veel delen van het leven moetje ge

weliswaar lrranded, naarnogniet op alle

woon krnne. rekenen'

fronten Fen slimmemorw k derirTonde-

rins die de reseL bevestigt. Intelligente
\rouwen worden eerder als eenbedreiging
gezien, teNlt1 we intelligen
der als leider zien. We willen niet ak kenau
of manwijf overkonen en daaron zakken
we eeD beetje door de kr een,omeen
meisjesachtise. onschuldige indruk re naken. Ikberap me erzelf ookweleens op. Ik
zasmezelllaarst terugop wen daarzat ik
in mijn mooiel<leren te slinlachen bjj veeL
$'at ik zei- Ik w6 mij! boodschap uiende
lijkaanhetnaken. Eeningesleten patroon,
maar geen handige acr, want zo zwak ik

Wjllen KDipe$beseleidr metzltn loop
baanadviesbedrjjl)timension extreem
slimme nensen die vasdopen, en hiikrijst
ze vaak nouwen die woBtelen met hun
identiteit- 'Vrouwen hebbennu aLle gele
genheid en mogelijkheid hun lTaliteiten
te ontwikkelen, maa.voorhun moede$
gold datnognietenvoorhin moeders al
helemaalniet. Zolans je hoosbesaafdheid
relateert aan maaischappelijke positie.
wordt het niet sezien hlj moeders. Tetrijl
er ook roeger a] \'rouwen warcn die binnen
hun mogelijkneden toch probeeden Srenzen te vedeggen. Er zijn nu \aouwen dje
hoogbegaaJde noeders hadden dle zelf
nooit achter het amrecht vandaan zijn
sekomen, maal hun wensen op hun doch'
ters hebben se?rojecteerd. Zij moet€n

het

nuwaam:Ien.

Als zesuccesvolworden,
voelen ze zich niet loyail naar hunnoeder
toe, die iD feite haar leven heeft verprutst,
dat laten ze nogmaar eens zien.'

VIERKANTE PENNEN
Ext]een slinme nensen k'lnje in drie
qen verdelen, ze81 Kuipers. 'Marylou
Streznewsl.i heeftdaarin 1999 eenboek
over geschreven: Gfted g/ownr?s, rn€
mke d ble-tsings of e xl'aor dinary p a te nrial
>
Je hebtde sulersterren, de mensen

die
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Loopbaanadviseur Willem KuiPers:

'HOE SLIF4MER JE BSNT,
I.IOE BETFR JF WSFT
WAT JE ALtgMAAN* NIFT WEHT'
op elk vl:l< succesvol zijn. Ze zijn grotet
rijket sezonder, gelutkiser en aadlger

da seniddeld.

ze werken hard, naar
doen er ook veel naasr aan sociale activi
ieiten, sporten cultuur Je hebt de harde
werkers, dat zijn degenen die van zichzell
zeggen dat zehelemaal nietslimzinen
dat het gewoon een kwestie is van hard

is. Deze meDsennemenzo scherp rraar hoe

intelligent anderen ziin, darze niet zien
hoe intellisent ze zelfzrjn, misschienop
een andere manier. Ze konen schoorvoe
tend ntn praktijkbinnen: als ik maat niet

word,eggesruurd.Alsjeveelmensenkent
Zij zijn vaak strens mor hm ongevjns,
omdat ze zichzelfals maatstafnemen. Ze
leveren bijna onnenseliike prestaiies, z!tn

buitengewoonzorgwldig,naarzorgen
meestalnietvoorvernieuwing. En dan heb
je de onafhankelijken; de biljante, eisen
zinnige en orconventionele geesten die
vaal<voor de echte !€rnieuving zorgen. Zij
zijn de luis in de !els, de vierkante pennen

inderonde gatenwaanan de omgeving
wenstdat ze lievervandaag dan morgen
venrekken. Ondertuss€n begrijpt de onal
hankeLijke olrecht nier waaron anderen
niet ge$'oon aannemen dat hij geliik heeft.'
Je kunt extra intelligente mensen op twee

van wje je het gevoel hebt dat ze ontzetterd
slim zljn enje vindt het heedk om net ze
te praien en wederztjdse interesses te delen
en tot nieuwe inzichten te komen. dan ben
je zelf waaNchijnlijk ookheel slim, zest
Kulpers. 'Ik verselijk het altijd net een
stekker en een stopconiaci. Hoe intelligen_

ethische uagen die de wetenschap oproept.
ook geel ik colleges over duurzame inno
vatie en onderzoeksethiek. Ik i,ermoed dat
ik niet alleen sterk op een analytische ma_
nier denlr naar ook heel qnthetisch. ik zie
patonen en sla her liefs bruggen tussen
verschillende wetenschappelijke disciPliDes.
Met geestverwanten gaat dat nog makl<elij
ker. Dje sesprckken kunnen heel d),namjsch
zijn. lnzichten 1]it het ene teraein passen we
roe op hetandere

Er zijnhoogbegaafdenensen

vanwese de hoge vetrachtingen die hun

zitten. Als je met een minder inteLligent Per_
soonpraat, hebje maa. o? een paarpolen
stroon. Praatje opees met eensoorqenoot
dan voel je: ivow, wat geberLrt hier? Je voelt
op alle polen stroom en dat zorgt voor een

waeomje neer waarneent ensneller

kwantunsprong in beleving.'

omgevingvan ze heeft. 'De problematiek
schuilt in het nieibew{st zijn, nietbegrijpen
denkt dan anderen. En de overtuiSing heb_
ben dat je je noer aapassen, waddoor je
overbelastraakt. of zuurworden omdater
hiErarchisch mensen boven je staan die

jij. op hetmomentdatie
vindt voor die dingen, voelt
het als thuiskonenbijjezelt Weten darje
exffa intelligent bent, geeftje eenmeer

domnerzijn

buiten nad binnen: dan meetje het resl1l'

een verklaring

taat. Je benr heel slin, maarwatdoeje er
eigenlijk nee? Je noet bjj wijze ve s?.eken
een crrelor cdncer ontdekken, anders ben
je hetnjer. Olje benadeft het vraasstuk
van binnen naar buiten, endannodisje uit

tot rcflectie over persoonlijke effecrjtireit.
Hoe isher onvanbinnen zo ruim bemeten
te zijn, dubbelbedraad a1s het ware, waar-

hoogbegaafden soms kranpachtiSe ntnsen
die dralmeig en selijthebberig sevonden

worden. Je oprechte leergierisheid en op

door je veel sneller en meer reseljjkertijd
denktdan andere nense!? Een conplex
intense waarnening.
Hetvreemde is datheel slimme mensen

nerkzaamheid wordenson1s sezien als
strebeig ol arrogant. lk ken die ervaring
zelfook. Van woeser op school, maar tot
mijn verassing ook weleens in nijn vorige
baan. Inniddels werk ik weer op de univer
siteii en daar wordt ni.jn creativiteit veel
meer aangesproken. lk doe onderzoek
naa de gevolgen van robotica en smart
s/ids, slinne energienetwerkeq en ik vind
het interessant na te denken over nieuwe

ze

willen r'eten endatde restnietbelanSrrjk

dielastlopen,

terje bent, hoeneerpolenerop je stetker

Martijntje Smits herkent de vreugde van
het onder 'gelijken' zijn. 'Intelligentie is een
beladenbegrip. zodra jehetldbelt, is het
alsolje boven anderen wordt gesreld. En
ki.jgen anderen zoietsvan: ok6, laat maar
eens ziendanhoe din jij bent. Daaron zijn

niet ,eet. Nornaal begaafde nensen
hebben het rustige gevoel dat ze weten wat

kometrwe

zestKuipers. Ze voelen zich onbegrepen,
niet gewaardeerd, ze worden faalagstig

THUISKOMEN BIJ JEZELF

watje

zo

selukkigvoelen.'

maderen benaderen, zeSt Kuipers. van

vaakzelf nietdoorh€bbenhoe slim ze zijn.
Kuipers:'De pdadox is dat. hoe slinner.je
bent, hoe pijdiiker bewustje beni van alles

terreinen

tot nieuwe inzichten. Dankan ikme heel

dan

adequaatreferentiekaderom de wereld
meetegemoer tetreden.' zo heb je misschien een verkeede loopbaan sekozen.
Je ouders hebben je gestimuleerd een be'
paalde studie te doen, wantdadwasje
goed jn.'Maarje bent invanalles goed.
Als je tien dinsen leuk vindt en goed kunt,
twee van
voelthetonvolledig alsje

na

de

tienvemlt. Daarom isheteenspan

nende reis om te ontdekken wie je bent en
waarje werkelijke interesses Liggen. Vaak
besluiten nensen rondhun40e hr]n crea
tieve kant meer uit de ve te laten konen.
Ze hebben met hln studie en loopbaan
voor eensolide oplossins gekozen, naar

darblijktnaar dehelftvanhunverhaal.' >
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en technlekfi osofie. A s
senior wetenschapper

onclezoeki zij cle mdat
schappellke sevo sen
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'Zelfs i:ij
scheikunde
rronqien ze
rne een nerd'
Tera Brouwer, o,7 arsder

ontwikkelingsbiologie:

schoo was ik eed !an
.le c imsten v.n de klas
maar op het sym.asl-

!m bakteikerwen

vand..n kom. k!nnen
kinderen alop de bas s-

g

schoo prjzen wlnnen
a s ze erqe.s qoed n

lan

k b eef ze fs zitten
Lk was verveeld sing
! t kwam te aat had een baantre e.
dacht dat k heta emaalbeterwist. Miln
o!ders p aatsten me op een kenergym_
nasium. k kwam aan op m jn brommer

met mirn ere.rack en s garet. Da.rwaren
mijn mede eer ingen Leerglerls en we ha.l
den nsp rerencl€ eraref Neder.nclsen
w sklnde vond k geweld q k .s Goethe,
Rouss€au. Stenda ... Er heerste daar een
cu tu!rvan nteress-a en n e!wsg er qheid
lk werd er 26 9e !kkis van

l.4odernetaal- en etterkunde s m ln pas
s e, maarfinanciele onafhanke ikheid s
belansrirk voor me Daarom koos k !oor
techn sche scheik!nde. Min eeEtejaar n
Gron .sen heb ik aleen maar gest!deerd,
ze is br schelkundevonden ze me een
nercl. i mjn laactejaardeed k nNew
York onderzoek naar het mixei en men
qen vanp/ast/cs, en had es v.n de gewel
d ge professor Dr Todd, die E nstein nos
had ontmo€t en op Princeton woonde ik
werkte claa. een jaar keih.rd, n een ke cler
met Koieanen en nd ers lk ko. promov-"_
ren, maarw cle

nietnogee. paariaar

opses oienzitten in die kelder En dat
n em.nd beqreep waar ik het over ha.l,

ziln.

ks

eepte -

tj.l we

een prils b nne.

loorwiskuncle en taaL. Voor kinderen die
minder soed ko..len eren, waren ook
prilzen:voor netjes rechtop staan birvoot
beeld Goed presteren maakteje pop!La.
k lraclvee vrlenden en was captain !an de
klas. k bei b ijddt k profijt mocht hebben

met een he m op, omr ngcl
cloor mannen de praktischwaren Een
andere were cl da. Pr nceton n het bes n
ddchtik:watheb k sed.-n? Maar het was
zo n goede le-.rschoo Je denkt nd de un _
vers te t dat le k aar bent voor de were d

maarjeweetf ets N. dreraarben

k

trddergeworden . Londen ik koop en
verkoop o ie. Miln efde voor iteratu!r
ben iknietveroren. k heb onbetadld
ver of genomen om ie schrilven. Da.rbj
eeren ontdek k

n

e!wedingen endat
word'

is waar ik het rnee5t ge ukklg van

vooruit met ale schoo vakk€n was de
s mste En tot overmaat !an ramp zede.
de leerkracht€n vaak Probeer hetle doen
zoa s Martlrntle'Toen kSwas,was k een
week ziek en schreef k een roman van
dertig setypte ve ietjes k iet het trots

aan.leluf ezen die hetvervo genstot

Leesstof voor de ande ren bom bardee rd e

lk heb natu!rkunde gestudeerd en b o o
sie en promoveerde op m jn 25e in de
blofys ca k kw-m naar Neder and wadr

hetqebru keirk

s pas

rondj€28ete

promoleren. Je wordt hler anqeren
breder opge e d, waardoor hei angzamer
sa.t k heb vanaf miln l6e qeen.ndere
v.kken gehad dan scheikuide w skunde
k ben n et hooEbeqaafd en

ikhebgee.

fotograflsch geheuqen. Het is 9ewoon
gezon.l verstdnd . combin.tie met hard

'Dageiijkse
conversaties gaan
voor mi1 soms te

beh. ve m i. professor
k ben bil BP begonnen opderaffnaderr.
n een pak

I,4artijntj€ Smits, senior
wetenschapper bij het
Coperhicus lnstituuti
lk w.s n eterg popu: r
op de l.gere schoo en
ik besreep n et waar

werken Ook al be. je

s im, re moet er nos
steeds wat voor doen. Dat zie k ook bij
s mme st!denten oP de un lersiteit.
n het ver eden heb ksemerktclaiikvoor
anderen te vee geddchtespro.gen teqe_

ijk maakte. Mensen vonden het moe ljk
om me te volsen k heb dat moeten ere.l
een Log sch verha. maken en qeen stappen
overs aan. Dase jkse convers.t es qaan
voor m look soms te angzaam Maa.in
de acaclemische were d zlrn er mensei

d e nog vee sne ervanseda.htenzij.

'Die Smiis wil
weer discussiSren'"
zeiden ze vaak'
Dat was niet m jn bedoe ins seweest lk
was de ! tslover, betweter Daarsta je d.n
hu pe oos tegenove.
M jn hele s.hooLtijd heb k geworste d met
anclers ziln. Dle Smlts w weer d scuss e_
ren, k onk heivaak op het gymnasium
maariknamgewoon n et klakke oos a.n

wat de eraarzeien gins datverbalesevecht sr.ag aan. Pas op de !n vers te t
vond k 9e irksestemden, d e net zo do op
cllsc!ssieren en doorvragen warei n mirn
vorise baa. b j een onderzoeks nst tuut
had k soms het gevoe terug te z in n de
schoo klas op maandagochtend bego.
nen we altlld met een lergaclerins waarb j
ieclereen verte de w.ar hijmee bez I was
De rest zat hetut en wachtte zlrn beurt
af, kste delragen Dat vonclen somm qen
rltant, k wercl we ee.s afqekaPt.

MEER LEZEN?
. Pdssles ra, herbren van Marsr et s ts_
kaat.. Lean in, vrau||en, we.k eh dewes
,darsu.ces van Shery Sdndberg, cle coo
van Facebook. wwwximens on nimet
nformatie over ettra nte lqente mensen

